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MENSAGEM DA PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

O Relatório e Contas de 2017 da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo apresenta a 

performance da Unidade no ano, com reflexão sobre o trabalho desenvolvido, a adequação 

dos serviços disponibilizados às necessidades da população que serve e da utilização dos 

recursos financeiros colocados à disposição da instituição. 

Este documento foi elaborado no sentido de assegurar o princípio da transparência, da 

gestão financeira, orçamental e patrimonial a que a instituição está obrigada. 

O atual Conselho de Administração iniciou funções em 1 de Abril de 2017, sendo por isso o 

responsável dos últimos 9 meses do ano. 

À data da tomada de posse, o Contrato Programa com todos os seus objectivos já estava 

negociado e em plena execução. Desse modo, esta administração assumiu os compromissos 

acordados, tendo efectuado as alterações e correcções de gestão que eram possíveis com os 

Serviços em plena actividade. Ao nível dos serviços de suporte, com especial enfase para o 

aprovisionamento e hoteleiros, foram detectadas situações críticas, com implicações 

gravosas na atividade e limitadoras para a gestão da instituição. 

Após o diagnóstico efetuado à situação da ULS, o grande desafio que a administração 

assumiu foi (e é) o de manter a prestação dos serviços de saúde necessários à população, 

conjugando em simultâneo a garantia de resultados em saúde e o equilíbrio financeiro 

sustentado, que permita assegurar o presente e o futuro da Unidade. 

Nesse sentido, identificaram-se eixos e medidas estratégicas de intervenção e elaborou-se 

um plano de medidas associadas aos eixos estratégicos, com impactos na estrutura de 

custos e de proveitos, de forma a corrigir os desequilíbrios existentes. 

Efetivamente, um dos aspectos que mereceu (e merece) especial atenção foi o da situação 

económico-financeira, que apresenta um cenário desfavorável, com reflexos nos fundos 

disponíveis, condicionando decisivamente a politica e estratégia de gestão. 
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A ULSBA debate-se também com a carência de recursos humanos, sobretudo na carreira 

médica, em que o quadro só está preenchido em 67,5% dos lugares, com 154 médicos dos 

228 previstos. Dos concursos abertos desde 2012, das 160 vagas colocadas a concurso só 20 

ficaram ocupadas. Dos 51 internos formados na ULSBA desde 2012, só 20 ficaram na 

unidade, aceitando realizar contrato. Daí que, em muitas especialidades, os recursos não 

sejam suficientes, tendo que se recorrer a contratação de prestadores de serviços sobretudo 

para o serviço de urgência. 

Apesar desta dificuldade, foi possível manter sempre os serviços qua integram a rede de 

urgência/ emergência da nossa unidade, com resposta em todas as especialidades previstas, 

o que se deve a um enorme profissionalismo e dos profissionais que trabalham na 

instituição.  

Ao nível dos Cuidados de Saúde Primários, temos uma cobertura total dos utentes com 

médico de família, com uma resposta adequada aos utentes, tendo-se conseguido diminuir a 

procura ao nível do serviço de urgência, sobretudo na urgência médico cirúrgica, revelando 

uma melhor integração entre os diferentes níveis de cuidados, fruto da aplicação de um 

plano de acompanhamento diferenciado dos hiperfrequentadores da urgência. Idêntico 

plano foi implementado no sentido de garantir a transição segura do doente, com a 

sinalização para os centros de saúde dos doentes aquando da alta hospitalar ou do SO da 

urgência, no sentido de promover ativamente a continuidade de cuidados. 

No que respeita à diabetes, foram dados passos muito decisivos neste ano, com a 

intensificação do trabalho e objectivos da Unidade Coordenadora da Diabetes, melhorando 

o trabalho de parceria entre os diferentes níveis de cuidados, prestando melhores cuidados 

aos diabéticos, em tempo útil e no local adequado. 

Não posso deixar de referir a questão do acesso aos cuidados de saúde hospitalares, em que 

a ULSBA, consegue responder adequadamente aos seus utentes, registando em 2017 um 

total de primeiras consultas ligeiramente superior a 2016 e uma taxa de primeiras consultas 

de 38,8%, superior à meta contratualizada de 37,3% para 2017, apesar do ligeiro decréscimo 

em termos globais. O trabalho conjunto entre cuidados de saúde primários e hospitalares 

bem como a partilha sistemática da monitorização tem sido um factor decisivo para o nível 

de acesso a consultas hospitalares da ULSBA. 
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De realçar que em 2017, a ULSBA obteve a classificação de “excelência clinica” em cinco 

áreas avaliadas pelo ERS no âmbito do Sinas@hospitais, nas áreas de “enfarte agudo do 

miocárdio”, “histerectomias”, “partos e cuidados pré natais”, “artroplastias da anca e do 

joelho” e “correcção cirúrgica da fractura proximal do fémur”. 

Realçamos com agrado, que o Serviço de Psiquiatria da ULSBA, tem aumentado a sua 

actividade na área da investigação clinica, com apresentação de 80 comunicações em 

congressos nacionais e internacionais e 13 publicações. 

A referir igualmente a “Acreditação da USF AlfaBeja” pelo modelo da DGS e a manutenção 

da “Acreditação dos Serviços Farmacêuticos” e do “Serviço de Imunohemoterapia” pela ISO 

9001. 

Dentro das políticas de recursos, as quais devem ser orientadas para a valorização do 

individuo e para o fortalecimento da motivação e bem estar psico social, a Unidade Local de 

Saúde desenvolveu em 2017 o projeto ProGerPsi, que “é um programa de gestão integrada 

de riscos psicossociais dos profissionais de saúde da ULSBA”, da responsabilidade da Equipa 

de Psiquiatria do Trabalho.    

O ProGerPsi é um programa que pretende integrar na formação dos profissionais da ULSBA, 

de uma forma mais permanente, a componente de riscos psicossociais. É um projeto 

inovador que visa dar resposta ao problema do stress com que os profissionais se deparam. 

Este projeto foi distinguido com  uma menção honrosa nos prémios “Locais de Trabalho 

Saudáveis 2017”, na categoria “Organizações com mais de 250 colaboradores/ Grandes 

Empresas”. 

Em termos de investimentos, e apesar das dificuldades financeiras, foi colocado um forte 

empenho na operacionalização do concurso de aquisição de equipamento da imagiologia, 

que tem nos últimos anos colocado fortes constrangimentos na unidade, quer pela avaria 

dos equipamentos existentes, quer pela obsolência dos mesmos e necessidade de recurso à 

contratação externas de exames, com a enorme despesa que acarreta. Este investimento 

conta com financiamento do Portugal 2020. 

Em termos de investimentos, com recurso a fundos próprios, temos a referir a adequação 

das SUB de Castro Verde e de Moura para início da triagem de Manchester, Varias 
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intervenções no Centro de Saúde de Beja, ao nível da rede eletrica, sistema de 

videovigilância e ar condicionado do edifício em que se procedeu à substituição do Shiller e 

alargamento do sistema de ar condicionado aos espaços de corredores e salas de espera. 

Nas instalações hospitalares de referir as intervenções ao nível da UCIP, em equipamento, 

remodelação do sistema de AVAC e substituição do pavimento, o alargamento das 

instalações da urgência pediátrica, a aquisição de equipamento de monitorização cardiofetal 

para o Serviço de Obstetrícia e de telemetria para a UC Intermédios de cardiologia.  

Foi efectuado igualmente um forte investimento na renovação do parque informático, com a 

aquisição de computadores para substituição dos existentes com mais de 8 anos de uso. 

Importa ainda realçar, as duas candidaturas que foram efectuadas através da ARSA ao 

financiamento de projectos de integração de cuidados, no âmbito da implementação do 

rastreio do cancro do colon e reto e do diagnóstico precoce da DPOC. 

A ULSBA, tem tido ao longo dos vários anos uma forte aposta na área da educação e 

aumento da literacia em saúde, que culminou no dia 4 de dezembro de 2017, na 

comemoração do Dia Local da Saúde de Baixo  Alentejo que surgiu por recomendação do 

Conselho Consultivo da ULSBA e visou chamar a atenção e estimular a população para uma 

vida saudável, entendido como o conceito da OMS, de um completo bem estar físico, mental 

e social. 

Finalizo, dizendo que existe um forte empenho da equipa da administração, mas os 

resultados, só serão visíveis, se igualmente houver colaboração de todos os funcionários da 

ULSBA.  

Nada se consegue fazer sozinho, sobretudo na prestação de cuidados de saúde em que a 

equipa é essencial. 

“A responsabilidade de todos é o único caminho para a sobrevivência humana” 
        Dalai Lama  

A Presidente do Conselho de Administração 

 

 

 

Conceição Margalha 
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1. BREVE APRESENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO REGIONAL 

DA ULSBA 

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E., adiante designada por ULSBA, é uma 

entidade pública empresarial integrada no Serviço Nacional de Saúde, criada pelo Decreto-Lei n.º 

183/2008, de 4 de Setembro, com a alteração operada em 2015 pelo Decreto-Lei nº 12/2015 de 

26 de janeiro, que pressupõe um modelo de organização dos cuidados de saúde baseado na 

integração entre os vários níveis primários, hospitalares e continuados. Assim numa ótica de 

procurar a melhor solução em termos de benefícios para a saúde da população, a ULSBA surgiu 

da união do ex-Centro Hospitalar do Baixo Alentejo, EPE (Hospital José Joaquim Fernandes, 

adiante designado por HJJF e Hospital de São Paulo) com os Centros de Saúde, adiante 

designado por CS da ex-Sub-Região de Saúde de Beja (com exceção do Centro de Saúde de 

Odemira que passou a pertencer ao Litoral Alentejano) que, posteriormente, formaram o 

Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Alentejo (DACES BA) e ainda uma Unidade de Saúde 

Pública. 

A ULSBA tem como objetivos 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 na área geográfica de abrangência. 

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo desenvolve a sua atividade em três níveis de 

prestação de cuidados: 

� Cuidados de Saúde Primários – Departamento de Cuidados de Saúde Primários (DCSP), 

que integra as Unidades Funcionais dos Centros de Saúde de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, 

Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa 

e Vidigueira, bem como a Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP), a Unidade 

de Saúde Pública (USP), o Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP) e o Centro de 

Aconselhamento e Deteção (CAD). Adicionalmente o DCSP integra ainda três Equipas 

Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP) - ECSCP Beja + (equipa que apoia 
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todos os Concelhos com exceção de Moura, Barrancos e Mértola); ECSCP Moura e 

Barrancos (equipa para os Concelhos de Moura e Barrancos), ECSCP Mértola (equipa para 

o Conselho de Mértola) 

� Cuidados de Saúde Hospitalares – Hospital José Joaquim Fernandes; A carteira de serviços 

do Hospital José Joaquim Fernandes definida pela ARS do Alentejo consta das seguintes 

especialidades médicas e cirúrgicas: Anestesiologia, Cardiologia, Cuidados Intensivos e 

Intermédios, Medicina Interna, Fisiatria, Pediatria e neonatologia, Psiquiatria, 

Pedopsiquiatria, Hematologia, Pneumologia, Neurologia, Cirurgia Geral, Ortopedia, 

Urologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Ginecologia/Obstetrícia. 

Existe um polo de proximidade de oncologia sendo ao Serviço de Oncologia do Hospital do 

Espírito Santo em Évora que cabe coordenar a sua atividade assistencial uma vez que a 

ULSBA não tem médicos oncologistas.  

Relativamente aos serviços de apoio clínico, a carteira de serviços é a seguinte: 

Imagiologia, Patologia Clínica, Imunohemoterapia, um laboratório de Anatomia Patológica, 

cujo funcionamento é assegurado através de protocolo de colaboração com o Serviço de 

Anatomia Patológica do Hospital do Espírito Santo em Évora e, ainda, uma unidade de 

endoscopia (não existe na carteira de serviços da ULSBA a especialidade de 

gastrenterologia, sendo a atividade nesta área desenvolvida apenas no âmbito da 

realização de exames endoscópicos por médicos gastrenterologistas contratados em 

regime de contrato de prestação de serviços).  

� Cuidados Integrados e Paliativos – Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos 

Beja + (equipa que apoia todos os concelhos com exceção de Moura, Barrancos e 

Mértola); Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos de Moura e Barrancos 

(equipa para os concelhos de Moura e Barrancos), Equipa Comunitária de Suporte em 

Cuidados Paliativos de Mértola (equipa para o concelho de Mértola) e Equipa intra-

hospitalar (articula-se com as Equipas Comunitárias). 

 

A ULSBA está integrada na rede de referenciação regional definida pelo Ministério da Saúde, 

devendo criar as necessárias condições para uma efetiva articulação com as outras entidades 

prestadoras de cuidados de saúde. 
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 Ilustração 1.1: Estrutura da ULSBA Ilustração 1.2: Área de influência da ULSBA 

1.1. VISÃO, MISSÃO E VALORES 

A ULSBA visa 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, 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, treino e 

investigação consideradas necessárias ao desenvolvimento técnico-profissional dos 

trabalhadores e colaboradores da ULSBA. 

No desenvolvimento da sua atividade, a ULSBA e os seus trabalhadores adotam uma 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, na acessibilidade e equidade na 

prestação dos cuidados, bem como na obtenção de ganhos em saúde, visando a melhoria 

progressiva do nível de todos os indicadores de saúde da população do Baixo Alentejo. 
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1.2. CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA E SOCIOECONÓMICA 

A área de influência da ULBA, EPE coincide geograficamente com o Baixo Alentejo1, sendo 

limitada a norte pelo Distrito de Évora, a este por Espanha, a sul pelo Distrito de Faro e a oeste 

pelo Concelho de Odemira, que integra a região do Alentejo Litoral. 

 
 

Ilustração 1.3: Mapa de Portugal Ilustração 1.4: Mapa do Baixo Alentejo 

O Baixo Alentejo é uma sub-região da extensa Região do Alentejo, abrangendo uma superfície de 

8.542,7 Km2, correspondente a cerca de 9,3% do território nacional. A área média das freguesias 

desta sub-região é de 137,8 Km2, bastante superior à média nacional (29,8 Km2). Em termos 

administrativos, o Baixo Alentejo integra 13 Concelhos: Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, 

Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira que, 

por sua vez, integram um total de 62 freguesias.  

1.2.1. PERFIL DEMOGRÁFICO 

De acordo com os dados do recenseamento censitário de 2011, a população residente no Baixo 

Alentejo rondava os 126.690 habitantes, o que representa uma diminuição de 6,2% do efetivo 

populacional face aos dados do Censos de 2001, correspondendo a uma redução da densidade 

populacional dos 15,8 habitantes/Km2, em 2001 para cerca de 14,8 habitantes/Km2, em 2011. As 

estimativas do INE mais actualizadas e disponíveis são as referentes ao ano de 2016 e 

apontavam para uma nova diminuição do efetivo populacional da região, estimando-se uma 

população total de 119.024 residentes e uma densidade populacional de 13,9 habitantes por 

Km2. 

                                                        
1 Na designação atual, em termos de NUTS III (INE), a região do Baixo Alentejo engloba os concelhos de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, 

Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira.  
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Quadro 1.1: População residente (N.º) por Local de residência e Sexo 

População Residente 

 2001  
(Censos) 

 2011  
(Censos) 

 2016 
(Estimativa) 

Local Residência Total ∆ (%) Total ∆ (%) Total Homens  Mulheres  

Portugal 10.356.117 2,0% 10.561.614 -2,4% 10.309.573 4.882.456 47,4% 5.427.117 52,6% 

 Alentejo 776.585 -2,5% 757.190 -5,2% 718.087 345.681 48,1% 372.406 51,9% 

Alentejo Litoral 99.976 -2,1% 97.895 -3,7% 94.291 46.479 49,3% 47.812 50,7% 

Alto Alentejo 127.026 -6,8% 118.352 -8,2% 108.588 51.683 47,6% 56.905 52,4% 

Alentejo Central 173.646 -3,9% 166.802 -6,4% 156.207 74.644 47,8% 81.563 52,2% 

Lezíria do Tejo 240.832 2,7% 247.449 -3,0% 239.977 115.124 48,0% 124.853 52,0% 

Baixo Alentejo 135.105 -6,2% 126.692 -6,1% 119.024 57.751 48,5% 61.273 51,5% 

Aljustrel 10.567 -12,4% 9.257 -8,3% 8.493 4.157 48,9% 4.336 51,1% 

Almodôvar 8.145 -8,5% 7.449 -7,5% 6.888 3.342 48,5% 3.546 51,5% 

Alvito 2.688 -6,8% 2.504 -1,4% 2.469 1.178 47,7% 1.291 52,3% 

Barrancos 1.924 -4,7% 1.834 -8,0% 1.687 828 49,1% 859 50,9% 

Beja 35.762 0,3% 35.854 -5,1% 34.021 16.533 48,6% 17.488 51,4% 

Castro Verde 7.603 -4,3% 7.276 -2,7% 7.082 3.466 48,9% 3.616 51,1% 

Cuba 4.994 -2,3% 4.878 -3,7% 4.698 2.268 48,3% 2.430 51,7% 

Ferreira do Alentejo 9.010 -8,4% 8.255 -3,8% 7.941 3.822 48,1% 4.119 51,9% 

Mértola 8.712 -16,5% 7.274 -11,7% 6.424 3.104 48,3% 3.320 51,7% 

Moura 16.590 -8,6% 15.167 -7,2% 14.080 6.805 48,3% 7.275 51,7% 

Ourique 6.199 -13,1% 5.389 -10,5% 4.825 2.344 48,6% 2.481 51,4% 

Serpa 16.723 -6,6% 15.623 -5,2% 14.809 7.232 48,8% 7.577 51,2% 

Vidigueira 6.188 -4,1% 5.932 -5,5% 5.607 2.672 47,7% 2.935 52,3% 

Fonte: INE – Censos 2001 e 2011 e INE – Estimativas Anuais da população residente, 2016 (Março 2018) 

A tendência decrescente observada no Baixo Alentejo em termos populacionais é transversal a 

toda a região Alentejo, com a perda de residentes a ser uma problemática comum a todos os 

concelhos que integram a região do Baixo Alentejo e particular incidência nos concelhos de 

Mértola, Ourique e Aljustrel.  

Nas estimativas do INE, relativas a 2016, os residentes na região do Baixo Alentejo 

representavam cerca de 1,2% da população portuguesa e 16,6% do total de habitantes do 

Alentejo, com os concelhos de Beja, Serpa e Moura a serem os mais representativos, com 28,6%, 

12,4% e 11,8%, respetivamente. 
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Gráfico 1.1: Distribuição proporcional da população residente 

na Região Alentejo 
Fonte: INE – Estimativas 2016 (Março 2018) 

 
Gráfico 1.2: Distribuição proporcional da população residente 

no Baixo Alentejo 

Fonte: INE – Estimativas 2016 (Março 2018) 

À população residente no Baixo Alentejo acresce ainda a população flutuante, constituída 

maioritariamente por estudantes e veraneantes, com os dados do INE a apontarem para uma 

população média de aproximadamente 119.576 habitantes durante o ano de 2016. 

1.2.2. EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA E ESTRUTURA ETÁRIA DA POPULAÇÃO 

RESIDENTE 

A análise dos dados estatísticos referentes à evolução da estrutura etária dos residentes no 

Baixo Alentejo, segundo as estimativas do INE, permite destacar, quer a diminuição dos efetivos, 

quer o elevado grau de envelhecimento destes.  

O fenómeno do duplo envelhecimento da população, caracterizado pelo aumento da população 

idosa e pela redução da população jovem, continua bem vincado nos resultados dos Censos 

2011. Desta forma, observa-se ter ocorrido, no período intercensitário, uma redução de cerca 

6,2% no número de residentes no Baixo Alentejo, constatando-se tratar-se de um decréscimo 

transversal aos diversos grupos etários, com particular incidência nas camadas jovens.  

Em 2011, Portugal apresentava cerca de 15% da população no grupo etário mais jovem (0-14 

anos) e cerca de 19% da população com 65 ou mais anos de idade. No Baixo Alentejo esta 

população mais idosa ascendia aos 25,2%. 

De facto, observou-se uma redução do peso relativo da camada mais jovem da população, que, 

em 2001 representava cerca de 13,6% do total de residentes do Baixo Alentejo e, em 2011 

representava 13,3%. Em oposição, a camada mais envelhecida da população viu aumentar a sua 

representatividade, em 2011 para mais de 25,2% face aos 24% registados em 2001. 

