
 
 
 
 
Princípios de Bom Governo  

 
 

Regulamentos internos e externos a que a empresa está sujeita 
 

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, (ULSBA), foi criada a 1 de Outubro de 2008, 
rege-se pelo regime jurídico aplicável às entidade públicas empresariais, pelos Estatutos 
constantes do anexo ao Decreto-Lei nº. 183/2008 de 4 de Setembro, com a alteração 
introduzida pelo Decreto-Lei nº. 12/2009, de 12 de Janeiro, bem como pela legislação e normas 
aplicáveis e não contraditórias ao Decreto-Lei referido, seja no âmbito do Ministério da Saúde e 
do Serviço Nacional de Saúde, seja no âmbito das aquisições de bens e serviços ou contratos 
de empreitadas de obras públicas. A Unidade Local de Saúde do baixo Alentejo é uma pessoa 
colectiva de direito público de natureza empresarial dotada de autonomia administrativa, 
financeira e patrimonial, nos termos do Decreto-Lei nº. 558/99, de 17 de Dezembro, alterado 
pelo Decreto-Lei nº. 300/2007, de 23 de Agosto 

Reger-se-á igualmente pelo seu Regulamento Interno, aprovado pelo Conselho de 
Administração em 14 de Dezembro de 2010, tendo o mesmo sido enviado, para homologação 
do Senhor Secretário de Estado da Saúde. 

De carácter mais restrito existem regulamentos de serviços e manuais de procedimentos 
administrativos e contabilísticos para as áreas de Logística (aquisições, compras e 
imobilizado), Contabilidade (tesouraria, contabilidade, contas a pagar e contas a receber), 
Produção e Recursos Humanos. 

Existem, ainda, todas as normas e procedimentos decorrentes dos processos de certificação 
iniciados com referencial da Join Commission International e os já certificados pela APCER 
com base na norma NP EN ISO 9001:2008 nos Serviços de Imunohemoterapia, de 
Esterilização e Farmacêuticos. 

 
Transações relevantes com entidades relacionadas  

 
Decorrente do posicionamento, dimensão e classificação da ULSBA, existe necessidade de 
estabelecer relações com outras entidades para a prestação de cuidados e/ou exames com um 
grau de diferenciação e especialização superiores às da capacidade desta Instituição. Embora 
seja privilegiado o estabelecimento de contactos com outras instituições do SNS, também 
existem acordos com instituições fora da rede, seja por dificuldade de resposta das mesmas, 
seja por razões económicas, em particular devido aos custos associados com transportes. 

Outras transacções relevantes resultam do estabelecimento de protocolos e acordos com 
outras entidades públicas como o Centro de Paralisia Cerebral e o Instituto da Droga e da 
Toxicodependência. 

 

 



 
 
 
 
Outras transações  

 
 

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E é uma Entidade Pública Empresarial que 
pratica e prossegue os princípios gerais da contratação pública e está sujeita ao âmbito de 
aplicação, sempre que excede os montantes dos limiares comunitários, do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº. 18/2008, de 29 de Janeiro.  

As transacções da Unidade Local de Saúde, E.P.E são realizadas em condições de mercado, 
prosseguindo o princípio da transparência, concorrência, igualdade e prossecução do interesse 
público. 

No que concerne a transacções relevantes com entidades relacionadas, que representam mais 

de 5% do total de fornecimentos e serviços externos e cujo valor foi superior a 1 M€, foram os 

seguintes: 

 

Fornecedor Valor 

Nephrocare Portugal, S.A 3.272.797,53 € 

Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 2.900.037,95 € 

SUCH (Santander Totta) 1.945.452,54 € 

Costa e Carvalho, S. A. 1.350.472,13 € 

Roche Farmacêutica Química Ldª. 1.258.057,35 € 

Laclibe – Lab. Análises Clínicas de Beja, Ldª. 1.092.147,98 € 

 
Nenhum dos membros do Conselho de Administração tem participação em qualquer das 
empresas com relações contratuais com a ULSBA não havendo, por isso, qualquer conflito de 
interesses. 

 
 

Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios 
económico, social e ambiental 

 
Sustentabilidade Económica 

A gestão integrada de hospitais e centros de saúde não pode significar a anulação ou a 

menorização de qualquer um dos níveis em detrimento do outro. Mas, deverá englobar ganhos 

na simplificação de estruturas e serviços de suporte, na gestão dos recursos humanos, nos 

ganhos organizacionais, na eficiência da prestação de cuidados. Em suma, terá de fazer 

melhor com os mesmos recursos. 

