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I. SÍNTESE (SUMÁRIO EXECUTIVO) 

O presente documento pretende dar cumprimento ao disposto no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 

12/2015 de 26 de janeiro - Estatutos da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE, adiante 

designada por ULSBA, EPE que determina os instrumentos de prestação de contas a elaborarem 

anualmente com referência a 31 de dezembro de 2016. 

Em primeiro lugar é realizado um enquadramento estratégico da ULSBA, EPE considerando a 

Visão, Missão, Valores e Objetivos que norteiam a atividade assistencial nos vários níveis de 

cuidados, a saber: saúde pública, cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados. 

Importa salientar que o Índice de Desempenho Global da ULSBA atingido em 2016 é de 88,8%. Em 

2016 foi atribuído à ULSBA, EPE, um financiamento de 90.779.124€, dos quais se receberam 

efetivamente 89.461.571€, mais 3.970.510€ de receitas próprias, para um montante de custos 

operacionais de 90.377.618€. Pela primeira vez, desde a constituição da ULSBA, houve um 

resultado operacional positivo, o que só foi possível através dos reforço de fundos materializados 

em adendas ao Contrato programa. Note-se que o valor original do contrato era de 76.539.458€.  

Com efeito, a ULSBA, EPE, tem uma alargada Carteira de Serviços, definida pelo Ministério da 

Saúde a que tem procurado dar resposta e cuja análise dos resultados da Atividade Assistencial é 

bem demonstrativo de um bom grau de concretização conduzindo a ganhos em saúde. 

Em 2016, manteve-se a totalidade da população coberta com médico de família atribuído.  

Os órgãos sociais da ULSBA, EPE, Conselho de Administração, Fiscal Único e Conselho Consultivo, 

funcionaram normalmente cumprindo o disposto nos Estatutos bem como demais legislação 

aplicável ao Ministério da Saúde, Administração Pública e Sector Empresarial do Estado. No que 

diz respeito à organização interna da ULSBA, EPE, procurou-se de acordo com os Estatutos da 

empresa reforçar as ações de controlo e monitorização da atividade nas suas várias vertentes, 

assistencial, recursos humanos e económico-financeira. 

Por último é dada uma perspetiva da sustentabilidade da ULSBA, EPE, nos domínios económico, 

social e ambiental, devendo destacar-se que o órgão de gestão continuará a trabalhar 

empenhadamente, para garantindo, a atual Carteira de Serviços, reforçar o financiamento da 

empresa, continuar a recrutar e fixar os recursos humanos qualificados para dar resposta às 

necessidades de promoção da saúde e tratamento da doença dos nossos utentes procurando 

cumprir boas práticas em matéria ambiental.  
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II.  MISSÃO, OBJETIVOS E POLÍTICAS  

1. VISÃO, MISSÃO, VALORES E OBJETIVOS 

É visão da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE (ULSBA, EPE) o seu reconhecimento 

pela excelência clínica, garantindo a equidade e integração eficaz dos vários níveis de cuidados, 

assumindo-se como uma instituição de referência com uma preocupação de qualidade, eficiência 

e eficácia, técnica e social. 

É missão da ULSBA, EPE a prestação de cuidados de saúde integrados, com qualidade e em tempo 

útil, a custos socialmente comportáveis, num quadro de eficiência e de eficácia, em estreita 

articulação com outros serviços de saúde e instituições sociais da comunidade. 

A par das atividades assistenciais, são desenvolvidas as funções de formação, pré e pós graduada 

treino e investigação necessárias ao desenvolvimento técnico-profissional dos trabalhadores da 

ULSBA, EPE. 

Como forma de prosseguir a missão e tratando-se de uma Unidade Local de Saúde, existe uma 

preocupação em reforçar o Acesso e a Integração de Cuidados. 

Ao nível dos cuidados de saúde primários, pretende-se garantir a cobertura de médico de família 

a todos os utentes inscritos, a promoção da saúde e prevenção da doença (continuação de 

implementação de projetos na área dos estilos de vida saudáveis) e assegurar continuidade de 

cuidados na comunidade.  

Ao nível dos cuidados hospitalares promove-se o acesso, em tempo útil, a consultas de 

especialidade, meios complementares diagnóstico e terapêutica, adiante designado por MCDT e 

cirurgias, á urgência, ao internamento de agudos e á transferência efetiva de cuidados prestados 

em ambiente hospitalar para cuidados de proximidade e/ou cuidados continuados.  

A missão é prosseguida também através do estabelecimento de protocolos e parcerias com 

outras entidades públicas ou privadas integradas na comunidade. 

Ao nível dos recursos humanos há um esforço contínuo da valorização profissional dos 

funcionários, através do reforço da formação profissional contínua, bem como um empenho 

persistente na tentativa de recrutamento de grupos profissionais carenciados, nomeadamente 

médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstico e terapêutica e assistentes operacionais.  
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Atendendo às suas especificidades, a ULSBA, EPE, rege a sua atividade de acordo com os seguintes 

valores: 

• Atitude centrada no utente/doente, no profundo respeito pela dignidade da vida humana, 

no sentido da prevenção e promoção da saúde individual e da comunidade; 

• Acessibilidade e equidade na prestação dos cuidados; 

• Obtenção de ganhos em saúde, visando a melhoria progressiva do nível de todos os 

indicadores de saúde das populações da área de influência da ULSBA, EPE; 

• Ética, integridade e transparência; 

• Cultura do conhecimento, da excelência técnica e da racionalidade; 

• Cultura da multidisciplinaridade, da cooperação e da lealdade, potenciando um bom clima 

organizacional; 

• Qualidade, assegurando os melhores níveis de resultados e de serviço; 

• Humanização dos cuidados de saúde; 

• Reforço da Cidadania. 

 

OBJETIVOS 

No desenvolvimento da sua atividade a ULSBA, EPE, prossegue os seguintes objetivos 

primordiais: 

a) Prestação de cuidados de saúde primários, diferenciados e continuados à população, 

designadamente aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde e aos beneficiários dos 

subsistemas de saúde, ou de entidades externas que com ele contratualizem a prestação 

de cuidados de saúde e a todos os cidadãos em geral, bem como assegurar as atividades 

de saúde pública e os meios necessários ao exercício das competências da autoridade de 

saúde; 

b) Desenvolvimento de atividades de investigação, formação e ensino. 

São inerentes a estes objetivos: 

a) A prestação de cuidados de saúde de qualidade, acessíveis, e em tempo oportuno, com 

racionalização dos recursos; 
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b) A promoção da eficiência e eficácia técnicas, num quadro sustentável de desenvolvimento 

económico e financeiro; 

c) A integração plena de cuidados de saúde pública, primários, hospitalares e continuados; 

d) O estabelecimento e reforço da articulação entre os cuidados primários e hospitalares e a 

Rede de Cuidados Continuados Integrados; 

e) O cumprimento integral das metas negociadas/contratualizadas com o Ministério da 

Saúde através de Contrato-Programa e da execução do Plano de Atividades; 

f)  O estabelecimento de Protocolos e Parcerias com outras entidades públicas ou privadas 

integradas na comunidade. 

O cumprimento dos objetivos quantificados e assumidos através dos Contratos-Programa e 

Planos de Atividades é objeto de avaliação interna e externa, com o objetivo de assegurar o seu 

cumprimento e o sucesso da ULSBA, EPE, enquanto organização empresarial com 

responsabilidades de eficácia social. 

No Plano estratégico para o ano de 2016 estavam inscritos os seguintes objetivos estratégicos: 

1. Desenvolvimento e consolidação da integração funcional na ULSBA, EPE, assegurando um 

contínuo de cuidados de saúde com valor para o doente/utente; 

2. Promover o conhecimento adequado e atualizado das necessidades em saúde do Distrito de 

Beja/ área de influência da ULSBA, EPE; 

3. Reforçar o Acesso e Integração de Cuidados; 

4. Promover a Governação Clínica; 

5. Melhoria e Consolidação do modelo de Contratualização Interna; 

6. Garantia da Sustentabilidade Económico-financeira da ULSBA, EPE; 

7. Potenciar o Capital Humano/As Pessoas; 

8. Requalificação de Instalações e Equipamentos; 

9. Melhorar e aprofundar os Sistemas de Informação; 

10. Reforçar a Cidadania. 

2. POLÍTICAS E LINHAS AÇÃO DESENCADEADAS EM 2016 NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA 

DEFINIDA 

a) Objetivos e resultados definidos pelos acionistas relativos ao desenvolvimento da 

atividade empresarial 
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Melhorar de forma progressiva o nível de todos os indicadores de saúde das populações da sua 

área de influência, tendo sempre como objetivo central a prossecução de uma imagem 

humanizada e a garantia de elevados níveis de satisfação dos utentes. Para tal, são seguidas as 

seguintes políticas e linhas de intervenção, em consonância com o Plano Nacional de Saúde: 

1. Prevenção, através da promoção de ações preventivas na escola; ações de informação com a 

criação de uma plataforma que centralize as interações dos utentes com as unidades de saúde, 

ações de informação / educação; bem como realização de rastreios; 

2.  Desenvolvimento de uma política de recursos humanos que vise a valorização profissional dos 

funcionários; a partilha de conhecimento e a adoção das melhores práticas. Outro aspeto 

relevante está relacionado com a circulação e integração de recursos, cujo intuito é promover 

o desenvolvimento do sentimento de pertença à nova realidade organizacional; 

3. Recurso a novos modelos de organização que melhorem a eficiência e eficácia e promovam a 

motivação e fixação de profissionais; 

4. Desenvolvimento de sistemas e tecnologias de informação que constituem a espinha dorsal do 

sistema de gestão da informação. A Unidade Local de Saúde identificou três linhas estratégicas 

de desenvolvimento dos sistemas de informação que são o “suporte operacional às atividades 

de saúde”, “suporte à informação” e “suporte ao planeamento estratégico ”; 

5. Melhoria da eficiência e qualidade dos serviços através da reorganização de espaços, novas 

infraestruturas e novos equipamentos e sistemas, quer através da melhoria de procedimentos 

e processos; 

6. Aumento da capacidade de atracão de utentes aumentando o fluxo de doentes “de fora” e 

diminuindo o fluxo “para fora” da área de influência da ULSBA, EPE; 

7. Adoção de um sistema de gestão da qualidade que incide numa abordagem sistemática e 

preventiva de todas as atividades que possam afetar a qualidade. Esta gestão baseia-se na 

elaboração e implementação de políticas e normas que apoiam as unidades, departamentos e 

serviços e que procuram disciplinar os seus processos e metodologias de trabalho nas áreas 

chave, reduzindo falhas internas e antevendo os problemas que possam surgir aquando da 

prestação do serviço; 

8. Estabelecimento de parcerias estratégicas com outras entidades públicas e privadas, locais, 

regionais, nacionais e internacionais, nomeadamente na área da prevenção;  
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9. Prestação de serviços, colaboração e apoio através do incentivo a grupos de voluntários e 

continuação do desenvolvimento de campanhas públicas de angariação de fundos para 

determinados objetivos específicos. 

Durante o ano de 2016, foi dada continuidade ao cumprimento dos Objetivos Estratégicos que 

haviam sido definidos no Plano Estratégico da ULSBA, EPE, para o triénio de 2013/2015.  

As políticas delineadas para cada um dos objetivos estratégicos estabelecidos foram as seguintes: 

Objetivo Estratégico 1- Desenvolvimento e consolidação da Integração Funcional na ULSBA, EPE 

1- Elaboração e aprovação dos regulamentos das Comissões de Apoio; 

2- Regulamentos Setoriais, CSP / ACES; Hospitalares: Serviço de Urgência, Bloco Operatório, 

Hospital Dia, Consulta Externa; 

3- Reforçar o acesso e integração de cuidados (da Saúde Pública aos Cuidados 

Continuados/Paliativos) / alargamento da implementação de processos assistenciais 

partilhados. 

Objetivo Estratégico 2 - Promover o conhecimento adequado das necessidades em saúde do 

Distrito de Beja/ área de influência da ULSBA, EPE 

1- Conclusão pela equipa da Unidade de Saúde Pública do estudo / trabalho específico do 

perfil da população, Perfil de Saúde; 

2- Apresentar o estudo em sessão pública às chefias da ULSBA e ARSA, IP. 

 

 

Objetivo Estratégico 3 – Reforçar o Acesso e a Integração dos Cuidados   

Cuidados de Saúde Primários: 

1- Garantir a cobertura de médico de família a todos os utentes; 

2- Promoção da saúde / Prevenção da Doença / continuação da implementação de projetos 

na área de estilos de vida saudáveis – Alimentação, Tabaco, Álcool, Atividade Física, 

Gestão do Stress; 

3- Garantir a qualidade e execução dos programas em execução - planeamento familiar, 

saúde materna, saúde infanto-juvenil, vacinação, saúde do adulto e idoso; 

4- Assegurar a continuidade de cuidados na comunidade – realização de Manuais e/ou 

Normas de articulação entre os cuidados de saúde primários, adiante designado por CSP e 
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cuidados de saúde hospitalares, adiante designado por CSH incluindo as diversas unidades 

funcionais (Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC), Unidade de Saúde Familiar 

(USF), Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), Unidade de Saúde Pública 

(USP). 

 

Cuidados de Saúde Hospitalares: 

1- Promover o acesso a consultas de especialidade, MCDT e Cirurgias em Tempo Útil- reforço 

da oferta; 

2- Monitorização mensal das listas de espera (cirurgias, MCDT, Consultas Externas) pela 

Direção Clínica Hospitalar e Diretores de Departamento e/ou Serviço; 

3- Implementação de consultas descentralizadas nos Centros de Saúde (psiquiatria, e 

outras); 

4- Cumprimento e monitorização dos novos procedimentos de planeamento da Alta 

Hospitalar; 

5- Promover a transparência efetiva de cuidados prestados em ambiente hospitalar para 

cuidados de proximidade adoção de Normas de articulação entre níveis de cuidados. 

 

Cuidados de Saúde Continuados: 

1- Garantir a correta e a adequada articulação com a Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados, nos termos das orientações fixadas pelo Ministério da Saúde 

promovendo o ingresso do Utente na Rede Nacional dos Cuidados Integrados através da 

Equipa de Gestão de Altas que assegura a articulação com a Equipa Coordenadora Local 

da Rede e com as equipas prestadoras de Cuidados Continuados Integrados dos Centros 

de Saúde. 

 

Medidas Transversais aos vários níveis de Cuidados: 

1-  Executar os Planos de Produção/PNS contratualizados – Cartas de Compromisso. 

2- Adotar / continuar o modelo de gestão integrada da doença crónica áreas de: Diabetes, 

3- Promover a Governação Clínica através de: 

� Monitorização mensal por Unidade funcional e por médico dos indicadores 

contratualizados internos e externos; 

� Monitorização mensal da prescrição por médico e análise do top 10/mensal pelo 

Diretor Clinico; 
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� Plano de Formação Profissional integrado de adaptação da oferta formativa às 

necessidades do desempenho; 

� Gestão integrada de áreas clinicas; 

� Adoção de fluxogramas de referenciação e articulação entre níveis de cuidados; 

� Implementação de Protocolos Clínicos; 

� Realização de Auditorias Clinicas Internas e Externas; 

� Adoção de perfis de prescrição MCDT (imagiologia e patologia clinica) no Serviço de 

urgência; 

� Aumento da % de prescrição de genéricos; 

� Monitorização por departamento/Serviço da prescrição de MCDT e medicamentos; 

� Incentivar a utilização da PD Saúde/processo clinico eletrónico; 

� Execução do Plano de Prevenção e Controlo às Infeções Nosocomiais; 

� Execução do Plano de Melhoria da Qualidade e Segurança do doente; 

� Dar continuidade ao processo de Acreditação de Serviços; 

� Área de Enfermagem – Continuação do trabalho na área dos padrões de Qualidade. 

 

Objetivo Estratégico 4 – Melhoria e Consolidação do Modelo de Contratualização Interna  

1. Continuação do desenvolvimento de um modelo de contratualização interna e 

monitorização da atividade dos departamentos/Serviços e Centros de Saúde e USF; 

2. Elaboração pelos Diretores de Departamento/Serviço de Planos de atividade a incluir: 

Plano de produção, objetivos de qualidade e eficiência, projetos de promoção da 

integração de cuidados, planos de formação e investimento; 

3. Consolidação do processo de contratualização com a USF/UCSP com a assinatura das 

Cartas de Compromisso; 

4. Disponibilização aos Diretores de Departamento/Serviço de um T.Bord com informação 

de produção, recursos humanos, área hoteleira e consumíveis. 

Objetivo Estratégico 5 - Garantia da Sustentabilidade Económico-financeira da ULSBA, EPE; 

1. Execução de um Plano de Ajustamento da estrutura de custos; 

2. Continuação da política de internalização de MCDT (patologia Clinica/Imagiologia); 

3. Aquisição centralizada de bens e serviços; 

4. Continuação da aplicação de um Plano Integrado de Eficiência Energética – programa 

ECO.AP-Contrato de Gestão de Eficiência Energética. 
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Objetivo Estratégico 6 -Potenciar o Capital Humano/As Pessoas 

1. Recrutamento de Recursos Humanos (RH) em grupos profissionais carenciados (Médicos, 

Enfermeiros, Técnicos Superiores de regime geral, Técnicos Superiores Saúde, Assistentes 

Técnicos e Assistentes Operacionais); 

2. Desenvolver uma política de RH que fomente a coesão interna, através da elaboração e 

execução de um Plano de Comunicação Interna; 

3. Implementar um programa de prevenção de Riscos Psico-Sociais; 

4. Reforço da Formação Profissional contínua/Plano de Formação Integrado. 

 

Objetivo Estratégico 7 - Requalificação das Instalações e Equipamentos 

 

Cuidados de Saúde Primários 

1. Centro de Saúde de Mértola - Obras de beneficiação geral; 

2. Centro de Saúde de Ourique - Construção do novo Centro de Saúde; 

3. Centro de Saúde da Vidigueira - Construção do novo Centro de Saúde; 

4. Centro de Saúde de Aljustrel - Extensão de Saúde de Messejana - Obra de Beneficiação; 

5. Centro de Saúde de Cuba – Substituição da cobertura do telhado; 

6. Equipamentos de Saúde Oral / Substituição / Reforço de equipamento. 

 

Cuidados de Saúde Primários 

1. Hospital (HJJF) Beja – Obra de manutenção /pintura exterior do edifício principal (Corpo 

A); 

2. Requalificação do pavimento da rede viária do Campus Hospitalar; 

3. Requalificação do Sistema de rede de distribuição de energia elétrica; 

4. Requalificação do Sistema de distribuição de água; 

5. Unidade de Cuidados Intensivos – requalificação do sistema de ar-condicionado; 

6. Requalificação da rede hidráulica / Edifício Principal; 

7. Serviço de Imagiologia / substituição do equipamento; 

8. Bloco Operatório / substituição das estações de anestesia; 

9. Urgência Pediátrica / ampliação das instalações; 

10. Unidade de Endoscopia / Substituição de Equipamento; 

11. Serviço de Pediatria / Substituição de 1 ventilador Neonatal; 

12. Continuação da renovação do parque informático/renovação do equipamento obsoleto; 

13. Upgrade/Substituição do Sistema de Informação PACS+RIS; 
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14. Remodelação e ampliação da área adstrita à preparação de citostáticos na Unidade de 

Hospital de Dia Polivalente. 

 

Objetivo Estratégico 8 - Melhorar o sistema de informação 

 

1. Intranet – reestruturação da apresentação da informação e conteúdos; 

2. Criação da Comissão Técnica de Integração Informativa; 

3. Melhoria de utilização do SClinico, PD Saúde; 

4. Processo Clinico Eletrónico; 

5. Reforçar a qualidade do apoio técnico prestado aos utilizadores/aplicação de um inquérito 

de satisfação ao Serviço de informática; 

6. Utilização da Telemedicina para consultas nos CSP e CSH. 

 

Objetivo Estratégico 9 - Reforçar a Cidadania 

1. Elaboração e aprovação de um Plano de Comunicação Externa; 

2. Realização de um Programa de Colóquios e/ou conferências para a população sobre 

promoção da saúde; 

3. Aprofundar a cooperação com as autarquias/continuação; 

4. Fomentar um trabalho de parceria com várias Entidades da Comunidade (Segurança 

Social, Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), outros); 

5. Continuação da atividade do Conselho Consultivo. 

 

b) Grau de cumprimento dos objetivos, assim como a justificação dos desvios verificados e as 

medidas de correção aplicadas ou a aplicar  

À semelhança de anos anteriores, a ULSBA, EPE negociou com a Administração Regional de Saúde 

do Alentejo, adiante designada por ARS Alentejo, o cumprimento de objetivos institucionais e que 

correspondem a 10% do contrato-programa, distribuídos da seguinte forma: 

� 4% para objetivos relativos a cuidados de saúde primários, alinhados com a contratualização 

efetuada a nível nacional com os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), distribuídos por 

3 eixos – Eixo Nacional (75%), Eixo Regional (17%) e Eixo Local (8%); 

� 3% para objetivos referentes a cuidados hospitalares, alinhados com a contratualização 

efetuada a nível nacional com os hospitais/centros hospitalares, distribuídos por  3 Eixos – 
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Eixo Nacional-Acesso (25%); Eixo Nacional-Desempenho Assistencial (35%) e Eixo Regional 

(40%); 

� 1% para objetivos de desempenho económico-financeiro;  

� 2% para objetivos de integração, correspondentes a internamentos, consultas hospitalares e 

urgências evitáveis. 

A avaliação do cumprimento de metas e atribuição de incentivos institucionais tem por base uma 

aferição de performance total, permitindo avaliar cada instituição através de um Índice de 

Desempenho Global (IDG). Desta forma, o resultado de cada indicador deixou de ter validade de 

per si, sem qualquer conexão com todos os outros, passando a contribuir para a construção do 

Índice de Desempenho Global, o qual apresenta os seguintes limites: 

� grau de cumprimento do indicador inferior a 50% � grau de cumprimento ajustado = 0% 

� grau de cumprimento do indicador entre 50% e 120% � grau de cumprimento ajustado = 

ao próprio valor  

� grau de cumprimento do indicador superior a 120% �grau de cumprimento ajustado = 

120%  

Note-se, que o grau de cumprimento de cada indicador corresponde à percentagem de 

concretização da meta definida e que o grau de cumprimento ajustado de cada indicador 

corresponde ao grau de cumprimento do indicador, balizado por um limite superior e inferior. 

Estes limites destinam-se, por um lado, a estabelecer que apenas contribuam para o índice de 

desempenho global indicadores com graus de cumprimento a partir de determinado nível (50%) 

e, por outro lado, impedir que níveis de concretização muito positivos ou muito negativos (que 

podem ser resultado de metas desadequadas ou de fatores imprevisíveis) possam afetar de forma 

determinante o Índice de Desempenho Global, o qual corresponde à soma das ponderações do 

grau de cumprimento de cada indicador. 

Durante o ano de 2016, em termos globais, a ULSBA, EPE apresenta uma aceitável taxa de 

execução dos Objetivos Institucionais negociados com a ARS Alentejo, como se pode observar nos 

seguintes quadros. No entanto, esta análise é ainda preliminar, não dispondo a ULSBA, EPE de 

valores finais de alguns indicadores, cuja fonte é a ARS Alentejo e a Administração Central do 

Sistema de Saúde, adiante designada por ACSS.  
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Todavia e como referido ainda que seja apenas uma previsão interna, estimamos que o Índice de 

Desempenho Global do Contrato Programa / Acordo Modificativo 2016 fique com uma taxa de 

execução superior a 88%. 

Quadro II: Índice de Desempenho Global – ULSBA  

IDG - Resumo Ponderação 

Dezembro 2016 

IDG 
Grau de 

Concretização  

Cuidados de Saúde Primários 40,0% 37,5% 93,8% 

   Eixo Nacional 30,0% 28,7% 95,7% 

   Eixo Regional 6,8% 5,7% 83,8% 

   Eixo Local 3,2% 3,1% 96,9% 

Cuidados de Saúde Hospitalares 30,0% 27,6% 92,0% 

   Eixo Nacional 18,0% 17,8% 98,8% 

   Eixo Regional  12,0% 9,8% 81,8% 

Desempenho Económico-Financeiro 10,0% 9,9% 99% 

Resultados em internamentos, 
consultas e urgências evitáveis 

20,0% 13,83% 69,1% 

IDG - ULSBA 100,0% 88,8% 88,8% 

Fonte: Monitorização Interna (Março 2017) 

 

Quadro 2: Objetivos Cuidados de Saúde Secundários  

Cuidados de Saúde Secundários Ponderação: 30% 

ID Objetivos  
Peso 

Relativo 
Objetivo 

Resultado Acumulado 

2016 
Grau 

Cump. 
G. Cump. 
Ajustado 

G. Cump. 
Pond. 

IDG 

Eixo Nacional 18,0%   

  Acesso 7,5%   

A.1 
Percentagem de primeiras consultas médicas no 
total de consultas médicas 

0,9% 37,2% 38,3% 103,0% 103% 0,9% 

 

A.2 
Peso das consultas externas com registo de alta no 
total de consultas externas  

0,9% 15,0% 15,0% 100,0% 100% 0,9% 

A.3.1 

Percentagem de utentes referenciados dos cuidados 
de saúde primários para consulta externa atendidos 
em tempo adequado 

1,2% 85,0% 85,9% 101,0% 101% 1,2% 

A.3.2 

Percentagem de doentes cirúrgicos (neoplasias 
malignas) inscritos em LIC com tempo de espera ≤ 
TMRG 

1,2% 99,0% 100,0% 101,0% 101% 1,2% 

A.3.3 Mediana de tempo de espera da LIC, em meses 1,2% 2,2% 2,6% 81,8% 82% 1,0% 

A.3.4 

Percentagem de episódios de urgência atendidos 
dentro do tempo de espera previsto no protocolo de 
triagem 

1,2% 75,0% 73,1% 97,5% 97% 1,2% 

A.3.5 
Permilagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em 
tempo adequado, no total doentes tratados 

0,9% 70,0‰ 162,3‰ 231,8% 120% 1,1% 
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  Desempenho Assistencial 10,5%   

B.1 
Percentagem reinternamentos em 30 dias, na 
mesma grande categoria de diagnóstico 

1,2% 2,8% 3,3% 83,6% 84% 1,0% 

17,8% 

B.2 
Percentagem de doentes saídos com duração de 
internamento acima do limiar máximo 

0,9% 1,8% 1,9% 93,3% 93% 0,8% 

B.3 
Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas 
primeiras 48 horas 

0,9% 50,0% 47,3% 94,6% 95% 0,9% 

B.4 
Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório 
no total de cirurgias programadas (GDH) – para 
procedimentos ambulatorizáveis 

0,9% 82,0% 81,2% 99,0% 99% 0,9% 

B.5 
Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, 
para procedimentos tendencialmente 
ambulatorizáveis 

0,9% 22,0% 17,8% 80,9% 81% 0,7% 

 

B.6 Índice de demora média ajustada 1,2% 1,0% 1,0609% 93,9% 94% 1,1% 

B.7 Índice de mortalidade ajustada 1,2% 1,25% 1,25% 100,0% 100% 1,2% 

B.8 Índice risco e segurança do doente 2,4% 8,0% 19,4% 243,0% 120% 2,9 

B.9 
Percentagem de embalagens de medicamentos 
genéricos prescritos, no total de embalagens de 
medicamentos prescritos 

0,9% 63,0% 54,7% 86,83% 87% 0,8% 

Eixo Regional 12,0%   

E.1 
Percentagem de atendimentos com prioridade 
Verde/Azul/Branca 

1,5% 17,5% 26,10% 50,9% 51% 0,8% 

9,8% 

E.2/
40 

Proporção de utentes com diabetes, com pelo 
menos uma referenciação ou registo de realização 
de exame à retina 

2,4% 28,0% 32,88% 117,4% 117% 2,8% 

E.3 
Taxa de crescimento dos custos com medicamentos 
faturados em farmácia de oficina 

2,4% -6,0% -0,76% 12,6% 0% 0,0% 

E.4 
Incidência de infeção hospitalar por staphylococus 
aureus, por 1.000 doentes admitidos 

1,8% 8,0‰o 8,0‰o 100,0% 100% 1,8% 

E.5 
Percentagem de embalagens de quinolonas 
faturadas no total de embalagens de antibióticos 
faturados (em ambulatório) 

1,8% 9,8% 7,66% 121,8% 120% 2,2% 

E.6 
Percentagem de consultas referenciadas pelos CSP 
no total de consultas externas 

2,1% 10,8% 11,70% 108,3% 108% 2,3% 

 

 

Desempenho Económico-Financeiro Ponderação: 20% 

ID Objetivos  
Peso 
Relati

vo 
Objetivo 

Resultado Acumulado 

2016 
Grau 

Cump. 
G. Cump. 
Ajustado 

G. Cump. 
Pond. 

IDG 

Desempenho Económico-Financeiro 10,0%   

C.1 
Percentagem dos custos com horas extraordinárias, 
suplementos e fornecimentos de serviços externos 
III (selecionados) no total de gastos com pessoal 

2,5% 17,9% 20,4% 85,8% 86% 2,1% 

9,9% 
C.2 EBITDA 2,5% -3.103.771€ 4.537.745 246% 120,0% 3,0% 

C.3 
Acréscimo de divida vencida (fornecedores 
externos) 

2,5% 0,00 € -5.960.857 100% 100% 2,5% 

C.4 
Percentagem proveitos operacionais extra Contrato-
Programa no total proveitos operacionais 

2,5% 5,7% 5,1% 88,8% 89% 2,2% 

Fonte: SIARS, ACSS/ARSA, SICA (Março 2017) 
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Resultados em internamentos, consultas hospitalares e urgências evitáveis Ponderação: 20% 

ID Objetivos  
Peso 

Relativo 
Objetivo 

Resultado Acumulado 

2016 
Grau 

Cump. 