13,1%

15,1%

21,8%
33,4%

16,6%

Região Alentejo

Alentejo Litoral Alto Alentejo Alentejo Central

Lezíria do Tejo Baixo Alentejo

7,1%
5,8%

2,1%
1,4%

28,6%

6,0%

3,9%

6,7%

5,4%

11,8%

4,1% 12,4%

4,7%

Baixo Alentejo

Aljustrel Almodôvar Alvito
Barrancos Beja Castro Verde
Cuba Ferreira do Alentejo Mértola
Moura Ourique Serpa
Vidigueira



 

 

 

RELATÓRIO E CONTAS 2017 7 
 

Quadro 1.2: População residente (N.º) por Local de residência e Grupo etário 

População Residente 

  0-14 anos 15-24 anos 25-64 anos ≥ 65 anos Total 

  N.º % N.º % N.º % N.º % N.º 

Portugal 

2001 1.656.602 16,0% 1.479.587 14,3% 5.526.435 53,4% 1.693.493 16,4% 10.356.117 

∆ (%) -5,1%   -22,5%   5,5%   18,7%   2,0% 

2011 1.572.329 14,9% 1.147.315 10,9% 5.832.470 55,2% 2.010.064 19,0% 10.562.178 

∆ (%) -7,1%   -3,6%   -3,4%   6,5%   -2,1% 

2016 1.442.416 14,0% 1.096.721 10,6% 5.593.796 54,3% 2.176.640 21,1% 10.309.573 

Baixo 
Alentejo 

2001 18.404 13,6% 17.380 12,9% 66.945 49,6% 32.376 24,0% 135.105 

∆ (%) -8,3%   -27,2%   -2,5%   -1,5%   -6,2% 

2011 16.884 13,3% 12.659 10,0% 65.264 51,5% 31.885 25,2% 126.692 

∆ (%) -7,1%   -7,6%   -4,6%   -7,9%   -6,1%  

2016 15.682 13,2% 11.698 9,8% 62.268 52,3% 29.376 24,7% 119.024 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 e INE – Estimativas Anuais da população residente, 2016 (Março 2018) 

Dentro da população em idade ativa ou adulta, ressaltam duas dinâmicas de evolução opostas, 

com a população mais nova a ver a sua representatividade decrescer e a população mais velha a 

aumentar: a população em idade ativa mais jovem (15-24 anos) apresenta um peso relativo de 

10% em 2011, enquanto a população com idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos 

aumentou a sua representatividade para 51,5%. Este comportamento evidencia o 

envelhecimento da população em idade ativa. 

As estimativas do INE para 2016 apontavam no sentido de uma manutenção destas realidades, 

com a população mais envelhecida (65 ou mais anos) a permanecer com grau de 

representatividade de, aproximadamente, um quarto do total da população residente.  

O Baixo Alentejo permanece assim como uma das regiões mais envelhecidas do País, com a 

camada mais idosa da população a representar cerca de 25% do total de residentes face aos 21% 

observados a nível nacional, a este facto alia-se ainda a baixa representatividade dos residentes 

com idade inferior a 25 anos, com apenas 23% do total face aos 26,6% registados a nível 

nacional. 

O envelhecimento da população representa um dos fenómenos demográficos mais 

preocupantes das sociedades modernas do século XXI. Este fenómeno tem marcadamente 

reflexos de âmbito socioeconómico com impacto no desenho das políticas sociais e de 

sustentabilidade. 
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Gráfico 1.3: Baixo Alentejo – Pirâmide etária 2016 

Fonte: INE – Estimativas Anuais da população residente, 2016 (Março 2018) 

Segundo as taxas de crescimento previstas pelo INE, para o ano de 2016, pode inferir-se que 

estas perdas populacionais, observadas no Baixo Alentejo, se devem essencialmente a saldos 

naturais negativos (-0,75%), associados a saldos migratórios igualmente negativos (-0,17%), o 

que conduz a taxas negativas de crescimento efetivo na região (-0,92%) que se propagam a 

todos os concelhos que a integram. 

Quadro 1.3: Taxas de Crescimento por Local de residência 

Taxas de Crescimento 

 
Taxa Crescimento 

Efetivo (%) 
Taxa Crescimento 

Natural (%) 
Taxa Crescimento 

Migratório (%) 

Local Residência 2016 2011 2001 2016 2011 2001 2016 2011 2001 

Portugal -0,31 -0,29 0,62 -0,23 -0,06 0,07 -0,08 -0,23 0,54 

Alentejo -0,87 -0,24 0,07 -0,72 -0,52 -0,47 -0,16 -0,05 0,54 

Alentejo Litoral -0,62 -1,29 0,18 -0,65 -0,48 -0,49 0,03 0,24 0,67 

Alto Alentejo -1,51 -0,77 -0,45 -1,07 -0,86 -0,77 -0,43 -0,43 0,32 

Alentejo Central -0,98 -0,08 -0,1 -0,66 -0,39 -0,36 -0,32 -0,38 0,26 

Lezíria do Tejo -0,59 -0,86 0,64 -0,60 -0,34 -0,24 0,01 0,26 0,89 

Baixo Alentejo -0,92 -1,42 -0,33 -0,75 -0,78 -0,7 -0,17 -0,08 0,37 

Aljustrel -1,12 -0,97 -1,08 -0,75 -0,94 -0,97 -0,37 -0,48 -0,11 

Almodôvar -1,11 0,4 -0,42 -1,03 -1,17 -0,95 -0,09 0,2 0,53 

Alvito -0,65 -1,59 -1,01 -1,25 -1,55 -2,2 0,61 1,94 1,2 

Barrancos -1,76 -0,81 0,47 -1,23 -1,32 -0,21 -0,53 -0,27 0,68 

Beja -0,37 0,08 0,22 -0,20 -0,34 -0,33 -0,17 -0,46 0,55 

Castro Verde -0,89 0,29 -0,09 -0,98 -0,82 -0,54 0,1 0,91 0,45 

Cuba -1,25 -0,33 0,18 -1,37 -0,49 -0,72 0,13 0,78 0,9 

Ferreira do Alentejo -0,44 -2,17 -0,59 -0,67 -0,96 -0,9 0,23 0,63 0,31 

Mértola -1,70 -1,13 -1,45 -1,36 -1,41 -1,29 -0,34 -0,76 -0,16 

Moura -1,14 -1,84 -0,42 -0,67 -0,52 -0,38 -0,47 -0,61 -0,04 

Ourique -1,79 -0,68 -0,87 -1,68 -1,79 -1,28 -0,1 -0,06 0,4 

Serpa -1,31 -0,62 -0,21 -0,97 -0,95 -0,69 -0,34 0,28 0,48 

Vidigueira -0,83 -0,29 -0,31 -0,82 -0,71 -0,84 -0,02 0,08 0,53 

Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente, Indicadores Demográficos (Março 2018) 
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As taxas de crescimento sucessivamente negativas deixam antever uma realidade pouco 

animadora para a região em termos de população residente, com as projeções do INE para 2050 

a apontarem para um total de apenas 82.074 residentes no Baixo Alentejo. 

Estas estimativas populacionais deixam transparecer uma região envelhecida no contexto 

nacional, com um grau de envelhecimento superior ao observado no País e índices de 

dependência também superiores aos nacionais.  

Quadro 1.4: Índices Populacionais 

Índices Populacionais 

 

Índice 
Envelhecimento  

(N.º) 

Índice 
Dependência Total 

(N.º) 

Índice 
Dependência Idosos 

(N.º) 

Índice 
Longevidade  

(%) 

Local Residência 2016 2011 2001 2016 2011 2001 2016 2011 2001 2016 2011 2001 

Portugal 150,9 127,6 102,6 54,1 51,4 48,6 32,5 28,8 24,6 48,7 48,6 42,2 

Alentejo 194,7 175 163,6 60,7 59,6 57,4 40,1 37,9 35,6 54,3 53,2 43,7 

Alentejo Central 204,3 182,7 161,9 61,2 59,7 58,1 41,1 38,6 35,9 56,3 55,2 43,4 

Alentejo Litoral 207,4 188,2 167,7 61,0 57,9 53,8 41,2 37,8 33,7 53,6 51,8 41,2 

Alto Alentejo 229,8 210,2 197,8 63,4 64,3 65,4 44,2 43,6 43,4 58,0 57,3 46,4 

Baixo Alentejo 187,3 179,8 177,1 60,9 60,5 61,4 39,7 38,9 39,2 55,1 54,3 44,6 

Lezíria do Tejo 174,2 149,1 139,5 59,0 57,6 52,5 37,5 34,5 30,6 50,7 49,4 42,7 

Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente, Indicadores Demográficos (Março 2018) 

Durante o período intercensitário de 2001-2011 observou-se um acentuado agravamento do 

fenómeno do envelhecimento, com um rácio de quase 180 idosos para cada 100 jovens no Baixo 

Alentejo, face aos cerca de 177 registados em 2001. As estimativas do INE para o ano de 2016 

apontavam no sentido de um novo aumento deste indicador para mais 187 idosos por cada 100 

jovens. 

Muito embora na última década se tenha a assistido a um desagravamento dos índices de 

dependência, o Baixo Alentejo continua a apresentar valores bastante superiores aos registados 

a nível nacional. O índice de dependência total avalia a relação entre a população em idade ativa 

(15-64 anos) e a população dependente (com menos de quinze anos e com 65 ou mais anos), 

notando-se um decréscimo de 61,4 dependentes em 2001 para 60,5, em 2011, com as 

estimativas do INE para 2015 a denotarem uma tendência de um ligeiro aumento dos níveis 

observados em 2011. 

Em 2016, o Baixo Alentejo continuava assim a ser uma das regiões com maior número de 

dependentes a cargo, suportando praticamente mais 7 dependentes que a média nacional. 
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O envelhecimento populacional no Baixo Alentejo está igualmente patente no índice de 

longevidade com a população idosa com idade superior a 75 anos a subir para mais de metade 

em 2011 (54,3%) face aos cerca de 44,6% de 2001, prevendo-se que em 2016 se tenha verificado 

um novo aumento para os 55,1%.  

1.2.3. NATALIDADE E MORTALIDADE 

No que respeita à Natalidade, a região do Baixo Alentejo também apresenta alguns indicadores a 

merecerem especial atenção e intervenção, com a taxa bruta de natalidade estimada para 2016 

a registar um aumento face ao registado em 2011 e 2001, estimando-se que seja a mais elevada 

do Alentejo, com valores ligeiramente acima do estimado a nível nacional.  

Quadro 1.5: Taxas e Índices de Natalidade 

Taxas e Índices de Natalidade 

 
Taxa bruta de 

natalidade 
(‰) 

Taxa de  
fecundidade geral 

(‰) 

Taxa de fec. na 
adolescência 

(‰) 

Índice sintético de 
fecundidade (N.º) 

Idade média mãe ao 
nascimento do 1º 

filho (Anos) 

Local Residência 2016 2011 2001 2016 2011 2001 2016 2011 2001 2016 2011 2001 2016 2011 2001 

Portugal 8,4 9,2 10,9 37,1 38,6 43 8,1 13,3 20,7 1,36 1,35 1,45 30,3 29,2 26,8 

Alentejo 7,6 8,1 8,8 36,8 37,9 39,3 11,2 16,6 23,1 1,36 1,35 1,37 29,7 28,5 26,4 

Alentejo Central 7,8 8,2 8,6 37,6 37,4 38 10,1 14,3 25,4 1,4 1,32 1,3 30,2 28,9 26,2 

Alentejo Litoral 7,2 8,5 7,9 37,1 41,6 35,3 7,5 17,6 18,4 1,32 1,46 1,3 30 28,3 26,3 

Alto Alentejo 6,7 7,5 8,1 32,8 35,8 37,9 12,8 15,3 25,6 1,24 1,29 1,34 29,3 28,1 26 

Baixo Alentejo 8,5 8 8,3 42,5 38,7 38,9 21,3 28,1 26,5 1,56 1,40 1,36 28,6 27,9 25,9 

Lezíria do Tejo 7,5 8,3 10 35,1 37,5 42,7 7,6 12,7 20,2 1,32 1,32 1,45 29,9 28,9 26,9 

Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente, Indicadores Demográficos (Março 2018) 

Em 2011, a taxa de fecundidade geral registou um comportamento similar ao observado em 

2001, apresentando um valor ligeiramente superior ao observado para o País fruto da redução 

acentuada desta taxa em termos nacionais, estimando-se, para o Baixo Alentejo, que em 2016, 

se tenha registado um aumento desta taxa. 

O Baixo Alentejo continua a registar uma das maiores taxas de gravidez na adolescência, com a 

Taxa de Fecundidade na Adolescência, em 2001, a ser de 28,1‰ na região do Baixo Alentejo, 

bastante acima dos valores registados, quer na região Alentejo, quer a nível nacional, com 

16,6‰ e 13,3‰, respetivamente. Estima-se que esta realidade se tenha mantido em 2016, 

apesar de decréscimo estimado neste item. 
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Em 2011, o Baixo Alentejo apresentava um índice sintético de fecundidade superior à média 

nacional, com 1,4 crianças por mulher mas ainda assim inferior ao nível de substituição das 

gerações (2,1 crianças por mulher), estimando-se que em 2016 se tenha observado uma 

aproximação deste índice ao nível de substituição das gerações, dado o valor estimado de cerca 

de 1,6 crianças por mulher. 

No Baixo Alentejo, à semelhança das restantes regiões do país, existe uma aparente tendência 

para adiar a maternidade, dado que, de acordo com dados de 2011, a idade média da mãe à 

data do nascimento aumentou 2 anos face a 2001, estimando-se que, em 2016, tenha existido 

novamente um aumento em termos deste indicador, o que parece confirmar este possível adiar 

da maternidade. 

No entanto, uma das principais causas explicativas do envelhecimento no topo da pirâmide por 

idades encontra-se provavelmente na diminuição da mortalidade e sobretudo no modelo de 

mortalidade por idades, dado que os ganhos alcançados tornaram possível a sobrevivência de 

um número cada vez mais crescente de pessoas idosas, conforme se pode confirmar pelos 

aumentos da esperança média de vida, quer à nascença, quer aos 65 anos. 

Quadro 1.6: Taxas e Índices de Mortalidade 

Taxas e Índices de Mortalidade 

 
Taxa bruta de 

mortalidade (‰) 
Taxa de mortalidade 

infantil (‰) 
Esperança vida à 

nascença (N.º) 
Esperança vida aos 

 65 anos de idade (N.º) 

Local Residência 2016 2011 2001 2016 2011 2001 2014-2016 2010-2012 2014-2015 2010-2016 

Portugal 10,7 9,7 10,1  3,2  3,1  5,0 80,84 79,93 19,48 18,84 

Alentejo 14,8 13,4 13,5  3,7  2,3  3,7 80,04 79,26 19,05 18,48 

Alentejo Central 13,7 12,1 12,3  1,5  1,2  7,6 80,50 80,01 19,77 19,39 

Alentejo Litoral 14,4 13,3 12,7  0,8  1,5  3,4 79,75 78,86 19,31 18,57 

Alto Alentejo 17,4 16,1 15,8  0,0  3,4  1,9 79,53 78,25 19,04 18,43 

Baixo Alentejo 16,1 15,9 15,3  2,9  3,0  2,7 78,62 77,75 18,40 17,52 

Lezíria do Tejo 13,5 11,7 12,4  8,3  2,4  3,7 80,07 79,19 19,32 18,57 

Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente, Tábuas Completas de Mortalidade (Março 2018) 

Em termos nacionais, a taxa bruta de mortalidade estabilizou, embora com algumas flutuações, 

em torno dos 10 óbitos por mil habitantes, sendo em 2016, a região do Alentejo a região com a 

taxa bruta de mortalidade mais elevada (14,8‰), com o Baixo Alentejo a apresentar uma taxa de 

16,1‰.  

Os indicadores de saúde relacionados com as doenças crónicas manifestam igualmente sinais de 

alguma preocupação. Neste contexto, verifica-se que o Baixo Alentejo apresenta valores mais 
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elevados do que a média nacional e do que e região Alentejo no que concerne sobretudo à 

mortalidade por doenças dos aparelhos circulatório e respiratório, bem como por tumores 

malignos, embora sejam visíveis alguns resultados positivos na última década. 

Quadro 1.7: Taxa de mortalidade por algumas causas de mortalidade 

Algumas causas de mortalidade (por 10.000 habitantes) 

 Baixo Alentejo Alentejo Portugal 

Local Residência 2015 2011 2001 2015 2011 2001 2015 2011 2001 

Diabetes   8,5  8,1  7,6  6,9  6,6  6,5  4,3  4,2  4,2 

Doenças do aparelho circulatório  55,9  53,1  49,8  44,3  42,7  41,6  31,2  30,6  31,1 

Doenças do aparelho digestivo  7,7  7,3  6,8  6,0  5,8  5,6  4,4  4,3  4,4 

Doenças do aparelho respiratório  19,7  18,7  17,6  18,2  17,5  17,0  13,0  12,7  13,0 

SIDA   0,1  0,1  0,1  0,3  0,3  0,3  0,4  0,4  0,4 

Suicídio  2,6  2,5  2,3  2,6  2,6  2,5  1,1  1,1  1,1 

Tuberculose   0,2  0,2  0,1  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 

Tumores malignos  32,5  30,8  28,9  30,5  29,4  28,6  25,7  25,2  25,7 

Fonte: INE/DGS/MS - Óbitos por Causas de Morte, PORDATA (Março 2018) 

1.2.4. PERFIL SOCIOECONÓMICO 

Em termos económicos observa-se que, no Baixo Alentejo, as principais atividades se 

desenvolvem em torno da exploração mineira (pirites), silvicultura, exploração das espécies 

cinegéticas, agropecuária, pastorícia e produtos derivados, podendo tomar-se como exemplo a 

cortiça, o azeite, os queijos, os enchidos e presuntos, os vinhos, a aguardente de medronho e o 

mel. A economia regional apresenta pois uma especialização relevante do sector agrícola, muito 

embora as atividades relacionadas com os Serviços e o Turismo tenham vindo a revelar um 

potencial de crescimento económico para a região.  

No Baixo Alentejo, em 2011 cerca de 43,6% da população encontrava-se economicamente ativa, 

dos quais 85,6% se encontrava empregada com a maioria a dedicar-se a atividade do sector 

terciário (68,9%), sendo que a percentagem de população empregada no sector primário ainda é 

relativamente importante, representando 12,3% da população empregada. 

De acordo com dados do INE, nos últimos anos, o Alentejo tem mantido uma taxa de atividade 

abaixo da média nacional e, paralelamente, uma taxa de desemprego sempre superior à média 

nacional, constituindo-se como uma das mais elevadas do País, atingindo em 2011 os 14,4%, 

valor superior ao do registado no Alentejo (12,8%) e em Portugal (13,2%), com a população 

feminina a ser a mais afetada. De igual forma, também o Desemprego Registado em pessoas 
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com 15 ou mais anos de idade (referente aos inscritos nos Centros de Emprego sem emprego e 

com disponibilidade para trabalhar) apresenta valores superiores aos da região Alentejo e do 

país. 

Quadro 1.8: Indicadores de Empregabilidade 

Indicadores de Empregabilidade 

 Taxa de Atividade (%) Taxa de Desemprego (%) Desemprego Registado (%) 

 2016 2011 2001 2016 2011 2001 2016 2011 

Portugal 58,4 57,4 55,9 11,1 13,2 6,8 5,9 6,2 

Alentejo 49,4 52,7 52,4 12,1 12,8 8,4 5,5 5,3 

Alentejo Litoral - 54,0 52,9 - 11,2 6,3 5,1 4,2 

Alto Alentejo - 52,3 52,9 -   10,9 9,8 6,3 6,0 

Alentejo Central - 48,7 48,8 -   15,7   8,0 5,6 4,9 

Baixo Alentejo - 49,2 50,3 - 14,4 11,5 6,8 5,8 

Lezíria do Tejo - 56,0 54,6 - 12,6 8,1 4,6 5,3 

Fonte: INE, PORDATA (Março 2018) 

Os últimos dados do INE apontavam para que, em 2015, cerca de 13,3% da população do Baixo 

Alentejo, empregada por conta de outrem tivesse curso superior, valor similar ao registado na 

região Alentejo (13,1%) mas aquém do observado a nível de Portugal (18,4%). 

Em 2016, no Baixo Alentejo, 5,7% da população em idade ativa (15 ou mais anos) eram 

beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) ou do Rendimento Mínimo Garantido 

(RMG), valor bastante superior, quer ao da região Alentejo (3,6%), quer ao nacional (3,2%). O 

Baixo Alentejo apresenta igualmente valores superiores em termos de percentagem de 

pensionistas da Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações, com praticamente metade da 

população com 15 e mais anos a ser pensionista (49,7%). 