 



 
 
 
 
O modelo proposto no plano de negócio da ULSBA pressupõe o equilíbrio financeiro da ULSBA 

num horizonte de três anos, com um adequado plano de investimentos, permitindo que exista 

uma progressiva aproximação à positividade dos resultados operacionais. Os ganhos a atingir 

deverão resultar de dois vectores fundamentais: fomento da prestação de serviços ao exterior 

de forma competitiva e ênfase no aumento da eficiência, com a concomitante diminuição dos 

custos internos, em especial no que respeita aos custos de pessoal – diminuição dos custos 

com horas extraordinárias, renegociação de condições contratuais, racionalização da utilização 

de recursos humanos através do desenvolvimento da mobilidade interna. 

O aumento da receita deverá resultar não só do crescimento sustentado da produção, mas 

também do registo exaustivo e correto de toda a atividade assistencial e melhoria da cobrança 

de receitas às seguradoras, subsistemas e das taxas moderadoras. 

A diminuição dos custos assenta nas estratégias de negociação, já referidas, para as 

aquisições e nas políticas de contenção de consumos de produtos e de meios, em particular 

MCDT. 

 

Sustentabilidade Social 

Em termos sociais a ULSBA, EPE assume responsabilidades quer a nível interno para com os 

seus profissionais, quer a nível externo ao surgir como umas das maiores entidades 

empregadoras do Distrito, tendo promovido o fim da precariedade no emprego e através dos 

serviços prestados no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) 

de Saúde e Apoio Social. 

 

No que respeita às políticas de contratação, remuneratórias, formação e evolução profissional 

não é feita qualquer distinção entre sexos. 

 

A ULSBA, EPE elabora todos os anos um plano de formação dando resposta às necessidades 

formativas de todos os profissionais, identificadas através de um levantamento e de uma 

análise das necessidades sistemáticas, no qual o SIADAP representa um papel importante. 

 

Por outro lado, o ULSBA, EPE é parceiro na atividade formativa relacionada com o ensino pré 

e pós graduado, não só através da receção de internos do ano comum e de especialidade, mas 

também, de estagiários oriundos de outras instituições públicas ou privadas, através da 

celebração de acordos e de protocolos de colaboração, nas mais variadas áreas. 

 

É, ainda, preocupação da ULSBA, EPE a saúde e bem-estar dos seus profissionais e utentes, 

pelo que em termos de Saúde Ocupacional foi alargado o número de horas cobertas pela 

medicina do trabalho e elaborado um plano de cobertura total dos profissionais por esta área. E 

em termos de Segurança e Higiene, visto a área de cobertura ter alargado com a criação da 

unidade local, iniciou-se o processo de contratação de mais um técnico, continuando a 



 
 
 
 
promover-se a articulação e cooperação entre estes últimos e a Comissão de Controlo e 

Infeção. 

 

Na componente social relacionada com os utentes e famílias a ULSBA, EPE, para além de 

integrar a prestação de serviços no âmbito da RNCCI, através da Unidade de Convalescença 

do Hospital de São Paulo e das Equipas de Apoio Domiciliário dos cuidados primários, orgulha-

se de ter uma equipa de assistentes sociais nos hospitais e centros de saúde, que 

desenvolvem a sua atividade nesta vertente, não só através do Gabinete do Utente, mas 

também pelo Gabinete de Apoio à Vitima de Violência Doméstica e Informação à Família, este 

sediado no Serviço de Urgências do Hospital José Joaquim Fernandes, e pelo Serviço Social 

que apoia os utentes em questões várias como transportes e ajudas técnicas entre outras. Esta 

equipa realiza, ainda um trabalho importante, no acompanhamento e identificação de 

necessidades dos doentes quer internados quer em ambulatório. 

 

Sustentabilidade Ambiental 

Conscientes de que é essencial que todos colaboremos na construção de uma sociedade mais 

evoluída, que preserve o meio ambiente e os recursos não regeneráveis para que as próximas 

gerações possam beneficiar dos mesmos na ULSBA: 

 

• É efetuada a separação seletiva de resíduos, encontrando-se esta Instituição registada 

no SIRER - Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos e respeitando as 

normas referentes a esta matéria, tendo contratualizado com uma empresa 

especializada e certificada a recolha e tratamento dos resíduos; 

• É dada formação de sensibilização aos profissionais em matérias de resíduos e 

consumos (água e energia); 

• Realização de estudos de avaliação e propostas de projetos de racionalização 

energética em termos de iluminação; 

• No que respeita a espaços verdes, continuam a ser efetuados benefícios na área 

envolvente e o compromisso de não abater árvores por motivo de obras, mas se tal 

não puder ser evitado serão plantadas duas por cada árvore abatida. 