G. 
Cump. 

Ajustad
o 

G. Cump. 
Pond. 

IDG 

Desempenho Económico-Financeiro 20,0%   

D.1 
Taxa de internamento por complicações agudas da 
diabetes 

2,0% 16,9 30,1‰₀₀ 21,9% 0,0% 0,0% 

13,8% 

D.2 Taxa de internamento por diabetes descompensada 2,0% 2,8 4,7‰₀₀ 32,1% 0,0% 0,0% 

D.3 Taxa de internamento por asma ou DPOC em adultos 2,0% 118,9‰₀₀ 181,1‰₀₀ 47,7% 0,0% 0,0% 

D.4 Taxa de internamento por asma em jovens adultos 2,0% 9,3‰₀₀ 3,1‰₀₀ 166,8% 120,0% 2,4% 

D.5 Taxa de internamento por hipertensão arterial 2,0% 30,1‰₀₀ 17,9‰₀₀ 140,5% 120,0% 2,4% 

D.6 
Taxa de internamento por insuficiência cardíaca 
congestiva 

2,0% 262,9‰₀₀ 352,6‰₀₀ 65,9% 65,9% 1,3% 

D.7 Taxa de internamento por pneumonia 2,0% 299,0‰₀₀ 397,7‰₀₀ 67,0% 67,0% 1,3% 

D.8 
Taxa de internamento por complicações agudas da 
diabetes 

2,0% 90,3‰₀₀ 100,6‰₀₀ 88,6% 88,6% 1,8% 

D.9 
Percentagem de especialidades (categorias) com 
protocolos clínicos de referenciação ascendente e 
descente elaborados 

2,0% 8,3% 19,00% 228,9% 120,0% 2,4% 

D.10 

Percentagem de utilizadores frequentes do serviço 
de urgência (>4 episódios no último ano) com plano 
de cuidados estabelecido entre os cuidados 
primários e os hospitais 

2,0% 5,0% 5,50% 110,0% 110,0% 2,2% 

Fonte: SICA (Março 2017) 

Quadro 3: Objetivos Cuidados de Saúde Primários  

Cuidados de Saúde Primários Ponderação: 40% 

ID Objetivos  
Peso 

Relativo 
Objetivo 

Resultado Acumulado 

2016 
Grau 

Cump. 
G. Cump. 
Ajustado 

G. Cump. 
Pond. 

IDG 

Eixo Nacional 30,0%   

4 Taxa de domicílios enfermagem por 1.000 inscritos 1,60% 330‰ 336,4‰ 101,9% 101,9% 1,6% 

28,7% 

6 
Taxa de utilização global de consultas médicas nos 
últimos 3 anos 

2,0% 91% 90,4% 99,3% 99,3% 2,0% 

47 
Proporção de utentes com idade igual ou superior a 
14 anos, com quantificação dos hábitos tabágicos 

1,6% 50% 49,3% 98,6% 98,6% 1,6% 

56 
Proporção de idosos a quem não foram prescritos 
ansiolíticos, nem sedativos, nem hipnóticos 

1,6% 68% 65,4% 96,2% 96,2% 1,5% 

64 
Proporção de crianças com 14 anos, com consulta 
médica de vigilância e PNV totalmente cumprido  

1,0% 65% 59,4% 91,4% 91,4% 0,9% 

74 
Proporção de consultas médicas presenciais que 
deram origem a pelo menos uma codificação ICPC-2 

2,4% 95% 94,8% 99,8% 99,8% 2,4% 

267 
Índice de acompanhamento adequado em 
Planeamento Familiar, nas mulheres em idade fértil 

2,4% 0,58 0,534 92,1% 92,1% 2,2% 

278 
Proporção de embalagens de medicamentos 
prescritos, que são genéricos 

2,4% 58% 55,1% 95,0% 95,0% 2,3% 

68 
Despesa média de medicamentos faturados, por 
utente utilizador (baseado no PVP) 

6,4% 155 € 160,80 € 96,3% 96,3% 6,2% 

71 
Despesa média de MCDTs prescritos, por utente 
utilizador (baseado no preço convencionado) 

3,2% 50 € 56,98 € 86,0% 86,0% 2,8% 
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Eixo Nacional (continuação) 

85 
Incidência amputações major de membro inferior em 
utentes com diabetes, entre os residentes 

1,2% 0,8‰o 0,55‰o 132,1% 120,0% 1,4% 

 

86 
Proporção de recém nascidos de termo, com baixo 
peso 

0,6% 0,6% 2,33% -188,3% 0,0% 0,0% 

87 
Taxa de internamentos por doença cerebro-vascular, 
entre residentes com menos de 65 anos  

1,2% 8,0‰o 6,86‰o 114,3% 114,3% 1,4% 

72 
Percentagem de utilizadores satisfeitos ou muito 
satisfeitos 

2,4%     100% 100,0% 2,4% 

Eixo Regional 6,8%   

23 
Proporção de hipertensos (sem doença 
cardiovascular nem diabetes) com determinação de 
risco cardiovascular nos últimos 3 anos 

0,96% 50% 49,2% 98,4% 98,4% 0,9% 

5,7% 

34 
Proporção de utentes obesos com idade igual ou 
superior a 14 anos, a quem foi realizada consulta de 
vigilância de obesidade nos últimos 2 anos 

1,92% 60% 57,8% 96,3% 96,3% 1,8% 

45 
Proporção de mulheres entre [25; 60[ anos, com 
colpocitologia nos últimos 3 anos 

2,92% 55% 38,1% 69,3% 69,3% 2,0% 

275 
Proporção de utentes com novo diagnóstico diabetes 
tipo 2 que iniciam terapêutica com metformina em 
monoterapia 

1,0% 74% 74,4% 100,5% 100,5% 1,0% 

Eixo Local 3,2%   

37 
Proporção de utentes com diabetes, com consulta de 
enfermagem de vigilância em diabetes 

2,6% 86% 83,3% 96,9% 96,9% 1,6% 

3,1% 

59 
Proporção crianças com 2 anos, com peso e altura 
registado no último ano 

0,6% 90% 86,9% 96,6% 96,6% 1,5% 

Fonte: SIARS, SICA-ACES (Março 2017) 

O valor da capitação inicialmente definido para 2016 foi 76.539.458€, conforme Contrato 

Programa de 2016 mas após as adendas ao Contrato Programa de 2016, ficou em 89.298.273€, 

sendo que 10% do valor do contrato está indexado ao cumprimento de objetivos de qualidade, 

eficiência e sustentabilidade económico-financeira, na proporção de 3% para os cuidados de 

saúde hospitalares, 4% para os cuidados de saúde primários, 1% para objetivos de desempenho 

económico-financeiro e 2% para objetivos de integração, correspondentes a internamentos, 

consultas hospitalares e urgências evitáveis. Do cumprimento desses objetivos depende a 

atribuição de um incentivo que representa no seu total um montante de 8.929.827,00€ e para o 

qual a ULSBA, EPE, é financiada na proporção do seu cumprimento. De acordo com os valores 

apurados à data do encerramento de contas para cada objetivo, contabilizou-se um montante de 

7.929.336,36€ de financiamento indexado aos objetivos, significando uma penalização de 

2.568.098,34€, ligeiramente superior à registada em 2015. 

Tendo em conta os Termos de referencia para a contratualização hospitalar no SNS do Contrato 

Programa de 2016, e de acordo com a informação disponível no SICA – Sistema de Informação, 

Contratualização e Acompanhamento (Mapa de “Índice de desempenho Global”), verifica-se que:  
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Em termos globais, em 2016, a ULSBA, EPE prevê um Índice de Desempenho Global (IDG) de 

88,8%, correspondendo 37,5,0% aos cuidados de saúde primários, 27,6% aos cuidados 

secundários, 13,83% aos resultados em saúde (internamentos, consultas e urgências evitáveis) e 

9,9% referente aos objetivos de desempenho económico-financeiro, o que deixa transparecer um 

desempenho satisfatório, fruto de graus de concretização bastante bons ao nível da grande 

maioria dos indicadores individuais. 

Quanto aos objetivos dos cuidados de saúde secundários podemos constatar que os seguintes 

indicadores de acesso e de desempenho assistencial foram integralmente cumpridos 

ultrapassando as metas contratualizadas: 

o Percentagem das primeiras consultas no total de consultas médicas – A.1 

o Peso das consultas externas com registo de alta no total de consultas externas – A.2 

o Percentagem de utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo adequado 

– A.3.1 

o Percentagem de inscritos em LIC com tempo de espera inferior ao TMRG – A.3.2 

o Permilagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes 

saídos – A.3.5 

o Índice de mortalidade ajustada – B.7 

o Proporção de utentes com diabetes, com pelo menos uma referenciação ou registo de 

realização de exame à retina – 40 

o Incidência de infeção hospitalar por staphylococus aureus, por 1.000 doentes admitidos – E.4 

o Percentagem de embalagens de quinolonas facturadas no total de embalagens de antibióticos 

facturados (em ambulatório) – E.5 

o Percentagem de consultas referenciadas pelos CSP no total de consultas externas – E.6 

 

Da análise global da produção hospitalar realça-se: 

o Taxa de primeiras consultas no total de consultas aumentou para 38,3% ultrapassando a 

percentagem contratualizada (37,2%); 

o o aumento de 13% da produção cirúrgica de ambulatório;  

o o forte aumento da atividade do Hospital de Dia, sobretudo na área da Psiquiatria. 

A demora média subiu para 7,43 dias (em 2015 eram 7,06 dias e em 2014, 6,91 dias). Embora o 

agravamento da demora no internamento seja preocupante e merecedor de análise cuidada dos 
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factores que o desencadearam, não deixa de ser um bom valor, já que é o segundo melhor valor 

da Região Alentejo (o Hospital do Espirito Santo, em Évora tem a menor demora média, com 7,1 

dias) e muito abaixo da média Nacional (8,2 dias). 

Todos os restantes indicadores, com exceção do B.3, B.5 e do A.3.3 atingem níveis de 

cumprimento parciais acima de 85%. E estes dois atingem níveis de cumprimento superiores a 

80%. 

O indicador B.5 (Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias 

programadas (GDH) – para procedimentos ambulatorizáveis) foi cumprido apenas em 81%. 

 O indicador A.3.3. (Mediana de tempo de espera da LIC) foi cumprido apenas em 81,8%, porque, 

por um lado há escassez de tempos operatórios disponíveis por falta de anestesistas, e por outro, 

há um número insuficiente de ortopedistas, sendo a área de ortopedia aquela que apresenta 

maior tempo de espera para cirurgia. 

Quanto aos objetivos dos cuidados de saúde primários podemos constatar que: 

Ao nível dos objetivos do eixo nacional, os indicadores que registaram níveis de cumprimento 

superiores a 100% foram: a taxa de domicílios enfermagem por 1.000 inscritos; e a taxa de 

Incidência de amputações major de membro inferior em utentes com diabetes, entre os 

residentes. Os restantes, com excepção do indicador 86 - proporção de recém-nascidos de termo, 

com baixo peso, que apresenta um grau de cumprimento inferior a 50%, registaram graus de 

cumprimento superiores a 85%. 

De acordo com o definido na metodologia de contratualização o indicador de satisfação (ID 72) é 

considerado como cumprido a 100%, por não ter sido aplicado qualquer questionário de 

satisfação ao nível do ACES, nem ter sido possível calcular qualquer indicador nesta área, 

salientando-se o facto de o mesmo não ter sido alvo de definição de meta. 

No que concerne aos objetivos do eixo regional verifica-se que o indicador com o menor nível de 

concretização se refere à proporção de mulheres entre os 25 e os 60 anos, com colpocitologia 

realizada nos últimos 3 anos. Este indicador atinge um nível de cumprimento de 69,3%, algo que é 

comum no Baixo Alentejo, que, historicamente, apresenta baixas taxas de adesão a este rastreio. 

Os restantes indicadores têm graus de cumprimento superiores a 95%. 

Em termos do eixo local, embora nenhum dos indicadores tenha alcançado o 100% de 

concretização, ambos os indicadores têm níveis de cumprimento superiores a 95%. 
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De realçar o facto de, à exceção do indicador 86, todos os restantes indicadores contribuíram 

positivamente para o IDG, apresentando graus de concretização superiores a 69%, com 17 dos 20 

indicadores contratualizados a apresentarem graus de cumprimento superiores a 90%, dos quais 

4 ultrapassaram inclusivamente os 100% de concretização. 

Quanto aos indicadores de Desempenho Económico-Financeiro todos tiveram graus de 

cumprimento superiores a 85%.  

Várias linhas de produção não atingiram as metas de produção contratadas, destacando-se as 

seguintes, cujo nível de cumprimento foi inferior a 95% (tendo como referencia e estimativa da 

produção facturada e não a produção realizada que historicamente é muito superior): 

• o número de episódios urgentes classificados em Grupo de Diagnóstico Homogéneos (GDH) 

cirúrgicos;  

• primeiras consultas médicas presenciais e realizadas por telemedicina; 

• consultas subsequentes realizadas com recurso à telemedicina; 

• procedimentos médicos classificados em GDH de ambulatório, de acordo com a codificação 

clínica CID-9-MC, tais como a instilação de anti-neoplásicos, a litotrícia extracorporal ou 

cateterização e acesso vascular; 

• procedimentos cirúrgicos classificados em GDH de ambulatório; 

• procedimentos médicos classificados como sessão de hospital de dia sem especialidade; 

• procedimentos médicos realizados na Psiquiatria, classificados como sessão de hospital de dia 

psiquiatria. 

Em relação aos episódios de urgência médico cirúrgica, não conseguimos reduzir o número de 

atendimentos e a produção excedeu o valor contratado, resultando numa penalização de 

115.750€. 

Estes dados são ainda preliminares já que à data de encerramento de contas ainda não tinha sido 

dado início ao processo de faturação dos episódios do SNS e, consequentemente, a ACSS não 

procedeu a qualquer validação da faturação do contrato programa de 2016. 
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Linha de Atividade Assistencial 
Quantidade 

Contratada  

Quantidade 

Realizada 

Taxa 

realização 

produção 

Quantidade 

faturada 

Taxa 

realização 

faturação 

Internamento 8.916 9.255 112,5% 8.283 92,9% 

GDH Médicos 6.131 6.569 118,7% 6.083 99,2% 

GDH Cirúrgicos Programados 1.363 1.308 82,7% 1.295 95,0% 

GDH Cirúrgicos Urgentes 1.422 1.378 152,0% 905 63,6% 

Ambulatório 5.642 5.051 85,0% 4.634 82,1% 

GDH Médicos * 3.045 2.494 68,1% 2.214 72,7% 

GDH Cirúrgico 2.597 2.557 108,5% 2.420 93,2% 

Consultas  92.769 92.557 99,1% 91.649 98,8% 

Médicas sem majoração 82.656 81.705 102,8% 79.853 96,6% 

  Primeiras consultas 24.185 24.390 123,9% 22.642 93,6% 

  Consultas subsequentes 58.471 57.315 96,2% 58.211 99,6% 

Primeiras consultas telemedicina 73 21 81,1% 20 27,% 

Consultas telemedicina subsequentes 45 17 100,0% 17 37,8% 

Primeiras consultas referenciadas CTH) 9.995 10.814 76,4% 10.759 107,6% 

Urgência (sem internamento) 93.057 99.291 112,2% 92.173 99,1% 

Médico-Cirúrgica 50.552 54.574 103,2% 52.867 104,6% 

SUA 42.505 44.717 125,1% 39.306 92,5% 

Hospital Dia 5.413 7.113 124,8% 3.817 70,5% 

Psiquiatria 702 1.849 468,0% 234 33,3% 

Imuno-hemoterapia 275 1.681 98,8% 303 110,2% 

Base  4.436 3.583 120,2% 3.280 73,9% 

Quadro 4 – Produção – SNS - CP 2015 
Fonte: SICA (Março 2017) 

 

A Consulta a Tempo e Horas (CTH) continuou a ter uma atenção especial, uma vez que é 

considerada um dos pilares críticos de acessibilidade por parte dos utentes. Tendo por base a não 

discriminação dos doentes com base no modo como são referenciados para uma consulta 

hospitalar (quer seja pelo Médico de Família, quer seja por outras especialidades hospitalares ou 

mesmo pelo Serviço de Urgência), temos procurado agilizar e monitorizar as primeiras consultas 

como um todo.  

Ao longo de 2016 as primeiras consultas realizadas e referenciadas pelos Médicos de Família 

tiveram um acréscimo de 11% em relação ao ano anterior 

Tão ou mais importante do que o volume de consultas CTH realizado, foi a evolução verificada no 

cumprimento dos tempos de espera, registando-se uma melhoria face a 2015, que já havia sido 
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uma no com uma recuperação muito considerável nas consultas realizadas dentro do tempo, 

conforme mostram os quadros seguintes em valor absoluto e percentagem: 

 

Figura 1 – Volume e tempo de espera para Consulta referenciada  
Fonte: CTH (Março 2017) 

Para esta evolução, com reflexos visíveis em termos de acessibilidade dos doentes, foi 

fundamental o esforço e empenho dos Médicos de Família e dos Médicos das Especialidades para 

que a coordenação se aperfeiçoasse, para além do agilizar da triagem e das marcações, da 

monitorização e da informação global divulgada dos tempos de espera e do volume de consultas 

em espera e marcadas. 

 Houve um esforço em desenvolver e implementar critérios de referenciação às consultas 

hospitalares, que continua em desenvolvimento e em alargamento a mais especialidades, e na 

validação da informação de retorno (procurar diminuir o espaço de tempo quando as referencias 

são devolvidas aos Médicos de Família). 

Internamente desenvolveu-se e implementou-se uma monitorização baseada na informação 

mensal remetida pela UCCTH que se conjuga com a informação que se retira do SONHO, 

procurando minimizar e corrigir as ineficiências que resultam das falhas de interface entre os dois 

sistemas. Procura-se constantemente adequar a informação e os procedimentos por forma a que 

os dados existentes sejam o mais fidedignos possível.  

Sistematicamente tem-se investido na monitorização e sinalização, aos Médicos Hospitalares e 

aos Médicos dos Centros de Saúde, de todos os pedidos de consulta que possam estar pendentes 

nos Centros de Saúde, a aguardar triagem ou marcação no Hospital, tendo sido sinalizados 

aqueles cujo tempo de espera (apesar de marcados) é passível de dar uma resposta mais célere 

ao Doente. Tem sido também essencial mostrar o impacto positivo, global e por especialidade, o 
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que tem permitido continuar a apostar neste processo, salientando a posição da ULSBA, EPE em 

relação aos restantes Hospitais e Unidades Locais de Saúde (ULS). Este importante trabalho na 

CTH e de monitorização permanente é efetuado pela responsável do CTH da ULSBA, EPE 

Administradora Hospitalar, em articulação permanente com os médicos e com as Direções 

Clinicas Hospitalar e dos Cuidados de Saúde Primários. 

Relativamente ao movimento do Serviço de Urgência, continuam a ser desenvolvidas campanhas 

de informação e educação à população, no entanto, a afluência ao serviço de urgência médico 

cirúrgica continua a aumentar, pelo que há que desenvolver e implementar medidas que visem 

uma maior interligação com os cuidados de saúde primários e continuados e procurem conter 

esta afluência. 

Está em fase de conclusão a codificação dos tratamentos dos doentes com HIV em terapêuticas 

antiretrovíricas de 2016, pelo que não é possível indicar o número de doentes tratados no âmbito 

do Programa TARV elegíveis para financiamento. A faturação desta linha de produção é feita 

apenas após a validação por parte da ACSS de todos os registos e indicação por parte desta 

instituição do número de doentes em terapêuticas antiretrovíricas, considerados válidos para 

faturação, ou seja, aqueles que cumprem todos os critérios, ou pressupostos, descritos na Circular 

Normativa nº 6, emitida pela ACSS em 6 de Agosto de 2007. 

Em suma, avaliados os níveis de cumprimento dos indicadores, de acordo com a informação 

disponível à data, dados os constrangimentos de avaliação acima referidos e tendo em conta 

alguma prudência, apontamos para uma penalização por incumprimento das metas de produção 

de 1.710.556,49€ e por incumprimento de objectivos e indicadores de 1.000.490,64€, sendo o 

total das penalizações 2.711.047€. 

Tendo em conta a existência de alguns desvios, torna-se necessário aplicar algumas medidas, que 

estarão obviamente condicionadas pela capacidade de fixação de médicos, concretamente das 

especialidades de anestesia, ginecologia/obstetrícia e ortopedia, tais como: reforçar o acesso e 

integração de cuidados; manter o reforço da atividade do ambulatório cirúrgico e médico; 

reforçar o acesso a consultas de especialidade, MCDT e cirurgias em tempo útil – reforço da 

oferta; monitorização mensal da prescrição de MCDT e medicamentos por médico e por 

departamento/serviço; continuação da política de internalização de MCDT nomeadamente na 

área da Patologia Clinica. 
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3. Indicação dos Fatores Chave de que dependem os resultados da Empresa 

As mudanças significativas que vêm ocorrendo na envolvente da saúde e as conjunturais e 

permanentes restrições económico-financeiras, combinadas com as necessidades crescentes em 

cuidados de saúde (resultantes do envelhecimento, do aumento da prevalência de doenças 

crónicas, do aparecimento de novas tecnologias e tratamentos, etc.) constituem os principais 

fatores chave para o desempenho da ULSBA, EPE na sua missão. Essencialmente, são os seguintes 

fatores-chave críticos ao sucesso da ULSBA, EPE: 

• População muito envelhecida 

Pirâmide etária invertida, com elevada predominância de idosos, o que potencia a necessidade de 

cuidados médicos e o natural aumento de custos daí resultante. 

• Grande dispersão geográfica 

População dispersa por um território bastante vasto. Situação com impacto nos custos inerentes a 

deslocações de colaboradores e utentes. Dificuldades acrescidas na gestão dos recursos 

existentes e correspondente afetação aos serviços disseminados pelo território. 

• Integração entre vários níveis de cuidados ainda pouco consolidada  

Apesar das melhorias significativas verificadas recentemente na integração entre os cuidados 

primários, hospitalares e continuados, existem ainda alguns constrangimentos, de carácter 

operacional e cultural que continuaremos a trabalhar. Também existem constrangimentos na 

articulação com as unidades de cuidados continuados, geridas por IPSS e Misericórdias, com as 

quais se impõe melhorar os mecanismos de interface. Por outro lado, o acesso dos doentes para a 

rede nacional de Cuidados Continuados Integrados ainda tem um processo muito burocratizado. 

• Falta de resposta na comunidade para encaminhamento de casos sociais 

Representa um encargo financeiro elevado para a ULSBA, EPE, a existência, cada vez mais 

frequente, de utentes sem critério clínico que justifique a necessidade de cuidados hospitalares e 

que permanecem sob nossa responsabilidade, por ausência de resposta das IPSS, Misericórdias, 

famílias e/ou Segurança Social. Acresce um número de casos de doentes abandonados pelas 

famílias. 
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• Ambiente económico e social desfavorável 

A situação social e económica das famílias constitui um elemento de fragilização da eficácia do 

tratamento médico e/ou cirúrgico a que os nosso utentes são submetidos.  

• Redução de recursos financeiros e humanos 

Os constrangimentos financeiros a que os serviços públicos de saúde estão sujeitos tornam a sua 

gestão muito mais exigente. Também a extrema dificuldade em recrutar novos profissionais 

médicos, quer as que resultam de impedimentos legais, quer as originadas pela carência de alguns 

profissionais no mercado de trabalho, designadamente das especialidades de Anestesia, Pediatria, 

Psiquiatria, Obstetrícia, Cardiologia, Ortopedia, Urologia, Medicina Geral e Familiar e Saúde 

Pública, dificulta e inviabiliza a prestação de cuidados em tempo útil. 

• Desmotivação de muitos profissionais 

Face ao bloqueio existente há mais de 10 anos na maioria das carreiras profissionais, torna-se 

difícil para o órgão de gestão e chefias intermédias assegurar a manutenção dos níveis de 

motivação dos colaboradores da ULSBA, EPE. 

Por outro lado, verifica-se uma taxa de absentismo muito elevada sobretudo nos grupos 

profissionais de Enfermagem e Assistentes Operacionais o que provoca muita dificuldade de 

gestão de equipas e conflitualidade organizacional. 

• Excesso de procura ao Serviço de Urgência Geral 

Verifica-se que o recurso ao Serviço de Urgência médico-cirurgica por parte dos utentes excede 

em muito aquilo que seria razoável, principalmente por razões culturais e de acesso imediato a 

Meios Complementares de Diagnostico e Terapêutica.  

• Falta de um Sistema de Informação Integrado  

Os vários subsistemas de informação, quer na vertente clínica, quer na sua vertente 

administrativa e gestionária, não funcionam de forma integrada entre si o que gera ineficiências e 

penaliza a aplicação das normas de gestão de forma atempada e eficaz.  
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 4. Evidenciação da atuação em conformidade com as orientações definidas pelos ministérios 

setoriais (politica setorial, orientações especificas a cada empresa, objetivos a alcançar no 

exercício da atividade operacional e ao nível de serviço público a prestar pela Empresa) 

A ULSBA, EPE, cumpriu em 2016 as orientações emanadas pela tutela, a saber: 

• Lei do Orçamento de Estado – Lei nº 7-A/2016; 

• O Decreto-lei de Execução Orçamental – Decreto-Lei nº 18/2016;  

• Continuação da execução do Plano Estratégico 2013/2015 aprovado pelo Ministério da 

Saúde; 

• Elaboração de Acordo Modificativo para o ano de 2016, onde se integram as metas 

contratualizadas com o Ministério da Saúde em matéria de produção, qualidade e eficiência 

económico – financeira; 

• Envio mensal da informação referente à execução orçamental para o Ministério da Saúde e 

Ministério das Finanças (DGO e DGTF); 

• Reporte mensal de informação de Recursos Humanos para a ACSS, IP, ARSA, IP e Ministério 

do Trabalho; 

• Elaboração do Relatório Social e Relatório Único da Empresa; 

• Plano de Auditoria Interna. 