Quadro 1.9: Indicadores Sociais 

Indicadores Sociais 

 
Beneficiários do RMG ou 

RSI (%) 
Pensionistas da Segurança 

Social e CGA (%) 

 2016 2011 2016 2011 

Portugal 3,2 5,0  41,0  39,4 

Alentejo 3,6 5,0  48,3  46,9 

Alentejo Litoral 3,7 4,9  50,0  47,8 

Alto Alentejo 2,0 3,2  44,6  44,0 

Alentejo Central 4,6 7,2  54,9  53,5 

Baixo Alentejo 5,7 7,4  49,7  49,3 

Lezíria do Tejo 2,6 3,6  44,8  42,9 

 Fonte: INE, PORDATA (Março 2018)  
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De acordo com os dados do INE, em 2015, a região do Baixo Alentejo era a região do Alentejo 

com menor poder de compra per capita, apresentando igualmente um rendimento médio 

mensal dos trabalhadores por conta de outrem inferior ao da Região Alentejo e bastante inferior 

ao observado a nível nacional. 

Quadro 1.10: Indicadores Económicos 

Indicadores Económicos 

 
Ganho médio mensal 

(€) 

Remuneração base 
média mensal dos 

trabalhadores por conta 
de outrem (€) 

Poder de compra per 
capita (%) 

Proporção de poder de 
compra (% - no total do 

País) 

 2015 2011 2013 2011 2015 2011 2015 2011 

Portugal 1094,1   911,5  905,1 100 100 100 100 

Alentejo 994,4 982,2  805,2  796,7 91,0 88,0 6,4 6,3 

Alentejo Central 1137 1169,7  787,9  774,3 94,4 89,9 1,4 1,4 

Alentejo Litoral 1025,9 991,7  909,0  900,1 93,3 92,9 0,9 0,9 

Alto Alentejo 977,9 964,2  752,3  742,4 87,2 81,7 0,9 0,9 

Baixo Alentejo 901,9 881,2  786,7  763,6 85,9 81,2 1,0 1,0 

Lezíria do Tejo 956,1 937  801,8  801,1 92,3 91,3 2,2 2,1 

Fonte: INE, PORDATA (Março 2018) 

Em termos educacionais, na última década, o Baixo Alentejo registou progressos que podem ser 

considerados como bastante positivos, com a população com ensino superior a passar de 3% em 

2001 para 8,4% em 2011. Simultaneamente a população sem qualquer escolaridade diminuiu de 

34% para 24% do total da população, com a taxa de analfabetismo no Baixo Alentejo a registar 

uma redução 18,22% em 2001 para 11,12% em 2011, mas ainda assim bastante acima da taxa 

observada na região Alentejo (9,6%) e sobretudo no País (5,2%). 

Quadro 1.11: Indicadores Educacionais 

Indicadores Educacionais 

 
Taxa de 

analfabetismo 
Taxa bruta de pré-

escolarização 

Taxa bruta de 
escolarização – 
Ensino Básico 

Taxa bruta de 
escolarização – 

Ensino Secundário 

Taxa de 
escolarização – 
Ensino Superior 

 2011 2001 2014-2015 2010-2011 2015-2016 2010-2011 2014-2015 2010-2011 2015-2016 2010-2011 

Portugal 5,2 9,0 90,9 82,5 109,6 115,6 117,4 128,4 33,1 31,9 

Alentejo 9,6 15,9 99,6 100,8 113,8 127,5 113,6 144,7 20,8 20,8 

Alentejo Central 9,3 14,8 101,2 96,2 113,5 123,1 126 154,2 39,5 36,9 

Alentejo Litoral 11,6 19,2 102,6 112 116,9 134,8 119,6 152,1 0,7 0,4 

Alto Alentejo 11,0 17,6 105,8 116,9 120,5 136,1 112,2 144,1 17,3 21,8 

Baixo Alentejo 11,1 18,2 98,7 103,7 115,6 128,3 124 173,5 20 20,1 

Lezíria do Tejo 7,5 13,0 95,6 92,8 109,5 123,9 99,7 122,3 17,5 17,2 

Fonte: INE (Março 2018) 
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No entanto, existem algumas fontes de preocupação, uma vez que a região do Baixo Alentejo 

apresentava uma a maior taxa de abandono escolar de todo o Alentejo (2,4%), acima do valor do 

Alentejo (1,8%) e do País (1,7%). 

O Baixo Alentejo apresentava, em 2016, uma taxa de criminalidade (25,6%) abaixo, quer da 

observada a nível da região Alentejo (27,8%), quer do País (32,1%), com os crimes contra o 

património a serem os mais frequentes. 

 

A baixa densidade populacional aliada a uma extensa área territorial deixa transparecer o 

elevado grau de dispersão populacional, o que conduz a que os baixo alentejanos tenham, por 

vezes, que percorrer grandes distâncias para aceder a educação, cultura e lazer e cuidados de 

saúde, em particular nos concelhos mais periféricos.  

Paralelamente, constata-se tratar-se de uma população envelhecida, que se debate com 

dificuldades económicas, baixo poder de compra, afetada pelo desemprego, a quem é 

fundamental garantir um acesso privilegiado aos cuidados de saúde, nomeadamente no que se 

refere à promoção e prevenção da sua saúde e qualidade de vida.  

1.3. ESTRUTURA ORGANIZATIVA 

A ULSBA é uma pessoa coletiva de direito público, pertencente ao Setor Empresarial do Estado, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 

Em termos de estrutura organizativa, a ULSBA é constituída pelos Órgãos Sociais, Comissões, 

Auditor Interno e Níveis de Gestão Intermédia. 

De acordo com o disposto no Artigo 22º do Decreto-Lei nº 18/2017 de 10 de fevereiro, os Órgãos 

Sociais são: 

� Conselho de Administração 

� Fiscal Único 

� Conselho Consultivo 
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1.3.1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

O Conselho de Administração é constituído por 5 elementos e foi nomeado através da Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 67/2017, de 30 de maio de 2017, sendo constituído pelos seguintes 

elementos: 

Presidente Maria da Conceição Lopes Batista Margalha 

Vogal Executivo José Manuel Lourenço Mestre 

Vogal Executivo António Armando Sousa Duarte 

Diretor Clínico (Cuidados de Saúde Hospitalares) José Aníbal Fernandes Soares 

Enfermeiro Diretor Joaquim Manuel Castanho Brissos 

1.3.2. FISCAL ÚNICO 

Por despacho nº. 1517/2016, de 29 de dezembro, 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., inscrito 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 domicílio 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.  

1.3.3. CONSELHO CONSULTIVO 

O Conselho Consultivo foi constituído em março de 2013 tendo o seu Presidente sido nomeado 

pelo Sr. Ministro da Saúde por Despacho nº 3813/2013 de 01 de março.  

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 é a seguinte: 
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Presidente Joaquim António Machado Caetano 

Representante da CIMBAL – Comunidade 

Intermunicipal do Baixo Alentejo 

João Manuel Rocha da Silva, Presidente do 

Conselho Executivo 

Representante da Administração Regional de 

Saúde do Alentejo, IP 

José António Martinho Lopes, Vogal Executivo 

do Conselho Diretivo da ARSA, IP 

Representante da Liga dos Amigos do 

Hospital José Joaquim Fernandes, Beja 

Maria Lisalete Pombeiro, Presidente da 

Direção 

Representante das Escolas ou Agrupamentos 

de Escolas 

Luís Carlos Santos Miranda, do Agrupamento 

de Escolas nº 1 de Beja 

Representante da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ) 

Maria Manuel Candeias Coelho, Presidente da 

CPCJ de Beja 

Delegado Regional de Saúde Filomena Araújo, Delegada Regional de Saúde 

da Administração Regional de Saúde do 

Alentejo, IP 

Profissionais designados pelo Conselho de 

Administração da ULSBA, EPE 

Carlos de Sousa, Médico aposentado e 

Elisabete Pires Bailão, Enfermeira aposentada 
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2. ATIVIDADE ASSISTENCIAL 

De acordo com o já referido anteriormente, a ULSBA, enquanto Unidade Local de Saúde, 

disponibiliza cuidados de saúde primários, diferenciados e continuados, sendo a análise do 

movimento assistencial efetuada de acordo com estas áreas de cuidados. 

2.1. CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

Os Cuidados de Saúde Primários são assegurados à população da sua área de abrangência 

através das Unidades Funcionais que compõem o Departamento de Cuidados de Saúde 

Primários (DCSP) da ULSBA.  

O DCSP integra 13 Centros de Saúde (um por cada concelho) constituídos por Unidades de 

Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), Unidades de Saúde Familiar (USF) e Unidades de 

Cuidados na Comunidade (UCC), num total de 13 UCSP, 1 USF e 5 UCC.  

As UCSP e USF por sua vez integram 66 Pólos de Saúde dispersos por toda a região, de modo a 

garantir o acesso da população do Baixo Alentejo aos serviços de saúde primários.  

Paralelamente fazem ainda parte integrante do DCSP, a Unidade de Recursos Assistenciais 

Partilhados (URAP), a Unidade de Saúde Pública (USP), o Centro de Diagnóstico Pneumológico 

(CDP) e o Centro de Aconselhamento e Deteção (CAD), bem como outras equipas de saúde que 

embora não constituindo Unidades Funcionais merecem particular destaque pelo trabalho 

desenvolvido em prol da comunidade, nomeadamente as Equipas Comunitárias de Suporte em 

Cuidados Paliativos (ECSCP) e as Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI). 

As atividades desenvolvidas pelas diferentes Unidades Funcionais são coordenadas pela Direção 

e pelo Conselho Clínico e da Saúde do DCSP que, asseguram a uniformização dos esforços em 

termos dos cuidados assistenciais a prestar à população. 
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2.1.1. UNIDADES DE CUIDADOS DE SAÚDE PERSONALIZADOS/UNIDADE DE 

SAÚDE FAMILIAR 

As Unidades de Cuidados de Saúde Personalizadas/Unidade de Saúde Familiar têm por missão 

assegurar a prestação de cuidados de saúde, individuais, e familiares, garantindo a máxima 

acessibilidade possível, a continuidade e a globalidade dos mesmos. 

No final de 2017 encontravam-se inscritos nas UCSP/USF da Região cerca de 127 890 utentes, 

repartidos pelas 14 Unidades Funcionais em funcionamento, dos quais cerca de 3,3% 

correspondem a utentes não frequentadores. 

O número de inscritos supera a população residente que, de acordo com as ultimas estimativas 

do INE, seria de 119.024 residentes em 2016. 

Quadro 2.1: Total de utentes inscritos. 

Total de utentes inscritos 

 
Inscritos 
Dez 2016 

∆ (%) 
Inscritos 
Dez 2017 

Homens Mulheres 

Utentes frequentadores 122.601 0,9% 123.710 59.919 63.791 

Utentes não frequentadores  8.171 -48,9% 4.179 2.845 1.334 

Total ACES BA 130.772 -2,2% 127.889 62.764 65.125 

Fonte: SIARS (Março 2018). 

Em termos etários, a distribuição dos utentes inscritos é similar à observada na população de 

residentes com a estrutura da pirâmide etária a manter-se praticamente inalterada, existindo 

pois uma grande percentagem de inscritos nos escalões etários mais elevados.  

 
Gráfico 2.1: Pirâmide etária – População Residente (estimativa para 2016) vs. Inscritos frequentadores (2017). 

Fonte: INE e SIARS (Março 2018). 
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Acessibilidade 

No final do ano de 2017, cerca de 98,5% dos inscritos frequentadores tinham médico de família 

atribuído, o que constitui uma boa cobertura da população. .  

De referir ainda que, do total de inscritos sem médico de família atribuído, cerca de 27% estão 

nessas condições por vontade própria, o que corresponde a aproximadamente 0,4% dos inscritos 

frequentadores. 

  

Gráfico 2.2: ACES BA – Utentes inscritos 

Fonte: SIARS (Março 2018) 

Gráfico 2.3: Utentes inscritos por Unidade Funcional 

Fonte: SIARS (Março 2018) 

A atribuição de médico de família representou, desde sempre, uma prioridade na atuação do 

DCSP/ULSBA, persistindo no entanto uma lista sem médico atribuído na UCSP de Beja e 

pequenas bolsas de utentes sem médico noutras Unidades Funcionais. 

No final de 2017, nas Unidades Funcionais do DCSP cada médico de família tinha, em média, 

uma lista de 1.417 utentes inscritos, o que representa uma diminuição média de 9 utentes na 

lista de cada médico face ao registado em 2016. 

Como seria expectável, as Unidades Funcionais com maior número de inscritos correspondem às 

UF existentes nos concelhos com maior densidade populacional, com as UCSP Beja e USF 

Alfa-Beja a contribuírem com praticamente 30% do total de inscritos da região.  

As atividades desenvolvidas no âmbito dos Cuidados Primários de Saúde e nas diferentes 

UCSP/USF podem ser classificadas em atividades de cariz assistencial, que se traduzem em 

atividades médicas e não médicas, onde se incluem os cuidados de enfermagem. Paralelamente 

à atividade de cariz mais assistencial, as UCSP/USF promovem e colaboram em diversas 

98,5%

1,1%

0,4%

Utentes Inscritos

Inscritos com médico
família

Inscritos sem médico
família

Inscritos sem médico
família por opção

7,5% 5,4%
1,9%

1,3%

17,6%

12,0%
6,0%

3,9%

6,3%

5,3%

11,8%

4,6% 12,1%

4,3%

Baixo Alentejo

UCSP Aljustrel UCSP Almodôvar UCSP Alvito

UCSP Barrancos UCSP Beja USF Alfa Beja

UCSP Castro Verde UCSP Cuba UCSP Ferreira do Alentejo

UCSP Mértola UCSP Moura UCSP Ourique

UCSP Serpa UCSP Vidigueira



 

 

 

22 RELATÓRIO E CONTAS 2017
6  

 

atividades de promoção da saúde, foco principal de atuação ao nível dos cuidados de saúde 

primários, principalmente nos concelhos onde ainda não existem UCC. 

Atividade Médica 

A atividade médica desenvolve-se essencialmente em torno da vigilância, promoção da saúde e 

prevenção da doença nas diversas fases da vida, onde se incluem os diferentes programas de 

saúde, nomeadamente no que se refere a Planeamento Familiar, Saúde Materna, Saúde 

Infanto-Juvenil, Saúde de Adultos e que integram prestação de cuidados curativos e de 

seguimento das doenças crónicas, cuidados domiciliários, bem como os cuidados a prestar em 

situação de doença aguda.  

Quadro 2.2: Atividade médica no âmbito das UCSP/USF 

Atividade Médica – UCSP/USF 

Vigilância, promoção da saúde e prevenção da 
doença nas diversas fases de vida 

Consultas Utilizadores 

2016 ∆ (%) 2017 2016 ∆ (%) 2017 

Programa de Saúde       

Planeamento Familiar 10 803 10,7% 11 963 6 937 11,4% 7 731 

Saúde Materna 8 899 -6,0% 8 366 1 720 -5,1% 1 632 

Saúde Infantil 43 741 -4,2% 41 914 15 616 -3,8% 15 016 

Saúde Adultos  386 844 -1,1% 382 761 78 579 0,0% 78 608 

Total 450 287 -1,2% 445 004 102 852 0,1% 102 987 

Tipo de consulta 2016 ∆ (%) 2017 2016 ∆ (%) 2017 

Planeamento Familiar 7 455 1,8% 7 592 5 180 0,1% 5 185 

Saúde Materna 7 991 -5,2% 7 573 1 812 -5,4% 1 715 

Saúde Infantil 33 073 -2,6% 32 208 13 781 -3,7% 13 275 

Saúde Adultos  183 874 -3,1% 178 145 63 011 -1,0% 62 358 

Grupo de risco: diabéticos 24 344 3,3% 25 143 10 082 2,7% 10 350 

Grupo de risco: hipertensos 6 211 5,7% 6 566 3 898 5,4% 4 108 

Consulta de Hipocoagulação 8 860 -6,7% 8 263 960 -14,3% 823 

Consulta de Cessação Tabágica 141 -31,9% 96 35 -17,1% 29 

Rastreio Cancro Mama – RCM 43 12500,0% 5 418 43 11762,8% 5 101 

Rastreio Cancro Colo do Útero – RCCU 4 670 -6,2% 4 381 3 451 -2,3% 3 370 

Rastreio Cancro Colo Rectal – RCR 43 72,1% 74 39 82,1% 71 

Outros rastreios 1 031 -100,0% 0 917 -100,0%  

Saúde Escolar 215 10,7% 238 212 12,3% 238 

Saúde Pública   105   105 

Cuidados Paliativos 115 -72,2% 32 64 -71,9% 18 

Consulta Reforço/Recurso 34 083 0,8% 34 346 18 829 0,4% 18 896 

Consulta de Substituição 14 017 -5,4% 13 259 6 421 -5,1% 6 095 

Receituário 118 484 -1,8% 116 407 35 252 -0,6% 35 056 

Atestados/Baixas 1 210 36,1% 1 647 708 14,0% 807 

Outras 4 427 -20,7% 3 511 2 206 -15,2% 1 871 

 Total 450 287 -1,2% 445 004 166 901 1,5% 169 471 
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Atividade Médica – UCSP/USF 

Cuidados em situação de doença aguda 
Consultas Utilizadores 

2016 ∆ (%) 2017 2016 ∆ (%) 2017 

Consulta de reforço
2
 60 394 -9,2% 54 819    

Consulta de recurso 10 580 -5,4% 10 007    

Outras Atividades       

Visitas domiciliárias
2 

3 422 -21,7% 2 678    

Unidade Móvel
3
 1.272 -17,5% 1.049 342 -6,4% 320 

Fonte: SIARS (Março 2018). 

No decorrer de 2017, nas UCSP/USF do Baixo Alentejo foram realizadas 445 004 consultas de 

medicina geral e familiar, o que representa um decréscimo de 1,2% face ao registado no ano 

anterior, relacionada com a saída de uma médica que passou para o Conselho de administração 

em Abril de 2017, sem regresso do profissional que integrava o conselho anterior. Ao nível dos 

programas de saúde, destaca-se o crescimento do programa de Planeamento Familiar onde se 

verificou um aumento de 10,7%.  

O número de utilizadores das consultas de medicina geral e familiar das UCSP/USF foi similar ao 

observado em 2016, com utentes a recorrerem, em média, a 4,32 consultas de MGF durante o 

ano de 2017, um valor ligeiramente abaixo do registado no ano anterior. Salienta-se o aumento 

no número de utilizadores em Planeamento Familiar. 

A distribuição das consultas de medicina geral pelos diversos programas de saúde manteve-se 

praticamente inalterada, com a Saúde de Adultos a representar 86% do total de atendimentos, a 

Saúde Infanto-Juvenil cerca de 9,4%, os atendimentos do Planeamento Familiar 2,7% e os 

restantes 1,9% a corresponderem ao atendimento em Saúde Materna. 

                                                        
2 Incluídas nos diversos Programas de Saúde.  

3 Realizadas no concelho de Ourique. 
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Gráfico 2.4: Consultas MGF por Programa de Saúde - 2016 

Fonte: SIARS (Março 2017) 

 
Gráfico 2.5: Consultas MGF por Programa de Saúde - 2017 

Fonte: SIARS (Março 2018) 

Ao nível do programa de Planeamento Familiar, registou-se um acréscimo de 10,7% no total de 

consultas face ao ano transato e de cerca de 7,4% no número de utilizadores, o que contraria a 

tendência do ano anterior, com aproximadamente 66 % das consultas a tratar-se de um primeiro 

atendimento. 

O aumento observado é mais notório na faixa etária entre os 45 e os 64 anos, onde se regista um 

acréscimo de 36%. 

 

Gráfico 2.6: Consultas Planeamento Familiar - 2017 

Fonte: SIARS (Março 2018) 

 

Gráfico 2.7: Consultas P. Familiar por faixa etária 

Fonte: SIARS (Março 2018) 

Como seria expectável, observa-se que a maioria das consultas de Planeamento Familiar 

coincide com o período fértil da mulher, com mais de 75% das consultas a realizar-se a utentes 

entre os 15 e os 49 anos de idade. De referir ainda que a utilização deste tipo de consultas por 

parte da população masculina ainda é muito residual, com apenas 0,7% do total de consultas de 

Planeamento Familiar a ter por base esta população. 
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No que se refere ao Programa de Saúde Materna, verificou-se uma diminuição de 6% do 

número de consultas médicas a grávidas e de 5,1% no número de utilizadoras deste tipo de 

consulta, resultantes de decréscimos em praticamente todas as faixas etárias, com exceção das 

faixas etárias abaixo dos 19 anos e do escalão dos 40 aos 44 anos de idade. 