• Renovação de frota automóvel da ULSBA, substituindo-se os veículos antigos por 

novos com menor nível de poluição e maior percentagem de elementos recicláveis; 

• Em termos de eficiência energética os equipamentos são desligados em vez de os 

deixar em modo stand-by, tendo sempre em atenção baixar ou desligar o aquecimento 

do edifício sempre que possível; 

 

 



 
 
 
 
Ainda neste âmbito e tendo em conta a Estratégia Nacional para as Compras Ecológicas, a 

ULSBA tem adotado os seguintes princípios: 

 

Eficiência Energética 

• Aquisição de equipamento informático energicamente eficiente. 

• A Central Térmica alimentada a nafta foi substituída por uma Central Térmica a gás 

natural. 

 

Redução de gases com efeito de estufa e prevenção da emissão de poluentes 

• Aquisição de equipamentos elétricos (ex. Ar Condicionado) a empresas licenciadas 

com alvará, respeitando o triângulo de segurança, qualidade e ambiente; 

• Aquisição de sacos plásticos para depósito de resíduos hospitalares, transparentes 

com faixa em detrimento dos opacos por conterem menor quantidade de corantes. 

 

Prevenção de produção de resíduos 

• Pesagem de resíduos valorizáveis; 

• Utilização de ecopontos nos serviços; 

• Contratação de operadores licenciados para a recolha de resíduos não urbanos e 

perigosos; 

• Criação da figura de gestor de resíduos na instituição. 

• Alargamento a toda a ULSBA de aplicações informáticas paper-less de Gestão 

Documental e Controlo de Assiduidade; 

• Aquisição preferencial de ecoprodutos quando apresentem qualidade e eficiência 

desejada; 

• Aquisição de produtos de higiene e limpeza biodegradáveis. 

 
 

Avaliação  do cumprimento dos princípios de bom governo  
 

A aplicação plena destes princípios é impedida pela própria natureza do tipo de serviços 

prestados, uma vez que os cuidados de saúde são uma prioridade absoluta sobre qualquer 

outro tipo de considerações económicas, financeiras ou orçamentais. 

 

Contudo, nem esta questão nem a complexidade deste tipo de organizações objetam ao 

cumprimento de vários princípios de bom governo tendo vindo a verificar-se uma melhoria 

sucessiva no cumprimento desta matéria. 

 

Neste sentido a ULSBA cumpre os princípios do bom governo estabelecidos na medida em 

que: 



 
 
 
 

• Toda a sua atividade, funcionamento e organização é balizada pelo cumprimento de 

toda a legislação e regulamentação em vigor; 

• A missão, objetivos e valores da ULSBA estão divulgados quer no site da internet quer 

na intranet da instituição; 

• Os Relatórios e Contas e outros documentos de interesse estão divulgados nos sites 

da internet e intranet; 

• Todas as informações de interesse para os colaboradores são divulgadas pelos meios 

de comunicação internos, especialmente na intranet e/ou sistema eletrónico de gestão 

documental; 

• Anualmente o Relatório de Gestão e Contas, depois de aprovado pelo Conselho de 
Administração, é enviado para as entidades tutelares e de fiscalização. 

 
Código de Ética 
 
Em cumprimento do ponto 14, alínea i) II, do anexo à resolução do Conselho de Ministros nº 

49/2007, publicada na I série do D.R. nº 62 de 28 de Março de 2007, o CA aprovou em reunião 

de 24 de Agosto de 2010 o Código de Ética da ULSBA. 

 

O Código encontra-se disponível para consulta na intranet e no site institucional. 

O Código de Ética e de Conduta tem por objetivos enquadrar os Princípios e Valores 

Estruturantes, num conjunto de regras éticas que se impõem à consciência coletiva como 

modelo comportamental e que devem ser observadas na ação quotidiana como instrumento de 

melhoria. 

 

As regras constantes do Código de Ética e de Conduta visam garantir a prática de condutas 

profissionais de elevado padrão moral e de cultura dos valores da ULSBA em complemento 

das disposições legais e regulamentares que devam observar. 

 

http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEE/Documentos/see_ulsba/ulsba_25_01_2012_codigo_etica.pdf�
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