 

Todos os documentos que evidenciam o cumprimento das orientações estão publicados e 

disponíveis no site institucional, portal do SNS, sites e plataformas próprios de prestação e 

divulgação de informação financeira e de gestão dos respetivos ministérios tutelares. 
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III. ESTRUTURA DE CAPITAL 

1. Estrutura do Capital 

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. é uma entidade pública empresarial, com um 

capital estatutário de 81.508.063,00 euros. 

O capital estatutário da ULSBA, EPE, foi constituído com o capital social do antigo Centro 

Hospitalar do Baixo Alentejo EPE, mais uma dotação inicial de 3.538.000,00 €, perfazendo 

43.488.000,00€. Posteriormente, houve vários aumentos de capital estatutário, tendo-se 

verificado o primeiro reforço no ano de 2009, no montante de 4.472.389,00 €, realizado em 

dinheiro por execução do OE/2009. O segundo reforço, em 2009, com um aumento do capital 

estatuário no montante de 4.447.674,00 €, realizado em dinheiro, mediante financiamento 

concedido pela Administração Central do Sistema de Saúde. O terceiro reforço, em 2009, do 

aumento do capital estatuário no montante de 4.000.000,00 €, realizado em dinheiro, por 

execução do OE/2009. O quarto reforço, no ano de 2010, do aumento do capital Estatuário no 

montante de 3.000.000,00 €, realizado em dinheiro, por execução do OE/2010. No ano de 2014 

foi efetuado um aumento de capital no valor de 16.500.000 €, conforme Despacho do Ministério 

das Finanças e Saúde nº 15476-B/2014, cujo valor foi registado na Conservatória Comercial em 

2015, mas feita menção ao Despacho que era de 2014. Desta forma, apesar do registo ter sido 

efetuado em 2015, o valor foi contabilizado em 2014, atendendo à data de entrada em vigor do 

referido Despacho. Foi transformado o valor de 5.585.925,77 € de financiamento obtido e 

contabilizado em passivo não corrente, em capital no valor de 5.600.000,00 € (capital +juros do 

Fundo FASP), por ordem do acionista. Assim, o mesmo totaliza um capital estatutário de 

81.508.063,00€. À data de 31.12.2016, encontrava-se por realizar 1.190.937€. 

2. Eventuais limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das ações 

As alterações à titularidade e a transmissibilidade das ações necessitam de aprovação tutelar e 

estão regulamentadas pelos Estatutos da ULSBA, EPE (Decreto-Lei nº 12/2015 de 26 de janeiro) e 

das unidades de saúde com a natureza de entidades públicas empresarias e demais legislação 

aplicável. 

3. Acordos Parassociais 

Não existem acordos parassociais que sejam do conhecimento da empresa e que possam conduzir 

a eventuais restrições. 
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IV. PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E OBRIGAÇÕES DETIDAS 

1. Identificação das pessoas singulares (Órgãos Sociais) e/ou coletivas (Empresa) que, direta ou 

indiretamente, são titulares de participações qualificadas noutras Entidades 

Os membros do Conselho de Administração e o Fiscal único não detêm qualquer participação 

patrimonial na entidade, nem relações relevantes com parceiros comerciais. 

Os membros do Conselho de Administração e o Fiscal Único, abstêm-se de intervir em decisões 

que envolvam os seus próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por si 

realizadas, anexando-se ao Relatório de Governo Societário as suas declarações de 

independência, nos termos do artigo 51º do Decreto-Lei n.º 133/2013. 

As declarações de inexistência de incompatibilidades ou impedimentos para o exercício de altos 

cargos públicos dos membros do Conselho de Administração foram remetidas à Procuradoria-

Geral da República, conforme determina a legislação em vigor. 

2. Aquisição e alienação de participações sociais, bem como participação em quaisquer 

entidades de natureza associativa ou fundacional 

A ULSBA, EPE, detém uma participação no SUCH – Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, 

ACU, com o NIF 500 900 469 e sede social no Parque de Saúde de Lisboa, Avenida do Brasil, n.º 

53, Pavilhão 33-A. A contribuição da ULSBA, EPE, em 2016 foi de 60.000€, relativo ao pagamento 

de quotas.  

Em 2016, o SUCH prestou serviços de processamento e tratamento de Roupa e de Assistências 

Técnicas a Instalações e Equipamentos e comparticipou os custos com o fornecimento de energia 

elétrica nos locais onde estão instaladas unidades de produção de energia fotovoltaica, no âmbito 

no Protocolo celebrado com o SUCH de microprodução de energia. 

No ano de 2016 não foram adquiridas nem alienadas quaisquer participações sociais, nem existiu 

participação em quaisquer entidades de natureza associativa ou fundacional. Não foram 

prestadas quaisquer garantias financeiras ou assumidas dívidas ou passivos de outras entidades. 

3. Indicação do número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos de 

administração e de fiscalização 

Os membros dos órgãos de administração e de fiscalização não são detentores nem de ações nem 

obrigações. 
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4. Indicação sobre a existência de relações de natureza comercial entre os titulares de 

participações e a entidade 

Não existem relações de natureza comercial entre os titulares de participação e a empresa. 

V. ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES 

A. Assembleia Geral 

1) Composição da mesa da assembleia geral, ao longo do ano em referência, com 

identificação dos cargos e membros da mesa da assembleia geral e respetivo mandato (data de 

início e fim), assim como a remuneração relativa ao ano em referência. Caso tenha ocorrido 

alteração de mandato durante o ano em reporte, a empresa deverá indicar os mandatos 

respetivos  

Não aplicável. Na medida em que estatutariamente uma entidade do tipo EPE não dispõe de 

Assembleia Geral. 

2) Identificação das deliberações acionistas que, por imposição estatutária, só podem ser 

tomadas com maioria qualificada, para além das legalmente previstas, e indicação dessas 

maiorias. 

A resposta fica prejudicada face ao exposto no ponto anterior. 

 

B. Administração e Supervisão  

1. Identificação do modelo de governo adotado 

A ULSBA, EPE adota um modelo de governo que assenta na existência de três Órgãos Sociais, a 

saber: Conselho de Administração, Fiscal Único e Conselho Consultivo, nos termos legalmente 

previstos. 

A estrutura orgânica da ULSBA, EPE integra ainda as Comissões de Apoio Técnico (obrigatórias), 

que são órgãos de caráter consultivo e têm por função colaborar com o Conselho de 

Administração, por sua iniciativa ou a pedido daquele, nas matérias da sua competência. 

2. Regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e substituição dos membros, 

consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho de Administração Executivo e 

do Conselho Geral e de Supervisão 



RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO 2016 

 

29/112 

 

Segundo o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 12/2009, de 12 de Janeiro e n.º 244/2012, de 9 de 

Novembro, os membros do Conselho de Administração são nomeados por despacho conjunto dos 

Ministros das Finanças e da Saúde.  

O mandato tem a duração de três anos, sendo renovável até ao máximo de três renovações 

consecutivas, permanecendo aqueles no exercício das suas funções até à designação dos novos 

titulares, sem prejuízo da renúncia a que houver lugar. 

O Conselho Consultivo é um dos órgãos sociais e a sua composição está prevista no artigo 19.º 

dos estatutos em anexo ao Decreto-Lei n.º 12/2009, de 12 de Janeiro da ULSBA, EPE. O mandato 

do Conselho Consultivo tem a duração de três anos, sem prejuízo da possibilidade da sua 

substituição, a todo o tempo, pelas entidades que os designaram ou elegeram. 

3. Composição, do Conselho de Administração, com indicação do número estatutário mínimo e 

máximo de membros, duração estatutária do mandato, número de membros efetivos, data da 

primeira designação e data do termo de mandato de cada membro. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 12/2009, de 12 de Janeiro, artigo 6.º, n.º 1, o Conselho de 

Administração é composto pelo Presidente e quatro Vogais que exercem funções executivas, 

sendo três dos membros um diretor clínico da área dos cuidados de saúde hospitalares, um 

diretor clínico da área dos cuidados de saúde primários e outro, o enfermeiro diretor. 

Atendendo a que os membros do Conselho de Administração da ULSBA, EPE cessaram o respetivo 

mandato em 31 de dezembro de 2014, foram reconduzidos através da Resolução do Conselho de 

Ministros nº. 9/2015, de 5 de fevereiro de 2015, para o triénio 2015-2017, publicado no Diário da 

República, 2ª Série, n.º 33, de 17 de fevereiro, com efeitos produzidos no dia 6 de fevereiro 2015. 

Para além de terem sido reconduzidos os membros Margarida Fernanda Coelho Murta Rebelo da 

Silveira - Presidente, José Gaspar Monteiro Rodrigues – Vogal e João Francisco Torrado Guerreiro - 

Enfermeiro Diretor, foram nomeados como diretores clínicos, Jorge Ângelo Ramos dos Santos, da 

área dos cuidados de saúde primários e Emilia de Jesus Antunes Ferreira Duro, da área dos 

cuidados de saúde hospitalares. 
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Mandato Cargo Nome Designação Remuneração 

(inicio-Fim) 
 

 Forma (1) Data Entidade Pagadora (O/D)
 (2) 

2015-2017 Presidente 
Margarida Fernanda 
Coelho Murta Rebelo 

da Silveira 

Resolução 
nº. 9/2015 

5-2-2015 ULSBA, EPE O 

2015-2017 Vogal 
José Gaspar Monteiro 

Rodrigues 
Resolução 
nº. 9/2015 

5-2-2015 ULSBA, EPE O 

2015-2017 Diretor 
Clinico CSP 

Jorge Ângelo Ramos 
dos Santos 

Resolução 
nº. 9/2015 

5-2-2015 ULSBA, EPE O 

2015-2017 Diretor 
Clinico CSH 

Emilia de Jesus 
Antunes Ferreira Duro 

Resolução 
nº. 9/2015 

5-2-2015 ULSBA, EPE O 

2015-2017 Enfermeiro 
Diretor 

João Francisco Torrado 
Guerreiro 

Resolução 
nº. 9/2015 

5-2-2015 ULSBA, EPE O 

Legenda: (1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime p Escrito (DUE) / Despacho (D) 

  (2) O/D – Origem / Destino 

Quadro 5 – Mandato do Conselho de Administração  
                                           Fonte: D.R (2ª. série nº. 33 de 17-2- 2015) 

 

4. Distinção dos Membros Executivos e Não Executivos do Conselho de Administração 

Todos os membros do Conselho de Administração exercem funções executivas. 

5. Elementos curriculares relevantes de cada um dos membros do Conselho de Administração  

Os elementos curriculares de cada um dos membros do Conselho de Administração constam da 

respetiva legislação que os nomeou, os quais se encontram disponíveis para consulta no sitio da 

ULSBA, EPE. 
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Presidente do Conselho de Administração: Margarida Fernanda Coelho Murta Rebelo da Silveira 
DN: 25 de fevereiro de 1962 

Habilitações 
Académicas 

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa 
– 1988 

Curso de Pós -Graduação em Administração Hospitalar da Escola Nacional de Saúde 
Pública, da Universidade Nova de Lisboa - 1990 /1992 

Curso de “Health Care Manegement Best Pratice”, Lancaster University, England — 
2001 

Curso Avançado de Gestão para Clínicos, E.N.S.P./U.N.L. — 2004 

Curso de Especialização em Gestão de Unidades de Saúde, C.H.B.A.,E.P.E., I.N.A. — 
2006 

Frequência no Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde, AESE, Business 
Scholl/Universidade de Navarra – 2013 

Curso de Alta Direção em gestão de Unidade de Saúde – I.S.C.S.P. da Universidade 
de Lisboa – 2015 
 

Experiência 
Profissional no  
setor público 

2015/2012 – Presidente do Conselho de Administração da ULSBA, EPE 

2012/2005 – Administradora Hospitalar, ULSBA, EPE e extinto CHBA 

2004/1997 – Presidente do Conselho de Administração do Hospital de São Paulo – 
Serpa; 

1997/1996 – Administradora Delegada do Hospital de São Paulo – Serpa 

1992/1996 – Administradora Hospitalar – Hospital São Francisco Xavier – Lisboa 

Experiência 
Profissional  
no setor privado 

1992/1984 – Técnica Superior “Sociedade de Atividades Médico Pedagógicas, Lda”  

1991/1995 – Advogada. Cédula profissional n.º 9255/O.A/1991; (inscrição suspensa 

a seu pedido) 
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Vogal Executivo do Conselho de Administração: José Gaspar Monteiro Rodrigues 
DN: 12 de Junho de 1950 

Habilitações 
Académicas 

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa – 
1977 

Formações em Notariado e Registos Civil e Predial – Despacho 118 de 23/05/1979 

Curso Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas – C.E.F.A – 2011 

Curso de Formação para Altos Dirigentes – C.E.F.A – 2004 

Curso Alta Direção em Gestão de Unidades de Saúde para Gestores – ISCSP da 
Universidade de Lisboa – 2013 

Seminário Hospitalar – Gestão de Equipas – AESE, Escola Direção e Negócios – 2014 

Frequência no Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde, AESE, Business 
Scholl/Universidade de Navarra – 2014 

Experiência 
Profissional  
no setor público 

2015/2012 – Vogal Executivo da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E  

2005/2003 – Vogal Executivo da EDAB, S.A 

Experiência 
Profissional  
no setor privado 

2008 – Sócio Gerente de José Gaspar, Luis Galrito e Associados, Soc. Advogados,RL 

2003 – 1977 – Advogado e Sócio Gerente em Sociedades de Advogados 

Docência no Centro de Apoio da Faculdade de Direito da Universidade Clássica de 
Lisboa 

Consultoria Jurídica em Empresas Públicas Municipais e Privado 

 

Vogal Executivo -Diretor Clínico para os Cuidados Primários: Jorge Ângelo Ramos dos Santos  
DN: 20 de dezembro de 1953 

Habilitações 
Académicas 

Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto - 
1979 

Experiência 
Profissional  
no setor público 

Internato Geral no Centro de Saúde Distrital de Beja e no Hospital Distrital de Beja -  
1980 e 1981 

Serviço Médico à Periferia no Concelho de Serpa – 1982 

Ingresso na Carreira Médica de Clínica Geral em 1983, com a categoria e grau de 
Clínico geral tendo obtido, após vários concursos com prestação de provas públicas, o 
grau de Consultor – 1995 e a categoria de Assistente Graduado Sénior – 2002 

Diretor dos Centros de Saúde de Serpa e Mértola 

Coordenador da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados do Centro de Saúde 
de Ferreira do Alentejo 

Delegado de Saúde e Autoridade de Saúde nos Concelhos de Serpa e Mértola 

Delegado de Saúde e Autoridade no Concelho de Ferreira do Alentejo 

Integra a Equipa Coordenadora Local da Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados, o Núcleo e Apoio às Crianças e Jovens em Risco e a Equipa para a 
Prevenção de Violência em Adultos 

Outras Atividades 

Autor de diversos trabalhos científicos, quer comunicados quer publicados 

Tutor da disciplina de Clínica Geral na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 
Nova de Lisboa 
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Vogal Executivo - Diretora Clínica para os Cuidados Hospitalares: Emília de Jesus Antunes Ferreira Duro  
DN: 10 de junho de 1958 

Habilitações 
Académicas 

Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa - 
1985 

Frequência no Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde, AESE, Business 
Scholl/Universidade de Navarra – 2013 

Curso de Alta Direção em Gestão de Unidades de Saúde para Gestores – Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, 2015 

Experiência 
Profissional  
no setor público 

julho de 2012 a Fevereiro 2015 — Assessora do Conselho de Administração da ULSBA, 
EPE, com as competências estipuladas no artigo 9.º do anexo ao Decreto -Lei n.º 
183/2008 de 4 de setembro 

De janeiro a julho de 2012 — Vogal Executivo da Unidade Local de Saúde do Baixo 
Alentejo -  Diretora Clínica dos Cuidados Hospitalares 

Desde janeiro de 2012 — Diretora do Serviço de Anatomia Patológica da ULSBA, EPE 

Janeiro de 2012/fevereiro de 2013 — Diretora do Serviço de Medicina Física e 
Reabilitação da ULSBA, EPE 

Desde dezembro de 2009 — Diretora do Internato Médico da ULSBA, EPE 

Grau de consultor em Cirurgia Geral que lhe conferiu a categoria de Assistente 
Graduada da carreira médica hospitalar desde dezembro de 2005 

Especialidade de Cirurgia Geral — janeiro de 1997 

Chefe de equipa de Cirurgia e do Serviço de Urgência 

Outras Atividades 

Autora e coautora de diversos trabalhos científicos, quer publicados, quer 
comunicados em reuniões científicas nacionais e internacionais 

Responsável pela criação da Consulta da Cabeça e Pescoço da ULSBA, EPE a funcionar 
desde 2004 

Auditora da Triagem de Manchester 

Orientadora de formação 

Codificadora Clínica do Hospital 

Professora adjunta convidada da cadeira de Cirurgia na Escola Superior de Saúde de 
Beja do Instituto Politécnico de Beja 
Participação no concurso de provimento para Chefe de Serviço de Cirurgia 2009 e 
Membro de vários júris de concursos nacionais 
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Vogal Executivo – Enfermeiro Diretor: João Francisco Torrado Guerreiro 
 DN: 20 de Agosto de 1960 

Habilitações 
Académicas 

Licenciatura em Enfermagem com a Especialização em Saúde Comunitária pela Escola 
Superior de Saúde de Beja - 1998 

Bacharelato em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem de S. Vicente de 
Paulo, em Lisboa - 1983 

Curso de Pós -Graduação em “Cuidados Continuados à Família na Doença”, da Escola 
Superior de Saúde de Beja - 2005 

Curso de “Especialização em Gestão de Unidades de Saúde”, no período de 
29/01/2007 a 04/07/2007, administrado pelo Instituto Nacional de Administração, IP. 
(INA) 

Curso sobre “Coaching Executive” no período de 10/12/2012 a 18/02/2013, na 
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo 

Curso de Alta Direção em Gestão de Unidades de Saúde para Gestores – Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, 2013/2014 

Frequência no Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde, AESE, Business 
Scholl/Universidade de Navarra – 2014 

Seminário de Direção Hospitalar – “Gestão de Equipas” – AESE – Business School, 
realizado em Lisboa em 25 e 26 de novembro de 2014 

Experiência 
Profissional no 
setor público 

2012 – Enfermeiro Diretor da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE 

2006 — Enfermeiro Chefe no Centro de Saúde de Barrancos 

2001 — Enfermeiro Especialista em Saúde Comunitária na vertente 
Geriatria/Gerontologia na Sub -Região de Saúde de Beja (Centro de Saúde de Moura) 

1984 a 2001 – Enfermeiro de Grau I nos Hospitais, José Joaquim Fernandes – Beja, São 
José – Lisboa e São Paulo – Serpa. 

 

6. Declaração de cada um dos membros do Órgão de Administração ao Órgão de Administração 

e ao Órgão de Fiscalização, bem como à IGF, de quaisquer participações patrimoniais que 

detenham na Empresa, assim como quaisquer relações que mantenham com os seus 

fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio 

suscetíveis de gerar conflitos de interesses (vide artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013) 

A cópia das declarações supramencionadas encontra-se no Anexo 1, no final do presente 

relatório. 

7. Identificação de relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos 

membros do Conselho de Administração com acionistas. 

Não existem relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos 

membros, do Conselho de Administração, com acionistas.  

8. Organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de competências entre os vários 

órgãos sociais, comissões e/ou departamentos da entidade, incluindo informação sobre 
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delegações de competências, em particular no que se refere à delegação da administração 

quotidiana da entidade. 

 

Por questão de formatação do relatório, o organograma da ULSBA, EPE, apresenta-se em Anexo a 

este documento, ponto XI – Anexos do RGS. 

Competência dos Órgãos Sociais: 

1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Ao Conselho de Administração, compete garantir o cumprimento dos objetivos em geral, bem 

como o exercício de todos os poderes de gestão que não estejam reservados a outros órgãos, 

conforme o estipulado no artigo 7º, do Anexo III – Estatutos – CAPÍTULO II, do Decreto-Lei n.º 

12/2015, de 26 de janeiro.  

O Conselho de Administração, nos termos do n.º 3 do artigo 7º do Anexo – Estatutos – CAPÍTULO 

II, do Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de janeiro, delegou nos seus membros as seguintes 

competências, conforme, ata nº 7 de 18 de fevereiro do ano de 2015, ponto nº.3.2: 

Presidente – Licenciada, Margarida Fernanda Coelho Murta Rebelo da Silveira  

As competências da Presidente do Conselho de Administração, encontram-se previstas no artigo 

8º do Anexo III – Estatutos – CAPÍTULO II, do Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de janeiro.  

A Presidente do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 8º, n.º 2 do diploma atrás 

identificado, designou como seu substituto nas suas ausências e impedimentos o Vogal Executivo, 

licenciado, José Gaspar Monteiro Rodrigues.  

Sem prejuízo das competências específicas constantes nos artigos 8º. da Secção I do capítulo II 

dos estatutos foram delegadas competências nas áreas:  

Serviços Financeiros, Investimento e Auditoria Interna; Serviço de Sistemas e Tecnologias de 

Informação; Gabinete de Produção e Controlo de Gestão; Gabinete de Promoção e Garantia da 

Qualidade; Gabinete de Comunicação e Marketing e Serviço Religioso. 
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Vogal Executivo – Licenciado, José Gaspar Monteiro Rodrigues  

Foram delegadas competências nas áreas: Recursos Humanos e Centro de Formação 

Multiprofissional; Serviço de Aprovisionamento e Logística; Serviço de Expediente Geral; Serviço 

de Instalações e Equipamentos; Gabinete Jurídico e de Contencioso; Gabinete de Gestão de Risco. 

Vogal Executiva – Diretora Clínica – Área de Cuidados de Saúde Hospitalares, Licenciada, Emilia 

de Jesus Antunes Ferreira Duro  

Sem prejuízo das competências próprias consagradas no art.º 9º. Secção I, do capítulo II dos 

Estatutos do Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de janeiro, foram delegadas competências nas áreas: 

Serviços farmacêuticos; Serviço de Nutrição e Dietética; Serviço Social; Gabinete do Cidadão; 

Serviço de Gestão de Doentes. 

Vogal Executivo – Diretor Clínico – Área dos Cuidados de Saúde Primários, Licenciado, Jorge 

Ângelo Ramos dos Santos 

Sem prejuízo das competências próprias consagradas no art.º 9º. Secção I, do capítulo II dos 

Estatutos do Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de janeiro, foram delegadas competências nas áreas: 

Serviço de Documentação e Biblioteca; Gabinete de Saúde Ocupacional;  

Vogal Executivo – Enfermeiro Diretor, Licenciado, João Francisco Torrado Guerreiro  

Sem prejuízo das competências próprias previstas no art.º.10º. Secção I, do capítulo II dos 

Estatutos, do Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de janeiro, foram delegadas competências nas áreas: 

Serviço de Esterilização; Serviços Hoteleiros (Alimentação e Dietética, Higiene e Limpeza, 

Tratamento e Processamento de Roupa, Recolha e Tratamento de Resíduos, Central de telefones 

e Comunicações; Serviços Gerais (Gestão operacional de assistentes operacionais) e Casas de 

Função. 

2. FISCAL ÚNICO 

O Fiscal Único CRC – Colaço, Rosa, Coelho & Associado, SROC, Lda, SROC n.º 89, representada 

pela Drª. Maria Fernanda Barreto Mendonça Colaço é o órgão responsável pelo controlo da 

legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira e patrimonial da Unidade Local de Saúde 

(ULS). As competências do Fiscal Único encontram-se consagradas no artigo 16.º do Anexo III – 

Estatutos – Capítulo II, do Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de janeiro.  
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3. CONSELHO CONSULTIVO 

O Conselho Consultivo foi nomeado, por Despacho nº. 3813/2013, de 1 de Março de 2013, do 

Senhor Ministro da Saúde. Nos termos do Decreto-Lei nº 183/2008 de 04 de setembro, 

republicado pelo Decreto-Lei nº 12/2015 de 26 de janeiro que no seu artigo 19º, nº 4, a duração 

deste órgão social é de três anos, por este facto, os membros do Conselho Consultivo da ULSBA 

cessaram funções a 12 de março de 2016. 

 

O Conselho de Administração solicitou a sua recondução, mas tal só se veio a suceder a 15 de 

novembro de 2016, por Despacho do Senhor Secretário de Estado da Saúde, Dr. Manuel Delgado, 

data que o Conselho Consultivo retomou funções. Por este motivo realizou apenas uma reunião. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 183/2008, de 4 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

12/2015, de 26 de janeiro, a constituição do Conselho Consultivo da Unidade Local de Saúde do 

Baixo Alentejo, EPE, é a seguinte: 

Presidente - Senhor Professor Doutor Joaquim António Machado Caetano 

Representante da CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo - Senhor 

Engenheiro João Manuel Rocha da Silva, Presidente do Conselho Executivo 

Representante da Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP – Senhor Engenheiro 

José António Martinho, Vogal Executivo do Conselho Diretivo da ARSA, IP 

Representante da Liga dos Amigos do Hospital José Joaquim Fernandes, Beja - Senhora Dra. 

Maria Lisalete Pombeiro, Presidente da Direção 

Representante das Escolas ou Agrupamentos de Escolas I – Senhor Professor Luis Carlos 

Santos Miranda, do Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja 

Representante da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) I Senhora Dra. Maria 

Manuel Candeias Coelho, Presidente da CPCJ de Beja 

O Delegado Regional de Saúde I Senhora Dra. Filomena Araujo – Delegada Regional de 

Saúde da Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP 
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Profissionais designados pelo Conselho de Administração da ULSBA, EPE - Senhor. Dr. 

Carlos de Sousa, Médico aposentado e a Senhora Enfermeira Elisabete Pires Bailão, 

Enfermeira aposentada 

De acordo com o artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 183/2008, de 4 de setembro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de janeiro, estão explanadas as competências inerentes ao 

Conselho Consultivo:  

a) Propor o desenvolvimento de estratégias de intervenção conjuntas e concertadas entre a 

Unidade Local de Saúde (ULS), EPE, e outros parceiros locais e comunitários com responsabilidade 

política e social no âmbito da saúde, nomeadamente promoção de hábitos de vida saudáveis, 

prevenção da doença e reintegração dos utentes na comunidade; 

b) Analisar os fatores sociais preponderantes que influenciam o estado de saúde da população e 

propor ações de intervenção da Unidade Local de Saúde, (ULS) EPE, junto da comunidade, 

concertadas com outras organizações locais; 

c) Apreciar os planos de atividade de natureza anual e plurianual; 

d) Apreciar todas as informações que tiver por necessárias para o acompanhamento das 

atividades da Unidade Local de Saúde, (ULS), EPE; 

e) Emitir recomendações tendo em vista o melhor funcionamento dos serviços a prestar às 

populações, tendo em conta os recursos disponíveis. 