De salientar que a grande maioria das grávidas recorre pela primeira vez aos cuidados de saúde 

primários para o acompanhamento da gravidez ainda durante o 1º trimestre de gravidez (88%), 

com 8% das grávidas a recorrerem a uma primeira consulta de saúde materna no 2º trimestre e 

4% a fazerem-no apenas no 3º trimestre. Estes dados explicam que o maior volume de consultas 

de gravidez seja realizado a grávidas acompanhadas desde o 1º trimestre (86,7%), com 5,6% e 

1,3% das consultas a serem realizadas a grávidas em seguimento a partir dos 2º e 3º trimestres, 

respetivamente. 

No decurso de 2017, efetuaram-se ainda 543 consultas para Revisão do Puerpério, o que 

equivale a cerca de 6,5% do movimento total de consultas de Saúde Materna, verificando-se 

uma diminuição de 9,7% das consultas de revisão do puerpério face a 2016. 

 

Gráfico 2.8: Consultas Saúde Materna - 2017  

Fonte: SIARS (Março 2018) 

 

Gráfico 2.9: Consultas Saúde Materna por faixa etária 

Fonte: SIARS (Março 2018) 

 

O recurso às consultas de Saúde Infanto-Juvenil denotou uma descida de 4,2%, verificando-se 

um decréscimo de 3,8% no número de utilizadores, sobretudo fruto da descida de 8,5% nos 

atendimentos motivados por doença e de 0,8% nos atendimentos de vigilância.  
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Gráfico 2.10: Consultas de Saúde Infantil - 2017 

Fonte: SIARS (Março 2018) 

 

Gráfico 2.11: Consultas Saúde Infantil por faixa etária 

Fonte: SIARS (Março 2018) 

Em termos etários, foram registados acréscimos nos atendimentos a crianças com idade inferior 

a 5 anos e diminuição do número de atendimentos nas restantes faixas etárias, com particular 

relevância para a diminuição de 14,4% das consultas a crianças com idade superior a 15 anos. 

 

Gráfico 2.12: Exame Global de Saúde – 2016 vs. 2017 

Fonte: SIARS (Março 2018) 

Durante o ano de 2017, foram realizados 1486 

Exames Globais de Saúde, o que representa uma 

diminuição de 9,8% face aos realizados em 2016. 

Do total de exames globais de saúde efetuados, 

50,3% foram realizados a crianças entre os 5-6 

anos de idade (correspondendo à entrada no 1º 

ciclo). 

Ao nível da Saúde de Adultos durante o ano de 2017, registou-se um ligeiro decréscimo (1,1%) 

do número de consultas face ao realizado no ano anterior e um aumento de cerca de 30 

utilizadores. À semelhança de anos anteriores, observa-se que, do total de consultas de adultos 

realizadas, apenas 22,2% correspondem a uma primeira ida ao médico, o que indica que os 

adultos recorrem com alguma frequência a cuidados médicos, com cada utente a recorrer, em 

média a 4,9 consultas por ano. 
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Gráfico 2.13: Consultas de Saúde de Adultos 2017 

Fonte: SIARS (Março 2018) 

Gráfico 2.14: Consultas Saúde de Adultos por faixa etária 

Fonte: SIARS (Março 2017) 

Em termos da distribuição por género, observa-se que, praticamente 60% das consultas de 

saúde de adultos foram realizadas a mulheres, verificando-se que o número de consultas 

aumenta à medida que a idade aumenta, o que evidencia mais uma vez o recurso da população 

idosa aos cuidados primários de saúde, bem como o facto da população de inscritos ser bastante 

envelhecida. 

No contexto da saúde de adultos é de realçar ainda o acréscimo do número de consultas a 

diabéticos e hipertensos, com o correspondente aumento no número de utilizadores, 

observando-se uma média de 2,4 consultas médicas por ano a utentes com Diabetes Mellitus e 

de 1,6 consultas por ano a hipertensos.  

Em termos de atendimento em situação de doença aguda, disponível nos concelhos de Beja, 

Cuba e Mértola, observou-se um decréscimo de 5,4% no total de consultas de recurso, que foi 

transversal a todos os períodos horários, com maior incidência no período pós 20 horas, 

observando-se uma distribuição relativamente uniforme em termos do número de 

atendimentos ao longo do dia. Neste contexto, verifica-se ainda que a maioria dos atendimentos 

urgentes foram motivados por doença (97,4%), tendo sido encaminhados em 91,8% dos casos 

para o domicílio, com apenas 5,2% dos utentes atendidos a ser enviado para Cuidados 

Hospitalares, percentagem que, em 2016, foi de 7,4%. 
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Gráfico 2.15: Consultas de Doença Aguda 

por período horário 

Fonte: SIARS (Março 2018) 

 
Gráfico 2.16: Consultas de Doença Aguda 

por causa 

Fonte: SIARS (Março 2018) 

 
Gráfico 2.17: Consultas de Doença Aguda 

por destino 

Fonte: SIARS (Março 2018) 

As restantes UCSP/USF dispõem de consultas de reforço, tendo, no ano de 2017, sido realizadas 

59 819 consultas deste tipo, o que representa um decréscimo de 9,2% relativamente ao 

realizado no ano anterior. 

De salientar que as populações dos concelhos de Castro Verde e Moura, em situação de doença 

aguda, podem recorrer aos Serviços de Urgência Básica aí existentes e que integram a rede de 

emergência e urgência da ULSBA. 

 

No contexto da atividade médica importa ainda destacar os cuidados prestados no domicílio, 

transversais a todos os Programas de Saúde, quer pelo seu carater de proximidade com o 

utente, quer pelo peso relativo que representam fundamentalmente no que concerne à Saúde 

de Adultos. 

Assim, em 2017 foram realizadas 2.678 visitas domiciliárias médicas, significando um 

decréscimo de 21,7% relativamente aos domicílios médicos efetuados em 2016, sendo mais 

expressiva a redução nos domicílios a adultos. Os domicílios médicos representam 0,6% do total 

de consultas realizadas nas UCSP/USF do Baixo Alentejo, com os domicílios a adultos a 

representarem igualmente 0,6% das consultas de adultos. 

Efetivamente observa-se que a maioria dos domicílios médicos foram realizados no âmbito do 

Programa de Saúde de Adultos (cerca de 92,8%) sobretudo a utentes com 80 ou mais anos de 

idade (58,0%), com os domicílios no âmbito da Saúde Infanto-juvenil e Saúde Materna a 

representarem, respetivamente 4,3% e 2,7%. Comparativamente com o ano anterior é possível 

observar-se uma diminuição em termos de domicílios a adultos e um acréscimo de domicílios em 

idades mais jovens. 
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 Em termos de género verifica-se serem as mulheres a utilizar mais esta valência, com 61% dos 

domicílios médicos a respeitarem a utentes do sexo feminino. 

  

Gráfico 2.18: Domicílios médicos por Programa de Saúde 

Fonte: SIARS (Março 2018) 

Gráfico 2.19: Domicílios médicos por faixa etária 

Fonte: SIARS (Março 2018) 

 

Atividade de Enfermagem 

A atividade de enfermagem representa outro dos vértices da prestação de cuidados de saúde 

primários, assumindo particular relevância no seio das UCSP/USF no que se refere às atividades 

desenvolvidas no âmbito da vigilância e promoção da saúde dos utentes, de acordo com os 

vários programas de saúde de enfermagem em vigor.  

Em 2017, ao nível dos contactos de enfermagem, registou-se uma ligeira redução (2,5%) embora 

o número de utilizadores se tenha mantido praticamente inalterado, realçando-se o aumento do 

número de contactos na comunidade. 

Um dos focos de atenção em termos de enfermagem é a prestação de cuidados no domicílio, 

uma das principais apostas dos cuidados de saúde primários no Baixo Alentejo, com vista a 

promover uma maior proximidade de cuidados a todos os cidadãos. Em 2017, foram realizados, 

pelas UCSP/USF do DCSP, cerca de 31 850 contactos de enfermagem em contexto de domicílio, o 

que representou uma diminuição de 4,4% face ao número de domicílios de enfermagem 

registados em 2016, observando-se uma média de cerca de 4,4 domicílios por utilizador deste 

serviço. 
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Quadro 2.3: Movimento de Enfermagem realizado nas UCSP/USF. 

Área de Enfermagem 

Vigilância, promoção da saúde e prevenção da 
doença nas diversas fases de vida 

Contactos Utilizadores 

Alvo do contacto 2016 ∆ (%) 2017 2016 ∆ (%) 2017 

Utente 336.483 -2,6% 327.691 154.287 -0,2% 153.929 

Família 13 84,6% 24 12 75,0% 21 

Comunidade 450 66,9% 751 81 -25,9% 60 

Total 336.946 -2,5% 328.466 154.380 -0,2% 154.010 

Local de contacto 2016 ∆ (%) 2017 2017 ∆ (%) 2017 

Centro de Saúde 267.096 -3,8% 256.886 117.309 -2,1% 114.818 

Atendimento Complementar  7.389 14,5% 8.462 5.026 6,3% 5.342 

Consulta de Recurso/Consulta Aberta 7.418 4,1% 7.723 6.419 1,2% 6.497 

SUB
4
 289 55,7% 450 166 66,9% 277 

Unidade Móvel 1.401 -19,3% 1.130 812 -19,6% 653 

Domicílio 33.328 -4,4% 31.855 7.667 -6,2% 7.193 

Escola 492 -3,7% 474 258 -74,4% 66 

Centro de Dia 25 -28,0% 18 12 16,7% 14 

Lar de Idosos 287 -3,5% 277 248 6,9% 265 

Hospital 19 -47,4% 10 17 -41,2% 10 

Não presencial 14.863 17,8% 17.512 13.022 21,3% 15.802 

Contacto por carta/e-mail 2.224 -22,3% 1.727 1.981 -16,8% 1.648 

Contacto telefónico 1.592 11,7% 1.778 1.149 12,8% 1.296 

Outros 523 -68,6% 164 294 -56,1% 129 

Total 336.946 -2,5% 328.466 154.380 -0,2% 154.010 

Programa de Saúde 2016 ∆ (%) 2017 2016 ∆ (%) 2017 

Saúde Reprodutiva e Planeamento Familiar 24 092 -11,3% 21 366    

Preparação Psicoprofilática Para o Parto 1 869 -89,6% 195    

Saúde Materna 13 439 -7,3% 12 452    

Puerpério 2 691 -10,2% 2 417    

Saúde Infantil 32 548 -2,6% 31 702    

Saúde Juvenil 4 717 -6,3% 4 419    

Programa de Intervenção Precoce 278 -25,9% 206    

P.N.S.E.: Saúde Individual e Colectiva 243 61,7% 393    

P.N.S.E.: Inclusão Escolar 81 -23,5% 62    

P.N.S.E.: Ambiente Escolar 90 -21,1% 71    

P.N.S.E.: Estilos de Vida 301 13,3% 341    

Saúde do Adulto 67 371 -14,5% 57 615    

Saúde da Família 11 9,1% 12    

Saúde da Comunidade 189 66,1% 314    

Saúde Idoso 72 286 -9,7% 65 255    

Saúde Mental e Psiquiatria 3 230 1,3% 3 272    

Grupo de Risco: Hipertensão 61 012 -10,8% 54 401    

Grupo de Risco: Diabetes 51 484 -3,0% 49 929    

Grupo de risco - Cardiovascular 73 168 -13,9% 63 019    

Tratamento Feridas / Úlceras 78 710 1,0% 79 479    

Hipocoagulados 13 141 -11,1% 11 676    

                                                        
4 A existência da SUB como local de contacto prende-se com o facto de, nas SUB Castro Verde e Moura, existirem registos de enfermagem 
no sistema de informação dos CSP. 
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Área de Enfermagem 

Programa de Saúde (continuação) 2016 ∆ (%) 2017 2016 ∆ (%) 2017 

Dependentes 6 417 -13,4% 5 560    

Ostomisados 779 -29,1% 552    

Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral 56 -10,7% 50    

Programa de Cuidados Continuados 4 229 -31,4% 2 902    

Programa Nacional de Cuidados Paliativos 1 299 -24,9% 975    

Programas de Narcóticos de Substituição 13 111 18,6% 15 549    

Acompanhamento de Doentes Com Tuberculose 3 106 -1,3% 3 066    

Acompanhamento de Conviventes de Doentes 
com Tuberculose 

414 -70,8% 121    

Outros  925 51,6% 1 402    

Total 531 287 -8,0% 488 773    

Outras Atividades 2016 ∆ (%) 2017 2016 ∆ (%) 2017 

Vacinação – Inoculações 44.540 -9,0% 40523    

Inoculações – PNV 26.781 -20,9% 21.188    

Inoculações – extra PNV 17.759 8,9% 19.335    

Fonte: SIARS (Março 2018). 

Em termos de programas de saúde com maior expressão, observou-se que 16,3% dos contactos 

de enfermagem de 2017 foram registados no âmbito do Tratamento de Feridas/Úlceras, 13,4% 

em Saúde do Idoso, 12,9% no grupo de risco cardiovascular, 11,8% em Saúde do Adulto, 11,1% 

na Hipertensão e 10,2% na área da Diabetes.  

Na área de enfermagem, verifica-se ainda que, por cada contacto, são feitos, em média, registos 

em 1,5 programas de enfermagem, com cada utilizador a ter recorrido a cerca de 2,1 contactos 

na área de enfermagem, em 2017. 

Outra das grandes áreas de atuação da Enfermagem é a vacinação, fundamentalmente no que 

se refere ao cumprimento do Plano Nacional de Vacinação, que denotou um decréscimo de 

cerca de 9,0% das inoculações, motivado pela alteração do PNV nomeadamente ao nível da 

vacina antitetânica. De salientar que quase 80% das inoculações observadas extra PNV de deve a 

inoculações da vacina gripe SNS que registou um acréscimo de 7% face ao ano anterior. 

2.1.2. UNIDADES DE CUIDADOS NA COMUNIDADE  

As Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) têm por missão contribuir para a melhoria do 

estado de saúde da população da sua área geográfica de intervenção, visando a obtenção de 

ganhos em saúde e concorrendo assim, de um modo direto, para o cumprimento da missão do 
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ACES em que se integra. As UCC prestam cuidados de saúde e apoio psicológico e social de 

âmbito domiciliário e comunitário, especialmente às pessoas e famílias de grupos mais 

vulneráveis, em situação de maior risco, de dependência física e funcional ou de doença que 

requeira acompanhamento próximo e atuam ainda na educação para a saúde, na integração em 

redes de apoio à família e na implementação de unidades móveis de intervenção.  

No Baixo Alentejo, as UCC de Almodôvar e Ourique contam com uma Unidade Móvel cada, de 

forma a melhor garantir o acesso a todos aos cuidados de saúde e no sentido de aproximar os 

cuidados de enfermagem aos utentes que deles necessitam.  

Este carácter de maior proximidade ao utente por parte das UCC pode ser confirmado pelo facto 

de apenas 6% dos contactos serem realizados no Centro de Saúde, com 78% dos contactos a 

serem efetuados no domicílio, embora se tenham verificado uma diminuição de 3,1% face aos 

contactos realizados em contexto domiciliar no ano anterior, observando-se um aumento na 

média de domicílios por utilizador de 6,5 em 2016 para 6,6 em 2017. 

Quadro 2.4: Movimento de Enfermagem realizado nas UCC. 

Área de Enfermagem – UCC 

Vigilância, promoção da saúde e prevenção da 
doença nas diversas fases de vida 

Contactos Utilizadores 

Alvo do contacto 2016 ∆ (%) 2017 2016 ∆ (%) 2017 

Utente 15.522 -11,9% 13.670 4.834 -24,4% 3.654 

Família 32 43,8% 46 6 -33,3% 4 

Comunidade 477 40,3% 669 44 -6,8% 41 

Total 16.031 -10,3% 14.385 4.884 -24,3% 3.699 

Local de contacto 2016 ∆ (%) 2017 2016 ∆ (%) 2017 

Centro de Saúde 856 0,6% 861 446 5,4% 470 

Unidade Móvel 948 -22,8% 732 717 -29,4% 506 

Domicílio 11.577 -3,1% 11.221 1.791 -5,3% 1.696 

Escola 840 -55,1% 377 471 -88,1% 56 

Centro de Dia 5 -20,0% 4 5 -20,0% 4 

Lar de Idosos 18 583,3% 123 15 593,3% 104 

Hospital 15 -26,7% 11 14 -28,6% 10 

Não presencial 743 5,7% 785 609 14,8% 699 

Contacto por carta/e-mail 3 -66,7% 1 3 -66,7% 1 

Contacto telefónico 232 -26,7% 170 157 -20,4% 125 

Outros 794 -87,4%  100 656 -95,7% 28 

Total 16.031 -10,3% 14.385 4.884 -24,3% 3.699 
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Área de Enfermagem – UCC 

Vigilância, promoção da saúde e prevenção da 
doença nas diversas fases de vida 

Contactos Utilizadores 

Programa de Saúde 2016 ∆ (%) 2017 2016 ∆ (%) 2017 

Saúde Reprodutiva e Planeamento Familiar 107 -39,3% 65    

Preparação Psicoprofilática Para o Parto 403 -53,3% 188    

Saúde Materna 407 -32,7% 274    

Puerpério 6 -16,7% 5    

Saúde Infantil 650 -67,2% 213    

Saúde Juvenil 74 -32,4% 50    

Programa de Intervenção Precoce 119 -30,3% 83    

P.N.S.E.: Saúde Individual e Colectiva 698 -60,2% 278    

P.N.S.E.: Inclusão Escolar 140 -48,6% 72    

P.N.S.E.: Ambiente Escolar 115 -75,7% 28    

P.N.S.E.: Estilos de Vida 274 -12,0% 241    

Saúde do Adulto 1144 -53,7% 530    

Saúde da Família 24 -16,7% 20    

Saúde da Comunidade 216 44,4% 312    

Saúde Idoso 3432 -29,4% 2424    

Saúde Mental e Psiquiatria 231 -33,3% 154    

Grupo de Risco: Hipertensão 1382 -28,0% 995    

Grupo de Risco: Diabetes 1090 12,1% 1222    

Grupo de risco - Cardiovascular 1849 -37,6% 1153    

Tratamento Feridas / Úlceras 8318 -5,3% 7874    

Hipocoagulados 96 -5,2% 91    

Dependentes 3205 -13,9% 2761    

Ostomisados 184 47,3% 271    

Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral 314 -81,5% 58    

Programa de Cuidados Continuados 8479 -3,6% 8172    

Programa Nacional de Cuidados Paliativos 1151 -1,5% 1134    

Programas de Narcóticos de Substituição   1    

Acompanhamento de Doentes Com Tuberculose 860 37,7% 1184    

Acompanhamento de Conviventes de Doentes 
com Tuberculose 

524 -85,9% 74    

Outros  7 1342,9% 101    

Total 35.499 -15,4% 30.028 ND  ND 

Fonte: SIARS (Março 2018). 

Em termos de contactos de enfermagem por programa de saúde observa-se uma maior 

representatividade dos contactos registados em programas de saúde relacionados com algum 

tipo de dependência, como sejam o caso dos programas de Cuidados Continuados, Tratamento 

de Feridas, Dependentes e Saúde do Idoso, que, no conjunto representam mais de 70% do total 

de contactos em programas de saúde no âmbito das UCC. 
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Embora exista uma forte aposta no incentivo ao registo das atividades realizadas no âmbito das 

UCC, esta ainda não é uma prática enraizada e, a existência de alterações em termos da forma 

de registo poderá explicar algumas das variações observadas em termos dos contactos 

realizados por programa de saúde de enfermagem.  

Ainda que a atividade de enfermagem represente uma área fulcral de atuação nas UCC, existe 

igualmente um contributo médico, particularmente no apoio aos utentes em equipas 

domiciliárias de cuidados continuados integrados. 

Quadro 2.5: Atividade Médica no âmbito das UCC. 

Atividade Médica – UCC  

Vigilância, promoção da saúde e prevenção da 
doença nas diversas fases de vida 

Consultas Utilizadores 

2016 ∆ (%) 2017 2016 ∆ (%) 2017 

Programa de Saúde       

Saúde Materna 1 -100,0%   1 -100,0%  

Saúde Infantil 4 -50,0% 2 4 -50,0% 2 

Saúde Adultos 305 82,0% 555 143 58,0% 226 

Total 310 79,7% 557 148 54,1% 228 

Tipo de consulta 2016 ∆ (%) 2017 2016 ∆ (%) 2017 

Saúde Materna 1 -100,0%   1 -100,0%  

Saúde Infantil 4 -75,0% 1 4 -75,0% 1 

Saúde Adultos 73 -1,4% 72 62 6,5% 66 

Cuidados Paliativos 3 -100,0%   3 -100,0%  

Receituário 20 60,0% 32 9 100,0% 18 

Visitas domiciliárias 209 116,3% 452 100 97,0% 197 

Total 310 79,7% 557 179 57,5% 282 

Fonte: SIARS (Março 2018). 