No artigo 21º do diploma atrás mencionado, é definida a obrigatoriedade do Conselho Consultivo 

reunir, pelo menos, uma vez por ano, facto que este órgão ultrapassou claramente, com o 

seguinte número de reuniões realizadas: 

Ano 2013 – 4 reuniões 

Ano 2014 – 5 reuniões 

Ano 2015 – 5 reuniões 

Ano 2016 – 1 reunião 

Total de reuniões = 15 reuniões 
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Desde a constituição do Conselho Consultivo, salientam-se como particularmente importantes na 

sua atividade, os seguintes pontos: 

1. Excecional cooperação do Conselho Consultivo com o Conselho de Administração da ULSBA, 

EPE e com todas as estruturas de saúde do Baixo Alentejo; 

2. Início de atividades de formação com uma primeira ação sobre “Humanismo em Saúde” para os 

profissionais da ULSBA, EPE, realizada pelo Sr. Professor Joaquim Machado Caetano; 

3. Melhoria das condições de trabalho da Equipa de Cuidados Paliativos – Beja +; 

4. Novas revisões das listas de espera dos utentes, para primeira consulta e cirurgias e aumento 

da cirurgia ambulatória; 

5. Reforço do envolvimento das Câmaras Municipais, nas atividades do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS), iniciando-se uma promissora colaboração; 

6. Envolvimento positivo da Associação de Médicos de Medicina Geral e Familiar na angariação de 

Médicos para a ULSBA, EPE; 

7. Reanalise dos Questionários de Satisfação realizados em 2008 e 2010, planeando-se a 

realização de um novo questionário para 2015/2016; 

8. Incremento de uma estratégia regional para Informação e Educação para a Saúde, na área da 

ULSBA, EPE; 

9. Incrementar a informação sobre Saúde ao público em geral e aos jovens e idosos em particular; 

10. Mobilização das ONG’s para Educação para a Saúde, particularmente na população jovem. 

 

9. Funcionamento do Conselho de Administração 

Nos termos do art.º 11º. do Anexo III – Estatutos – Capítulo II, do Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 

de janeiro e das regras de funcionamento fixadas pelo  Conselho de Administração, em reunião do 

dia 18 de fevereiro de 2015, o Conselho de Administração reúne uma vez por semana (reunião 

ordinária), na sede social da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E., e sempre que 

convocado pela Presidente ou por solicitação de dois vogais ou do fiscal único. 
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O Conselho de Administração, acordou em 2016 que as suas reuniões ordinárias são realizadas às 

quintas-feiras, com início às dez horas. 

As deliberações são tomadas por maioria simples, tendo a Presidente do Conselho de 

Administração voto de qualidade nos termos do disposto no Artigo 11º, n.º 3, dos Estatutos da 

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E., do Decreto-Lei n.º 183/2008, de 4 de setembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 12/2015, de 26 de janeiro. 

O Conselho de Administração pode deliberar sem que esteja presente a maioria dos seus 

membros, e estes ficam impedidos de participar de discussão de assuntos em relação aos quais 

possa existir conflito de interesses pessoais. 

Os elementos do Conselho de Administração deverão comunicar à Presidente, no prazo das 

quarenta e oito horas que antecedem a reunião, os pontos que pretendem ver apreciados, 

cabendo à Presidente reunir e selecionar os pontos a constar na ordem de trabalhos, 

promovendo o secretariado de apoio, a distribuição atempada daquela pelos membros do 

Conselho de Administração, respeitando um mínimo de vinte e quatro horas de antecedência. 

Os membros do Conselho de Administração que não possam estar presentes na reunião semanal 

poderão, em caso de deliberações consideradas urgentes pela Presidente, expressar o seu voto 

por correspondência a esta dirigida. 

As deliberações do Conselho de Administração tomadas em ata são exaradas sobre os 

documentos a que se reportam, ou em formato digital com assinatura eletrónica. 

De cada reunião é lavrada uma ata a ser aprovada e assinada na reunião seguinte, podendo em 

situações excecionais ser aprovada em minuta na reunião a que se reporta. 

a) Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro às reuniões 

realizadas 

Total Reuniões realizadas do Conselho de Administração: 58 

Presenças – 2016 
Membro                        Cargo                                         Presenças                           % 

Margarida da Silveira Presidente 47 81% 

José Gaspar Vogal Executivo 55 95% 

Emilia Duro Diretora Clínica CSH 51 12% 

Jorge Santos  Diretor Clínico CSP 47 81% 

João Guerreiro Enfermeiro Diretor 57 98% 
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b) Indicação dos cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do 

grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no 

decurso do exercício 

A Senhora Dr.ª. Emilia Duro, Diretora Clínica dos Cuidados de Saúde Hospitalares, acumulou 

funções no Ministério da Educação – Instituto Politécnico de Beja - Escola de Enfermagem de 

Beja, no período de 22/02/2016 a 15/07/2016. 

Membro do Órgão de Administração Acumulação de Funções 

Nome Entidade Função Regime 

Emilia de Jesus Antunes Ferreira Duro Instituto Politécnico Beja Docência Público 

 

c) Indicação dos órgãos da entidade competentes para realizar a avaliação de 

desempenho dos administradores executivos e critérios pré-determinados para a 

avaliação de desempenho dos mesmos 

Nos termos da legislação em vigor, concretamente o artigo 6º do Estatuto do Gestor Público, 

a avaliação do desempenho compete aos membros do Governo responsáveis pela área das 

Finanças e pela área da Saúde e de acordo com o artigo 54º do Decreto-lei n.º 133/2013 de 3 

de outubro, as empresas públicas, apresentam anualmente o relatório de boas práticas, 

competindo ao fiscal único aferir quanto ao cumprimento da referida exigência. 

d) Comissões existentes no órgão de administração ou supervisão, se aplicável. 

Identificação das comissões, composição de cada uma delas assim como as suas 

competências e síntese das atividades desenvolvidas no exercício dessas competências 

Foram constituídas Comissões de Apoio Técnico, nos termos previstos no nº. 2 do artº.21º. do 

Decreto Lei nº. 183/2008 de 4 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de 

janeiro. 

Estas comissões são órgãos de carácter consultivo que têm por função colaborar com o 

Conselho de Administração, por sua iniciativa ou a pedido daquele, nas matérias da sua 

competência. 
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Comissão de Ética 

Comissão de Ética 

Presidente  –Ana Matos Pires – Assistente Graduado Sénior de Psiquiatria 

Membros 

Ana Luisa Bacelar Juíza desembargadora 

Maria Margarida Carvalho de Brito Rosa 
Assistente Graduada de Medicinal Geral e 
Familiar 

Sandra Manuela Figueira Heleno Serrano Enfermeira 

Luis Manuel Silva Santiago Enfermeiro 
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Membros 
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António José Ramos da Silva Enfermeiro 

Ester Moreira Alves Machado Góis  Técnica Superior 

Rui Manuel Pereira Ruivo Técnico Superior  
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Grupo Local do Programa de Prevenção e Controlo da Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos (PPCIRA) 

Grupo Local do Programa de Prevenção e Controlo da Infeções e de Resistência aos 
Antimicrobianos (PPCIRA) 

Coordenador  – Luis Gabriel Sequeira Pereira – Assistente Graduado Sénior de Cirurgia Geral 

Membros 
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Gabriel Gomes Assistente Hospitalar de Cirurgia Geral 

António Manuel Carvalho Mendes Assistente Hospitalar de Medicina Interna 

José Luis Carochinho Baião Espinho Enfermeiro 

Vanessa Rodrigues Benedito Enfermeira 

Mariana José Galado Enfermeira 

Ana Filipa de Sousa Valente Enfermeira 

Ana Sofia Lopes Moleiro Técnica Superior de Saúde Farmácia 

 

Comissão de Farmácia e Terapêutica 

Comissão de Farmácia e Terapêutica 

Presidente  – Emilia de Jesus Antunes Ferreira Duro –  

Diretora Clínica da Área dos Cuidados de Saúde Hospitalares da ULSBA, EPE 

Membros 

Edite Maria Spencer Reis 
Assistente Graduada de Medicina Geral e 
Familiar 

António Manuel Carvalho Mendes Assistente Hospitalar de Medicina Interna 

Luis Gabriel 
Assistente Hospitalar de Cirurgia Geral e 
médico coordenador do GCL-PPCIRA 

Maria Vitoria Pinto Samudio Diretora dos Serviços Farmacêuticos 

Paula Cristina Ferreira Silva Sadio Varges 
Almeida 

Técnica Superior de Saúde Farmácia 

Cristina Galrito Ferro Técnica Superior de Saúde Farmácia 
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As competências de cada uma das comissões criadas pelo Conselho de Administração e síntese 

das atividades desenvolvidas durante 2016 no exercício dessas competências 

Competências e principais atividades desenvolvidas ao longo do ano pela Comissão de Ética 

De acordo com o Decreto-Lei nº 97/95 de 10 de maio, com as alterações introduzidas pela Lei nº 

46/2004 de 19 de agosto e das normas regulamentares aprovadas pelo Conselho de 

Administração, compete à Comissão de Ética (CE), adiante designada por CE: 

a)   Zelar pela observância de padrões de ética que devem ser respeitados no exercício das 

ciências médicas, por forma a proteger e garantir o respeito pela dignidade e integridade 

da pessoa humana e seus direitos fundamentais. Para tal, deve proceder à análise e 

reflexão sobre temas da prestação de cuidados de saúde que envolvem questões de ética;  

b)    Emitir pareceres sobre questões éticas no domínio de atividade do CHCB;  

c)    Pronunciar-se sobre os protocolos de investigação científica celebrados no âmbito do 

CHCB, nomeadamente os que se refiram a ensaios de diagnóstico ou terapêutica e 

técnicas experimentais que envolvam seres humanos e seus produtos biológicos;  

d)  Promover a divulgação dos princípios gerais de bioética pelos meios julgados adequados, 

designadamente através de pareceres ou conferências, no âmbito dos profissionais de 

saúde do CHCB;  

e)   Emitir pareceres no domínio dos ensaios clínicos com medicamento de uso humano. 

Competências e principais atividades desenvolvidas ao longo do ano pela Comissão de 

Qualidade e Segurança do Doente 

 

A Comissão da Qualidade e Segurança do Doente, rege-se pelo Despacho de 15 de dezembro de 

1992, do Secretário de Estado da Saúde, publicado no Diário da República de 16 de janeiro de 

1993, tendo como principais competências atribuídas as seguintes: 

a) Propor ao Conselho de Administração medidas que visem a melhoria contínua da 

qualidade clinica, organizacional e a promoção de padrões de humanização na ULSBA, 

EPE; 

b) Elaborar um Plano de Ação Anual considerando o plano estratégico nacional para a 

qualidade, nomeadamente, o Despacho 3635/2013 de 7 de Março de 2013;  

c) O plano de ação deve conter propostas concretas no âmbito da promoção da 

humanização e qualidade de atendimento na área de abrangência da ULSBA, EPE; 
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d) Acompanhar e monitorizar trimestralmente as atividades do Plano de Ação Anual; 

e) Acompanhar e coordenar geral ou sectorialmente, a política da qualidade definida pelo 

Conselho de Administração, designadamente a implementando normas e procedimentos 

de certificação e de acreditação, conforme opção estratégica da ULSBA, EPE; 

f) Elaboração do relatório anual dos resultados do Plano de Ação; 

Competências e principais atividades desenvolvidas ao longo do ano pela Comissão de Farmácia 

e Terapêutica  

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), adiante designado por CFT, rege-se pelo Despacho 

n.º 1083/2004, publicado no Diário da República 2ª. série de 17 de janeiro de 2004. É constituída 

por seis membros efetivos, três médicos e três farmacêuticos.  

De acordo com o Despacho n.º 15423/2013 de 26 de Novembro o coordenador do GCL-PPCIRA 

pertence igualmente a esta Comissão. 

As competências, âmbito de atuação, atribuições e funcionamento são as constantes do 

regulamento interno aprovado em 14/12/2010 pelo Conselho de Administração, mas não 

homologado pela tutela.  

É presidida pela Diretora Clinica Hospitalar. As reuniões têm caracter ordinário ou convocadas de 

forma extraordinária sempre que o seu presidente a considere justificada e no uso das suas 

competências.   

A CFT dá cumprimento ao Despacho n.º 2061-C/2013, de 1 de Fevereiro de 2013, ao estabelecer a 

obrigatoriedade da utilização do Formulário Nacional de Medicamentos (FNM) e da observância 

dos protocolos de utilização de medicamentos elaborados pela Comissão Nacional de Farmácia e 

Terapêutica, pelos prescritores nos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde. O 

FNM apresenta uma estrutura modular por área terapêutica sendo um documento dinâmico e em 

permanente elaboração. No entanto, para efeitos de prescrição, aquisição e utilização de 

medicamentos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, a informação disponibilizada apenas será 

aplicável após publicação da revisão do Despacho n.º 2061-C/2013 de 4 de Fevereiro e Despacho 

n.º 7841-B/2013 de 17 de Junho. 

Em 2016 a CFT teve a preocupação de reduzir o tempo de resposta aos pedidos urgentes, 

realizando 18 reuniões extraordinárias  quando em 2015 tinha realizado apenas três, bem como 
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agilizar os procedimentos, designadamente os respeitantes aos “Pedidos de utilização de 

medicamentos caso a caso”, sobretudo da área da oncologia, desde o ponto de entrada do pedido 

até a decisão e comunicação da mesma ao requerente..  

1. Funcionamento da CFT da ULSBA, EPE durante o ano 2016 

Realizaram-se 44 reuniões desta Comissão 12 reuniões ordinárias, 14 extraordinárias e 18 

extraordinárias específicas para a patologia da hepatite C.  

A CFT estabeleceu internamente que as reuniões dedicadas exclusivamente á validação dos 

pedidos dos novos medicamentos para hepatite C no portal infarmed-HepC, funcionam com o 

mínimo de 3 membros composto obrigatoriamente por médico e farmacêutico. 

A assiduidade dos membros da CFT nas reuniões (exceptuando as dedicadas à hepatite C) rondou 

em média os 63% de presenças de todos os seus membros. 

Quadro 1.2: Assiduidade dos membros da CFT nas reuniões ordinárias e extraordinárias “não-hepatite” 

Membros da CFT Presenças/nº Reuniões Total (%) 

ED 27/30 90 

AM 24/30 80 

ES 7/30 23 

VS 23/30 77 

PS 23/30 77 

CF 25/30 83 

LG 4/30 13 

Legenda: ED=Emília Duro, AM=António Mendes, ES=Edite Spencer, VS=Vitória Samúdio, PS=Paula Sadio, CF=Cristina Ferro, LG 
(PPCIRA)=Luís Gabriel 

Todas as atas da comissão (44) foram homologadas pelo Conselho de Administração. 

Foram avaliados 152 pedidos distribuídos da seguinte forma: 

Tipo de pedidos  n (%) 

Pedidos de medicamentos (caso-a-caso) 113 (74%) 

Pedidos aprovados 104 
Pedidos não aprovados 9 

Pedidos de introdução de medicamentos no 
Formulário Interno 

27 (18%) 

Pedidos aprovados 20 

Pedidos não aprovados 7 

Pedidos de aprovação de Protocolos terapêuticos  12 (8%) 

Protocolos aprovados 9 
Protocolos não aprovados 1 
Protocolos com aprovação pendente 2 

Total dos pedidos 152 (100) 

Quadro 6: Tipo de pedidos formulados á CFT e respetivo resultado (n=152) 
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Para os medicamentos não aprovados foram consideradas outras alternativas terapêuticas. 

Tipo de pedido por 
Área medica (total dos pedidos) 

Medicamentos caso-a-
caso, (A) 

Introdução no FI, 
(A) 

Aprovação 
protocolo, (A) 

Oncologia (n=86) 86, (80) 0 0 

Medicina (n=10) 4, (2) 6, (6) 0 

HIV (n=13) 8, (6) 3, (0) 2, (2) 

Neurologia (n=5) 4, (4) 1, (1) 0 

Pediatria (n=11) 6, (6) 5, (5) 0 

Fisiatria (n=1) 0 1, (0) 0 

Hematologia (n=1) 1, (0) 0 0 

Anestesiologia (n=5) 0 0 5, (4+1*) 

Ginecologia/Obstetricia (n=3) 0 2, (0) 1, (1) 

Oftalmologia (n=8) 4, (3) 2, (2) 2, (2) 

Ortopedia (n=2) 0 1, (*) 1, (*) 

Cardiologia (n=1) 0 1, (1) 0 

Psiquiatria (n=1) 0 0 1, (0) 

Urgência- Sub Moura (n=3) 0 3, (1) 0 

Centros saúde (n=3) 1 (1) 2, (0) 0 

Totais n=152 114 (102) 27 (16) 12 (9) 

(A)=aprovados (*)Em Avaliação 

Quadro 7: origem dos pedidos por serviços/áreas clínicas em função do tipo de pedidos e respetivo resultado 

 

A maioria dos pedidos foi proveniente da área de Oncologia (86 pedidos) sendo aqui mais 

frequentes na patologia da mama, pneumologia e urologia.      

Área terapêutica Total Pedidos (n=86) Pedidos aprovados 

Mama 19 19 

Gastrointestinal 8 8 

Urologia 17 16 

Pneumologia 17 17 

Outros 4 2 

Hematologia 21 18 

Quadro 7: Oncologia: distribuição dos pedidos de medicamentos                                                                                        
caso-a-caso por área terapêutica 
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Figura 2: Pedidos de medicamentos 2016 

 

A CFT cumpriu os requisitos relativamente aos pedidos de autorização excecional submetendo os 

seguintes dez pedidos ao Infarmed. 

Medicamento Nº pedidos AE autorizadas 

Bortezomib 3 0 

Aflibercept 3 1* 

Everolimus 1 0 

Ibrutinib 1 0 

Nivolumab 2 0 

Nab-Paclitaxel 1 0 

Pemetrexed 1 0 

Trastuzumab etamsina 1 0 

(*) Recurso submetido ao INFARMED ainda em fase de análise. 

Quadro 8: Pedidos de Autorização excecional submetidos ao INFARMED pela CFT da ULSBA, EPE 

 

Foram submetidos 114 de pedidos de medicamentos, tendo sido aprovados, caso a caso, 102.  

Medicamento Nº de pedidos aprovados  Medicamento Nº de pedidos 

Abiraterona 4  Colistimetato Sódico 1 

Aflibercept 4  Dasatinib   1 

Atovaquona 1  Decitabina    2 

Azacitidina 1  Denosumab 9 

Bendamustina 1  Denosomab 60 1 

Bortezomib 3  Dolutegravir 5 

Cabazitaxel 2  Enzalutamida 3 

Carboximaltose Férrica 2  Erlotinib 8 

Cladribina 2  Estiripental 4 



RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO 2016 

 

49/112 

 

     
Medicamento Nº de pedidos   Medicamento Nº de pedidos 

Etossuximida 2  Pemetrexed 5 

Everolimus 1  Pertuzumab 1 

Fampridina 2  Rilpivirina 1 

Fenoxibenzamina   1  Rituximab sc 1 

Fulvestrant 8  Romiplostin    1 

Ibrutinib 2  Ruxolitinib 1 

Imatinib 1  Sorafenib 3 

Lenalidomida 2  Sultiame 50 1 

Metamizol 2  Sultiame 200 1 

Metronidazol tópico 1  Sunitinib      2 

Nilotinib   3  Tecfidera (fumarato Dimetilo) 1 

Nivolumab 2  Tetrabenazina 1 

Octreotido 30mg  1  Topotecano 1 

Nab-Paclitaxel 3  Toxina butolinica 1 

Panitumumab 1  Trastuzumab entamsina 1 

Pazopanib 2  Trastuzumab sc 2 

   Vinorrelbina oral 2 
    

Legenda: a sombreado = medicamentos aprovados pela primeira vez 
Quadro 9: Medicamentos caso-a-caso submetido à CFT em 2016 

 

Foram submetidos 51 pedidos de medicamentos de hepatite C, tendo sido aprovados 50 e 39 

doentes que iniciaram tratamento em 2016.  

Em 2016 foram retirados três medicamentos do formulário interno da ULSBA, EPE  (Ceftazidima, 

Tigeciclina e Tirofiban) e introduzidos os seguintes vinte novos medicamentos: 

Medicamento Decisão 

Levofloxacina IV Aprovado 
Moxifloxacina oral Aprovado 
Linezolide oral Aprovado 
Noradrenalina 50mg/ 50ml Aprovado 
Sulfadiazina argentica Aprovado 
Peginterferão Beta 1a Aprovado 
Ticagrelor Aprovado 
Morfina Sol. Oral. 20mg/ml Aprovado 
Morfina Sol. Oral. 2mg/ml ampolas de 5ml Aprovado 
Naproxeno 250mg comp. Aprovado 
Metilfenidato 10mg comp. Aprovado 
Aflibercept Aprovado 
Dexametasona IO Aprovado 
Ticagrelor Aprovado 
Rivaroxabano Aprovado 
Ondansetron suspensão oral Aprovado 
Ondansetron comprimidos Aprovado 
Paracetamol 75mg sup. Aprovado 
Ibuprofeno 75mg Aprovado 
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Ibuprofeno 150mg Aprovado 
Procaina 2% Não Aprovado 

Esmya Não Aprovado 

Carboximaltose ferrica Não Aprovado 

Creme Hidratante para massagem Terapêutica Não Aprovado 

Tilicay, Stribild, triumeq  Não Aprovado 

Quadro 10: Pedidos de introdução de medicamentos no Formulário Interno da ULSBA, EPE 

 

O número e o tema de protocolos terapêuticos ou outras normas escritas aprovados pela CFT e 

relacionados com a boa utilização e/ou monitorização de medicamentos e outros produtos de 

saúde, em 2016, foram os seguintes: 

Título do Protocolo Estado 

Protocolo de atuação na hipertermia maligna Aprovado 

Protocolo de toxicidade sistémica aos anestésicos locais Aprovado 

Protocolo profilaxia peri-operatória do tromboembolismo venoso no 

doente adulto 

Aprovado 

Protocolo analgesia peri-operatória na Unidade de Cirurgia Ambulatório Aprovado 

Protocolo de analgesia no trabalho de parto com remifentanilo Aprovação pendente (*) 

Protocolos terapêuticos do serviço de internamento de Psiquiatria. Não aprovado 

Protocolo de tratamento farmacológico do edema macular diabético Aprovado 

Protocolo de profilaxia da infeção na cirurgia da catarata Aprovado 

Protocolo de utilização de ác. tranexâmico em Ortopedia Aprovação pendente (*) 

Protocolo de profilaxia pós-exposição ocupacional (revisão) Aprovado 

Protocolo de profilaxia pós-exposição não ocupacional (revisão) Aprovado 

Protocolo de profiláxia a estreptococos β-hemolitico em obstetricia. Aprovado 

              (*)Aprovação pendente=reenviado aos proponentes para revisão e atualização 
Quadro 11: Protocolos submetidos/propostos no ano 2016 

 

 

2. Outros assuntos tratados pela CFT no ano 2016 

Atividade desenvolvida no âmbito dos novos medicamentos na Hepatite C foi a seguinte: 

1. Aprovação e gestão dos doentes incluídos no programa de acesso precoce de Hepatite C;  

2. Verificação e validação de todos os pedidos de tratamento submetidos ao portal de 

Hepatite C; 

3. Monitorização dos tratamentos de todos os doentes submetidos a tratamento da 

Hepatite C com novos fármacos; 
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De modo a dar cumprimento às orientações da CNFT relativas a medicamentos biossimilares foi 

desenvolvida uma estratégia de comunicação com os prescritores (de infliximab e de etanercept) 

que inclui: 

1. Elaboração da listagem de doentes, prescritores e respetivos locais de prescrição; 

2. Elaboração e aprovação da carta informativa aos prescritores;  

3. Envio e registo das respostas;  

4. Medicamento Etanercept- Dos 33 oficios enviados aos médicos prescritores, não 

obtivemos resposta a 13 e das 20 respostas recepcionadas nenhum médico prescritor 

autorizou a alteração de Etanercept para o medicamento biossimilar; 

5. Medicamento Infliximab – Foi enviada uma comunicação a um médico prescritor relativo 

a um doente, o qual autorizou a dispensa do medicamento biossimilar; No entanto, a 

Farmácia não forneceu o biossimilar porque na aquisição do produto biossimilar este 

encontrava-se ao mesmo preço do medicamento prescrito. 

 

Foi avaliado e aprovado o Manual de Ensaios Clínicos dos Serviços Farmacêuticos. 

 

Procedeu-se à reformulação do formulário de Pedido de utilização de medicamentos à CFT. 

 

Participação de dois elementos da CFT na conferência “Medicamentos Biossimilares – o Estado da 

Arte”, realizada em 30 de Junho no auditório do INFARMED, onde foi analisada a experiência 

nacional e de países como a Noruega e a Dinamarca no tratamento com estas alternativas aos 

medicamentos biológicos. 

 

Participação de 2 elementos da CFT numa reunião que decorreu na ARSA em 27/07/2016, para a 

qual foram convocadas todas as comissões de farmácia e terapêutica da região Alentejo e a partir 

da qual surgiu o projeto de criação da CFT regional. 

 

Procedeu-se à análise dos resultados de benchmarking publicados no site do INFARMED, e 

aplicação de medidas de melhoria como por exemplo o agendamento de uma reunião para 

análise e discussão dos resultados relacionados com as terapêuticas antirretrovirais. 

 

Feita a análise do estudo comparativo elaborado pela farmacêutica Ana Moleiro sobre a utilização 

de antirretrovirais na ULSBA no período Jan-Julho 2015/2016. 
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3. Indicadores de processo: prazos de resposta  

Os prazos de resposta registados em 2016 foram os indicados nos quadros abaixo: 

Variável Valor 

Nº de pedidos com dados para análise/nº total dos pedidos 143 

Tempo médio entre o pedido e a aprovação pela CFT (variação) 27d (0-431d) 

Nº(%) pedidos com mais de 30d; intervalo de variação 32 (22%); (31-341d) 

Nº(%) pedidos de Oncologia com mais de 30d; intervalo de variação 7 (5%); (31-46d) 

Nº(%) pedidos de Oncologia com mais de 50d  0 (0%) 

        (d)=dias 
Quadro 12: Tempos de resposta, em dias, dos pedidos submetidos à CFT, exceto protocolos 

 

Variável Valor 

Nº total dos pedidos 113 

Tempo médio entre o pedido e a primeira dispensa ao doente; 

(variação) 
9,6d; (0-148d) 

Nº(%) pedidos com mais de 30d; intervalo de variação 9 (8%); (31-148d) 

Nº(%) pedidos de Oncologia com mais de 30d; intervalo de variação  7 (6%); (31-46d) 

Nº(%) pedidos de Oncologia com mais de 50d  0 (0%); 

   (d)=dias 
Quadro 13: Tempos de resposta, em dias, dos pedidos de medicamentos caso-a-caso submetidos á CFT 

 

4. Propostas de melhoria e ações de correção  

Foram identificadas como Propostas de melhoria e ações de correção para o próximo ano, as 

seguintes: 

1. Agilizar os circuitos e melhorar a comunicação com os Serviços Clínicos, através da criação e 

publicação de uma norma que defina todos os procedimentos para elaboração e submissão 

dos pedidos “caso a caso” à CFT, assim como do circuito pós avaliação até à tomada de 

conhecimento do proponente relativamente à decisão final e procedimentos consequentes. 

2. Elaboração e divulgação de uma norma do circuito de submissão, avaliação, aprovação, 

homologação pelo CA e divulgação dos protocolos aprovados. 

3. Criação de uma base de dados na área da intranet correspondente à CFT, de acesso a todos os 

profissionais de saúde da ULSBA, permanentemente atualizada com o objetivo de dar 

conhecimento do ponto de situação de cada pedido. 

4. Melhorar o subsite da CFT na Intranet da ULSBA 

>> Revisão de protocolos terapêuticos, designadamente do protocolo de utilização de Albumina. 
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Calendarização anual das reuniões ordinárias, de modo a permitir aos elementos da CFT uma 

melhor articulação das atividades da comissão com as atividades dos respetivos serviços. 

 

Competências e principais atividades desenvolvidas ao longo do ano pelo Grupo Local do 

Programa de Prevenção e Controlo da Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA) 

O Grupo Local do PPCIRA rege-se pelo Despachos n.º 2902/2013 de 22 de fevereiro, publicado no 

Diário da República 2.ª série, n.º 38, de 22 de fevereiro, e 15423/2013, de 18 de novembro, 

publicado no Diário da República 2.ª série n.º 229, de 26 de novembro, tem como principais 

competências atribuídas as seguintes: 

a) Supervisionar as práticas locais de prevenção e controlo de infeção e de uso de 

antimicrobianos;  

b) Garantir o cumprimento obrigatório dos programas de vigilância epidemiológica de 

infeção associada a cuidados de saúde e de resistências aos antimicrobianos, 

nomeadamente a vigilância e notificação de microrganismos-problema e de 

microrganismos alerta e a implementação de auditorias clínicas internas;  

c) Garantir práticas locais de isolamentos para contenção de agentes multirresistentes, 

assegurando a gestão racional dos recursos físicos existentes de acordo com a gestão de 

prioridades de risco e garantindo o fluxo de informação entre serviços e instituições;  

d) Garantir o retorno da informação sobre vigilância epidemiológica de infeção e de 

resistências aos antimicrobianos às unidades clínicas;  

e) Colaborar no processo de notificação das doenças de declaração obrigatória;  

f) Promover e corrigir práticas de prevenção e controlo de infeção, nomeadamente no que 

se refere à higiene das mãos, ao uso de equipamento de proteção individual e de controlo 

ambiental, sobretudo a higienização de superfícies frequentemente manuseadas;  

g) Promover e corrigir as práticas de uso de antibióticos, nomeadamente através da 

implementação de programa de assistência à prescrição antibiótica, tanto em profilaxia 

como em terapêutica, permitindo ao grupo de coordenação local do Programa de 

Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos a anulação do uso 

de antibióticos em situações em que não estão indicados ou utilizados por tempo 

superior ao necessário;  

h) Rever e validar as prescrições de, pelo menos, carbapenemes e fluoroquinolonas, nas 

primeiras 96 horas de terapêutica;  
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i) Ter como interlocutores privilegiados o diretor de serviço e o enfermeiro chefe de cada 

serviço clínico, podendo as ações de ordem prática ser dinamizadas por um médico e um 

enfermeiro de cada serviço, que funcionem como elos do processo;  

j) Fazer integrar as suas atividades no plano e relatório anual de atividades da respetiva 

comissão de qualidade e segurança, de acordo com o determinado no despacho n.º 

3635/2013, publicado no Diário da República, 2.a série, n.° 47, de 7 de março de 2013, e 

no plano de atividades do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência 

aos Antimicrobianos.  

 

As atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2016 basearam-se no plano de atividades 

previamente delineado, bem como em orientações emanadas do PPCIRA, quer a nível nacional 

quer regional.  

As restantes atividades foram desenvolvidas no continuum da atividade diária do GCLPPCIRA na 

ULSBA, EPE, face às solicitações no decorrer do ano. 

Para melhor organização e analise, as intervenções foram agrupadas de acordo com as três 

principais vertentes de intervenção do PPCIRA, as quais são a Vigilância Epidemiológica, 

elaboração e implementação de normas e recomendações de boas práticas e ainda formação dos 

profissionais. 

Desta forma, as principais atividades desenvolvidas nestas três áreas foram as seguintes: 

• Vigilância epidemiológica (VE) 

 

- Monitorização em alguns serviços de internamento, dos dias de exposição a dispositivos 

invasivos nomeadamente Cateter venoso central, cateter venoso periférico, cateter vesical e  

entubação endotraqueal e traqueostomia. 

- Foram monitorizados os microrganismos isolados nos diversos produtos colhidos nos serviços de 

internamento do HJJF, com particular incidência na vigilância  sobre os staphylococcus aureus 

incluindo o MRSA, dos quais é efetuado um relatório trimestral enviado à ARSA. 

- Paralelamente foi também monitorizada o isolamento de microrganismos “alerta” e “problema”, 

o que permitiu acompanhar os serviços de perto na implementação de medidas de contenção e 

isolamento destes doentes de acordo com as Precauções dependentes da via de transmissão. 
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• Elaboração e implementação de normas e recomendações de boas práticas. 

- O GCLPPCIRA, desenvolveu reuniões com os serviços de informática, estatistica, codificação, no 

sentido de melhorar os registos e obter informação atempada dos aplicativos informáticos 

disponiveis na instituição. 

-Foram parametrizados nos aplicativos informáticos S- Clinico e Metavision, os feixes de 

intervenção da DGS/DQS, no âmbito do Projecto “STOP Infeção Hospitalar”, do qual a ULSBA,EPE 

faz parte. 

-Foi concluída de acordo com o preconizado a nível nacional a 3ª fase da Campanha Nacional das 

Precauções Básicas em Controlo de Infeção, com novos momentos de auditoria aos serviços do 

HJJF e dos Cuidados de Saúde Primários.  

- Foram igualmente realizadas auditorias á qualidade da prestação de serviços de higienização e 

limpeza da responsabilidade da empresa contratualizada para o efeito 

• Formação dos profissionais 

O GCLPPCIRA desenvolveu ações formativas aos funcionários da ULSBA, EPE, de acordo com o 

plano Formativo previsto no plano de atividades. 

• Atividades realizadas no âmbito do Projecto STOP Infeção Hospitalar 

 

Ao longo do ano foram identificadas evoluções no envolvimento dos diversos profissionais e 

serviços que participam no projeto quer direta, quer indiretamente. 

 

Consegui-se um processo de melhoria, no que concerne à criação de estruturas de suporte ao 

registo no processo do doente, nos diversos aplicativos informáticos existentes que permitem 

validar e monitorizar a implementação dos feixes de intervenções, o que permitiu ganhos para os 

doentes, profissionais e instituição em geral, nomeadamente no que diz respeito à adoção de 

boas práticas de prevenção da infeção hospitalar e no âmbito da promoção da segurança do 

doente. 
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C. Fiscalização 

1. Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado e composição, 

consoante aplicável, do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de 

Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, ao longo do ano em referência, com 

indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, duração estatutária do 

mandato, número de membros efetivos e suplentes, data da primeira designação e data do 

termo de mandato de cada membro. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano 

em reporte deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou) 

Não aplicável, uma vez que a fiscalização é realizada pelo Revisor Oficial de Contas, identificado e 

caraterizado no ponto D. Revisor Oficial de Contas (ROC). 

2. Identificação, consoante aplicável, dos membros do Conselho Fiscal, da Comissão de 

Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras que 

se considerem independentes, nos termos do art.º 414.º n.º 5 do Código das Sociedades 

Comerciais (CSC) 

Não aplicável, uma vez que a fiscalização é realizada pelo Revisor Oficial de Contas. 

3. Elementos curriculares relevantes de cada um dos membros do Conselho Fiscal, da Comissão 

de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras e 

outros. Deverão especificamente ser indicadas as atividades profissionais exercidas, pelo 

menos, nos últimos 5 anos 

Não aplicável, uma vez que a fiscalização é realizada pelo Revisor Oficial de Contas. 

4. Caracterização do funcionamento do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho 

Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, indicando designadamente, 

consoante aplicável:  

a) Número de reuniões realizadas e respetivo grau de assiduidade por parte de cada membro 

Não aplicável, uma vez que a fiscalização é realizada pelo Revisor Oficial de Contas. 

b) Cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do grupo, e outras 

atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício 

Não aplicável, uma vez que a fiscalização é realizada pelo Revisor Oficial de Contas. 

c) Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização para efeitos de 

contratação de serviços adicionais ao auditor externo 

Não aplicável, uma vez que a fiscalização é realizada pelo Revisor Oficial de Contas. 
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d) Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicável, da Comissão para as Matérias 

Financeiras 

Não aplicável, uma vez que a fiscalização é realizada pelo Revisor Oficial de Contas. 

 

D. Revisor Oficial de Contas (ROC) 

1. Identificação, membros efetivos e suplente da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 

(SROC), do ROC e respetivos números de inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 

(OROC) e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), caso aplicável, e dos sócios 

ROC que a representam e indicação do número de anos em que o ROC exerce funções 

consecutivamente junto da entidade e/ou grupo.  

Por despacho nº. 1517/2016 de 29/12/2016, oficialmente notificado a 10 de janeiro, do Senhor 

Secretário de Estado Adjunto, do Tesouro e das Finanças, foi nomeado, para o triénio 2016-2018, 

o Fiscal Único Efetivo CRC – Colaço, Rosa, Coelho & Associado, SROC, Lda., inscrita na Ordem dos 

Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 89 e na CMVM sob o n.º 20161416, representada por Maria  

Fernanda Barreto Mendonça Colaço, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 

938, e na CMVM sob o n.º 20160555, portadores do cartão de cidadão n.º 7853126 e com o 

domicilio profissional em Lisboa, na Rua Castilho, n.º 39 – 9.º A, cujo mandato produz efeitos à 

data da sua assinatura, em 29 de dezembro de 2016. Como Fiscal Único Suplente foi nomeado o 

Dr. Luís Manuel da Silva Rosa, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 628 e 

na CMVM sob o n.º 20160274 e com domicílio profissional em Lisboa, na Rua Castilho, n.º 39 – 9.º 

A.  

2. Indicação das limitações, legais e outras, relativamente ao número de anos em que o ROC 

presta contas à sociedade 

Ao abrigo do disposto no nº. 5 do artigo 15º. dos Estatutos da ULSBA, EPE, o Fiscal Único é 

nomeado por um período de três anos, renovável apenas uma vez.  

3. Indicação do número de anos em que a SROC e/ou o ROC, exerce funções consecutivamente 

junto da entidade/grupo, bem como indicação do número de anos em que o ROC presta serviços 

nesta entidade, incluindo o ano a que se refere o presente relatório, bem assim como a 

remuneração relativa ao ano em referência. 
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Mandato Cargo Identificação SROC/ROC Designação 

N.º anos 
funções 
exercida 

grupo 

N.º anos 
funções 

exercidas  
entidade 

(inicio-
Fim) 

  Nome 
Nº. Inscrição 

OROC 

Nº. 
Registo 
CMVM 

Forma(1) Data 
Contra

tada 
  

  

2008-2010 Fiscal Único 
Efetivo 

Salgueiro, 
Castanheira & 
Associado, 
SROC 

SROC nº 151   Despacho 
12046/2009 

    3 3 

2012-2014 Fiscal Único 
Efetivo 

Salgueiro, 
Castanheira & 
Associado, 
SROC 

SROC nº 151   Despacho 
387/2012 

24-03-2012   7 7 

2016-2018 Fiscal Único 
Efetivo 

CRC – Colaço, 
Rosa, Coelho & 
Associado, 
SROC, Lda 

SROC n.º 938 20161416 Despacho 
1517/2016 

29-12-2016  1 1 

2012-2014 Fiscal 
Suplente 

José Manuel 
Carlos 
Monteiro, ROC 

ROC nº 592   Despacho 
387/2012 

24-03-2012       

2012-2014 Fiscal 
Suplente 

Manuel Duarte 
Domingues, 
ROC 

ROC nº 824   Despacho 
407/2014 

17-03-2014       

2016-2018 Fiscal Único 
Suplente 

Luís Manuel da 
Silva Rosa 

ROC nº 628 20160274 Despacho 
1517/2016 

29-12-2016    

Quadro 14 – Mandato Fiscal Único  

Fonte: D.R (Março 2017) 

Nota: O despacho do mandato 2012-2014 produz efeitos à data de nomeação do Conselho de Administração (25 de 

Janeiro 2012). 

As remunerações auferidas pelo Fiscal único relativas ao exercício de 2016, embora facturadas em 

2017, foram as seguintes: 

Nome 

Remuneração Anual 2016 (€) 

Bruta 
(1) 

Redução 
Remuneratória 

(2) 

Reversão 
Remuneratória 

(3) 

Valor Final 
(4)=(1)-(2)+(3) 

CRC – Colaço, Rosa, Coelho & 

Associado, SROC, Lda 
13.543,22 677,17 0 12.866,05 

Nota: Remunerações incluem Iva a 23% 
Quadro 15 – Remuneração Fiscal Único  

Fonte: SICC (Março 2017) 

 

O Fiscal Único auferiu, para além da remuneração acima, a importância de 3.186,44€, referente a 

despesas de deslocação, mas foram facturadas em 2017. 

 
4. Descrição de outros serviços prestados pelo SROC à sociedade e/ou prestados pelo ROC que 

representa a SROC, caso aplicável 

O Fiscal Único não prestou à Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE, quaisquer serviços 

distintos dos serviços de revisão legal de contas. 
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E.  Auditor Externo 

1. Identificação do auditor externo designado e do sócio ROC que o representa no cumprimento 

dessas funções, bem como o respetivo número de registo na CMVM, assim como a indicação do 

número de anos em que o auditor externo e o respetivo sócio ROC que o representa no 

cumprimento dessas funções exercem funções consecutivamente junto da entidade e/ou do 

grupo, bem assim como a remuneração relativa ao ano em referência 

Não existe auditor externo. 

2. Explicitação da política e periodicidade da rotação do auditor externo e do respetivo sócio 

ROC que o representa no cumprimento dessas funções, bem como indicação do órgão 

responsável pela avaliação do auditor externo e periodicidade com que essa avaliação é feita 

Não aplicável, uma vez que não existe auditor externo. 

3. Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor externo para a 

entidade e/ou para entidades que com ela se encontrem em relação de domínio, bem como 

indicação dos procedimentos internos para efeitos de aprovação da contratação de tais serviços 

e indicação das razões para a sua contratação 

Não aplicável, uma vez que não existe auditor externo. 

4. Indicação do montante da remuneração anual paga pela entidade e/ou por pessoas coletivas 

em relação de domínio ou de grupo ao auditor e a outras pessoas singulares ou coletivas 

pertencentes à mesma rede. 

Não aplicável, uma vez que não existe auditor externo. 

VI. ORGANIZAÇÃO INTERNA 

A. Estatutos e Comunicações 

1. Indicação das regras aplicáveis às alterações dos estatutos da entidade 

As regras aplicáveis à alteração dos estatutos da ULSBA, EPE são as previstas no DL 183/2008, de 4 

de Setembro, que a constitui, com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 12/2009, de 12 de 

Janeiro, Decreto-Lei n.º 176/2009, de 4 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de 

Novembro e pelo Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de janeiro. 
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2. Caraterização dos meios e políticas de comunicação de irregularidades ocorridas na entidade 

Em 2016 não foi possível caracterizar os meios e políticas de comunicação de irregularidades, uma 

vez que o Serviço de Auditoria Interna deixou de desempenhar as suas funções, por cessação de 

contrato do Auditor interno, em abril, sendo que é este serviço o responsável pela recepção das 

comunicações e pela sua análise e tratamento com vista à elaboração do relatório anual a 

apresentar ao Conselho de Administração da ULSBA. 

3. Políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas existentes com vista à mitigação 

e prevenção da fraude organizacional  

Durante o exercício de 2015 foi recrutado um Auditor Interno que iniciou funções a 24 de agosto 

de 2015 e cessou funções a 12 de abril de 2016.  

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas foi aprovado pelo Conselho de 

Administração em 19 de fevereiro de 2014, dando assim cumprimento à Lei n.º 54/2008 e às 

Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção, bem como ao Decreto-Lei n.º 

244/2012. Contudo este plano não sofreu avaliações. 

O Plano define as matrizes de avaliação do cumprimento de boas práticas em cada uma das áreas 

identificadas como apresentando um maior risco de infrações e que são: área de Gestão de 

Doentes; área financeira/faturação/receita, tesouraria (pagamentos e recebimentos), 

Aprovisionamento, área de Compras, de Conferência de Faturas e Contas a pagar, área de Gestão 

do Imobilizado. As matrizes de avaliação serão utilizadas pelos responsáveis de cada uma das 

áreas para auto-avaliação dos procedimentos adotados e será levada a cabo pelo Auditor Interno 

uma auditoria anual de acompanhamento da execução do plano. 

Pelo facto de o auditor interno, que cessou funções em abril, não ter sido substituído, não foi feita 

a recolha e monitorização de ocorrências e consequentemente não foram analisadas tipologias de 

ocorrências, nem elaborado o PGRCIC para 2016, nem o Relatório de acompanhamento ao Plano 

de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. 
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B. Controlo interno e gestão de riscos 

 

1. Informação sobre a existência de um Sistema de Controlo Interno (SCI) compatível com a 

dimensão e complexidade da entidade, de modo a proteger os investimentos e os seus ativos 

(este deve abarcar todos os riscos relevantes para a entidade) 

A ULSBA, EPE dispõe de alguns mecanismos que no seu conjunto dão resposta às tipologias de 

risco mais relevantes que têm sido identificadas. Em 2014 entrou em vigor o Plano de Prevenção 

de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, que não foi avaliado nos anos seguintes nem se 

procedeu à sua monitorização. Em 2015 foi aprovado o Regulamento de Comunicação de 

Irregularidades. A ULSBA, EPE dispõe de Manuais de Procedimentos onde são tratados e 

regulados os mecanismos internos de resposta aos diversos riscos identificados, tais como o 

Manual de Procedimentos do Serviço de Aprovisionamento, do Gabinete de Auditoria Interna, do 

Serviço de Recursos Humanos, Manual de Procedimentos Administrativos e Contabilísticos dos 

Serviços Financeiros, de Gestão de Resíduos, de Gestão de Produtos Químicos e inúmeros 

manuais de procedimentos clínicos. 

Dispõe ainda de um conjunto diversificado de normas, politicas, procedimentos e manuais 

elaborados pelo Gabinete de Qualidade em conjunto com os diversos serviços clínicos e não 

clínicos. 

Paralelamente, a ULSBA, EPE mantém operacional um Plano de Emergência para Desastres 

Internos ou Externos, o qual consta de documento próprio e dos relatórios de simulacros e 

auditorias.  

O sistema de controlo interno padece ainda de algumas insuficiências, sobretudo pela 

desatualização ou inexistência de normas internas que sistematizem os procedimentos a adotar 

em áreas relevantes em termos de salvaguarda de recursos, bem como à aquisição de serviços e 

execução física dos contratos. 

A ULSBA, EPE remete à Tutela, mensalmente, informação económica e financeira e divulga 

internamente o relatório analítico e de desempenho económico-financeiro mensal na sua 

intranet. Publica, também, na internet os relatórios de atividade trimestrais e anuais, conforme 

normativos em vigor. 
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2. Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela implementação 

de sistema de gestão e controlo de risco que permita antecipar e minimizar os riscos inerentes à 

atividade desenvolvida  

O Gabinete de Gestão da Qualidade, o Gabinete de Gestão de Risco, os Diretores e Responsáveis 

dos Serviços, os dinamizadores da certificação em Qualidade dos serviços certificados ou em 

processo de certificação. 

O Serviço de Auditoria Interna tem como objetivo analisar e avaliar o sistema de controlo interno, 

nos domínios contabilístico-financeiro, operacional, informático e recursos humanos, fornecendo 

ao Conselho de Administração, análises e recomendações sobre as atividades revistas para a 

melhoria do funcionamento dos serviços. Durante o exercício de 2016 o serviço não teve 

praticamente actividade uma vez que o um auditor interno que iniciou funções em 24 de agosto 

de 2015, cessou funções a 12 de abril.  

3. Em caso de existência de um plano estratégico e de política de risco da sociedade, este deve 

incluir a definição de níveis de risco considerados aceitáveis e identificação das principais 

medidas adotadas 

No Plano Estratégico (2013/2015) não foram definidos níveis de risco aceitáveis. Foram 

identificadas ameaças que constituem riscos para atividade da ULSBA, EPE, em relação às quais 

não se traçaram medidas concretas de contenção dos riscos. 

4. Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência 

hierárquica e/ou funcional face a outros órgãos ou comissões da entidade (ver anexo) 

As relações de dependência hierárquica funcional encontram-se definidas no Decreto-Lei nº 

12/2015 de 26 de janeiro e no Regulamento Interno da ULSBA, EPE, aprovado em 14/12/2010 

pelo Conselho de Administração, mas não homologado pela tutela, com algumas alterações, 

refletidas no seguinte organograma: 
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5. Existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos  

As áreas funcionais com competência no controlo de riscos são o Serviço de Auditoria Interna 

(sem funções a partir de abril de 2016), o Gabinete de Gestão de Risco, o Serviço de Higiene e 

Segurança no Trabalho, o Grupo de Prevenção e Tratamento de Feridas, a Comissão de 

Emergência e Segurança, o Grupo de Farmacovigilância, a Comissão de Controlo de Infeção, a 

Comissão de Abate de Imobilizado e o Gabinete de Qualidade. 

6. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros, operacionais 

e jurídicos) a que a ULSBA, EPE se expõe no exercício da atividade 

 

a) RISCOS ECONÓMICOS 

Destacam-se como principais riscos económicos: 

• As fortes dificuldades financeiras e económicas que os portugueses enfrentam, com 

particular expressão numa região deprimida como é a do Baixo Alentejo;  

• A pressão económica exercida pelas necessidades crescentes da população em cuidados 

de saúde, resultantes do envelhecimento, do aumento da prevalência de doenças 

crónicas, da inovação tecnológica e farmacológica; 
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• A pressão para introdução de novas tecnologias, a saber: medicamentos e dispositivos 

médicos inovadores. 

b) RISCOS OPERACIONAIS  

A dificuldade atual em realizar investimentos na manutenção e substituição de equipamentos e 

instalações, assim como a suspensão da maioria dos processos de reabilitação e remodelação dos 

edifícios. 

Em termos jurídicos destaca-se a Legislação Laboral com os consequentes impactos em termos de 

gestão de carreiras. 

Ao nível dos Recursos Humanos, a enorme dificuldade em recrutar e fixar médicos na ULSBA, EPE 

em várias especialidades hospitalares e de Medicina Geral e Familiar. Por outro lado, a grande 

dificuldade em autorização para contratar Enfermeiros e Assistentes Operacionais. 

Dificuldade de substituição de recursos humanos por indeferimento de renovações de contrato 

pela Tutela. 

c) RISCO FINANCEIRO 

A atividade da ULSBA, EPE está fortemente condicionada em termos das fontes de financiamento 

(financiamento Orçamento de Estado, método por capitação), existindo um subfinanciamento 

crónico para o nível de atividade realizada.  

Com efeito, a eventual contratação de empréstimos, de montante superior a 10% do capital 

estatutário está sempre dependente de autorização prévia dos Ministros das Finanças e da Saúde. 

Por outro lado, o endividamento da ULSBA, EPE não pode exceder 30% do respetivo capital 

estatutário. Assim, a atividade é essencialmente sustentada pelo financiamento dos Contratos-

Programa celebrados com a ACSS, IP e ARSA, IP tendo os deficits gerados sido financiados através 

das dotações de capital estatutário, do crédito de fornecedores e pontuais adendas aos Contratos 

programa como será o caso do de 2015. 

No que se refere à reversão da situação patrimonial da ULSBA, EPE, as condições atuais de 

exploração, condicionadas pela estrutura e valor capitacional do Contrato-Programa, não 

permitem assegurar o reforço sustentado dos seus capitais próprios, sendo essencial um esforço 

adicional por parte do Estado, ao nível da realização de capital social não subscrito e mesmo do 

aumento do seu valor estatutário. 
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No que se refere à evolução da taxa média anual de financiamento, incluindo juros suportados 

anualmente com o passivo remunerado e outros, importa ter presente que o elevado peso da 

dívida a fornecedores condiciona a negociação de preços de compra, face à contingência de não 

ser possível contrapor prazos de pagamento mais competitivos. 

7. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e 

mitigação de riscos 

O processo está definido no Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

(PGRCIC) elaborado em 2014, contudo não é executado não é executado pelo facto de o auditor 

interno ter desempenhado funções, apenas, por um breve período, que decorreu de agosto de 

2015 a abril de 2016. 

8. Identificação dos principais elementos do SCI e de gestão de risco implementados na entidade 

relativamente ao processo de divulgação de informação financeira 

Na ULSBA, EPE não estão implementados elementos do SCI e de gestão de risco relativamente ao 

processo de divulgação de informação financeira. 

 

C. Regulamentos e Códigos 

1. Regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos a que a entidade está legalmente 

obrigada, com apresentação dos aspetos mais relevantes e de maior importância. Indicação do 

sítio da entidade onde estes elementos se encontram disponíveis para consulta 

A ULSBA, EPE rege-se pelo regime jurídico aplicável às entidades públicas empresariais, pelos 

Estatutos constantes do anexo ao Decreto-Lei nº. 183/2008 de 4 de Setembro, com a alteração 

introduzida pelo Decreto-Lei n.º 12/2009, de 12 de Janeiro,  Decreto-Lei n.º 176/2009, de 4 de 

agosto, pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de Novembro e pelo Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 

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 ULSBA, EPE é uma pessoa coletiva 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 e pelo Decreto-Lei n.º 

133/2013, de 3 de outubro.  



RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO 2016 

 

66/112 

 

Para além da legislação já referida, a ULSBA, EPE rege-se ainda pela Constituição da República 

Portuguesa, pelas normas em vigor para o Serviço Nacional de Saúde, em particular a Lei de Bases 

da Saúde, Lei n.º 48/90, de 2 de Agosto, alterada pela Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro; pelo 

Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, Decreto-Lei nº 11/93, de 15 de Janeiro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril e pelo 

Decreto-Lei n.º 276-A/2007, de 31 de Julho; pelo Regime Jurídico da Gestão Hospitalar, Lei n.º 

27/2002, de 8 de Novembro, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 188/2003, de 20 de Agosto e 

pelo Decreto-Lei n.º 206/2004, de 19 de Agosto. 

A ULSBA, EPE dispõe ainda de um conjunto muito diversificado de normas e regulamentos 

internos, de caráter mais restrito, de funcionamento de serviços, comissões ou áreas de 

intervenção, destacando-se apenas os seguintes: o Regulamento do Gabinete do Cidadão, do 

Serviço Social, do Serviço Jurídico e Contencioso, da Sala de Emergência dos Serviços de Urgência 

Básica e Médico-cirúrgica, da Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos, da 

Equipa Gestão de Altas,  do Grupo de Prevenção e Tratamento de Feridas, do Transporte de 

Doentes, do Serviço de Instalações e Equipamentos e da Assistência Técnica 24h, o Regulamento 

do Serviço dos Sistemas e Tecnologias de Informação, bem como o Manual de Procedimentos do 

Serviço de Auditoria Interna e o Manual da Qualidade dos Serviços Farmacêuticos.  

Existem ainda Manuais de Procedimentos Administrativos e Contabilísticos para as áreas de 

Aprovisionamento/Logística (aquisições, compras e imobilizado), Financeira/Contabilidade 

(tesouraria, contabilidade, contas a pagar e contas a receber), Produção e Recursos Humanos. 

Sempre que se justifica, do ponto de vista funcional, são elaborados procedimentos de âmbito 

específico ou transversal, que pretendem formalizar procedimentos em determinadas áreas. O 

gabinete da qualidade acompanha a elaboração destes procedimentos, e salvaguarda a sua 

divulgação e atualização periódica. 

A ULSBA, EPE tem um Plano de Emergência Interno e pontualmente realiza simulacros e elabora 

relatórios de auditoria. 

Quer os regulamentos internos, quer os manuais, encontram-se disponíveis, para consulta, na 

intranet.  

2. Código de Ética, com a data da última atualização, que contemple exigentes comportamentos 

éticos e deontológicos. Indicação onde este se encontra disponível para consulta, assim como 

indicação da forma como é efetuada a sua divulgação junto dos seus colaboradores, clientes e 
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fornecedores. Informação sobre as medidas vigentes tendo em vista garantir um tratamento 

equitativo junto dos seus clientes e fornecedores e demais titulares de interesses legítimos, 

designadamente colaboradores da entidade, ou outros credores que não fornecedores ou, de 

um modo geral, qualquer entidade que estabeleça alguma relação jurídica com a entidade (vide 

artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro) 

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 Conselho de Administração 

(CA) aprovou em reunião de 24 de Agosto de 2010 o Código de Ética, aplicando-se este a toda a 

atividade interna e externa da ULSBA, EPE e a todos os funcionários, independentemente do seu 

vínculo profissional. 

O Código de Ética 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 visam garantir a prática de condutas profissionais de 

elevado padrão moral e de cultura dos valores da ULSBA, EPE em complemento das disposições 

legais e regulamentares que devam observar. 

A ULSBA, EPE garante, a todos os profissionais, a disponibilização do Código de Ética através da 

“intranet” e do site institucional da ULSBA no link http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsba/wp-

content/uploads/sites/15/2017/01/PBG_Codigo_de_Etica_ULSBA.pdf, os quais, aquando da sua 

integração, deverão subscrever uma declaração de adesão ao mesmo. 