Neste âmbito, é de salientar o grande aumento das consultas médicas nas UCC que traduzem a 

aposta, por parte do DCSP nesta área. No entanto, o enfoque primordial das UCC é a atividade 

desenvolvida na comunidade, de acordo com as áreas chave das UCC a nível nacional. 

Programa Nacional de Saúde Escolar 

As UCC do Baixo Alentejo colaboram ativamente na implementação do Programa Nacional de 

Saúde Escolar, nomeadamente no que concerne à promoção e proteção da saúde e prevenção 

da doença no seio da comunidade educativa; apoio à inclusão escolar de crianças com 

Necessidades de Saúde Especiais (NSE); promoção de um ambiente escolar seguro e saudável; 

reforço dos fatores de proteção relacionados com os estilos de vida saudáveis, entre outros. 
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Neste âmbito, as UCC de Almodôvar, Beja, Ourique e Serpa continuaram a colaborar na 

implementação do projeto “A minha lancheira”, da ARS Alentejo, em parceria com a Unidade de 

Saúde Publica e que pretende promover a qualidade nutricional dos lanches dos alunos que 

frequentam o 1º ciclo do ensino básico. 

No ano letivo 2017/2018 iniciou-se a implementação do projeto “Des(Cobre) o teu Corpo”, na 

área da prevenção da violência e abuso sexual de menores, destinado a crianças do pré-escolar, 

sob a coordenação do CAD e que é transversal a todos os concelhos e conta com a participação, 

em 2017, de cerca de 1100 crianças dos 3 aos 5 anos de idade. 

No âmbito da Saúde Escolar, em 2017, a UCC de Almodôvar deu continuidade aos projetos 

“Arrisco Gostar” que tem como objetivo principal o desenvolvimento da literacia em saúde no 

domínio da sexualidade; “Bocas Sorridentes” que tem como objetivo a promoção de hábitos 

regulares de higiene oral, tendo iniciado o projeto “Tão Iguais como Especiais”, na área de 

intervenção relativa às Necessidades de Saúde Especiais. 

A UCC de Beja realizou 236 sessões de educação para a saúde em contexto escolar, nas quais 

foram abordadas temáticas como saúde mental e competências socio emocionais; educação 

para os afetos e sexualidade; alimentação saudável e atividade física; higiene corporal e saúde 

oral; educação postural; prevenção e consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e outras 

substâncias psicoativas, bem como comportamentos aditivos sem substância; ambiente escolar 

seguro e saudável; riscos ambientais para a saúde e prevenção de acidentes e primeiros 

socorros. Neste âmbito foi dada continuidade ao projeto “Brincar com as emoções”. 

Neste contexto a UCC Cuidar Ferreira continuou implementar o projeto “Olha por ti”, 

abrangendo temas como saúde oral, alimentação saudável, ambiente e saúde, prevenção da 

obesidade, segurança e prevenção de acidentes, relações interpessoais, bulling, saúde sexual e 

reprodutiva, educação para o consumo, entre outros, tendo-se realizado, durante o ano de 2017 

um total de 15 ações, culminando com a Comemoração da Semana “Entre Laços” que contou 

com a presença de cerca de 450 alunos do concelho. 

Ao longo do ano 2017 as atividades de Saúde Escolar desenvolvidas pela UCC de Ourique 

envolveram todos os alunos e pessoal docente do Concelho de Ourique, desde o pré-escolar ao 

ensino secundário, num total de 527 alunos e 65 docentes. As atividades foram desenvolvidas de 

acordo com o escalão etário dos alunos, no âmbito da alimentação saudável, higiene oral, 
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tratamento e prevenção da pediculose, atividade física, higiene e segurança alimentar, saúde 

ambiental, desenvolvimento pessoal, comunicação, valores, sentimentos e emoções, 

sexualidade, puberdade, métodos contracetivos, infeções sexualmente transmissíveis, 

parentalidade positiva e gravidez na adolescência. Adicionalmente, deu-se continuidade ao 

projeto “Não compliques!”, enquadrado nas áreas da promoção de estilos de vida saudáveis, 

prevenção de comportamentos nocivos e saúde sexual e reprodutiva, bem como ao projeto 

“Depende de ti!”, na área da prevenção do consumo de tabaco, álcool e substâncias ilícitas. 

A UCC de Serpa, no decorrer de 2017, promoveu a realização de várias sessões de educação para 

a saúde, tendo sido abordadas temáticas referentes às escolhas saudáveis na escola: saúde oral, 

alimentação saudável, atividade física, diabetes, saúde sexual e reprodutiva, prevenção de IST, 

entre outras. Neste contexto foram implementados os projetos “Sexualidade Segura”, que visa a 

sensibilização da comunidade para a vivência de uma sexualidade segura; “Postura correta e 

mochila equilibrada”, com o objetivo de promover a educação postural e o correto transporte da 

mochila; “Eu escolho…” no âmbito da prevenção do consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e 

outras substâncias psicoativas e comportamentos aditivos sem substância e “Segurança 

Rodoviária Escolar (SER)”, que visa a capacitação da família e criança em idade pré-escolar de 

competências relativas à prevenção rodoviária que lhes permitam evitar os acidentes. 

Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância 

O Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) é desenvolvido através da 

atuação coordenada dos Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social, da Saúde e da 

Educação, com envolvimento das famílias e da comunidade, tendo como destinatários crianças 

com idades compreendidas entre os 0-6 anos, com alterações nas funções ou estruturas do 

corpo, que limitem a participação nas atividades típicas para a respetiva idade e contexto social 

ou com risco grave de atraso de desenvolvimento, bem como as suas famílias. 

A UCC de Almodôvar participa na Equipa Local de Intervenção Precoce (ELIP) de Almodôvar e 

Ourique com dois técnicos, Enfermeira Especialista em Saúde Infantil (da UCC de Almodôvar) e 

Terapeuta da Fala (da URAP). Neste contexto, a UCC Almodôvar participou em 23% das reuniões 

da ELIP, tendo contudo garantido o acompanhamento a 92% das crianças.   

A UCC de Beja esteve representada em mais de 80% das reuniões realizadas no âmbito da 

Equipa de Intervenção Precoce, para discussão do Plano de Intervenção Individual da criança. 
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Neste contexto, a UCC Cuidar Ferreira, durante o ano de 2017, realizou avaliação a todas as 

crianças referenciadas, com 90% de Planos de Intervenção com intervenções na área da saúde.  

Em 2017, a UCC de Ourique, que integra a ELIP de Almodôvar e Ourique, manteve o trabalho de 

articulação com médico/enfermeiro de família das crianças como forma de dar resposta às 

necessidades de saúde detetadas para cada uma das 23 crianças/famílias acompanhadas, 2 

das quais com disfuncionalidades específicas da saúde. 

A UCC de Serpa efetuou 15 avaliações, durante o ano de 2017, com acompanhamento direto a 8 

crianças e respetivas famílias, em contexto domiciliário, perfazendo um total de 133 domicílios 

para avaliação/intervenção. A equipa deu resposta a todos os pedidos de encaminhamento por 

parte da ELI para as equipas de família e outros técnicos, mantendo um papel facilitador e de 

comunicação privilegiada com as equipas de família, tendo igualmente realizado 3 sessões de 

educação para a saúde, em grupo, para pais, 1 sessão sobre estimulação precoce na 1ª infância 

efetuada a um grupo de pais de etnia cigana e 2 sobre competências parentais que se realizaram 

a grupos de pais, de forma a contribuir para um desenvolvimento seguro e saudável. Realizou-se 

também a passagem de um filme sobre “Intervenção Precoce” para a comunidade, em Junho no 

cineteatro de Serpa.  

Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco/Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens  

A proteção de crianças e jovens em risco tem vindo a merecer, nas últimas décadas, uma maior 

atenção por parte da sociedade e em especial das entidades com competência em matéria de 

vigilância na infância e na juventude. Neste contexto, as UCC desenvolvem as suas intervenções, 

sempre que tomam conhecimento de situações de maus tratos em crianças ou jovens em risco, 

no sentido de proceder à identificação, avaliação, intervenção, encaminhamento e 

acompanhamento de todos casos identificados, sinalizando as diferentes áreas de intervenção. 

Durante o ano de 2017 os elementos que integram estas comissões participaram em diversas 

reuniões, tendo ainda frequentado ações de formação promovidas pela ULSBA, no sentido do 

desenvolvimento das suas competências. 

Na UCC de Almodôvar, em 2017 foram sinalizadas 10 crianças para o NACJR, tendo sido feito o 

acompanhamento de 18 casos, tendo a UCC participado em mais de 90 das reuniões da CPCJ e 

acompanhado, neste contexto, 12 crianças/famílias. 
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O elemento da UCC de Beja participou todas as reuniões realizadas pela CPCJ local, tendo sido 

solicitada e efetuada visita domiciliária a 9 menores pelo membro da UCC que integra esta 

comissão. 

A UCC Cuidar Ferreira esteve representada em 86% das reuniões realizadas no âmbito da CPCJ, 

tendo participado na avalização e acompanhamento de todas as situações sinalizadas. No que 

respeita ao NACJR, foram referenciadas 5 crianças e, em cerca de 75% das situações sinalizadas o 

risco/perigo deixou de subsistir.  

No que se refere à UCC de Ourique, as atividades no âmbito do NACJR tiveram uma dimensão 

pouco relevante na área da resolução de situações agudas pois a Unidade de Saúde continua a 

ter uma atitude mais intensa na prevenção integrada, com o elemento da UCC a participar em 

todas as reuniões da CPCJ. 

No âmbito dos NACJR, a UCC de Serpa acompanhou 3 crianças, um caso devido a negligência 

passiva (omissão) e 2 por exposição a violência doméstica, realizando várias ações de 

sensibilização acerca desta temática “Namoro violento Namoro Violento não é Amor”, “Velhos 

problemas… novos desafios”, assim como participação e organização do VII Encontro da CPCJ, 

subordinado ao tema “Laços que perduram!? Pensar e reflectir a Família” e nas comemorações 

sobre a prevenção dos maus tratos que culminaram com um encontro “Laço Azul”. 

Equipa de Prevenção de Violência no Adulto (EPVA)  

O Ministério da Saúde, como resposta ao fenómeno de violência interpessoal, nas suas múltiplas 

formas, criou um modelo de intervenção integrada denominada “Ação de Saúde sobre o Género, 

Violência e Ciclo de Vida (ASGVCV). 

Na UCC de Almodôvar, em 2017 foram acompanhados 5 casos em termos do atendimento às 

vítimas e famílias, dos quais 1 resultou de uma nova sinalização. 

Em 2017, a UCC de Serpa no âmbito da EPVA acompanhou 4 casos, tendo igualmente realizado 

ações de sensibilização, nomeadamente acerca da temática de tráfico de seres humanos (TSH), 

bem como ter promovido a realização do I Encontro do Alentejo da Rede de Parceiros no 

Combate ao TSH “O tráfico mora aqui?”. 
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Programas e Projetos de Intervenção Comunitária 

Paralelamente às atividades que integram a carteira básicas das UCC do Baixo Alentejo foram 

ainda desenvolvidas outras intervenções de âmbito comunitário, através da participação, 

promoção e implementação de projetos locais.  

Assim, no âmbito da Saúde do Adulto e do Idoso, a UCC de Almodôvar continuou a prestar 

cuidados paliativos em contexto de domicílio, promovendo o controlo da dor, com o apoio da 

Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos Beja+, bem como a acompanhar utentes 

no âmbito da Saúde Mental. Em 2017 deu-se continuidade aos projetos “Gestão do regime 

terapêutico na doença crónica” e “Conhecer a Diabetes tipo II para a prevenir e controlar”, cujos 

objetivos são a melhoria da adesão ao regime medicamentoso, diminuindo a descompensação 

dos doentes crónicos e a prevenção da incidência de diabetes tipo 2, aumentando a literacia em 

saúde sobre a doença e seus fatores de risco, respetivamente. A UCC de Almodôvar iniciou o 

atendimento no “Gabinete do Adolescente” cujos objetivos estão direcionados para a promoção 

de saúde mental e física e mais especificamente para a promoção de uma sexualidade 

satisfatória e segura, prevenção de consumos de substâncias psicoativas e prevenção de 

violência interpessoal. Esta UCC participou ativamente em diversas comemorações da saúde na 

comunidade, alusivas à promoção de estilos de vidas saudáveis. 

A UCC de Beja deu continuidade aos projetos de “Prevenção de Úlceras de Pressão”, 

“Diagnóstico de saúde da comunidade”, com a elaboração do diagnóstico em mais 6 freguesias; 

“Clube da Saúde”, na área da promoção de bons hábitos alimentares, de atividade física e 

atividade cognitiva, com 18 sessões de educação para a saúde em grupo sobre atividade física, 

atividade cognitiva e alimentação saudável realizadas no âmbito do projeto em 2017. A UCC Beja 

promoveu ainda 14 sessões para avaliação de risco de diabetes e, ainda no âmbito da Diabetes, 

apresentando as peças de teatro “Nunca é tarda para mudar!” e “Mexe-te Marília!” em algumas 

freguesias. 

A UCC Cuidar Ferreira, durante o ano de 2017, deu continuidade às atividades desenvolvidas no 

âmbito do Programa da Melhoria Contínua da Qualidade; Gestão do Risco; Controlo de Infeção; 

Diabetes, Prevenção e Tratamento de Feridas, prestação de cuidados paliativos em contexto de 

domicílio, promovendo o controlo da dor com o apoio da Equipa Comunitária de Suporte em 

Cuidados Paliativos Beja+, bem como ao projeto “Informar em Parceria” no qual conta com a 

colaboração dos meios de comunicação locais no sentido de informar e consciencializar, a 
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população em geral, para determinados comportamentos de promoção da saúde e prevenção 

da doença. 

A UCC de Ourique continuou a implementar, em parceria com a CPCJ Ourique o projeto “Tecer a 

prevenção” para desenvolver atividades de promoção e educação para a saúde direcionadas aos 

alunos, pais e encarregados de educação, bem como à prestação de cuidados paliativos em 

contexto de domicílio, promovendo o controlo da dor com o apoio da Equipa Comunitária de 

Suporte em Cuidados Paliativos Beja+, ao projeto “Viver com a Diabetes”, tendo desenvolvido, 

no ano de 2017, 10 ações de educação para a saúde programadas, para um grupo de cerca de 20 

pessoas, com divulgação do projeto na rádio local, realização da “Consulta do pé diabético”, 

assim como ao diagnóstico precoce de DM2 em grupos de risco. 

A UCC de Serpa promoveu os projetos “Amamentar – nutrir e mimar” que tem como objetivo a 

promoção da amamentação materna, “A Saúde comemora-se” que visa a utilização da 

comemoração de dias nacionais e internacionais como estratégia para a promoção em saúde, no 

sentido da sensibilização da comunidade para esta problemática, fomentando a adoção de 

comportamentos saudáveis, participando enquanto parceira em diversas atividades. A UCC de 

Serpa é ainda parceira, para a área da saúde, do projeto “Academia Sénior”, fundada em 2009 

que pretende ser uma resposta social e cultural, com a criação, dinamização e organização de 

atividades culturais, de educação não formal, recreativas e de convívio pra a população sénior 

(acima dos 50 anos) do concelho, através da promoção do espaço “Saúde e Bem-estar”. 

 

De salientar ainda que, nos concelhos onde não existe UCC, as atividades de intervenção de 

âmbito comunitários são asseguradas pelas UCSP, nomeadamente no que respeita ao 

acompanhamento dos Programas de Saúde Escolar, Saúde Oral, Apoio a Crianças e Jovens em 

Risco, bem como participações em sessões e projetos na comunidade que visam a promoção da 

saúde e prevenção da doença. 

2.1.3. UNIDADE DE RECURSOS ASSISTENCIAIS PARTILHADOS 

A Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) presta serviços de consultadoria e 

assistenciais às unidades funcionais e organiza ligações funcionais aos serviços hospitalares. 

Presentemente a URAP dispõe de serviços na área da Nutrição, Serviço Social, Terapia da Fala, 

Terapia Ocupacional, Ortóptica, Saúde Materna e Diabetes, os últimos dois na vertente de 
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enfermagem. Os técnicos da URAP, à semelhança de outros profissionais, desenvolvem a sua 

atividade em duas vertentes fundamentais, a atividade assistencial e atividade de intervenção na 

comunidade, através da colaboração em projetos de promoção da saúde, foco principal de 

atuação ao nível dos cuidados de saúde primários em articulação, quer com as UCSP/USF, quer 

com as UCC existentes. 

Nutrição e Dietética 

A atividade assistencial de Nutrição/Dietética desenvolve-se fundamentalmente através da 

realização de consultas e acompanhamento de utentes inscritos nas UCSP/USF que integram o 

DCSP. 

Quadro 2.6: Atividade no âmbito da Nutrição/Dietética. 

Nutrição/Dietética 

 2016 ∆ (%) 2017 

Referenciações 1.055 -4,7% 1.005 

Utentes acompanhados
 

1.267 -6,0% 1.191 

Consultas Programadas 
 

5.478 -1,7% 5.383 

Consultas Realizadas 4.014 -4,7% 3.824 

Primeiras Consultas 540 -6,9% 503 

Consultas Subsequentes 3.474 -4,4% 3.321 

Tempo médio para 1ª consulta
 

52,6 3,0% 54,2 

Fonte: SIARS/Relatório de Atividades de Nutrição (Março 2018) 

Em 2017, as consultas de Nutrição registaram um decréscimo de 4,7%, que foi mais notório ao 

nível das primeiras consultas. As diminuições observadas em termos do número de 

referenciações, utentes acompanhados e consultas programadas poderão encontrar justificação 

no facto das UCSP Alvito, Cuba e Vidigueira terem ficado sem apoio na área de nutrição, estando 

apenas garantido o apoio pontual.  

De salientar que persiste e ter-se-á agravado o problema da falta de adesão às consultas de 

nutrição por parte dos utentes, com as consultas realizadas a representarem, em 2017, cerca de 

71% do total de consultas programadas, quando em 2016 representavam 73,2%.  

Em termos de atividades de âmbito comunitário, em 2017, o grupo de nutrição/dietética deu 

continuidade ao projeto “Alimentação × 2”, em parceria com o grupo de enfermeiras de saúde 

materna e que tem como objetivos clarificar os princípios de uma alimentação equilibrada na 

gravidez e diversificação alimentar no primeiro ano de vida do bebé. No âmbito deste projeto 
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foram encaminhadas 77 grávidas, das quais 71,4% (55 grávidas) tiveram uma primeira consulta 

de nutrição e 26 mantiveram esse acompanhamento. 

Durante o ano de 2017, o grupo continuou a colaborar ativamente no projeto “A minha 

lancheira”, desenvolvido pela ARS Alentejo, em colaboração com a USP. Participou ainda em 

diversos projetos concelhios, promovidos, quer pelas UCC, quer pelas UCSP, em áreas ligadas à 

alimentação saudável, de que são exemplo os projetos “À mesa com a diabetes” da UCSP de 

Aljustrel; “Baleizão Aldeia Amigas das Pessoas Idosas” da USF Alfa Beja; “Academia da Saúde e 

Bem-estar”, “Clube 65 + Envelhecer com Qualidade” e “Conhecendo…as Freguesias” da UCC Beja; 

“Diabetes – Mais Saber, Melhor Viver”; “Viver com Diabetes” da UCC de Ourique e “Academia 

Sénios” promovido pela UCC Serpa. O grupo colabora ainda noutros projetos na área da 

alimentação saudável, com participações nas Comemorações do Dia Mundial da Alimentação e 

do Dia Mundial da Diabetes, várias sessões de educação para a saúde sobre alimentação 

saudável e workshops culinários. 

Serviço Social 

A nível do Serviço Social, observou-se que, em 2017, foram realizados 3.580 atendimentos, dos 

quais quase 1.355 foram visitas domiciliárias, o que representa cerca de 38% do total de 

atendimentos.  

A atividade do grupo de Assistentes Sociais envolve ainda a participação em reuniões de 

acompanhamento dos processos da RNCCI e nas EPVA/NACJIR, num total de 456 e 124 reuniões, 

respetivamente, bem como em 635 reuniões da Rede Social, Concelhos Locais de Ação Social e 

outras 

Quadro 2.7: Atividade no âmbito do Serviço Social. 

Serviço Social 

 2016 ∆ (%) 2017 

Consultas Realizadas 2.903 23,3% 3.580 

Primeiras Consultas 600 25,3% 752 

Consultas Subsequentes 2.303 22,8% 2.828 

Visitas domiciliárias
 

984 37,7% 1.355 

Fonte: SIARS (Março 2018). 