A ULSBA, EPE garante, igualmente, a disponibilização do Código de Ética a todos os utentes, 

fornecedores e restantes partes interessadas no site institucional. 

A abordagem da instituição na implementação deste Código de Ética será proactiva, aberta e 

complementada por regulamentação adequada sempre que tal se afigure como necessário. 

3. Referência à existência do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

(PGRCIC) para prevenir fraudes internas (cometida por um Colaborador ou Fornecedor de 

Serviços) e externas (cometida por Clientes ou Terceiros), assim como a identificação das 

ocorrências e as medidas tomadas para a sua mitigação. Indicação relativa ao cumprimento da 

legislação e da regulamentação em vigor relativas à prevenção da corrupção e sobre a 

elaboração do Relatório Identificativo das Ocorrências, ou Risco de Ocorrências (vide alínea a) 

do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro). Indicação do local no sítio da 

entidade onde se encontra publicitado o respetivo Relatório Anual de Execução do PGRCIC (vide 

artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro). 
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No ano de 2016 não foi elaborado um Relatório de Monitorização do Plano de Gestão de Riscos 

de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC), pelo facto do auditor interno ter terminado funções a 

12 de abril e não ter sido substituído. 

Em 2016 não foram monitorizadas ocorrências, porque o sistema de comunicação de 

irregularidades não estava implementado neste ano, motivo pelo qual não são identificadas 

ocorrências de irregularidades, nem, consequentemente, medidas necessárias à sua 

mitigação. 

 

D. Deveres especiais de informação 

A ULSBA, EPE presta a informação prevista na RCM n.º 49/2007, de 28 de março no portal das 

empresas do Setor Empresarial Estado (SEE) da Direção Geral Tesouro e Finanças (DGTF). No 

âmbito do Regime Jurídico do Setor Público Empresarial (RJSPE) aprovado pelo Decreto-lei n.º. 

133/2013, de 03 de outubro, a ULSBA cumpre as normas estabelecidas em termos da elaboração 

dos Orçamentos Anuais, assim como dos documentos de prestação anual de contas e dos 

relatórios de execução orçamental das empresas do SEE. E envia outra informação constante da 

listagem abaixo.  

Descritivo da informação a prestar à DGTF Periodicidade 

Plano de Desempenho/Plano de Atividades a) Anual 

Relatório de atividades a) Anual 

Orçamento Económico e Financeiro Anual 

Plano de Investimentos e fontes de financiamento a) Anual 

Contabilidade Analítica a) Anual 

Plano de Auditoria interna Anual - Até 15 Dezembro do ano 
anterior 

Relatório de Auditoria interna a) Anual - Até 15 março do ano seguinte 

Parecer do Fiscal Único ao  Plano de Atividade e Orçamento e ao Plano de 
Investimentos e Financiamento a) 

Anual 

Relatório anti-corrupção e infrações conexas a) Anual 

Esforço financeiro público  Anual 

Relatório do Governo Societário Anual 

Relatório de Cumprimento dos princípios de bom governo Anual 

Relatório de gestão e Contas (Contas Individuais) Anual 

Relatório, Parecer e certificação legal de contas do Fiscal Único  Anual 

Relação nominal dos responsáveis no período respeitante à apresentação de contas Anual 

Despacho de Aprovação de Contas - do Min. das Finanças Anual 

Demonstração de Fluxos de Caixa executado e previsional 
 

Mensal 
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Descritivo da informação a prestar à DGTF Periodicidade 

Unidade de Tesouraria do Estado Trimestral 

Relatório trimestral de execução orçamental  Trimestral 

Relatório trimestral do Fiscal Único Trimestral 

Responsabilidades Contingentes Trimestral 

Modelo de Financiamento Trimestral 

Necessidades de Financiamento Trimestral 

Serviço da dívida até 201n+3, numa ótica trimestral; Trimestral 

Mapa de Investimentos em curso e/ou investimentos com início em 201X, assim 
como as respetivas fontes de financiamento; 

Trimestral 

Mapa de Investimentos 201n+1-201n+3; Trimestral 

A Redução de Custos até 201n+2 Trimestral 

Receitas executadas em 201n-3-201n e as previstas para 201n+1 e 201n+2; Trimestral 

Custos e Gastos Operacionais Mensal 

PMP e Arrears Mensal 
  

a) Estes documentos não foram enviados em 2016. 

São igualmente cumpridas as normas e procedimentos definidos para a submissão de informação 

no Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira (SIRIEF), de acordo com calendários 

definido pela DGTF/IGF. 

Referencie-se ainda que no âmbito da elaboração dos diversos documentos de report das 

atividades da Empresa (caso dos Orçamento e Relatórios de Gestão da Empresa, por exemplo) 

são, de igual forma, seguidas e aplicadas as orientações vertidas e os objetivos definidos nos 

documentos remetidos para esse efeito pela DGTF, designadamente, das instruções sobre os 

instrumentos de prestação de contas veiculadas por esta entidade e que têm de ser observadas 

aquando da elaboração dos referidos documentos.  

Em 2016 foram seguidas as Instruções sobre o processo de prestação de contas referente a 2016, 

contidas nos ofícios circulares n.º 1268 e n.º1555 da DGTF.  

Relativamente às instruções sobre a elaboração dos instrumentos previsionais de gestão de 2016, 

constante do Oficio Circular n.º 5536 de 23.09.2015, não foram seguidas, tendo sido prestada a 

informação previsional num formato e nos termos não concordantes com estas instruções, tendo 

a Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial produzido 

o Relatório de Análise n.º 295/2016, de 10 de novembro, em que enumera as inobservâncias das 

disposições e instruções em vigor. 

Foram seguidas as orientações e instruções constantes do relatório de análise n.º 285/2016, de 12 

de fevereiro da UTAM, ao Relatório do Governo Societário de 2015 da ULSBA, EPE, excetuando as 
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relacionadas com a definição de riscos aceitáveis e medidas de contenção dos mesmos, bem 

como com a adoção de medidas de prevenção à divulgação de informação financeira indevida e 

com a definição de planos de ação para prevenir fraudes e infrações, e ainda com a definição e 

implementação de mecanismos para controlo de transações com partes relacionadas. 

Com a integração da ULSBA, EPE no perímetro do Orçamento de Estado, foram seguidas todas as 

instruções para preparação do Orçamento do Estado para 2016 aprovadas por despacho de Sua 

Excelência o Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, contidas na CIRCULAR SÉRIE A N.º 

1379 e nº1382, da DGO, bem como nos Despacho n.º 12/2015, do Secretário de Estado da Saúde 

e dos ofícios 13734/2015 e 13709/2015, da ACSS.  

Foram também seguidas as instruções da DGO quanto aos reportes a que as entidades públicas 

reclassificadas têm de efetuar a partir de 2015, constantes da Circular n.1375/2014, destacando-

se os que são efetuados através do SIGO – SOE e SCEP, nomeadamente: 

 - Execução orçamental; 

- Alterações orçamentais; 

- Previsões Orçamentais; 

- Pagamentos em atraso; 

- Encargos com pessoal; 

- Encargos plurianuais; 

- Unidade de Tesouraria do Estado; 

- Compromissos Financeiros Assumidos. 

Não são submetidos os Mapa Fundos Disponíveis (Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3 e tabela 4) porque, 

estando negativos, os SIGO não permite o seu registo.  

Foram cumpridas as Instruções relativas às previsões mensais de execução do Orçamento do 

Estado de 2016, constantes da Circular 1/2016/DGO. 

Quanto à prestação de contas à ACSS são cumpridas todas as orientações normativas sobre o 

reporte e publicação da informação de gestão, designadamente: 

� o reporte mensal no SICA da atividade clinica: 

� o reporte mensal no SIGEF da informação financeira, de acordo com as instruções da 

Circular Normativa nº 10/2015/ACSS de 11.06.2015 e da Circular nformativa n.12/2016 de 

7/3/2016: Balancetes, Demonstrações Financeiras (Balanço, DR e DFC) e relatório de 



RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO 2016 

 

71/112 

 

desempenho económico-financeiro e mapas de fundos disponíveis e outros associados à 

LCPA, bem como da execução económico-financeira previsional; 

� o reporte trimestral de informação financeira, sobre prazo médio de pagamentos, 

quantidade e valor de horas médicas contratadas; 

� o reporte mensal das dívidas de clientes, dívidas a credores e mapa de arrears por 

antiguidade e grupo de entidades credoras (FE, OEE e SNS), bem como do formulário das 

Contas Nacionais de acordo com a Circular Normativa n.4/2015, da ACSS e ainda do 

ficheiro de medicamentos adquiridos e consumidos, segundo o formato definido pelo 

INFARMED.  

� reporte da despesa com prestações de saúde efetuadas a trabalhadores da administração 

local, de acordo com a Circular Normativa nº14/2015, da ACSS. 

 

Não foi ainda possível dar cumprimento às regras de reporte de informação do consumo e 

compras de medicamentos dispostas na circular normativa n.18_2016_ACSS_INFARMED de 

16/09/2016, por a aplicação informática de gestão de compras e stocks não estar preparada para 

o registo dos créditos e recalculo do preço médio de compra e respectiva revalorização ds 

consumos. 

Registe-se que a integração no perímetro do Orçamento de Estado obrigou-nos a elaborar dois 

orçamentos: um Orçamento na ótica da Contabilidade de Caixa, que está na base da 

Contabilidade Pública, adotando novos classificadores e novas nomenclaturas e conceitos; e um 

orçamento económico, na ótica da contabilidade empresarial, seguindo o referencial 

contabilístico POCMS, sendo que a ULSBA a partir de 2014 presta contas em SNC. Ou seja, a 

ULSBA trabalha com três referenciais contabilísticos. 

O reporte da informação à Direção Geral de Orçamento está agora mais estabilizado e podemos 

afirmar que já muito mais fiável, uma vez que foram feitos desenvolvimentos, parametrizações e 

aperfeiçoamentos do sistema informático.  

No ano de 2016 tivemos, mais uma vez, de responder às múltiplas solicitações dos diversos 

ministérios e direções gerais, nomeadamente de informação não constante do calendário normal 

de prestação. A recorrência destes pedidos, aliada ao facto dos tempos de resposta serem por 

vezes muito reduzidos, obrigam-nos a um esforço suplementar para poder prestar informação 

dentro dos prazos pretendidos e com um padrão aceitável de fiabilidade e de qualidade. 
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A entrada em vigor, a partir de Janeiro de 2014, de um novo referencial contabilístico, o SNC, 

obrigou à tomada de um conjunto de ações com vista à adaptação da estrutura contabilística e de 

reporte da Instituição, através de tabelas de equivalência/mapeamento de contas, nem sempre 

isentos de erros e de falhas. Não deixa de ser surpreendente e um pouco absurdo que em 2016 

tenhamos que fazer o reporte das demonstrações financeiras segundo o referencial SNC e 

segundo o POCMS, estando até já legislado que seria previsível em 2017 adoptar-se o referencial 

o SNC-AP, que no entanto, após publicação de despacho ficou adiado por tempo imprevisível.  

O desinvestimento da Tutela no desenvolvimento de um módulo de Contabilidade Analítica, 

robusto e fiável, no sistema de informação centralizado, dificulta enormemente o reporte da 

informação analítica e a análise de custos unitário de produção. Desde 2013que não existe uma 

Contabilidade Analítica fiável. 

 1. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de informação a que a 

Empresa se encontra sujeita, nomeadamente, os relativos ao reporte de informação económica 

e financeira, a saber: 

a) Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de outras 

entidades, mesmo nos casos em que assumam organização de grupo 

Em 2016 não foram prestadas quaisquer garantias financeiras ou assumidas dívidas ou passivos 

de outras entidades. 

b) Grau de execução dos objetivos fixados, justificação de desvios verificados e indicação 

de medidas de correção aplicadas ou a aplicar 

Esta informação faz parte do Relatório e Contas e do Relatório do Governo Societário, cuja 

plataforma utilizada para divulgação desta informação é o site da empresa www.ulsba.min-

saude.pt, e o SIRIEF. 

c) Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os planos de 

investimento e as fontes de financiamento 

A plataforma utilizada para divulgação desta informação é o site da empresa www.ulsba.min-

saude.pt e o SIRIEF. 

d) Orçamento anual 

A plataforma utilizada para divulgação desta informação é o SIRIEF. 
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e) Documentos anuais de prestação de contas 

As plataformas utilizadas para divulgação desta informação, é o site da Empresa www.ulsba.min-

saude.pt e o SIRIEF. 

f) Relatório trimestrais de execução orçamental acompanhados dos relatórios do órgão de 

fiscalização 

A plataforma utilizada para divulgação desta informação, é o SIRIEF. 

2. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de transparência a que a 

entidade se encontra sujeita, nomeadamente, os relativos a informação a prestar anualmente 

ao titular da função acionista e ao público em geral sobre o modo como foi prosseguida a sua 

missão, do grau de cumprimento dos seus objetivos, da forma como foi cumprida a política de 

responsabilidade social, de desenvolvimento sustentável e os termos de prestação do serviço 

público, e em que medida foi salvaguardada a sua competitividade, designadamente pela via 

da investigação, do desenvolvimento, da inovação e da integração de novas tecnologias no 

processo produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro) 

A informação acima referida consta do relatório e contas, sendo utilizada, para divulgação dessa 

informação a plataforma da DGTF-SIRIEF e ao público em geral através do site da ULSBA, EPE 

www.ulsba.min-saude.pt. 

 

E. Sítio da Internet 

1. Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s) na divulgação dos seguintes elementos sobre a 

empresa (vide artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro) 

a) Sede e demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC 

A ULSBA, EPE, dispõe de site na internet, no endereço www.ulsba.min-saude.pt, no qual 

disponibiliza informação vasta, entre a qual, documentos de prestação de contas anuais, que 

contempla a identificação da sede e demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC, cuja 

consulta pode ser feita no seguinte link: http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsba/wp-

content/uploads/sites/15/2017/04/ficha-sint-ulsba-2015.pdf. 

b) Estatutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões 

Os Estatutos encontram-se disponíveis no website oficial da Empresa www.ulsba.min-saude.pt,   
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podendo ser consultado no seguinte link: http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsba/wp-

content/uploads/sites/15/2017/01/PBG_Estatutos_ULSBA.pdf. 

No que se refere ao regulamento de funcionamento dos órgãos e/ou comissões, encontram-se 

disponíveis, para consulta, na intranet. 

c) Titulares dos Órgãos Sociais e outros Órgãos Estatutários e respetivos elementos 

curriculares, bem como as respetivas remunerações e outros benefícios 

A ULSBA, EPE, disponibiliza na intranet e no de site na internet, no link http://www.ulsba.min-

saude.pt/category/institucional/orgaos-sociais/, informação referente à identificação dos titulares 

dos órgãos sociais.  

Os respetivos elementos curriculares, bem como as respetivas remunerações e outros benefícios 

podem ser consultados no link http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsba/wp-

content/uploads/sites/15/2017/01/PBG_Modelo_de_Governo_e_Orgaos_Sociais.pdf.  

 

d) Documentos de prestações de contas anuais 

Os documentos de prestações de contas anuais encontram-se disponíveis na intranet, bem como 

no site oficial da ULSBA, podendo ser consultado através dos seguintes links: 

http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsba/wp-content /uploads/sites/15/2017/02/ 

PBG_Relatorio_e_Contas_2015.pdf e http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsba/wp-

content/uploads/sites/15/2017/03/rel-societario_novo-2015.pdf. 

Foram submetidos no sistema de prestação electrónica de contas do Tribunal de Contas todos os 

documentos que constituem a prestação de contas, designadamente: as demonstrações 

financeiras (DR, Balanço, DFC), o Mapa da Unidade de Tesouraria do Estado, O Mapa dos 

Descontos e Retenções, o mapa da entrega dos descontos e retenções, o mapa de 

desenvolvimento das despesas com o pessoal, decomposição das dívidas de terceiros, o mapa da 

situação financeira, o formulário da caracterização da entidade, relação dos documentos de 

despesa e receita; certidões e extractos bancários a 31/12/2016, Certidões de juros bancários 

obtidos em 2016, certidões das verbas recebidas de outras entidades, reconciliações bancárias e 

respectiva síntese de reconciliação, a relação da acumulação de funções, os balancetes sintéticos, 

mapa dos fluxos financeiros da despesa e da receita, o mapa de controlo do orçamento de 

compras e de investimentos (inexistentes, pois não foram elaborados estes orçamentos 

específicos), mapa de controlo do orçamento económico de Custos e de Proveitos, e ainda o 
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Relatório de gestão, a acta da reunião de CA de aprovação de contas e o relatório e parecer do 

Fiscal único, bem como a certificação legal de contas. 

e) Obrigações de serviço público a que a empresa está sujeita e os termos contratuais da 

prestação de serviço público 

 

Esta informação encontra-se divulgado no site da Empresa www.ulsba.min-saude.pt. podendo a 

mesma ser consultada através do link: http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsba/wp-

content/uploads/sites/15/2017/01/PBG_Principios_de_Bom_Governo_ULSBA.pdf 

e no sitio da DGTF do SEE, podendo ser consultada através do link: http://www.dgtf.pt/sector-

empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas/entity/unidade-local-de-saude-do-

baixo-alentejo-epe, bem como no Portal do SNS através do link: 

https://www.sns.gov.pt/institucional/instrumentos-de-gestao/unidade-local-de-saude-do-baixo-

alentejo-epe . 

 

f) Modelo de financiamento subjacente e os apoios financeiros recebidos do Estado nos 

últimos três exercícios 

Esta informação encontra-se divulgado no site da ULSBA no link: 

http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsba/wp-content/uploads/sites/15/2017/01/ 

PBG_Principios_de_Bom_Governo_ULSBA.pdf e http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsba/wp-

content/uploads/sites/15/2017/01/PBG_Esforco_Financeiro_Publico_2015.pdf, bem como no 

sitio da DGTF do SEE, podendo ser consultada através do link: http://www.dgtf.pt/sector-

empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas/entity/unidade-local-de-saude-do-

baixo-alentejo-epe, bem como no Portal do SNS através do link: 

https://www.sns.gov.pt/institucional/instrumentos-de-gestao/unidade-local-de-saude-do-baixo-

alentejo-epe/. 

 

F. Prestação de Serviço Público ou de Interesse Geral  

1. Referência ao contrato celebrado com a entidade pública que tenha confiado à entidade a 

prestação de um serviço público ou de interesse geral, respeitante à remuneração dessa 

atividade (vide n.º 3 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro) 

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE celebrou com a Administração Regional de 

Saúde do Alentejo, IP, o Acordo Modificativo de 2016 do Contrato Programa para o triénio 2013-
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2015, em que é definida a produção referente à prestação de cuidados de saúde e respetiva 

remuneração e ainda objetivos de qualidade e eficiência económico-financeira, disponível no site 

institucional e no portal do SNS em http://www.acss.min-saude.pt/wp-

content/uploads/2016/10/ULSBA_CP_2016.pdf. 

Posteriormente foi celebrada em uma Adenda ao Acordo Modificativo 2016 que visou, por um 

lado, compensar a ULSBA pelos encargos adicionais decorrentes da reposição salarial prevista no 

Orçamento de Estado de 2016 e que não eram possíveis de prever inicialmente aquando a 

submissão da proposta de orçamento para 2016, e por outro, liquidar as dívidas acumuladas de 

anos anteriores. 

2. Exposição das propostas de contratualização da prestação de serviço público apresentadas ao 

titular da função acionista e ao membro do governo responsável pelo respetivo setor de 

atividade 

a) Associação de metas quantificadas a custos permanentemente auditáveis 

Como já referido, a contratualização é realizada entre a ARSA e a ULSBA, EPE, formalizada com a 

assinatura do Contrato-Programa/Acordo Modificativo Anual e através do qual se estabelecem os 

recursos afetos ao seu cumprimento e se fixam as regras respeitantes à sua execução.  

Anualmente, o Departamento de Gestão e Financiamento de Prestações de Saúde, da ACSS, 

elabora um documento onde é definida a metodologia de contratualização nos Hospitais e 

Unidades Locais de Saúde e as regras para a formação de preços e a fixação de objectivos, que 

está disponível em http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/07/ 

Contratualizacao-HH-ULS-Termos-Referencia_VF.pdf.  

Para além de serem fixadas metas para a quantidade de episódios realizados em cada linha de 

produção, é definida uma matriz de indicadores, repartidos em quatro eixos: cuidados 

hospitalares, cuidados de saúde primários, desempenho económico-financeiros e resultados em 

saúde medidos em cuidados evitáveis. Neste documento encontra-se expresso o modelo de 

financiamento para os diferentes hospitais, bem como a alocação de recursos financeiros às ARS 

para contratação com os Hospitais e ULS, e, como consequência da negociação, o valor a ser 

atribuído a cada instituição. 

As metas a atingir em cada indicador foram alvo de negociação entre a ARSA e a ULSBA, EPE. 

Estas metas devem ser ambiciosas e exequíveis, baseadas nas melhores práticas, que conduzam a 
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melhores níveis de qualidade dos serviços prestados e a uma melhor acessibilidade dos doentes 

aos cuidados de saúde.  

b) Modelo de financiamento, prevendo penalizações em caso de incumprimento 

No Contrato Programa é definido o modelo de financiamento, bem como incentivos de 

desempenho e de eficiência económico-financeira, prevendo-se penalizações em caso de 

incumprimento, com consequências no valor do financiamento.  

Os incentivos relacionados com os indicadores relativos aos objetivos que visam aumentar o 

acesso e a qualidade do serviço prestado e, em consequência garantir níveis de satisfação dos 

utentes, representam um valor máximo de 10% do valor capitacional previsto em Contrato 

Programa/Acordo Modificativo. Do valor total a receber, 6% correspondente ao cumprimento de 

objetivos de acesso e desempenho assistencial, sendo que 4% relativos a objectivos da área dos 

cuidados de saúde primários e 3% dos cuidados de saúde secundários, 1% corresponde ao 

cumprimento de objetivos de eficiência/sustentabilidade económico-financeira e 2% a objectivos 

de cuidados de saúde evitáveis. O valor da penalidade por incumprimento é apurado de acordo 

com o Índice de Desempenho Global atingido pela instituição. 

De acordo com o ponto 5 da cláusula 6.ª do Acordo Modificativo, a ULS incorre em penalizações 

financeiras pelo incumprimento superior a 5% das prestações de saúde de âmbito hospitalar 

estabelecidas no Acordo Modificativo para 2015, no exato montante da valorização da totalidade 

da produção em falta, determinada por linha de produção.  

De acordo com o estabelecido no n.º 1 da cláusula 5.ª, o incumprimento das obrigações aí 

estabelecidas, determina a aplicação de penalidades no valor máximo correspondente a 1% do 

valor do contrato. 

c) Critérios de avaliação e revisão contratuais 

O Contrato Programa define metas que tem como objetivo aumentar adequação na utilização dos 

recursos e promover níveis de eficiência mais elevados. Estas metas são objeto de monitorização 

mensal ou trimestral, através da aplicação de uma metodologia de avaliação de desempenho 

global (Índice de Desempenho Global), com efeitos efetivos no final de cada exercício económico.  

A avaliação da execução, bem como a possibilidade de revisão do Contrato Programa/Acordo 

Modificativo é da responsabilidade da Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP e do 

Ministério da Saúde. 
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d) Parâmetros destinados a garantir níveis adequados de satisfação dos utentes 

No Contrato Programa de 2016 existe na listagem dos objetivos a cumprir, um indicador para 

aferir o grau de satisfação dos utentes, mas que em virtude de nunca terem sido definidas as 

regras de cálculo, nunca foi medido.  

Existe um conjunto de indicadores que influenciam a satisfação dos utentes, destacando-se entre 

outros a melhoria de acesso em determinadas áreas nomeadamente a nível de acesso a primeiras 

consultas (programa CTH). Sistematicamente tem-se investido na monitorização e sinalização, aos 

Médicos Hospitalares e aos Médicos dos Centros de Saúde, de todos os pedidos de consulta que 

possam estar pendentes nos Centros de Saúde, a aguardar triagem ou marcação no Hospital, 

tendo sido sinalizados aqueles cujo tempo de espera (apesar de marcados) é passível de dar uma 

resposta mais célere ao Doente. Tem sido também essencial mostrar o impacto positivo, global e 

por especialidade, o que tem permitido continuar a apostar neste processo, salientando a posição 

da ULSBA, EPE em relação aos restantes Hospitais e Unidades Locais de Saúde (ULS).  

Ao longo do ano de 2016 as primeiras consultas realizadas e referenciadas pelos médicos de 

família tiveram um acréscimo de 11% em relação ao ano anterior. 

Para esta evolução, com reflexos visíveis em termos de acessibilidade dos Doentes, foi 

fundamental o esforço e empenho dos Médicos de Família e dos Médicos das Especialidades para 

que a coordenação se aperfeiçoasse, para além do agilizar da triagem e das marcações, da 

monitorização e da informação global divulgada dos tempos de espera e do volume de consultas 

em espera e marcadas. 

e) Compatibilidade com o esforço financeiro do Estado, tal como resulta da qualidade do 

serviço prestado e do grau de satisfação dos clientes ou dos utentes  

Pese embora o esforço de contenção dos custos, houve necessidade de o accionista proceder, 

mais uma vez, ao reforço de fundos para o pagamento de dívidas acumuladas que resultaram de 

sucessivos EBITDA negativos registados nos anos anteriores. 

f) Metodologias adotadas tendo em vista a melhoria contínua da qualidade do serviço 

prestado e do grau de satisfação dos clientes ou dos utentes 

Entre outras, destacam-se as seguintes metodologias adotadas: 

- Monitorização mensal da atividade assistencial nos vários níveis de cuidados de saúde; 

- Elaboração, adoção e monitorização de Protocolos de Boas Práticas; 
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-Implementação de Projetos de melhoria contínua da qualidade; 

-Análise e avaliação das reclamações e sugestões dos utentes/doentes e profissionais. 

 

VII. REMUNERAÇÕES 

A. Competência para a Determinação 

 

1. Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos 

sociais, dos membros da comissão executiva ou administrador delegado e dos dirigentes da 

entidade 

 

 A remuneração dos membros do Conselho de Administração da ULSBA, EPE é fixada nos termos 

da Lei através de despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da Saúde ou Resolução do 

Conselho de Ministros. 

Remuneração dos 

membros dos órgãos 

sociais 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 18/2012, de 21 de fevereiro 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 97/2012, de 21 de novembro 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 18/2012, de 21 de fevereiro 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 45/2013, de 19 de julho 

Remuneração dos 

dirigentes 

Deliberações do Conselho de Administração e arquivadas nos processos 

individuais dos trabalhadores 

 

2. Identificação dos mecanismos adotados para prevenir a existência de conflitos de interesses, 

atuais ou potenciais, entre os membros de órgãos ou comissões societárias e a entidade, 

designadamente na aprovação de despesas por si realizadas (vide artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 

133/2013, de 3 de outubro) 

Para efeitos da identificação dos mecanismos adotados para prevenir a existência de conflitos de 

interesses, atuais ou potenciais, foram assinadas pelo Conselho de Administração as declarações 

que se anexam. 
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3. Apresentação de declaração dos membros do órgão de administração a referir que estes 

 se abstêm de interferir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses 

Os membros do Conselho de Administração subscreveram uma declaração em como se abstêm 

de interferir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses (vide anexo). 

 

B. Comissão de Fixação de Remunerações 

Não existe uma Comissão de Fixação de Remunerações. 

 

C. Estrutura das Remunerações 

1. Descrição da política de remuneração dos Órgãos de Administração e de Fiscalização 

A política remuneratória para o ano de 2016 dos Órgãos de Administração teve em conta as 

disposições legislativas, regulamentares e recomendatórias no que se refere à remuneração dos 

membros dos órgãos sociais, a que a ULSBA, EPE se encontra adstrita em função de, ser uma 

empresa do setor empresarial do Estado. 