Adicionalmente, os elementos do grupo colaboraram em atividades diversas no âmbito da 

promoção e educação para a Saúde, participando nomeadamente na Feira da Saúde de 
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Almodôvar, comemorações do Dia Mundial da Diabetes, atividades do Mês da Prevenção dos 

Maus-Tratos Infantis, organização do I Encontro do Alentejo da Rede de Parceiros no Combate 

ao Tráfico de Seres Humanos, da Conferência do Dia Europeu contra o Tráfico de Seres Humanos 

“O tráfico mora aqui?”, Jornadas Sénior 2017 e Fórum Mais Saúde Mais Vida, no concelho de 

Serpa. Um dos elementos do grupo foi designado pela ARS Alentejo para integrar o projeto 

“Promover a Integração através da Equidade em Saúde”, que visa contribuir para uma melhor 

integração da população migrante, numa parceria com a Organização Internacional para as 

Migrações. 

Ortóptica 

No que se refere às atividades no âmbito da Ortóptica, estas foram maioritariamente 

desenvolvidas em prol do Programa de Diagnóstico Sistemático e Tratamento da Retinopatia 

Diabética no Baixo Alentejo, tendo em 2017 decorrido o Rastreio da Retinopatia Diabética nos 

Concelhos de Ourique, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Alvito, Cuba, Vidigueira e parte do 

concelho de Beja. 

Quadro 2.8: Atividade no âmbito de Ortóptica. 

Ortóptica – Rastreio Retinopatia Diabética 

 População Alvo Utentes rastreados % utentes avaliados 

Aljustrel 967 712 73,6% 

Alvito 236 177 75,0% 

Beja 1.695 742 43,8% 

Cuba 472 309 65,5% 

Ferreira do Alentejo 888 577 65,0% 

Ourique 540 362 67,0% 

Vidigueira 579 392 67,7% 

Total 5.377 3.271 60,8% 

Fonte: Relatório de Atividades de Ortóptica 

Assim, no decorrer de 2017 foram realizadas 3.271 retinografias, tendo-se efetuado este exame 

a 60,8% dos diabéticos inscritos nas unidades de saúde onde decorreu o rastreio, o que 

demonstra continuar a existir uma boa adesão por parte destes utentes embora se tenha notado 

um decréscimo face aos 63,5% de adesão no ano anterior. Desta forma, constata-se que os 

concelhos com menor nível de adesão ao Rastreio da Retinopatia Diabética no ano 2017 foram 

os concelhos de Ferreira do Alentejo (65,0%) e Cuba (65,5%), com o concelho de Alvito a ter o 

maior nível de participação. O concelho de Beja, apesar de apresentar um nível de adesão baixo 
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em 2017 não foi considerado para efeitos desta análise, uma vez que o rastreio neste concelho 

se prolongou para 2018, o que significa que ainda se poderá verificar um aumento da 

participação dos utentes deste concelho, o que influenciaria igualmente o nível de adesão 

global. 

Sempre que solicitado, o ortoptista colabora em ações de promoção para a saúde, 

particularmente na área da diabetes, tendo, em Maio de 2017, participado no Projeto "Viver 

com a Diabetes”, desenvolvido pela UCC Ourique, em duas sessões com a temática “As 

Complicações Tardias da Diabetes”, bem como na iniciativa “Semana Entre Laços”, em Ferreira 

do Alentejo e nas Comemorações do Dia Mundial da Diabetes, em Novembro 2017. 

Terapia da Fala 

Em 2017, a atividade de Terapia da Fala abrangeu 12 dos 13 concelhos da área de abrangência 

da ULSBA, motivado pelo reforço da equipa e consequente alagamento da atividade do grupo 

aos concelhos de Alvito, Cuba e Vidigueira, ficando no entanto ainda a descoberto o concelho de 

Beja.  

Em termos da atividade no âmbito da terapia da fala são particularmente relevantes as 

atividades desenvolvidas em contexto de Intervenção Precoce na Infância, com cerca de 62% das 

referenciações e mais de 60% do total de sessões e atos a serem realizados nesta vertente. 

Quadro 2.9: Movimento de Terapia da Fala. 

Terapia da Fala 

 
Total  Em contexto de IP 

2016 ∆ (%) 2017 2015 ∆ (%) 2017 

Referenciações 146 50,7% 220 90 51,1% 136 

Sessões marcadas 3.085 34,2% 4140 1.851 34,7% 2494 

Sessões realizadas 2.384 49,9% 3574 1.465 49,3% 2187 

Atos 3.966 36,4% 5409 2.458 37,8% 3387 

Utentes consultados 246 -1,2% 243 133 5,3% 140 

Avaliações 205 38,0% 283 136 69,9% 231 

Altas 66 -21,2% 52 35 -37,1% 22 

Domicílios 136 100,7% 273 125 116,8% 271 

Fonte: Relatório de Atividades de Terapia da Fala 
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Saúde Materna  

O Grupo de Saúde Materna é constituído por enfermeiras especialistas em saúde materna e 

obstetrícia e a sua atuação está centrada na preparação para o parto, realização de 

cardiotocografias e consultas de enfermagem especializadas, desenvolvendo ainda, sempre que 

possível, atividades no âmbito do planeamento familiar e educação para a saúde. 

Quadro 2.10: Equipa de Saúde Materna – Contactos de Enfermagem
5
 

Saúde Materna 

 Contactos Utilizadores 

Alvo do contacto 2016 ∆ (%) 2017 2016 ∆ (%) 2017 

Utente 10 803 -17,4% 8 923 4 662 -11,1% 4 145 

Família    3    2 

Comunidade 178 216,9% 564 24 8,3% 26 

Total 10 981 -13,6% 9 490 4 686 -10,9% 4 173 

Local de contacto 2016 ∆ (%) 2017 2016 ∆ (%) 2017 

Centro de Saúde 7 898 -15,7% 6 655 2 748 -15,4% 2 324 

Domicílio 180 -23,9% 137 167 -24,6% 126 

Escola 21 4,8% 22 4 -50,0% 2 

Cantinho da Amamentação 93 -76,3% 22 39 -66,7% 13 

Não presencial 1 583 -11,3% 1 404 1 010 -8,0% 929 

Contacto por carta/e-mail 143 -27,3% 104 129 -21,7% 101 

Contacto telefónico 880 26,7% 1 115 510 31,8% 672 

Outros 183 -83,1% 31 77 -92,2% 6 

Total 10 981 -13,6% 9 490 4 686 -10,9% 4 173 

Programa de Saúde 2016 ∆ (%) 2017 2016 ∆ (%) 2017 

Saúde Reprodutiva e Planeamento Familiar 2 528 -49,0% 1 289     

Preparação Psicoprofilática para o Parto 2 068 -81,5% 382     

Saúde Materna 7 351 -10,7% 6 567     

Puerpério 683 -6,9% 636     

Saúde Infantil/Juvenil 519 0,0% 519     

Saúde do Adulto/Idoso 2 211 -60,8% 867     

Saúde da Comunidade 16 -87,5% 2     

Saúde Escolar 33 -3,0% 32     

Tratamento Feridas / Úlceras 92 -46,7% 49     

Outros 471 -64,1% 169     

Total 15 972 -34,2% 10 512       

Fonte: SIARS (Março 2018) 

Um dos principais focos de atenção da Equipa de Saúde Materna é, conforme mencionado 

anteriormente, a preparação da mulher para o nascimento, tendo sido realizados, no decorrer 

do ano de 2017,  382 contactos de enfermagem no âmbito da preparação psicoprofilática para o 

                                                        
5 Contactos incluídos na produção das várias Unidades Funcionais do DCSP (UCSP/USF e UCC). 
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parto, valor que não é comparável com o registado no ano anterior uma vez que os registos 

deste grupo foram alvo de reestruturação. Esta equipa realizou ainda 6 567 contactos em Saúde 

Materna, o que representa 52% do total de contactos de enfermagem em Saúde Materna 

efetuados no ACES, com 26,3% dos contactos de enfermagem referentes à revisão de puerpério 

a serem realizados por esta equipa. 

De salientar que os contactos realizados no âmbito desta equipa se encontram refletidos nas 

atividades desenvolvidas pelas UCSP, USF e UCC, destacando-se, neste contexto, apenas os 

contactos efetuados nas principais áreas de intervenção, razão pela qual não são apresentados 

os valores totais de contactos realizados pela equipa. 

Em 2017, o grupo de Saúde Materna deu continuidade à implementação do projeto 

“bem.me.quer”, nomeadamente com a organização e participação nas Comemorações da 

Semana do Aleitamento Materno no Baixo Alentejo, através da promoção de sessões 

fotográficas nos vários concelhos com mães a amamentar, que foram alvo de exposição na Rural 

Beja. Esta equipa colaborou ainda com diversos projetos existentes nos vários concelhos, 

nomeadamente na área da sexualidade. 

Equipa de Diabetes  

À semelhança de anos anteriores, a gestão da doença crónica tem sido alvo de particular 

atenção por parte do DCSP, nomeadamente no que respeita à problemática da Diabetes e 

complicações associadas que é tida como uma das áreas prioritárias de intervenção no seio da 

ULSBA, particularmente no que concerne à vigilância do pé diabético e à redução do número de 

amputações na região. Assim, durante o ano de 2017, deu-se continuidade à consulta de 

enfermagem do pé diabético nos CSP, com 14 consultas de enfermagem com espaço e horário 

próprio, tendo-se observado um aumento de 20% do número de consultas realizadas e de 22% 

no número de utentes diabéticos atendidos. Adicionalmente, e em virtude da carência de 

pessoal de enfermagem, houve a necessidade do enfermeiro “Elo de Articulação para a 

Diabetes” dar um maior apoio às UCSP Beja e Castro Verde, colaborando na prestação de 

cuidados ao pé diabético, o que inviabilizou a realização de visitas de acompanhamento a outros 

locais de consulta. 

Adicionalmente, a Unidade Coordenadora Funcional da Diabetes da ULSBA promoveu diversas 

atividades relacionadas com a Diabetes, nomeadamente através da organização das 
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comemorações regionais e concelhias do Dia Mundial da Diabetes 2017 (em Beja), subordinadas 

ao tema “As mulheres e a Diabetes”, que contaram com a participação de mais de 300 utentes 

de 12 dos 13 concelhos da área de abrangência da ULSBA e mais de 40 profissionais de saúde. 

2.1.4. UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA  

A Unidade de Saúde Pública funciona como observatório de saúde da área geodemográfica da 

ULSBA, competindo-lhe, designadamente, elaborar informação e planos no domínio da saúde 

pública, proceder à vigilância epidemiológica, gerir programas de intervenção no âmbito da 

prevenção, promoção e proteção da saúde da população em geral ou de grupos específicos e 

colaborar, de acordo com a legislação respetiva, no exercício das funções de autoridade de 

saúde.  

Durante o ano de 2017, e no âmbito das áreas de intervenção da USP, destacam-se as seguintes 

atividades:  

� Na área de Autoridade de Saúde, foram desenvolvidas, entre outras, atividades previstas 

no Decreto-Lei nº 82/2009, de 2 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de 

outubro, nomeadamente, a emissão de atestados médicos de isenção da 

obrigatoriedade do uso de cinto de segurança, juntas médicas de incapacidade e 

transladações, tendo resultado um valor total de taxas de 16.640,00 €. 

� Na área de vigilância epidemiológica foram desenvolvidas atividades de vigilância e 

investigação epidemiológicas dos fenómenos de saúde e dos seus determinantes, 

nomeadamente, nas doenças de declaração obrigatória, nas doenças transmissíveis, não 

transmissíveis e no desenvolvimento de planos de contingência. 

� Na área de saúde ambiental, foram desenvolvidas atividades de organização, 

coordenação e apoio a todas as ações de vigilância destinadas a prevenir, localizar e 

identificar riscos ambientais e ocupacionais para a saúde ocasionados por fenómenos 

naturais e/ou por atividades humanas, nomeadamente, água nas suas diversas 

utilizações, projetos e licenciamentos, situações de insalubridade, resíduos hospitalares, 

alterações climáticas, vigilância de vetores e investigação em saúde ambiental, tendo 

resultado um valor total de taxas de 4.100,00 €. 
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� Na área de saúde ocupacional, foram desenvolvidas atividades de coordenação, 

elaboração, participação e execução de programas de saúde ocupacional destinados a 

proteger e a promover a saúde dos trabalhadores no local de trabalho, nomeadamente, 

a nível da organização e funcionamento dos serviços de saúde no trabalho e na avaliação 

de riscos psicossociais nos professores do 1º ciclo do ensino básico. 

� Na área de saúde oral, foram desenvolvidas atividades de coordenação, avaliação e 

implementação do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral, nomeadamente a 

nível de consultas de higiene oral e de promoção da saúde oral nas escolas. 

� Na área de vacinação, foram desenvolvidas ações relacionadas com a coordenação e 

avaliação do Programa Nacional de Vacinação, bem como as medidas necessárias para o 

alcance de uma taxa de cobertura vacinal da população da área de abrangência da 

ULSBA, EPE. 

� Na área de promoção e proteção da saúde foram desenvolvidas parcerias e estratégias 

intersectoriais que fomentaram uma efetiva e integrada intervenção nesta área, 

contribuindo de uma forma abrangente para a alteração de estilos de vida e de 

comportamentos, nomeadamente, o Programa Nacional de Saúde Escolar e o Programa 

Regional do Alentejo de Promoção da Alimentação Saudável. 

No último trimestre de 2017, a USP da ULSBA, E.P.E., dinamizou a área de sanidade 

internacional, com a implementação da consulta do viajante e o centro de vacinação 

internacional.  

Ainda em 2017, a USP da ULSBA, E.P.E., promoveu a orientação de estágios das licenciaturas em 

Medicina - Internos do Ano Comum de Medicina e em Enfermagem. 

2.1.5. CENTRO DE DIAGNÓSTICO PNEUMOLÓGICO  

O Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP) é o serviço responsável pela prevenção e 

tratamento da tuberculose, nas suas múltiplas formas, tendo como âmbito de atuação a 

população do distrito de Beja (exceto o concelho de Odemira). 
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Quadro 2.11: Movimento do Centro de Diagnóstico Pneumológico  

Centro de Diagnóstico Pneumológico 

 
Consultas Utilizadores 

2016 ∆ (%) 2017 2016 ∆ (%) 2017 

Consultas Médicas       

Consultas de âmbito pneumológico 237 8,4% 257 86 39,5% 120 

Cessação tabágica 291 36,4% 397 98 38,8% 136 

Saúde Adultos 13 92,3% 25 12 83,3% 22 

Saúde Infantil/Juvenil     6    6 

Outras     4    4 

Total 541 27,4% 689 196 46,9% 288 

Contactos de enfermagem por local 2016 ∆ (%) 2017 2016 ∆ (%) 2017 

CDP 1 446 23,6% 1 787 381 43,3% 546 

Domicílio 35 -100,0%  1 -100,0% 0 

Escola 9 22,2% 11 1 0,0% 1 

Contacto telefónico 11 936,4% 114 11 609,1% 78 

Não presencial 292 74,7% 510 244 85,2% 452 

Outro 4 -75,0% 1 1 0,0% 1 

Total 1 797 34,8% 2 423 639 68,7% 1 078 

Contactos de enfermagem por programa 2016 ∆ (%) 2017 2016 ∆ (%) 2017 

Saúde do Adulto/Idoso 138 67,4% 231    

Saúde Infantil/Juvenil 2 1250,0% 27    

Acompanhamento de doentes com tuberculose 650 0,9% 656    

Acompanhamento de conviventes de doentes     
com tuberculose 

391 55,5% 608    

Intervenções breves em fumadores   104    

Grupo de Risco: Hipertensão 25 -44,0% 14    

Grupo de Risco: Diabetes 11 -72,7% 3    

Grupo de Risco: Cardiovascular 280 13,9% 319    

Saúde da Comunidade 13 -15,4% 11    

P.N.S.E.: Estilos de Vida 9 22,2% 11    

Outros programas de enfermagem 31 54,8% 48    

Total 1 550 31,1% 2 032    

Atividade de fisioterapia 2016 ∆ (%) 2017 2016 ∆ (%) 2017 

Prova de Função Respiratória - Espirometria 
simples 

390 24,9% 487 385 26,5% 487 

Prova de Função Respiratória - Espirometria com 
broncodilatação 

241 18,3% 285 239 19,2% 285 

Total 631 22,3% 772 624 23,7% 772 

Fonte: SIARS (Março 2018) 

Durante o ano de 2017 foram realizadas no CDP 689 consultas médicas, observando-se uma 

acréscimo de 27,4% face ao realizado em 2016, fruto dos aumentos observados em todos os 

tipos de consulta, com particular relevância das consultas de cessação tabágica. A este aumento 
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em termos do número de consultas corresponde igualmente um acréscimo no número de 

utilizadores do CDP. Do total de consultas realizadas, 37,3% são de âmbito pneumológico, com 

57,6% a serem de desabituação tabágica, tendo estas últimas registado um aumento de mais de 

36% e de quase 40% ao nível dos utilizadores. 

Na área de enfermagem observou-se um acréscimo de quase 35% nos contactos de 

enfermagem, que se refletiu num aumento superior a 30% nos contactos por programa de saúde 

face aos registados em 2016, motivado essencialmente pelo aumento no número de contactos 

nos programas da tuberculose, que representam 62,2% dos contactos de enfermagem. De 

salientar que, os cuidados na área da tuberculose contam com a colaboração de enfermeiros de 

referência para esta área nos vários concelhos. Neste âmbito, foram realizadas atividades de 

rastreio de tuberculose com 258 indivíduos (mais 79 utentes rastreados do que no ano anterior) 

sujeitos a rastreio de contacto tendo sido diagnosticados 36 casos com tuberculose latente. 

Em termos de fisioterapia, foram realizadas no CDP, 772 provas de função respiratória, o que 

representou um acréscimo de 22% face ao realizado em 2016, com 42% das espirometrias a 

serem realizadas com recurso a broncodilatação. 

Em termos de prevenção do consumo de tabaco em ambiente escolar, foi dada continuidade ao 

trabalho iniciado no arranque do ano letivo 2016/2017, no âmbito do projeto “#Eu não papo 

grupos – eu não papo fumos”, com a realização de Sessões de Educação para a Saúde "Escolhas 

felizes" com treino de competências – role playing "Saber dizer não!", sendo abrangidos 83 

alunos do 6º ano desta escola e a realização de uma caminhada com o grupo de alunos 

vencedores do concurso realizado em Novembro do ano anterior no Dia do Não Fumador, com 

entrega de folhetos à população presente no centro da cidade de Beja e afixação de cartazes nas 

Unidades de Saúde de Beja, numa ação de sensibilização no dia Mundial sem Tabaco. 

2.1.6. CENTRO DE ACONSELHAMENTO E DETEÇÃO PARA A INFEÇÃO VIH 

O Centro de Aconselhamento e Deteção Precoce para a Infeção VIH (CAD) tem como missão 

prevenir a transmissão da infeção pelo VIH, contribuir para o diagnóstico precoce, para que os 

utentes seropositivos possam beneficiar o mais precocemente de cuidados médicos e de apoio 

psicológico e social, assim como motivar os utentes a assumirem comportamentos que protejam 

a sua saúde e a de terceiros. Em 2017, o CAD voltou a contar com apoio na área de enfermagem, 
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por integração de uma profissional a partir do mês de Junho.  

Quadro 2.12: Movimento no Centro de Aconselhamento e Deteção - Beja. 

Centro de Aconselhamento e Deteção 

 2016 ∆ (%) 2017 Homens Mulheres 

Número de Atendimentos 279 -4,7% 266 120 146 

Número de atendimentos sem realização de teste 68 11,8% 76 27 49 

Testes rápidos 211 -10,0% 190 93 97 

Testes reativos 1 -100,0% 0 0 0 

Testes não reativos 210 -9,5% 190 93 97 

Testes confirmatórios 1 -100,0% 0   

Testes confirmatórios reativos 1 -100,0% 0   

Testes não reclamados 0 - 0   

Utentes VIH + corretamente referenciados 1 -100,0% 0   

Fonte: Relatório de Atividades do CAD 2017 

Em 2017, o CAD realizou 266 atendimentos, dos quais resultou a realização de 190 testes de VIH, 

verificando-se uma redução de 4,7% no número de atendimentos realizados e de 10% no 

número de testes realizados.  

Para além dos atendimentos realizados, o CAD desenvolve ainda outras atividades no âmbito da 

promoção da saúde na área da sexualidade, colaborando ativamente com as equipas de Saúde 

Escolar, na realização de sessões de esclarecimento na área da Saúde Sexual e Reprodutiva. 

Neste âmbito, em 2017, foram realizadas 168 atividades que contaram com a presença 3590 

alunos, o que representa um acréscimo considerável face às 59 atividades desenvolvidas em 

2016, para 1200 alunos. Estas atividades abrangeram os concelhos de Aljustrel, Almodôvar, 

Alvito, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola e Vidigueira.  

O CAD continuou a colaborar com entidades externas à ULSBA na promoção de atividades de 

sensibilização e educação para a saúde na área da sexualidade, realizando um total de 20 

sessões de esclarecimento, com um público-alvo de 770 pessoas, bem como rastreios à Infeção 

VIH/sida, nas 4 escolas que compõem o IPBeja, com componente formativa a jovens voluntários.  

Adicionalmente, a Direção Regional de Reinserção e dos Serviços Prisionais encaminhou para o 

CAD 9 jovens, para implementação de medida aplicada judicialmente, o que implica a frequência 

de programa formativo na área da sexualidade, a cargo do CAD. 

O CAD é ainda responsável pela planificação, execução e implementação do Projeto Des(COBRE) 
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o teu corpo, um projeto na área da prevenção da violência e abuso sexual de menores, que teve 

início no ano letivo 2017/2018 em todos os concelhos da área de abrangência da ULSBA. 

Adicionalmente, a psicóloga do CAD é ainda responsável pela coordenação e implementação do 

Programa “CUIDA-TE” ao nível da ULSBA. O Programa “CUIDA-TE” é um programa promovido 

pelo Instituto Português da Juventude I.P. que tem como principal objetivo trabalhar na área da 

saúde juvenil e na promoção de estilos de vida saudáveis, promovendo o aconselhamento e a 

prevenção primária, de forma abrangente, por intermédio de estratégias de comunicação, de 

informação e de apoio à ação junto dos jovens. Em 2017 e no que respeita à Medida 1 – Unidade 

Móvel, a execução foi de 100% das ações propostas em candidatura, com a colaboração das 

Equipas de Saúde Escolar e, no âmbito deste projeto (Medida 4 - Gabinete de Saúde Juvenil) 

foram atendidos 3 utentes, encaminhados pelo IPDJ, com vista à realização de teste de VIH. 

2.1.7. EQUIPAS DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS 

O DCSP conta com seis Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) nos concelhos de 

Almodôvar, Beja, Ferreira do Alentejo, Ourique Serpa e Vidigueira, que asseguram os cuidados 

domiciliários a utentes em situação de dependência bem como aos cuidadores informais que 

possuíam um contexto social ou familiar e uma situação de saúde cuja intensidade e 

complexidade dos cuidados permitisse a sua prestação no domicílio, tal como preconizado pela 

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).  

As ECCI de Almodôvar, Beja, Ferreira do Alentejo, Ourique e Serpa encontram-se integradas nas 

UCC existentes nos respetivos concelhos. 

A Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) de Almodôvar tem uma lotação de 10 

camas, tendo acompanhado, em 2017, 14 utentes, dos quais 9 foram casos novos e 5 

transitaram de anos anteriores. Durante o ano de 2017, 10 utentes internados em ECCI tiveram 

alta, um devido a transferência para Unidade de Convalescença, 4 por óbito e 5 por 

cumprimento de objetivos. 

Durante o ano de 2017, foi realizada uma média de uma média de 7,6 visitas domiciliárias por 

mês a cada utente integrado na ECCI de Beja, apresentando uma taxa de ocupação de 86,8%, 

com cerca de 57% dos utentes a terem tido alta com os objetivos atingidos. 
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A ECCI de Ferreira do Alentejo, no decorrer de 2017, realizou uma média de 13,9 visitas 

domiciliárias por mês a utentes internados em ECCI, 28,8% das visitas realizadas aos fins de 

semana e feriados, com um tempo médio de permanência em ECCI de aproximadamente 195 

dias, tendo cerca de 85% dos utentes, atingido os objetivos e 71,4% obtido ganhos expressos no 

controlo da dor. 

A ECCI de Ourique, durante o ano de 2017, efetuou visitação domiciliária, a mais de 90% dos 

utentes admitidos na ECCI, nas primeiras 48h após o internamento, realizando cerca de 25% de 

visitas aos fins de semana e feriados, numa média de 11 visitas por mês a cada utente internado 

em ECCI.  

A ECCI de Serpa, com uma lotação de 20 vagas, manteve a resposta às solicitações referenciadas 

para cuidados domiciliários integrados, no âmbito da RNCCI, à população do concelho de Serpa, 

tendo acompanhado 47 utentes, destes 30 foram casos novos, 17 transitaram de anos 

anteriores. Relativamente aos motivos de internamento na ECCI: 37 com necessidades de 

cuidados de enfermagem; 12 com necessidades de cuidados de fisioterapia; 5 com necessidades 

de cuidados de reabilitação; 3 com necessidades de cuidados paliativos e 1 com necessidade de 

apoio psicológico. 

A ECCI da Vidigueira tem uma lotação de 15 vagas, tendo 36 utentes recebido cuidados 

continuados integrados domiciliários, com 13 a terem transitado de anos anteriores e 23 a 

constituírem novas admissões. Dos 36 utentes acompanhados pela equipa ao longo de 2017, 8 

utentes faleceram, 1 foi transferido para UCP, 1 transferido para a UMDR, 1 para ULDM, 2 foram 

internados em Lar de Apoio a Idosos e 9 tiveram alta para a equipa de saúde, por melhoria do 

estado geral e clínico, o que perfaz um total de 23 altas. O número total de domicílios de 

enfermagem realizados aos utentes em ECCI durante o ano de 2017 foi de 2 067. A ECCI da 

Vidigueira contou com a acessória técnica da ECSCP Beja+ no acompanhamento de 5 utentes 

admitidos em ECCI, sendo que 2 dos quais vieram a falecer tendo a equipa acompanhado 

sempre a família no processo de luto, 1 teve alta a seu pedido, e 1 foi transferido para a UCP 

devido ao agravar da sua situação clinica e 1 transitou para o ano de 2018. 
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2.1.8. OUTRAS EQUIPAS 

As outras equipas que não constituem Unidades Funcionais do DCSP são essencialmente 

formadas por profissionais de enfermagem e por técnicos da URAP, embora algumas delas 

também contem com apoio médico que, conjuntamente, desenvolvem esforços no sentido da 

melhoria da qualidade de saúde da população baixo alentejana. 

Equipas Coordenadoras Locais  

As Equipas Coordenadoras Locais (ECL), da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

(RNCCI) são equipas multidisciplinares de coordenação de âmbito local que asseguram a 

articulação de recursos, assumindo os fluxos de referenciação e o acompanhamento das 

unidades e equipas da sua área de influência. Neste contexto, o DCSP integra seis Equipas 

Coordenadoras Locais (ECL) – ECL Aljustrel, Alvito, Cuba, Ferreira do Alentejo e Vidigueira; ECL 

Almodôvar e Mértola; ECL Beja; ECL Castro Verde e Ourique; ECL Moura e Barrancos e ECL Serpa. 

Durante o ano de 2017 foram realizadas 178 referenciações de utentes para a ECL de Beja, 26% das 

quais para ECCI, 14,6% para Unidades de Convalescença, 27% para Unidades de Media Duração e 

Reabilitação (UMDR); 25,8% para Unidades de Longa Duração e Manutenção (ULDM) e 6,2% para 

Unidades de Cuidados Paliativos (UCP). 

Ao longo do ano foram sinalizados para a ECL de Ferreira do Alentejo cerca de 181 utentes, 

registando se um decréscimo de 16% (215) relativo ao ano anterior, distribuídas pelas seguintes 

tipologias: UMDR – 29,1%, ULDM – 24,5%, ECCI – 21;0%, UC – 13,0% e UCP – 10,5%. 

Durante o ano 2017 ingressaram nas unidades de internamento e ECCI abrangidas pela ação da 

ECL Serpa 263 utentes, nomeadamente 37% na tipologia Convalescença, 22% na UMDR, 21% na 

UCP, 11% na ECCI e 9% na ULDM.  

Equipas Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos 

No sentido de permitir ao doente, sempre que possível e que este o deseje, a sua permanência 

no domicílio em fase final de vida, reduzindo assim o recurso ao Serviço de Urgência e a 

internamentos hospitalares evitáveis o DCSP conta com a colaboração de 3 equipas comunitárias 

de suporte em cuidados paliativos – a Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos 
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Beja+ que atua em 10 dos 13 concelhos do Baixo Alentejo, e mais duas equipas que atuam nos 

concelhos de Moura/Barrancos e Mértola. 

A Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos Beja+ (ECSCP Beja+) é constituída por 

um equipa nuclear formada por médica e enfermeira em tempo integral que articulam com uma 

assistente social e duas psicólogas, que integram a equipa a tempo parcial. 

A área de intervenção desta equipa abrange 10 dos 13 concelhos que integram o DCSP pelo que 

a prestação direta de cuidados aos doentes em acompanhamento é, em grande medida, 

assegurada pelas equipas de enfermagem das diversas Unidades Funcionais dos Centros de 

Saúde (USCP, USF e UCC), uma vez que se conta com o trabalho de proximidade prestado pelos 

enfermeiros de referência para os cuidados paliativos em cada UF.  

 Quadro 2.13: Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos Beja+ 

Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos Beja+ 

 Consultas Utilizadores 

Área Médica 2016 ∆ (%) 2017 2016 ∆ (%) 2017 

Consultas médicas por tipo de consulta 360 17,2% 422 269 -1,5% 265 

Saúde Adultos 87 -34,5% 57 58 -13,8% 50 

Cuidados Continuados 8 -100,0%   6 -100,0%  

Cuidados Paliativos 59 -100,0%   40 -100,0%  

Receituário 7 71,4% 12 7 57,1% 11 

Outras 199 77,4% 353 158 29,1% 204 

Consultas médicas por local 360 17,2% 422 230 4,3% 240 

Domicílio 335 20,9% 405 207 7,7% 223 

Consultório 16 -25,0% 12 15 -20,0% 12 

Recurso 9 -44,4% 5 8 -37,5% 5 

Área de Enfermagem 2016 ∆ (%) 2017 2016 ∆ (%) 2017 

Contactos de enfermagem por programa de saúde 700 -30,0% 490     

Programa Nacional de Cuidados Paliativos 369 14,4% 422     

Programa de Cuidados Continuados 319 -82,8% 55     

Tratamento Feridas / Úlceras 5 -60,0% 2     

Dependentes 1 0,0% 1     

Outros 6 66,7% 10     

Contactos de enfermagem por local 391 11,3% 435 264 12,9% 298 

Domicílio 247 27,9% 316 152 30,9% 199 

Lar de Idosos 73 -4,1% 70 48 8,3% 52 

Hospital/Internamento 33 -36,4% 21 29 -31,0% 20 

Centro de Saúde 4 -100,0% 0 4 -100,0% 0 

Contacto telefónico 30 -60,0% 12 27 -55,6% 12 

Não presencial 1 1200,0% 13 1 1100,0% 12 

Outros 3 0,0% 3 3 0,0% 3 

Fonte: SIARS (Março 2018) 
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As consultas médicas realizadas pela ECSCP Beja+ observaram um acréscimo de 17,2% que foi 

acompanhado por um aumento de 4,3% no número de utilizadores e de 20,9% no número de 

domicílios médicos. Os cuidados de enfermagem verificaram igualmente acréscimos, quer ao 

nível do número de contactos realizados, quer no número de utilizadores, salientando-se que 

mais de 70% destes contactos foi efetuado no domicílio do utente.  

Cada utente acompanhado pela ECSCP Beja+ usufruiu, em média, de 1,8 visitas domiciliárias 

médicas, e de 1,6 de enfermagem, sendo de realçar o acréscimo observado neste tipo de 

contacto, em oposição à diminuição observada em termos do acompanhamento em ambiente 

hospitalar ou de internamento. 

 

Relativamente aos dados das outras duas Equipas de Paliativos que atuam nos concelhos de 

Moura, Barrancos e Mértola, não é possível discriminar os mesmos uma vez que estas equipas 

integram as respetivas UCSP pelo que a sua produção foi apresentada conjuntamente com as 

dessas Unidades. 
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2.2. CUIDADOS DE SAÚDE HOSPITALARES 

É preocupante a marcada falta de médicos em alguns serviços, podendo fazer condicionar a 

médio prazo o seu funcionamento e a viabilidade de resposta nomeadamente nos Serviços de 

Anestesiologia, Cardiologia, Fisiatria, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Urologia. Apesar da 

abertura de inúmeros procedimentos concursais nos últimos anos para a fixação de médicos 

nestas especialidades, a maioria dos concursos ficou deserta.  

Para além da falta de médicos, deve também preocupar a sua elevada faixa etária média, a qual 

condiciona a sua disponibilidade para o normal funcionamento do Serviço, nomeadamente para 

o apoio ao Serviço de Urgência. 

A carência de médicos deverá ser ultrapassada com medidas alternativas e exigentes, 

nomeadamente telesaúde e a definição de protocolos de articulação ou afiliação, em especial 

nas especialidades de Cirurgia Vascular, Reumatologia e Dermatologia, áreas em que por falta de 

recursos do Hospital de Évora não têm tido uma resposta adequada, com a consequente saída 

de doentes da região Alentejo. Serão medidas a trabalhar a implementar nos próximos dois 

anos. Outra área carente e a necessitar urgentemente de apoio é a neuroradiologia, 

nomeadamente a neurorradiologia pediátrica, sendo urgente estabelecer protocolos de 

colaboração baseados na telemedicina para apoio desta especialidade ao Serviço de Imagiologia.  

 

Da análise global da produção hospitalar realça-se: 

� Um total de primeiras consultas ligeiramente superior ao verificado em 2016 e um 

pequeno decréscimo das consultas subsequentes, atingindo-se uma taxa de primeiras 

consultas de 38,8%, melhor que a percentagem contratualizada (37,3%); 

� O decréscimo de 6,8% da produção cirúrgica, com especial enfoque na cirurgia 

programada de ambulatório (descida de 8,2%); 

� O crescimento de 9,5% da atividade do Hospital de Dia, com particular ênfase para a 

área da psiquiatria e da pedopsiquiatria, com aumentos de 36% e 25%, respetivamente; 

� A redução de 5,6% do número de doentes saídos por cama de internamento e o 

aumento de 6% da demora média; 

� Redução de 5% do número de atendimentos no serviço de urgência, em particular das 

áreas pediátrica e ginecológica e obstétrica. 
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 Quadro 2.14: Produção Hospitalar  

Consulta Externa 2016 2017 ∆ (%) 
Contratado 

2017 
Taxa de 

Realização 

Total de Consultas (médicas e não médicas) 110.546 108.358 -2,0% 111.491 97,2% 

Total de Consultas Médicas (sem Med. Trabalho) 92.575 92.078 -0,5% 93.201 98,8% 

   * Primeiras consultas médicas (sem Med. Trabalho) 35.427 35.756 0,9% 34.764 102,9% 

   * Primeiras consultas médicas referenciadas dos CS 
pelo CTH 

10.828 10.823 0,9% 10.954 98,8% 

% Primeiras consultas médicas no total de consultas 
médicas (sem Med. Trabalho) 

38,3% 38,8% 1,5% 37,3% 104,1% 

Internamento 2016 2017 ∆ (%) 
Contratado 

2017 
Taxa de 

Realização 

 Lotação 215 215 0,0% 215 100,0% 

 Total Doentes Saídos 8.330 7.915 -5,0% 8.290 95,5% 

 Número Dias Internamento dos Doentes Saídos 61.213 61.092  -0,2% - - 

 Número Dias Internamento dos Doentes Tratados 61.865 61.878 0,0% - - 

 Demora Média Internamento dos Doentes Saídos 
(em dias) 

7,43 7,82 5,3% 7,42 94,6% 

 Taxa de Ocupação (%) 78,6% 78,9% 0,3% 78,6% 100,3% 

Urgência 2016 2017 ∆ (%) 
Contratado 

2017 
Taxa de 

Realização 

N.º Total de Urgências 109.359 103.903 -5,0% 106.000 98,02% 

Médico-Cirúrgica 62.985 59.245 -5,9% 61.750 95,9% 

Básica 46.374 44.658 -3,70% 44.250 100,9% 

Hospital de Dia 2016 2017 ∆ (%) 
Contratado 

2017 
Taxa de 

Realização 

Nr Total de Sessões  9.434 10.336 9,5% - - 

Nr Total de Sessões sem administração de 
citotóxicos IV  

6.864 7.494 9,2% 7.100 105,5% 

   * Imunohemoterapia 1.681 1.890 12,43% -  - 

Base 1.286 1.494 16,17% -  - 

Especialidade 395 396 0,25% 394 101% 

   * Quimioterapia 5.286 5.407 2,29% -  - 

Base 2.716 2.565 -5,56% -  - 

Administração IV citotóxicos
6
 2.570 2.842 10,58% 2.120 134% 

   * Pediatria (Base) 618 608 -1,62% -  - 

   * Psiquiatria 1.849 2.431 31,48%  - -  

Base 906 1.479 63,25% - - 

Especialidade 943 952 0,95% 1.915 50% 

   * Total sessões Base 
7
 5.563 5.619 1,01% 4.910 114% 

                                                        
6 As sessões de quimioterapia para administração intravenosa de citotóxicos são convertidas em episódios de GDH médico de ambulatório, 
pelo que devem ser deduzidas do número total de sessões de hospital de dia contratadas  
7 Para efeitos de contratualização com a ACSS, as sessões de hospital de dia assinaladas como Base não são consideradas sessões de 

especialidade, uma vez que nestas não são realizados procedimentos médicos elegíveis para serem consideradas sessões das 
especialidades respetivas. 
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Bloco Operatório 2016 2017 ∆ (%) 
Contratado

8
 

2017 
Taxa de 

Realização 

Total Intervenções cirúrgicas 5.506 5.131 -6,8% 5.548 92,5% 

   Cirurgia programada convencional 1.665 1.556 -6,5% 1.450 107,3% 

   Cirurgia programada ambulatório 2.670 2.453 -8,2% 2.598 94,4% 

   Cirurgia urgente 1.171 1.122 -4,2% 1.500 74,8% 

% Cirurgias ambulatório no total cirurgias 
programadas 

61,6% 61,2% -0,7% 64,18% 95,3% 

Fonte: SICA - Dez 2016/2017 (Março 2018) 

Nos subcapítulos seguintes são analisadas em detalhe cada uma das linhas de produção. 

2.2.1. INTERNAMENTO 

A atividade assistencial é assegurada pelos serviços do Hospital José Joaquim Fernandes com 

uma lotação global de 215 camas, distribuindo-se pelas diferentes especialidades, de acordo 

com a tabela seguinte: 

 Quadro 2.15: Especialidades com internamento  

Especialidade Lotação 

Medicina Interna 60 

Hematologia  2 

Pneumologia  2 

Neurologia 2 

AVC 6 

Cardiologia  14 

Cirurgia  40 

O.R.L.  1 

Urologia  8 

Oftalmologia  2 

Ortopedia  25 

Ginecologia  6 

Obstetrícia  14 

Pediatria  9 

Neonatologia  4 

UCIP  8 

Psiquiatria  12 

Total 215 

Fonte: SICA - DEZ 2017 (Março 2018) 

Registou-se um total de 7.915 doentes tratados no internamento com alta hospitalar em 2017, o 

que corresponde a um decréscimo de 5% relativamente ao período homólogo, ficando assim 

                                                        
8 Contratualização é em n.º de GDH e não nº de intervenções. Aqui trata-se do objetivo definido em sede de Plano de Desempenho. 
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aquém da meta contratualizada de 8.290 doentes saídos. 

Em termos de produção de episódios agrupados em GDH válidos para faturação, importa 

sublinhar algumas alterações substanciais ocorridas no ano, que, a esta data, dificultam uma 

caracterização rigorosa: 

� Foi introduzido em 2017 um novo classificador de doenças – o ICD-10CM/PDS e um novo 

agrupador. A formação externa oficial dos médicos codificadores iniciou-se já tarde e foi 

necessário fazer-se formação interna adicional, o que necessariamente atrasou o 

processo de codificação. Por outro lado, o facto de o novo classificador ter uma filosofia 

muito diferente do anterior, obrigou a um período de adaptação e familiarização a toda 

uma nova e extensa lista de procedimentos, pelo que a codificação tornou-se bastante 

mais morosa. À data da elaboração do presente relatório ainda não estava concluído o 

trabalho de codificação e agrupamento dos episódios de episódios de internamento. 