Em virtude das medidas excecionais de consolidação orçamental, aplicam-se as restrições 

temporárias à remuneração dos membros do Conselho de Administração, em particular, a Lei n.º 

12-A/2010, de 30 de Junho, relativamente à redução de 5 %, bem como ao disposto da Lei n.º 55-

A/2010, de 31 de Dezembro, da Lei n.º 82-B/2014 de 31 de dezembro, assim como ao disposto no 

art.º 2.º da Lei n.º 159-A/2015, de 30 de dezembro, relativamente à extinção da redução 

remuneratória, prevista na Lei nº. 75/2014, de 12 de setembro. Foi também dado cumprimento 

ao despacho de 25 de Março de 2010 do Ministro de Estado e das Finanças, que determinou a 

não atribuição de prémios de gestão nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, aos 

membros do órgão de administração, salientando-se, que esta atribuição nunca foi considerada 

até à presente data. Tiveram atribuído um telemóvel de acordo com os limites constantes da 

Resolução de Conselho de Ministros nº. 112/2002, de 24 de Agosto, nos termos dos estatutos dos 

gestores públicos. 

A remuneração anual líquida do Fiscal Único efetivo é a constante da cláusula 9.ª do contrato de 

prestação de serviços celebrado entre o Conselho de Administração desta entidade e o respetivo 

Fiscal Único, em harmonia com o estabelecido nos artigos 58.º e 59.º dos Estatutos da Ordem dos 
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Revisores Oficiais de Contas, com o limite máximo equivalente a 22,5% da quantia 

correspondente a 12 meses da remuneração global mensal ilíquida atribuída, nos termos legais ao 

presidente do Conselho de Administração da ULSBA, E.P.E. 

Relativamente ao Fiscal Único foi dado cumprimento às reduções e reversões remuneratórias, 

previstas no art.º 12.º da Lei n.º 12-A/2010, na lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e na Lei n.º 

159-A/2015, de 30 de dezembro. 

2. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o 

alinhamento dos interesses dos membros do órgão de administração com os interesses de longo 

prazo da sociedade 

No período de incidência do presente Relatório Anual do Governo Societário, os membros do 

Conselho de Administração auferiram as seguintes remunerações, processadas de acordo com a 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2012, de 21 de Fevereiro e com a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de Março, que classificam a ULSBA, EPE como hospital 

da categoria B e determinam o valor máximo de remuneração para o seu Presidente do Conselho 

de Administração em 75% do valor remuneratório ilíquido auferido pelo Primeiro-Ministro, 

alterada pelas, alterada pelas Resoluções do Conselho de Ministros nº. 97/2012, de 21 de 

novembro, 45/2013, de 19 de julho e 48/2013, de 29 de julho. 

A aplicação das regras de fixação de remuneração estabelecidas pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 36/2012, de 26 de Março não resultou num aumento da remuneração efetivamente 

paga aos respetivos gestores. 

Presidente em exercício – Remuneração base mensal de 4.204,18 euros, 14 vezes por ano, 

despesas de representação de 1.681,67 euros, 12 vezes por ano e sobre as quais recaíram as 

reduções decorrentes da Lei 12-A, de 30/06/2010, da Lei 55-A/2010, de 31/12/2010 e da Lei 82-

B/2014, de 31/12/2014. 

Vogal (1) – Remuneração base mensal 3.655,81euros, 14 vezes por ano; despesas de 

representação de 1.462,32 euros 12 vezes por ano e sobre as quais recaíram as reduções 

decorrentes da Lei 12-A, de 30/06/2010, Lei 55-A/2010 de 31/12/2010, da Lei n.º 75/2014, de 12 

de setembro e da Lei 82-B/2014, de 31/12/2014. 

Diretor Clínico da Área dos Cuidados de Saúde Hospitalares – (opção pelo vencimento de origem) 

– Remuneração base mensal 4.107,02 euros, 14 vezes por ano; despesas de representação de 

1.462,32 euros 12 vezes por ano e sobre as quais recaíram as reduções decorrentes da Lei 12-A, 
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de 30/06/2010, Lei 55-A/2010 de 31/12/2010, da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e da Lei 82-

B/2014, de 31/12/2014.  

Diretor Clínico da Área dos Cuidados de Saúde Primários- (opção pelo vencimento de origem) - 

Remuneração base mensal de 4.820,80 euros, 14 vezes por ano; despesas de representação de 

1.462,32 euros 12 vezes por ano e sobre as quais recaíram as reduções decorrentes da Lei 12-A, 

de 30/06/2010, Lei 55-A/2010, de 31/12/2010, da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e da Lei 82-

B/2014, de 31/12/2014. 

Enfermeiro Diretor – Remuneração base mensal 3.655,81euros, 14 vezes por ano; despesas de 

representação de 1.462,32 euros 12 vezes por ano e sobre as quais recaíram as reduções 

decorrentes da Lei 12-A, de 30/06/2010, Lei 55-A/2010 de 31/12/2010, da Lei n.º 75/2014, de 12 

de setembro e da Lei 82-B/2014, de 31/12/2014. 

3. Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração, critérios 

de atribuição e informação sobre eventual impacto da avaliação de desempenho nesta 

componente 

A remuneração dos membros do Conselho de Administração é composta apenas por uma 

componente fixa. 

4. Diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com menção do 

período de diferimento 

A remuneração dos membros do Conselho de Administração é composta, apenas, por uma 

componente fixa. 

5. Parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão para efeitos de atribuição de 

prémio 

A remuneração dos membros do Conselho de Administração é composta, apenas, por uma 

componente fixa. 

6. Regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os administradores e a 

data em que foram aprovados em assembleia geral, em termos individuais 

Não existem regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os 

administradores. 
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D. Divulgação das Remunerações 

1. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, 

pelos membros do órgão de administração, incluindo remuneração fixa e variável e, 

relativamente a esta, menção às diferentes componentes que lhe deram origem, podendo ser 

feita remissão para ponto do relatório onde já conste esta informação 

No ano de 2016, os membros do Conselho de Administração auferiram as remunerações 

constantes nos quadros seguintes:  

Membro do Órgão de Administração 
Estatuto Gestor Público 

Fixado  Classificação 

Remuneração mensal bruta (€) 

  Vencimento 
Despesas 

Representação 

Nome  [S/N] [A/B/C]   

Margarida Fernanda Coelho Murta Rebelo da Silveira S B 4.204,18 1.681,67 

Jose Gaspar Monteiro Rodrigues S B 3.655,81 1.462,32 

Emilia Jesus Antunes Ferreira Duro a) S B 4.107,02 1.462,32 

Jorge Ângelo Ramos Santos a) S B 4.820,80 1.462,32 

João Francisco Torrado Guerreiro S B 3.655,81 1.462,32 

Quadro 16 – Remuneração mensal dos Órgãos de Administração  

Fonte: RHV (Março 2017) 

a) Exercem funções vogais executivos do CA, de acordo com a Res. do Conselho Ministros nº. 9/2015, de 
5/2. 
 

Membros do Órgão de Administração  

Remuneração Anual 2015 (€) 

Fixo (*) Variável  
Bruta 

 
(1) 

Redução 
Remuneratória 

(2) 

Reversão 
Remunerat 

(3) 

Valor Final 
 

(4)=(1)-(2)+(3) 

Margarida Fernanda Rebelo da Silveira 99.244,96 - 99.244,96 12.627,40 4.763,43 91.380,99 

Jose Gaspar Monteiro Rodrigues 85.437,79 - 85.437,79 12.236,37 5.907,55 79.108,97 

Emilia Jesus Antunes Ferreira Duro a) 100.894,20 - 100.894,20 12.284,04 5.757,06 94.367,22 

Jorge Ângelo Ramos Santos a) 94.922,79 - 94.922,79 15.936,82 10.711,66 89.697,63 

João Francisco Torrado Guerreiro 85.435,90 - 85.435,90 12.237,49 5.910,25 79.108,66 

465.935,64 465.935,64 65.322,12 33.049,95 433.663,47 
Legenda: (*) Vencimento e despesas de representação (sem redução remuneratória) 

Quadro 17 – Remuneração anual dos Órgãos de Administração  

Fonte: RHV (Março 2017) 

De acordo com o nº. 5 do artº 24º do CIRS, os vogais José Gaspar, Jorge Ângelo e João Guerreiro tiveram um  valor 

de incidência, pelo uso de viatura, no valor de 891,0€, 891,0€ e 891,00€, respetivamente, de rendimentos em 

espécie. 

  
Fixa Bruta Reduções 

Remunerações 
Outras Total 

Remunerações Conselho de 
Administração 

465.935,64 € 34.945,17 € 22.739,62€ 453.730,09 € 
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Quadro 18 - Remunerações Agregadas dos Órgãos de Administração  

Fonte: SIDC (Março 2017) 

 
 

Membro do Órgão de 
Administração 

Benefícios Sociais (€) 

Valor do Subsídio 
de Refeição 

Regime de Proteção 
Social 

Seguro de 
Vida 

Seguro 
de 

Saúde 
Outros 

Nome Diário 
Encargo 
anual da 
entidade  

Identificar  
Encargo 
Anual da 
entidade 

Encargo 
Anual da 
entidade 

Encargo 
Anual da 
entidade 

Identi
ficar  

Encargo 
Anual da 
entidade 

Margarida Fernanda Coelho 
Murta Rebelo da Silveira 4,27 1.011,99 CGA 19.774,50 n.a n.a n.a n.a 

José Gaspar Monteiro 
Rodrigues 4,27 999,18 CGA 16.857,33 n.a n.a n.a n.a 

Emilia Jesus Antunes Ferreira 
Duro 4,27 986,37 CGA 22.078,08 n.a n.a n.a n.a 

Jorge Ângelo Ramos Santos 4,27 896,70 CGA 21.091,63 n.a n.a n.a n.a 

João Francisco Torrado 
Guerreiro 4,27 1.016,26 CGA 16.857,69 n.a n.a n.a n.a 

       Quadro 19 – Benefícios Socias dos Órgãos de Administração  

Fonte: RHV (Março 2017) 

 
Conforme ata n.º 16 de 16 de abril de 2015, o Conselho de Administração deliberou o seguinte 

relativamente à utilização de viaturas pelos seus membros: 

- À Presidente do Conselho de Administração, licenciada Margarida Fernanda Coelho Murta 

Rebelo da Silveira, foi-lhe atribuída uma viatura, que só utiliza para deslocações em serviço;  

- Ao Diretor Clínico dos cuidados de saúde primários, licenciado Jorge Ângelo Ramos Santos, foi-

lhe atribuída uma viatura para uso de serviço e pessoal. Pelo uso pessoal da viatura pagará €50,00 

(cinquenta euros), a descontar mensalmente no vencimento, conforme estipulado no Código do 

IRS – CRIS, Artigo 24º, ponto 5;  

- A Diretora Clínica dos cuidados de saúde hospitalares, licenciada Emilia de Jesus Antunes 

Ferreira Duro, não tem viatura atribuída especificamente e declarou não pretender utilizar viatura 

de serviço para uso pessoal. Sempre que se deslocar em serviço, ser-lhe-á atribuída uma viatura; 

- Ao Vogal Executivo, licenciado João Francisco Torrado Guerreiro, foi-lhe atribuída uma viatura 

para uso de serviço e pessoal. Pelo uso pessoal da viatura pagará €50,00 (cinquenta euros), a 

descontar mensalmente no vencimento, conforme estipulado no Código do IRS – CRIS, Artigo 

24º, ponto 5; 
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- Ao Vogal Executivo, licenciado José Gaspar Monteiro Rodrigues, foi-lhe atribuída uma viatura 

para uso de serviço e pessoal. Pelo uso pessoal da viatura pagará €50,00 (cinquenta euros), a 

descontar mensalmente no vencimento, conforme estipulado no Código do IRS – CRIS, Artigo 

24º, ponto 5. 

2. Montantes pagos, por outras sociedades em relação de domínio ou de grupo ou que se 

encontrem sujeita a um domínio comum 

Não existem montantes pagos por outras sociedades em relação de domínio ou de grupo. 

3. Remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de prémios e 

explanação dos motivos por que tais prémios e/ou participação nos lucros foram concedidos 

Não foram pagos prémios ou participações no lucro. 

4.Indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente à cessação 

das suas funções durante o exercício 

Durante o exercício de 2016 não foram pagas nem devidas quaisquer indemnizações a ex-

administradores executivos relativamente à cessação das suas funções durante o exercício. 

5. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, 

pelos membros do órgão de fiscalização da entidade 

As remunerações auferidas pelo órgão de fiscalização encontram-se contempladas no capítulo V 

Órgãos Sociais e Comissões, onde se inclui o ponto D (ROC). 

6. Indicação da remuneração no ano de referência dos membros da mesa da assembleia geral 

Conforme Decreto-Lei nº 12/2015 de 26 de janeiro, diploma que enquadra o regime jurídico da 

ULSBA, EPE e Estatutos, não existe Assembleia Geral nos Órgãos Socias da empresa. 
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VIII. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS E OUTRAS  

1. Mecanismos implementados pela sociedade para efeitos de controlo de transações com 

partes relacionadas e indicação das transações que foram sujeitas a controlo no ano de 

referência 

De acordo com a definição de entidades relacionadas dada pela Portaria n.º 1446-C/2001, de 21 

de Dezembro, que remete para o art.º 63.º do CIRC, não existem transações a assinalar, pelo que 

não foram implementados mecanismos para o controlo de transações. 

 

2. Informação sobre outras transações 

a) Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços 

Decorrente do posicionamento, dimensão e classificação da ULSBA, EPE, 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 transações relevantes resultam do estabelecimento de protocolos e acordos com outras 

entidades públicas e privadas como o Centro de Paralisia Cerebral, as autarquias, com algumas 

das quais reforçámos os protocolos anteriormente existentes, Misericórdias e entidades 

fornecedoras de serviços de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica, etc. 

A ULSBA, EPE é uma Entidade Pública Empresarial que pratica e prossegue os princípios gerais da 

contratação pública e está sujeita, sempre que os contratos excedem os montantes dos limiares 

comunitários, ao âmbito de aplicação do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro e alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 278/2009, de 2 de 

Outubro, 131/2010, de 14 de Dezembro e 149/2012, de 12 de julho. 

Neste sentido, a título indicativo a ULSBA criou em 2016 na plataforma eletrónica, 122 

procedimentos, dos quais 13 foram concursos públicos e 52 ajustes diretos do regime geral.  

Foram lançados 57 procedimentos dos SPMS ao abrigo do art.º 259 do CCP, o que permitiu 

poupanças significativas nos produtos farmacêuticos e de consumo clínico.  
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No que concerne à contratualização centralizada, registámos sete procedimentos, lançados e 

adjudicados pelos SPMS, ao abrigo dos Acordos Quadro. Os acordos quadro qualificam os 

fornecedores para o fornecimento de bens e/ou a prestação de serviços à administração Pública e 

estabelecem as condições e requisitos que estes são obrigados a cumprir. Foram os seguintes os 

procedimentos adjudicados durante 2016: 

1 – Combustíveis Rodoviários; 

2 - Economato; 

3 - Eletricidade; 

4 – Equipamento informático; 

5 – Gás natural; 

6 - Licenciamento de software; 

7 – Papel 

 

A modernização da área das compras públicas assume um papel central na estratégia de redução 

da despesa pública, através da contratação centralizada de bens e serviços transversais. 

Em 2016 foram submetidos a visto do Tribunal de Contas três contratos, relativos a três 

Concursos Públicos, os quais não se encontram encerrados, estando a trabalhar-se nesse sentido 

em articulação com os Serviços Financeiros e o Gabinete Jurídico. Não existiram contratos 

celebrados com valor superior a cinco milhões de euros. 

A ULSBA, EPE integra a plataforma eletrónica de contratação “Construlink”. 

b)  Identificação das transações que não tenham ocorrido em condições de mercado 

As transações da ULSBA, EPE são realizadas em condições de mercado, prosseguindo o princípio 

da transparência, concorrência, igualdade e prossecução do interesse público. 

c) Lista de fornecedores que representem mais de 5% do total de fornecimentos e serviços 

externos 

Fornecedor Valor 

Eurodial-Centro Nefrologia e Diálise, SA 3.412.330,70€ 

Itau 1.113.642,82€ 

Quadro 20 – Fornecedores representam mais 5% total FSE  

Fonte: SIDC (Março 2017) 



RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO 2016 

 

88/112 

 

IX. ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA NOS DOMÍNIOS: 

ECONÓMICO, SOCIAL E AMBIENTAL 

1. Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas  

Em 2016 foram definidas linhas estratégicas e implementadas medidas, mas que não se fixaram 

metas, pelo que não existe quantificação do grau de cumprimento dos objetivos estratégicos e 

operacionais definidos no Plano Estratégico. 

Estrutura Orgânica /Cuidados de Saúde Hospitalares 

 

� Recursos Humanos (RH) 

Durante o ano de 2016 foram realizadas várias diligências no sentido do recrutamento de médicos 

para o quadro de efetivos da ULSBA, EPE, para as especialidades mais carenciadas, a saber: 

anestesia, psiquiatria, obstetrícia/ginecologia, ortopedia, pediatria, otorrinolaringologia, medicina 

geral e familiar, saúde pública. Concursos, cuja maioria ficou deserta (ver Relatório de Contas) 

Reforçou-se junto da tutela a política de recrutamento de médicos, quer através de pedidos para 

autorização de celebração de Contratos Individuais de Trabalho, quer para procedimentos 

Concursais Simplificados. 

Todavia, no decorrer do ano 2016 celebraram-se doze CIT sem termo com novos médicos das 

seguintes especialidades: 1 médica de Cirurgia Geral, 4 médicas da Medicina Geral e Familiar, mas 

1 médica rescindiu no período experimental, 1 médico de anestesia que terminou o internato 

médico e que tinha vaga protocolada, 1 de Ortopedia, 1 médica de Ginecologia/Obstetrícia que 

rescindiu no período experimental, 3 médicos sem especialidade e 1 de Medicina Interna que 

regressou de licença sem vencimento. 

Foram, também contratados com Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Incerto – 3 médicos 

sem especialidade para os Cuidados de Saúde Primários, contudo, estes 3 médicos contratados no 

início do ano e os 4 médicos contratados no mesmo regime, sem especialidade para reforço do 

grupo de Pessoal Médicos dos Cuidados de Saúde Primários, segundo diretrizes da Tutela, foram 

rescindidos a 31/12/2016, tendo os mesmos iniciado um contrato de prestação de serviço a 

01/01/2017. 
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Através do quadro seguinte pode-se verificar o movimento de admissões e saídas de 

colaboradores, que ocorreu durante o ano de 2016 (Quadro 21). 

Na verdade, num cenário de escassez nacional de profissionais médicos, a localização geográfica 

da Instituição e as múltiplas e atrativas ofertas de trabalho que os médicos encontram noutras 

Instituições do SNS, normalmente nas zonas litorais ou junto a grandes zonas urbanas, servidas 

por boas vias de comunicação, retiram à ULSBA, EPE capacidade de competir, acrescendo ainda a 

expansão do mercado privado da saúde, tornando muito difícil o recrutamento e a fixação destes 

profissionais na ULSBA, EPE. 

GRUPO DE PESSOAL 
ULSBA, EPE 
31-Dez-15 

ADMISSÕES/ 
REGRESSOS 

SAIDAS 31-Dez-16 

Pessoal Dirigente (Conselho Administração) 5 0 0 5 

Pessoal dirigente 9 1 0 10 

Médico 160 12 7 165 

Internato Médico 76 21 34 63 

Enfermagem 528 30 18 540 

Técnico Superior Saúde 32 2 1 33 

Técnico Superior 45 1 2 44 

Informática 17 0 0 17 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 123 8 9 122 

Docente 1 0 0 1 

Assistente Técnico 246 1 2 245 

Assistente Operacional 391 31 25 397 

Religioso 1 0 0 1 

TOTAL 1634 107 98 1643 

Quadro 21 – Distribuição das admissões e saídas por grupo profissional em 31-12-2016 
Fonte: Recursos Humanos (Março 2017) 

No período em análise cessaram funções 97 colaboradoras, sendo os motivos da sua saída os 

seguintes: 

- 22 Aposentações (4 Médicos, 2 Enfermeiros, 2 Assistentes Técnicos, 13 Assistentes 

Operacionais e 1 Técnico de Diagnóstico e Terapêutica); 

- 51 Rescisões e caducidade de Contratos (3 médicos, 17 Internos, 13 Enfermeiros, 10 

Assistente Operacionais, 7 Técnicos Diagnóstico e Terapêutica e 1 Técnico Superiores de 

Saúde); 

- 24 Outros Motivos (2 licenças sem vencimento, 3 falecimento, 17 saídas por concursos e 2 

cedências de interesse publico/ocasional/permuta/mobilidade). 

 

� Sistema de Informação (SI) 

O Serviço de Sistemas e Tecnologias de Informação (SSTI), no decurso de 2016, deu continuidade 

às suas importantes e relevantes atividades que visam assegurar a operacionalidade, manutenção 
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e segurança da rede e do parque informático da ULSBA, bem como no apoio aos utilizadores.  

Destacam-se pela sua importância e/ou esforço desenvolvido: 

1. Estatística: 

- Manutenção ampliação da Data WareHouse do SONHO para exploração da Estatística; 

2. Comunicações: 

a. Arranque do processo de substituição do nó central da LAN; 

b. Aquisição da nova Enclosure de Blades de modo implementar redundância ao 

nível do chassis e virtualizar servidores; 

3. DataCenter: 

a. Resolução dos constrangimentos ao nível do Storage Central; 

b. Migração dos exames para o PACS Sectra até 2007; 

4. Processo Clinico Eletrónico: 

- Disponibilizar Serviços na PDS através da RIS: 

i. Processo Clínico Eletrónico 

ii. Relatório de imagiologia 

iii. Resultados laboratoriais 

iv. Notas de alta e relatórios UCI e BLOCO 

v. Outros resultados de MCDT’s - endoscopias de Gastro e Pneumo. 

-  Distribuição de Início imagens e relatórios de exames para toda a ULSBA e integração 

na PDS; 

- Início do processo de adoção do módulo de urgência do SClínico. 

O SSTI continua a maturar e procurar melhorar os seus processos internos, através da contínua 

adoção das práticas ITIL (Information Technology Infrastructure Library), procurando alcançar 

benefícios ao nível da melhoria dos processos e especialização dos recursos, tendo como 

consequência a minimização de tempos de execução e distribuição de serviços, aumentando a 

satisfação dos utilizadores e apresentando ganhos financeiros. 

� Instalações /Equipamentos (SIE) 

O Serviço de Instalações e Equipamento desenvolveu atividades de manutenção e reparação dos 

edifícios, das instalações e dos equipamentos existentes, considerando essencialmente duas 
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atividades: as de manutenção preventiva e a corretiva (curativa). Neste campo teve como meta 

principal a atingir, o alargamento e aperfeiçoamento da primeira atividade de forma a minimizar a 

segunda e a aumentar a vida e a rentabilidade das instalações e equipamentos afetados a todos 

os níveis de cuidados praticados na ULSBA, EPE; 

Beneficiação dos edifícios e remodelação de instalações técnicas especiais, elétricas, mecânicas e 

de fluidos; 

Condução da exploração das instalações técnicas especiais e outras, nomeadamente a centrais 

térmicas, tratamento de águas, de fluidos, posto de transformação, instalações de 

condicionamento de ar e ventilação, etc. 

� Melhoria da Qualidade 

No decorrer do ano de 2016, o Gabinete da Promoção e Garantia da Qualidade promoveu 

atividades no âmbito da Certificação / Acreditação, de acordo com a norma ISO 9001, no Serviço 

de Imunohemoterapia e nos Serviços Farmacêuticos.  

Acreditação da Unidade de Saúde Alfa Beja pelo  Modelo de Acreditação Nacional e Oficial 

(ACSA).  

Manutenção do Processo de Acreditação de Idoneidade Formativa da Ordem dos Enfermeiros 

em 13 Serviços / Unidades da área Hospitalar e 13 Unidades Funcionais dos Cuidados de Saúde 

Primários, tendo como enquadramento conceptual a Organização dos Cuidados de Enfermagem 

dos Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem e o Modelo de Desenvolvimento 

Profissional dos Enfermeiros.  

No âmbito do Projeto Sinas Hospitais, ao nível da Excelência Clinica, participou em várias áreas, 

nomeadamente: Área de Cardiologia - Enfarte Agudo do Miocárdio; Área de Ginecologia – 

Histerectomias; Área de Obstetrícia - Partos e Cuidados Pré-Natais; Área de Ortopedia - 

Artropatias totais da Anca e Joelho e Tratamento Cirúrgico das Fraturas Proximais do Fémur. 

Divulgação e implementação dos Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem, através 

de um conjunto de iniciativas devidamente planeadas por um Enfermeiro dinamizador por cada 

Serviço e Unidade dos Cuidados Hospitalares e dos Cuidados de Saúde Primários. 
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Monitorização de Indicadores da Qualidade dos Cuidados de Enfermagem, nomeadamente 

associados à Segurança do Doente, em relação à Avaliação do Risco de Queda e Ocorrência de 

Queda e à Contenção Física / Imobilização. 

Em relação ao Processo de Gestão Documental, colaborou na elaboração e revisão da 

documentação técnica dos serviços. 

� Gestão de Risco 

No ano de 2016 o Gabinete de Gestão de Risco desenvolveu atividades nas seguintes áreas: 

1) Segurança contra incêndios dos edifícios da ULSBA, EPE (implementação do Decreto-Lei n. 

220/2008 e da Portaria n.º 1532/2008): 

a) Avaliação das instalações dos Centros de Saúde de Beja Alfa e Hospital José Joaquim 

Fernandes; 

b) Realização do Plano de Catástrofes para o Hospital José Joaquim Fernandes; 

c) Realização de simulacro de incêndio no Centro de Saúde Beja Alfa; 

d) Formação de profissionais em segurança contra incêndios, tendo sido ministradas um 

total de 3 ações de formação. 

 

2) Segurança no trabalho/ segurança de instalações (implementação da Lei n.º 3/2014): 

a) Avaliação das condições de trabalho das instalações do Hospital José Joaquim Fernandes; 

b) Avaliação das condições de trabalho, com elaboração de relatórios com propostas de 

melhoria, das instalações do Serviço de Urgência, Imagiologia, Departamento de 

Saúde Mental e Receção do Hospital José Joaquim Fernandes e do Centro de Saúde 

de Almodôvar; 

 

3) Gestão de riscos profissionais (implementação da Lei n.º 3/2014) 

a) Avaliação dos riscos profissionais dos profissionais: Enfermeiros, Assistentes Operacionais 

e Assistentes Técnicos; 

b) Formação dos profissionais para os riscos aos quais estão sujeitos, tendo sido ministradas 

um total de 2 ações de formação; 

c) Análise de acidentes e incidentes; 

d) Organização dos elementos necessários às notificações obrigatórias (Relatório Único, 

Balanço Social, Relatório de Contas). 
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4) Gestão de resíduos 

a) Acompanhamento da produção dos resíduos perigosos nos hospitais de Beja;  

b) Reencaminhamento dos resíduos não perigosos para os operadores licenciados (com a 

organização de toda a logística por detrás, nomeadamente: contactos, planeamento, 

pedido de transporte, disponibilização de recursos humanos e preenchimento de papeis 

associados ao transporte de resíduos) 

c) Organização dos elementos necessários às notificações obrigatórias (Sistema Integrado de 

Registo da Agência Portuguesa do Ambiente)  

d) Elaboração de documentação associada à triagem e separação dos resíduos (cartazes e 

folhetos) 

e) Disponibilização de toda a informação detalhada sobre a produção dos resíduos perigosos 

em cada serviço hospitalar e trabalhado com esses mesmos serviços de modo a reduzir/ 

melhorar a separação desses resíduos perigosos e de outros resíduos não perigosos 

f) Realização de ações de sensibilização sobre resíduos aos profissionais dos hospitais. 

 

5) Qualidade do ar-interior 

a) Avaliação da qualidade do ar-interior nas instalações da ULSBA, EPE (Hospital Beja); 

b) Sensibilização dos profissionais para esta área. 

 

� Contratualização Interna 

 Cuidados de Saúde Secundários 

Durante o ano de 2016 as contratualizações dos Serviços foram efetuadas de acordo com as 

orientações para o contrato programa emanadas pela ACSS, IP e ARSA mantendo-se o princípio da 

equidade nas contratualizações e não deixando de respeitar as especificidades dos Serviços. Em 

todas as reuniões de contratualização esteve presente a Diretora Clinica, o Adjunto da Direção 

Clinica para a respetiva área e o Administrador da área clinica para além do Diretor de 

Departamento e de Serviço. 

Efetuou-se um acompanhamento permanente e efetivo de toda a atividade assistencial nas 

reuniões semanais da Direção Clínica com a presença dos Adjuntos da Direção Clinica e dos 

Administradores Hospitalares da áreas clinicas.  

A Direção Clinica efetuou igualmente duas reuniões com os Diretores de Serviço com a presença 

do Conselho de Administração para a monitorização da contratualização e atividade dos serviços 
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em Agosto de 2016 e em Fevereiro de 2017, a última já com a informação/avaliação do 

desempenho anual. 

Foi criado um Tableau de Bord divulgado aos Diretores dos Serviços para acompanhamento da 

contratualização.  

Cuidados de Saúde Primários 

Em 2016, deu-se continuidade ao processo de contratualização em Cuidados Primários de Saúde, 

com o Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Alentejo a implementar este processo, de 

acordo com o preconizado pela Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS), em dois 

níveis distintos, a contratualização externa, realizada entre as ARS e o DACES/ULSBA, formalizada 

com a assinatura do Contrato-Programa e a contratualização interna, realizada entre o 

DACES/ULSBA e as respetivas unidades funcionais, e posteriormente formalizada com a assinatura 

das Cartas de Compromisso. 

Consolidação dos processos de contratualização com os Centros de Saúde, a Unidade de Saúde 

Familiar Alfa Beja e as UCC, segundo as orientações em vigor integradas na reforma para os 

cuidados de saúde primários, com assinatura das Cartas de Compromisso com os respetivos 

Coordenadores.  

2. Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, social e 

ambiental e a salvaguardar normas de qualidade 

Deu-se continuidade à implementação do Modelo Nacional e Oficial e Acreditação em Saúde 

(modelo da Andaluzia ACSA) no Serviço de Pediatria, nas suas quatro unidades: Internamento de 

Pediatria Geral; Unidade de Neonatologia; Urgência de Pediatria e Consultas Externas de 

Pediatria, mas não foi obtida a certificação destas unidades. 

Deu-se continuidade à implementação do Modelo Nacional e Oficial e Acreditação em Saúde na 

Unidade de Saúde Familiar de Beja, que obteve a sua certificação em junho de 2016. 

Implementou-se o do Plano de prevenção e Controlo às Infeções Nosocomiais; 

No âmbito da sustentabilidade ambiental, consolidaram-se os procedimentos de recolha e 

triagem de resíduos, apoiados por um novo parque de armazenamento e separação de resíduos.  
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3. Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial  

a) Definição de uma política de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável e 

dos termos do serviço público prestado, designadamente no âmbito da proteção dos 

consumidores (vide artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 133/2013)    

No que respeita à responsabilidade social destacamos o trabalho desenvolvido pelo Gabinete do 

Cidadão, a articulação com a Liga dos Amigos do HJJF e a sua equipa de voluntários, o trabalho 

das equipas de Intervenção Precoce na Infância/Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente / 

Saúde Infantil e Juvenil e o trabalho das equipas de cuidados na comunidade que para além das 

ações de promoção da saúde e de hábitos de vida saudável, realizam rastreios à hipertensão 

arterial, diabetes e outras patologias com prevalência no distrito. 

Em 2016, o projeto “bem.me.quer”, da responsabilidade do Grupo de Saúde Materna da Unidade 

de Recursos Assistenciais Partilhados do Agrupamento dos Centros de Saúde da Unidade Local de 

Saúde do Baixo Alentejo, foi premiado com o prémio da Missão Sorriso 2015, tendo-se iniciado a 

implementação deste projeto no 2º semestre de 2016, o que permitiu dotar o grupo de melhores 

meios técnicos para o desenvolvimento da sua atividade. Este projeto assenta na prestação de 

cuidados especializados e de proximidade às grávidas/casais, centrados na realização de consultas 

de enfermagem especializadas, de acordo com a idade gestacional, preparação para o 

parto/parentalidade e realização de cardiotocografias. 

De igual modo, em 2016, a Missão Continente entregou, o prémio ao Projeto “A Minha 

Lancheira”, promovido pela Administração Regional de Saúde da Região Alentejo, IP, e cuja 

implementação conta com a colaboração dos profissionais de saúde afetos aos Cuidados de Saúde 

Primários das várias Unidades de Saúde das Unidades Locais de Saúde do Alentejo Litoral, Baixo 

Alentejo e Norte Alentejano. Este projeto apresenta-se como um recurso para trabalhar o 

Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável e o de Saúde Escolar, apetrechando as 

equipas de saúde escolar locais com matérias lúdico pedagógicos e beneficiando a população 

escolar desta região, capacitando os alunos na promoção de escolhas alimentares saudáveis 

recorrendo a jogos e à simulação como estratégia de motivação. 

No final de 2016, a ULSBA candidatou o projeto promovido pelo CAD/DACESBA em parceria com a 

CPCJ Beja, "Des(Cobre) o Teu Corpo" à edição de 2016 da Missão Continente. Este projeto 

pretende intervir ao nível da prevenção primária da violência e do abuso sexual de menores, nos 

13 concelhos do Baixo Alentejo. 
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Os projetos “Integração de Cuidados de Saúde” da Equipa Multidisciplinar da Consulta de 

Doenças Infeciosas da ULSBA e “A Arte de bem respirar em todo o tempo” da UCSP Castro Verde 

foram candidatos à 10ª Edição do Prémio Boas Práticas em Saúde, uma iniciativa da Associação 

Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar (APDH) tendo ambos sido selecionados como 

finalistas para apresentação de poster.  

No ano de 2016 foram apresentados e implementados os seguintes projetos:  

� “Bem.me.quer”; 

� “Não à Diabetes”, parceria com a Fundação Gulbenkian e a Câmara Municipal de Alvito; 

� Eu não papo grupos – eu não papo fumos; 

� Conhecer a Diabetes tipo II para a prevenir e controlar; 

� Riscos psicossociais nos professores do 1º ciclo do ensino básico – prevenção de riscos 

psicossociais 

Ainda em 2016, deu-se continuidade a diversos projetos, dos quais se salientam os seguintes por 

serem transversais a vários concelhos do Baixo Alentejo: 

� “Organização dos Cuidados ao Pé Diabético – um passo à frente da Diabetes” – promoção 

da interligação regular e permanente entre os vários níveis de cuidados ao pé diabético, 

com vista ao aumento dos níveis de vigilância dos utentes com DM; 

� Alimentação x 2 – projeto que tem como objetivo clarificar os princípios de uma 

alimentação equilibrada na gravidez e diversificação alimentar no primeiro ano de vida do 

bebé; 

� Lancheira Sorriso em Movimento – Promoção de hábitos de vida saudável nas crianças do 

1º Ciclo e avaliação de resultados a 5 anos – avaliação nutricional dos lanches e avaliação 

das atividades físicas e o relacionamento entre crianças no recreio, com auditorias 

aleatórias realizadas pelas técnicas da equipa, avaliação do índice de massa corporal das 

crianças e monitorização de desvios, realização de diversas atividades que visaram o 

ensino da alimentação saudável e dos benefícios da atividade física e higiene; 

� “Stop Infeção Hospitalar”; 
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� “CUIDA-TE” (parceria com IPDJ); 

Distinguimos também os protocolos de articulação com o Centro de Paralisia Cerebral de Beja e 

com a CERCI Beja. 

Não podemos deixar de referenciar as atividades pontuais realizadas com alunos do ensino pré-

escolar, envolvendo visitas dos alunos ao serviço de pediatria e outros serviços clínicos, bem 

como a visita de profissionais de enfermagem aos estabelecimentos escolares no âmbito do 

projeto “profissões” e promoção de hábitos de vida saudável. 

A nível interno a ULSBA, EPE assume responsabilidades sociais para com os seus profissionais, 

desenvolvendo medidas que permitam potenciar o Capital Humano da instituição, tais como: o 

desenvolvimento de uma política de RH que fomente a coesão interna, através da elaboração e 

execução de um Plano de Comunicação Interna; e da implementação de um programa de 

prevenção de riscos psicossociais, bem como pelo reforço da formação profissional contínua. 

Destacamos ainda a realização de um conjunto de conferências dirigidas aos profissionais sobre 

vários temas, entre os quais: “" Perturbações do comportamento alimentar”; “Avaliação 

Neurocognitiva no Envelhecimento", “Intervenção do Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e 

Psiquiátrica na Comunidade”; “Psiquiatria em Portugal” e “Associação Psiquiátrica Alentejana”. 

Destacamos ainda ações de apoio à formação e à investigação, e a promoção do conhecimento 

geral, técnico e científico na ULSBA, EPE, quer através de conferências, seminários, quer através 

do acesso a bases de conhecimento.  

Ao nível externo e numa perspetiva de reforço da cidadania a ULSBA, EPE, é parceira 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, concretamente com a Escola Superior de Saúde de Beja (IPBeja), bem como com a 

Escola Nacional de Saúde Pública na realização de projetos de investigação, com as Escolas 

profissionais de Alvito e Cuba, com a Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve e ainda 

a realização de estágios em áreas não clínicas a alunos do 3º ciclo de todos os agrupamentos de 

Escolas de Beja. 

Aprofundou-se também a cooperação com algumas autarquias, até na contratação de médicos 

dos cuidados primários. 
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b) Definição de políticas adotadas para a promoção ambiental e do respeito por princípios 

de legalidade e ética empresarial, assim como as regras implementadas tendo em vista 

o desenvolvimento sustentável (vide art.º 19 do Decreto-Lei n.º 133/2013)   

Em 2014 a ULSBA, EPE elaborou um Guia do Combate ao Desperdício que integra um Plano de 

Eficiência Energética que identifica 26 medidas muito concretas, cuja implementação se iniciou 

em 2015 e foi dada continuidade no ano de 2016 e que visam o consumo racional de energia 

elétrica, de água, materiais de consumo administrativo e de outros tipos e descrimina claramente 

as responsabilidades de cada um dos serviços envolvidos no cumprimento das medidas. O Guia 

define, ainda, as formas de divulgação e sensibilização dos profissionais para o uso sustentado de 

recursos, bem como o processo de monitorização do cumprimento do Guia, com elaboração 

anual, pelo Auditor Interno, de relatório sobre o nível de implementação das medidas do guia. 

É feita a separação seletiva de resíduos e a ULSBA, EPE está registada no SIRER - Sistema 

Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos, respeitando as normas referentes a esta matéria. 

Contratualizou-se com uma empresa especializada e certificada a recolha e tratamento dos 

resíduos. São conduzidas ações de sensibilização dos serviços produtores para a melhoria da 

triagem de resíduos perigosos e não perigosos. 

É dada formação de sensibilização aos profissionais em matéria de consumo de água e de energia, 

sendo monitorizados mensalmente estes consumos nos edifícios da ULSBA, EPE. 

São realizados regularmente, pelo técnico de higiene e segurança no trabalho, estudos de 

avaliação dos níveis de iluminação que complementarmente incluem propostas de racionalização 

energética. 

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 do HJJF 

sempre que possível. 

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

plantar-se árvores e plantas, bem como a manter em bom estado fito-sanitário as existentes.   

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

EPE tem adotado os seguintes princípios: 

• Aquisição de equipamento informático energicamente eficiente; 

• Central Térmica a gás natural; 
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• 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; 

• Reencaminhamento de resíduos valorizáveis para entidades gestoras devidamente 

licenciadas; 

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

perigosos; 

• Aquisição preferencial de ecoprodutos quando apresentem qualidade e eficiência 

desejada; 

• Aquisição de produtos de higiene e limpeza biodegradáveis. 

 

 

c) Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de 

tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar discriminações e a 

permitir a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional (vide n.º 2 do artigo 

50.º do Decreto-lei n.º 133/2013) 

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE, cumpre a legislação em vigor nesta matéria e 

assim responde de forma positiva a todas as solicitações feitas pelos trabalhadores, no âmbito de 

matérias como a Parentalidade, Estatuto de Trabalhador-Estudante, horário continuo, entre 

outros, independentemente do sexo do colaborador. 

Não obstante todas estas matérias estarem regulamentadas, o Conselho de Administração é 

sensível às situações que lhe são colocadas, e procura conciliar o interesse institucional com as 

pretensões dos trabalhadores. A legislação referente à Parentalidade e apoio à família é 

cumprida. 

 

d) Referência a medidas concretas no que respeita ao princípio da Igualdade do Género, 

conforme estabelecido no n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 

23 de fevereiro 

No que respeita à política de igualdade,  a ULSBA, enquanto entidade empregadora do Setor 

Empresarial do Estado, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre 

homens e mulheres no acesso ao emprego, na progressão profissional e ao nível remuneratório, 

providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação. 

O reflexo da política atrás mencionada é bem visível quando analisamos a estrutura de pessoal da 
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ULSBA, em que 72,5% dos profissionais são do género feminino, representando assim uma clara 

maioria dos ativos da Instituição. 

A ULSBA, EPE aplica o princípio da igualdade salarial, com respeito pelo género porquanto as 

remunerações são atribuídas em função das carreiras/categorias e tabelas salariais em vigor e não 

em função desse mesmo género. 

e) Identificação das políticas de recursos humanos definidas pela entidade as quais devem 

ser orientadas para a valorização do indivíduo, para o fortalecimento da motivação e 

para o estímulo do aumento da produtividade, tratando com respeito e integridade os 

seus trabalhadores e contribuindo ativamente para a sua valorização profissional (vide 

n.º 1 do artigo 50.º do decreto-Lei n.º 133/2013)  

A política de Recursos Humanos implementada pela ULSBA, EPE, de uma forma genérica decorre 

dos normativos legais gerais de aplicação do direito do trabalho, das carreiras profissionais da 

saúde e das carreiras do regime geral da administração pública, Contratação Coletiva de Trabalho, 

Circulares Normativas do Ministério da Saúde. 

A politica remuneratória, a progressão na carreira, e os sistemas de avaliação de desempenho 

aplicados, são matérias definidas pelos Ministério da Saúde e das Finanças, não tendo o Conselho 

de Administração nenhuma capacidade de decisão e ou alteração. 

Anualmente é elaborado um Plano de Formação Profissional para a ULSBA, EPE, em função dois 

objetivos estratégicos previamente definidos e por forma a formar, capacitar e/ou melhorar os 

conhecimentos técnicos – científicos dos trabalhadores. 

Também é facultado o acesso a formação profissional mais direcionada a um determinado 

trabalhador para o habilitar há execução de tarefas concretas ou para melhorar o seu 

desempenho diário. 

No âmbito do Plano de Comunicação Interna, existe a divulgação da atividade da ULSBA, EPE na 

Intranet e Internet e divulgação de informação pelas várias unidades funcionais. 

Os trabalhadores que por razões de saúde têm de realizar trabalhos moderados são colocados em 

postos de trabalho em função das suas limitações físicas e cognitivas baseadas na informação 

prestada pelo Gabinete de Saúde Ocupacional da ULSBA, EPE. 

f) Informação sobre a política de responsabilidade económica, com referência aos moldes 

em que foi salvaguardada a competitividade da entidade, designadamente pela via de 

investigação, inovação, desenvolvimento e da integração de novas tecnologias no 
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processo produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 133/2013). Referência 

ao plano de ação para o futuro e as medidas de criação de valor para o acionista 

(aumento da produtividade, orientação para o cliente, redução da exposição a riscos 

decorrentes dos impactos ambientais, económicos e sociais das atividades etc) 

A linha estratégica seguida em 2016 passa pela tomada de ações que visem reduzir o défice 

orçamental económico e financeiro do exercício e, paralelamente melhorar os níveis de 

acessibilidade e o nível de satisfação de necessidades da população, o que passará por um 

aumento da atividade assistencial, sobretudo de consultas e cirurgias, com vista à redução das 

listas de espera.  

No que respeita ao modelo empresarial adotado em 2016, reforçou-se o modelo de 

contratualização interna e monitorização da atividade dos Departamentos/Serviços e Centros de 

Saúde e USF; a promoção do acesso a consultas de especialidade, MCDT e Cirurgias em Tempo 

Útil – reforço da oferta; a monitorização mensal das listas de espera (cirurgias, MCDT, Consultas 

Externas) pela Direção Clinica Hospitalar e Diretores de Departamento e/ou Serviço; a 

monitorização dos novos procedimentos de planeamento da Alta Hospitalar. 

A ULSBA, EPE propõe-se desenvolver ações no sentido de minimizar a despesa em várias áreas, 

nomeadamente: 

� Realização no laboratório do hospital de MCDT prescritos nos cuidados primários da área 

da patologia clínica; 

� Celebração de protocolos de cooperação com serviços ao nível do Alentejo de modo a 

reduzir custos de funcionamento, concretamente na área da Anatomia Patológica, da 

Cardiologia e da Oncologia, etc.; 

� Promoção de consultoria dos médicos de especialidades hospitalares aos médicos de 

família e realização de consultas não presenciais, através de telemedicina ou de outros 

recursos de comunicação; 

� Partilha de informação clínica entre os cuidados primários e hospitalares, melhorando o 

acompanhamento dos doentes e evitando duplicações de exames e de atos médicos; 

� Através das equipas de gestão de altas e da articulação com o setor social e rede de 

cuidados continuados integrados, reduzir os dias de internamentos após alta clínica; 

� Nalgumas especialidades médicas registam-se ainda desvios significativos nos tempos 

médios de internamento em relação a hospitais homólogos (do mesmo grupo) no 

Benchmarking IASIST, pelo que procurar-se-á adoptar novas medidas no sentido da sua 

redução, implicando grande sensibilização do pessoal médico, um grande esforço dos 
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serviços de MCDT na melhoria dos níveis de serviço, bem como o reforço da supervisão e 

do acompanhamento pela direção clínica e níveis de gestão intermédia; 

� Através do processo de contratualização e monitorização interna, procurar-se-á a 

racionalização da prescrição, prestando-se informação sobre o preço dos diversos 

esquemas terapêuticos e comparações entre médicos; 

� Controlo da despesa com medicação cedida em ambulatório, que representa grande 

parte da despesa com medicamentos e restrição da cedência de medicamentos em 

ambulatório sem base legal ou a doentes fora da área de influência da ULSBA, EPE; 

� Revisão de preços e diminuição dos níveis de serviço contratados em algumas prestações 

de serviço ainda não reavaliadas, sem comprometer a qualidade dos cuidados prestados. 

A melhoria da sustentabilidade da ULSBA, EPE não dependerá unicamente da redução da 

despesa, já que está fortemente condicionada pelo nível de financiamento definido em sede de 

contrato-programa, o qual, desde 2011 e até 2015, foi sempre reduzindo-se, sem que a 

diferenciação e o índice de case-mix tenham diminuído, com exceção do ano de 2015, já que a 

ULSBA, EPE recebeu um financiamento extraordinário de 5.795.112€. Em 2016, o reforço do 

financiamento permitiu conter o aumento da dívida, pelo que a ULSBA está agora em melhor 

posição, ainda que a situação seja ainda muito deficitária. 

 

Não considerando adendas posteriores aos respetivos acordos modificativos do ano, o valor per 

capita diminuiu continuadamente entre 2010 e 2014, sendo que a partir de 2015, e tendo em 

conta o agravamento do custo do trabalho na sequência da decisão do Tribunal Constitucional e 

das reversões determinadas pelo Governo, houve um ligeiro ajustamento no valor capita, mas 

insuficiente para cobrir o custo dos factores de produção. 
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Se considerarmos a receita efetivamente recebida, incluindo adiantamentos no âmbito do 

contrato-programa, financiamentos especiais para recuperação de dívidas (PERD) e aumentos de 

capital, verifica-se uma variação significativa entre os vários anos, sendo que desde 2011 está 

sempre acima do valor do contrato, o que evidencia o subfinanciamento e a necessidade do seu 

reforço.   
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X. AVALIAÇÃO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 

1.Verificação do cumprimento das recomendações recebidas relativamente à estrutura e prática 

de governo societário, através da identificação das medidas tomadas no âmbito dessas 

orientações.  

a) Informação que permita aferir o cumprimento da recomendação ou remissão para o 

ponto do relatório onde a questão é desenvolvida 

 

A ULSBA, EPE recebeu orientações e instruções relativas à estrutura e conteúdo do Relatório do 

Governo Societário de 2015 através do relatório de análise n.º 285/2016, de 3 de novembro da 

Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização, adiante designada por (UTAM), que 

conclui pelas seguintes inobservâncias: 

1. Secção V. Órgãos Sociais B. Administração e Supervisão ponto 6 página 37 - as declarações 

deverão estar devidamente datadas; 

2. Secção VI. Organização Interna B. Controlo interno e gestão de riscos ponto 4 pagina 62 - 

não é apresentado qualquer organograma contendo os titulares responsáveis de áreas 

funcionais, nem extrato de Regulamento Interno da ULSBA, EPE.; 

3. Secção VI. Organização Interna C. Regulamentos e Códigos ponto 3 página 68 - O Relatório 

do Auditor Interno aponta problemas no PGRCIC e um conjunto de recomendações que 

ainda não foram integralmente implementadas. Independentemente disto, não se 

mostram identificados as ocorrências verificadas nem as medidas tomadas para a sua 

mitigação; 

4. Secção VI. Organização Interna F. Prestação de Serviço Público ou de interesse geral 

ponto2 alínea d) e alínea e) páginas 77 e 78 – A informação facultada mostra-se 

descontextualizada face à instrução em apreço. Caso não tenha havido nenhuma nova 

proposta durante o exercício de 2015 a instrução poderá considerar-se "não aplicável", 

com fundamento exatamente nesse facto; 

5. Secção IX. Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios: económico, social e 

ambiental ponto 1 página 88 – Não existe informação completa sobre o grau de 

cumprimento das metas fixadas, nomeadamente os termos da respetiva quantificação; 
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6. Secção IX. Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios: económico, social e 

ambiental ponto 3 alínea d) página 101 - Não há menção de qualquer medida concreta no 

que respeita ao princípio de igualdade do Género.  

A UTAM considerou que as lacunas e insuficiências são sanáveis através do fornecimento da 

informação em falta de uma forma explícita ou da fundamentação da sua respetiva não 

aplicabilidade à empresa, com a apresentação de uma nova versão do Relatório do Governo 

Societário de 2015”, a publicitar nos moldes legais e no prazo de 15 dias a contar da expedição do 

ofício remetido pela DGTF.  

A ULSBA, EPE recebeu, a 9 de dezembro de 2016, orientações e instruções relativas à estrutura e 

conteúdo do Plano e Orçamento de 2016 através do relatório de análise n.º 295/2016, de 10 de 

novembro, elaborado pela UTAM, que conclui que a proposta de Plano de Atividades e 

Orçamento para 2016 não está em condições de merecer aprovação, pelas seguintes 

inobservâncias: 

1. Os IPG não incluem evidência de que obedecem às orientações governamentais em vigor, 

nomeadamente no que respeita às orientações estabelecidas nos Contratos de Gestão e 

nos Contratos de Prestação de Serviço Público, caso existam. Assim, tais aspetos carecem 

de explicitação ou justificação para a sua não aplicabilidade; 

2. O documento não se encontra devidamente assinado nos termos da lei e dos estatutos da 

sociedade; 

3. A empresa não apresenta a demonstração de resultados por natureza previsional; 

4. A Unidade Local de Saúde não apresenta a projeção das principais rubricas orçamentais 

para o último ano do triénio (2018); 

5. A ULSBA não faz referência à utilização dos pressupostos indicados nas instruções 

divulgadas pela DGTF; 

6. A empresa propõe para 2016 um decréscimo do EBITDA, de cerca de 3 milhões de euros 

face a 2015. O valor do indicador, a ULSBA refere ainda que “só seria possível atingir um 

EBITDA positivo se o valor do contrato programa fosse aumentado”; 

7. A empresa refere que “para 2016 prevê-se a aposentação de 17 profissionais e a 

contratação de alguns profissionais, passando o número de efetivos para 1654”, face aos 

1634 trabalhadores existentes em 2015. Note-se que, existindo, o aumento do quadro de 

pessoal deverá ser autorizado em processo autónomo ao da aprovação do PAO; 
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8. A Unidade Local de Saúde propõe um aumento dos gastos com pessoal de cerca de 20 

milhões de euros. Uma vez que este aumento não resulta, na sua totalidade, das 

reversões das reduções remuneratórias, o mesmo traduz o incumprimento do disposto 

no artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 18/2016, de 13 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

35-A/2016, de 30 de junho; 

9. A empresa classifica a fonte de financiamento para cada projeto como sendo “Própria” ou 

“Externa”. No entanto, não é referida, quando aplicável, a origem da fonte de 

financiamento “Externa”; 

10. A ULSBA não apresenta um quadro detalhado com o esforço público, incluindo aumentos 

de capital, indemnizações compensatórias, subsídios e outras operações previstas para o 

período, caso aplicável. 

 

A ULSBA, EPE, não tomou ainda conhecimento da Aprovação do Relatório de Gestão e Contas de 

2013, 2014, nem o de 2015, pelo que não foi possível dar cumprimento a eventuais 

recomendações do acionista ao relatório de gestão e contas.  

b) Em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, justificação para essa ocorrência 

e identificação de eventual mecanismo alternativo adotado pela entidade para efeitos 

de prossecução do mesmo objetivo da recomendação 

 

Foi elaborada um a nova versão do Relatório do Governo Societário de 2015, tendo sido refletidas 

as recomendações constantes do relatório de análise da UTAM e o relatório submetido à DGTF, 

tendo sido aceite. A elaboração do Plano de Atividades e Orçamento para 2017, cumprindo as 

recomendações do relatório da UTAM, está atrasada, importando referir que contudo foi 

submetido à DGO o Orçamento no prazo fixado e submetido à Tutela o Plano de Desempenho 

para 2017 que inclui o Orçamento de Investimentos e o Orçamento Económico.  

 

2. Outras Informações: a entidade deverá fornecer quaisquer elementos ou informações 

adicionais que, não se encontrando vertidas nos pontos anteriores, sejam relevantes para a 

compreensão do modelo e das práticas de governo adotadas. 

Não existem outras informações relevantes. 
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O Conselho de Administração 

 

Presidente – Maria da Conceição Lopes Batista Margalha 

 

 

Vogal Executivo – José Manuel Lourenço Mestre 

 

 

Vogal Executivo – António Sousa Duarte 

 

 

Diretor Clínico Cuidados de Saúde Hospitalares – José Aníbal Fernandes Soares 

 

 

 

 

Enfermeiro Diretor – Joaquim Manuel Brissos 
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XI. ANEXOS DO RGS 

1. Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido deliberada a 

aprovação do RGS 2015. 

Anexada. 

2. Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o n.º 2 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 

133/2013, de 3 de outubro. 

Anexado. 

3. Declarações a que se referem os artigos 51.º e 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de 

outubro. 

Anexadas. 

4. Ata da reunião da Assembleia Geral, Deliberação Unânime por Escrito ou Despacho que 

contemple a aprovação por parte dos titulares da função acionista dos documentos de 

prestação de contas relativo ao exercício de 2015. 

À data da presente prestação de contas de 2016 ainda não se encontra emitido o Despacho 

Conjunto de aprovação do Relatório e Contas de 2015. 
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