� Detetou-se a existência de muitos casos de episódios codificados em GDH cirúrgicos que, 

com o anterior classificador e agrupador e tendo procedimentos e diagnósticos 

semelhantes, antes geravam GDH Médicos. Até à data ainda não se concluiu por que 

razão isso se verifica. Assim, em 2017 temos uma proporção de GDH médicos face ao 

número de doentes saídos do internamento muito inferior à existente em 2016, não 

tendo havido alterações significativas da casuística do internamento do hospital. 

Poderão, por isso, haver correcções a serem introduzidas; 

� Note-se também que no conjunto dos GDH cirúrgicos de internamento o segundo GDH 

mais frequente é o 951, quando anteriormente este GDH era muito residual. Constata-se 

através do BI da Morbilidade Hospitalar que existem várias unidades hospitalares onde 

se verifica esta situação.  

Apesar das condicionantes, as estimativas, tendo em conta os episódios codificados e por 

codificar, são que teremos um total de 5.746 internamentos agrupados em GDH médicos, o que 

representa um incumprimento de quase 10% face à meta contratualizada e um total de 3.139 

internamentos agrupados em GDH cirúrgicos de internamento, significando um nível de 

cumprimento de 107,7% do objetivo contratado para esta linha de produção. 
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 Quadro 2.16: Internamento - Produção  

Internamento 2016 2017 ∆ (%) 
Contratado 

2017 
Taxa de 

Realização 

 Lotação 215 215 0,0% 215 100,0% 

 Total Doentes Saídos (excl. berçário) 8.330 7.915 -5,0% 8.290 95,5% 

Total de GDH (inclui berçário) 9.374 8.885 -5,2% 9.255 95,6% 

 Doentes Saídos - GDH Médicos 6.574 5.746 -12,6% 6.340 90,6% 

 Doentes Saídos - GDH Cirúrgicos 2.800 3.139 12,1% 2.915 107,7% 

 Número Dias Internamento dos Doentes Saídos 61.213 61.092 -0,2% - 
 

 Número Dias Internamento dos Doentes Tratados 61.865 61.878 0,0% - 
 

Fonte: SICA Dez 2016/2017. GDH são uma estimativa tendo em conta a codificação existente à data de 23/02/2018 

Relativamente à evolução dos principais indicadores de eficiência do internamento, observou-se 

uma manutenção da taxa de ocupação global nos 79% e uma subida, face a 2016 da demora 

média em 0,4 dias, tendo-se fixado nos 7,82 dias, o que representa um desvio de 5% face ao 

objetivo contratualizado. Para este aumento contribuíram vários fatores, como a maior taxa de 

ambulatorização e a existência de episódios de longa duração, em particular os decorrentes das 

dificuldades de alta administrativa após alta clínica. Apesar deste aumento, quando comparada 

com os padrões regionais e nacionais, a demora média representa um bom resultado, já que a 

média nacional calculada a outubro é de 8,3 dias e a média da região Alentejo é de 8,1 dias. 

Quadro 2.17: Internamento – Indicadores de desempenho 

Internamento 2016 2017 ∆ (%) 
Contratado 

2017 
Taxa de 

Realização 

 Demora Média Internamento dos Doentes Saídos 
(em dias) 

7,43 7,82 5,3% 7,42 94,6% 

Índice de demora média ajustada 1,0559 1,0573 0,1% 1 94,3% 

Taxa de mortalidade 7,3% 7,81% 7,0% - - 

Índice de mortalidade ajustada 1,2404 1,3273 7,0% 1,25 92,8% 

 Taxa de Ocupação  78,6% 78,9% 0,4% 78,6% 105,7% 

% de doentes saídos com duração de 
internamento acima do limiar máximo 

1,92 1,97 4,7% 1,8 90,6% 

Fonte: SICA (DEZ 2016/2017). Indicadores de Desempenho de 2017 apurados com base nos processos que estavam agrupados em 

GDH até 24/10/2017. Indicadores 2016 do Q1-Índice Desempenho Global do SICA, extraído a 11 de Março 2018. 



 

 

 

62 RELATÓRIO E CONTAS 2017
6  

 

 

Gráfico 2.20: Internamento – Demora Média a Outubro 2107, por ARS 

Fonte: Portal do SNS, Monitorização do SNS, Monitorização Mensal (Março 2018) 

 

Gráfico 2.21: Internamento – Demora Média 2017, por Unidade Hospitalar da ARS Alentejo 

Fonte: Portal do SNS, Transparência, Atividade de Internamento Hospitalar (Março 2018) 

Mais relevante que analisar a demora média simples é avaliar a evolução no tempo e a 

comparabilidade com outras entidades do mesmo grupo ou região do índice de demora média 

ajustada. Contudo, uma vez que existe a nível nacional, e também na ULSBA, um grande atraso 

na codificação dos episódios de internamento, não dispomos de valores muito atualizados deste 

índice. Com os dados disponíveis na Base de Dados de Morbilidade Nacional que representam 

36% dos episódios do ano, o índice da ULSBA era de 1,0573, o que representa um grau de 

cumprimento deste indicador de 94,3%.  

Comparativamente às restantes ULS, a ULSBA não está mal posicionada, embora a demora 

média ajustada (ou seja, tendo em conta os graus de severidade dos doentes tratados) seja 

superior à do grupo de hospitais a que pertence – o Grupo C. Porém, há que ter alguma reserva 

nesta comparação já que este indicador também depende muito da qualidade e atualização da 

codificação dos episódios de internamento de cada instituição. 
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Em relação ao ano anterior, em que se registou uma demora média ajustada de 1,0559, 

representa um ligeiríssimo aumento de 0,1%. 

 

Gráfico 2.22: Internamento – Demora Média Ajustada 2107- SICA, por Unidade Local de Saúde  

Fonte: SICA – referente a Outubro 2017 (Março 2018) 

Os índices de demora média ajustadas das ULS apurados no BI da Morbilidade Hospitalar não 

são coincidentes com os disponíveis no SICA, provavelmente por que se reportam a datas 

diferentes, mas, ainda assim, não alteram a ordem entre as unidades hospitalares das respetivas 

ULS. Para efeitos de cálculo de índice de desempenho, tomam-se como referencia os indicados 

no SICA. 

 

Gráfico 2.23: Internamento – Demora Média Ajustada 2017- BIMH, por Unidade Local de Saúde 

Fonte: BI para a Morbilidade Hospitalar – referente a valores acumulados a Outubro (Março 2018) 

A demora média dos doentes tratados na ULSBA cujos episódios de internamento foram 

classificados com um grau de severidade “Menor” e “Moderado” é maior que a média de todas 

as instituições pertencentes ao grupo C e que a média nacional. Mas, menor que a registada no 

ano passado. Já no conjunto dos doentes tratados cujos internamentos foram classificados com 

um nível de severidade” Major” e “Extremo”, a demora média da ULSBA é menor que a média 

nacional.  



 

 

 

64 RELATÓRIO E CONTAS 2017
6  

 

Esta informação carece de uma análise mais aprofundada, já que parece haver na ULSBA uma 

grande concentração de episódios classificados com severidade Menor, o que poderá ser 

resultado da insuficiência de registos no processo clínico que permitam uma correta 

caracterização dos procedimentos realizados durante o internamento e a correta atribuição do 

nível de severidade.  

Quadro 2.18: Internamento – Demora média por níveis de severidade e comparação com o Grupo C e com o País 

Severidade da doença 
ULSBA-2016 ULSBA-2017 Grupo C Nacional 

% DM % DM % DM % DM 

Menor 55,47% 4,93 59,44% 4,57 52,55% 4,16 52,16% 4,44 

Moderado 34,18% 8,98 30,43% 8,63 31,47% 8,18 31,63% 8,51 

Major 8,6% 13,99 8,39% 12,97 13,77% 12,37 13,96% 13,11 

Extremo 1,75% 16,63 1,74% 17,70 2,21% 20,30 2,25% 21,53 

Fonte: BI para a Morbilidade Hospitalar – referente a valores acumulados a Outubro (Março 2018) 

A determinação do nível de severidade depende de forma direta e determinante da qualidade e 

quantidade dos registos efetuados no processo clínico uma vez que são estes que permitem aos 

médicos codificadores efetuar uma correta codificação dos cuidados prestados ao doente e dos 

diagnósticos que de modo real caracterizam o seu estado de saúde. Mas, mais que a quantidade 

de procedimentos, o que é verdadeiramente importante é a qualidade ou a pertinência dos 

mesmos. 

Quadro 2.19: Internamento – Número médio de diagnósticos e procedimentos por episódio 

  ULSBA Grupo C Nacional 

Nº médio de procedimentos por episódio em internamento  4,81 4,30 4,07 

Nº médio de diagnósticos por episódio em internamento  4,49 5,89 5,73 

Fonte: BI para a Morbilidade Hospitalar – referente a valores acumulados a Outubro (Março 2018) 

Por outro lado, a introdução do novo classificador de doenças – o ICD-10, com profundas 

alterações face ao anterior ICD-9, exigiu um processo de adaptação às novas regras de 

classificação dos procedimentos, que ainda está em curso, o que condiciona a classificação dos 

níveis de severidade. 

Do conjunto de fatores: défice de registos do processo clínico; profundas alterações introduzidas 

com o novo classificador; dificuldades de atribuição de alta hospitalar por falta de apoios 

familiares e sociais; carência de transportes públicos e grande dispersão geográfica, resultam 
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episódios com baixos níveis de severidade e com um número de dias de internamento acima do 

normal ou da média para esse nível de severidade.  

Internamente estão a ser tomadas medidas junto dos médicos especialistas no sentido de 

melhorar os registos nos processos clínicos. Por outro lado, reconhecem-se oportunidades de 

melhoria dos processos internos e da articulação entre os serviços e profissionais que permitam 

uma redução da demora média, o que será levado a cabo em 2018. 

Outra perspetiva da eficiência e qualidade do internamento é dada pelo índice de mortalidade 

ajustada, o qual, segundo os dados disponíveis no SICA (referentes a Outubro, mês em que a 

taxa de codificação, sobretudo de episódios de internamento, ainda era muito baixa), era de 

1,3397, o que representa um nível de cumprimento de 92,8% face ao objetivo contratualizado 

de 1,25. Tendo em conta que este índice é apurado com apenas 36% de episódios codificados e 

muitos deles não auditados, tendo já sido posteriormente alterada a sua codificação, 

entendemos não utilizar este valor para o apuramento do IDG final a espelhar nas contas. 

Optámos por aplicar a mesma taxa de crescimento da taxa de mortalidade normal à taxa 

ajustada (1,2409×1,07), resultando num nível de cumprimento de 93,8%. 

Mais uma vez, este indicador depende muito da qualidade e da atualização da codificação e bem 

assim do apuramento do risco de mortalidade de cada episódio agrupado em GDH. Não 

podemos de nenhuma forma afirmar que na ULSBA, tendo em conta os níveis de risco de 

mortalidade dos doentes, se morre mais que na média das outras unidades hospitalares do 

grupo a que pertence. Assim, será mais prudente avaliar este indicador quando a maioria dos 

episódios estiver codificada em todas as entidades. 

 

Quanto ao indicador da percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do 

limiar máximo, segundo os dados do SICA e tendo em conta a codificação existente até outubro, 

2,75% dos episódios de internamento tiveram uma duração acima do limiar máximo 

estabelecido para o respetivo GDH, o que representa um grau de cumprimento de 47,2% face ao 

objetivo contratado de 1,8% e um aumento de 43% face à proporção registada em 2016 - 1,92%. 

Claro que este não é o valor definitivo, já que à data do seu apuramento estavam muitos 

episódios por codificar. É de estranhar que tendo a demora média aumentado 7%, este 

indicador se agrave em 47%. Nesse sentido, calculámos o indicador com base nos episódios 

codificados disponíveis no SIMH à data de 9 de Março, com um universo de episódios 
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codificados que representava 80% do total e obtivemos o valor de 1,54%. Contudo, e dado que 

dos 20% de episódios por codificar a maioria era de Ortopedia e Medicina Interna, 

especialidades onde tipicamente existem mais casos destes, optámos por não considerar este 

valor para o apuramento do IDG final, e pressupusemos que seria próximo do registado em 

2016, que foi de 1,92%. Assim, considerámos 1,97%. 

 

Gráfico 2.24: Internamento – % de episódios com tempo internamento acima do limiar máximo, por Unidade Local de Saúde 

Fonte: SICA – referente e Outubro 2017 (Março 2018) 

Analisando os episódios cuja duração do internamento é maior que o limiar superior do 

respetivo GDH, verificamos que 13% destes foram classificados com um nível de severidade 

menor ou moderado, o que, tendo em conta a média nacional, é um pouco elevado. Mas, uma 

vez que existem disparidades tão grandes no atraso da codificação entre as unidades 

hospitalares que se refletem em proporções muito díspares entre elas, há que ter alguma 

reserva nesta análise.  

 

Gráfico 2.25: Internamento – % de episódios com tempo internamento acima do limiar superior e com nível de severidade menor 
ou Moderado, por Unidade Local de Saúde 

Fonte: BI para a Morbilidade Hospitalar referente a Outubro 2017 (Março 2018) 
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A percentagem de reeinternamentos nos 30 dias após a alta hospitalar, com os dados 

reportados a outubro, é de 4,07%, estando abaixo da maioria das unidades do Grupo C. 

 

Gráfico 2.26: Internamento – % de Reinternamentos em 30 dias, por unidade hospitalar do Grupo C 

Fonte: Portal do SNS, Transparência, Atividade Internamento Hospitalar, Reinternamento em 30 dias em Outubro de 2017 (Março 2018)  

O indicador cuja análise é mais pertinente, sendo aquele que é contratualizado, é a percentagem 

de reinternamentos em 30 dias, considerando apenas episódios agrupados na mesma Grande 

Categoria de Diagnóstico. Regista-se, considerando a codificação existente até outubro, uma 

taxa de reeinternamentos de 2,36%, o que representa um grau de cumprimento de 121% face à 

meta contratada de 3%. Comparando com as restantes Unidades Locais de Saúde temos uma 

boa taxa, mas esta análise tem as suas limitações, já que desconhecemos o atraso de codificação 

existente nas restantes entidades. Comparado com o ano anterior, em que esta percentagem foi 

de 3,27%, estaremos melhor. Contudo, para o apuramento do IDG final, considerámos que seria 

de 2,41%. 

 

Gráfico 2.27: Internamento – % de Reinternamentos em 30 dias, na mesma GCD, por Unidade Local de Saúde 

Fonte: SICA – referente e Outubro 2017 (Março 2018) 
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Relativamente à análise da evolução dos GDH mais frequentes no HJJF afere-se que no período 

em análise, à semelhança dos anos anteriores, continuam a ter um forte peso os GDH que 

advêm da atividade obstétrica, concretamente os partos. 

As doenças e perturbações do aparelho digestivo constituem o grupo com maior número de 

episódios de entre os episódios agrupados em GDH cirúrgicos, seguido do grupo de doenças e 

perturbações do sistema músculo-esquelético e tecido conjuntivo, com um peso de 15% no total 

de GDH cirúrgicos codificados até à data de elaboração deste relatório. 

Quadro 2.20: Peso de cada CGD no total de GDH Cirúrgicos do Internamento 

Proporção de internamentos agrupados em GCD – GDH Cirúrgicos - 6 mais representativas 

Doenças e Perturbações do Aparelho Digestivo 20% 

Doenças e Perturbações do Sistema Músculo-esquelético e Tecido Conjuntivo 15% 

Doenças e Perturbações do Aparelho Circulatório 14% 

Gravidez, Parto e Puerpério 13% 

Doenças e Perturbações do Sistema Hepatobiliar e Pâncreas 8% 

Doenças e Perturbações do Aparelho Genital Feminino 7% 

Fonte: SIMH (23 Fevereiro 2018, data em que existiam 1.728 episódios de internamento por agrupar) 

Os GDH cirúrgicos de internamento mais frequentes são os relacionados com a realização de 

cesariana, de colecistectomias, de reparação de hérnias, de facoemulsificacão e aspiração de 

catarata, implantação de pacemakers.  

Quadro 2.21: Proporção dos GDH Cirúrgicos do Internamento 

Proporção de internamentos agrupados em GDH – GDH Cirúrgicos - 15 mais frequentes 

540 Parto por cesariana 11,5% 

951 Procedimentos moderadamente extensos, não relacionados com o diagnóstico principal 7,0% 

263 Colecistectomia laparoscópica 5,2% 

228 Procedimentos para hérnia inguinal, femoral e/ou umbilical 4,8% 

221 Procedimentos major no intestino delgado e/ou no intestino grosso 4,6% 

171 Implantação de pacemaker cardíaco permanente, sem enfarte agudo do 
miocárdio/insuficiência cardíaca/choque 4,2% 

73 Procedimentos no olho exceto órbita 4,2% 

225 Apendicectomia 3,7% 

173 Outros procedimentos vasculares 3,6% 

513 Procedimentos no útero e/ou anexos por doença não maligna exceto mioma uterino 2,9% 

308 Procedimentos na anca e/ou fémur por traumatismo exceto substituição da articulação 2,4% 

227 Procedimentos para hérnia exceto inguinal, femoral e/ou umbilical 2,3% 

315 Procedimentos no ombro, braço e/ou antebraço 2,3% 

363 Procedimentos na mama exceto mastectomia 2,0% 

175 Procedimentos cardiovasculares percutâneos sem enfarte agudo do miocárdio 2,0% 

Fonte: SIMH (23 Fevereiro 2018, data em que existiam 1.728 episódios de internamento por agrupar) 
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Não considerando os diagnósticos de parto e recém-nascidos, as categorias de diagnóstico mais 

frequentes, considerando os episódios agrupados até 23/2/2018 em GDH médicos, são os dos 

sistemas respiratório e cardiovascular.  

 

Quadro 2.22: Peso de cada CGD no total de GDH Médicos do Internamento 

Proporção de internamentos agrupados em GCD – GDH Médicos - 6 mais representativas 

Recém-nascidos e Lactentes com Afecções do Período Perinatal 24% 

Gravidez, Parto e Puerpério 17% 

Doenças e Perturbações do Aparelho Respiratório 12% 

Doenças e Perturbações do Aparelho Circulatório 8% 

Doenças e Perturbações do Sistema Hepatobiliar e Pâncreas 8% 

Doenças e Perturbações do Sistema Nervoso 5% 

Fonte: SIMH (23 Fevereiro 18, data em que existiam 1.728 episódios de internamento por agrupar) 

Os GDH médicos mais frequentes, não considerando os resultantes da atividade obstétrica, são 

os relacionados com a realização de CPRE e outros tratamentos das perturbações da vesícula 

e/ou das vias biliares, os relacionados com as insuficiências respiratórias, como a pneumonia e a 

DPOC, bem como com a insuficiência cardíaca, o AVC e outras doenças cardiovasculares.  

Quadro 2.23: Peso de cada GDH no total de GDH Médicos do Internamento 

Proporção de internamentos agrupados em GDH – GDH Médicos - 15 mais frequentes 

640 Recém-nascido, peso ao nascer > 2499g, normal ou com outros problemas 21,1% 

560 Parto vaginal 16,2% 

284 Perturbações da vesicula e/ou vias biliares 5,2% 

139 Outras pneumonias 4,5% 

194 Insuficiência cardíaca 3,8% 

45 Acidente vascular cerebral e/ou oclusão pré-cerebral com enfarte 3,2% 

144 Sinais, sintomas e/ou diagnósticos minor respiratórios 2,0% 

463 Infeções do rim e/ou vias urinárias 1,7% 

862 Outra continuação de cuidados e/ou convalescença 1,6% 

140 Doença pulmonar obstrutiva crónica 1,5% 

282 Perturbações do pâncreas, exceto por doença maligna 1,5% 

249 Gastrenterite não bacteriana, náuseas e/ou vómitos 1,3% 

468 Outros diagnósticos, sinais e/ou sintomas no rim e/ou vias urinárias 1,2% 

383 Celulite e/ou outras infeções bacterianas da pele 1,1% 

190 Enfarte agudo do miocárdio 1,1% 

Fonte: SIMH (23 Fevereiro 2018, data em que existiam 1.728 episódios de internamento por agrupar) 

O Índice de Case Mix dos episódios de internamento da ULSBA, considerando os episódios 

carregados na Base de Dados Nacional de Morbilidade Hospitalar a 24/10/2017 era 0,780, 

evidenciando uma menor complexidade de casos tratados no internamento, quando comparado 

com a média do Grupo C e a média nacional, de 0,83 e 0,93, respetivamente. Em 2016 o ICM 
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Total foi de 0,7682 o que pode representar uma maior complexidade em relação aos episódios 

de 2016, mas há que aguardar pela codificação de todos os episódios. 

Quanto ao Índice de Case Mix dos episódios cirúrgicos de internamento e considerando os 

episódios agrupados a 24/10/2017, era de 1,4434, bastante superior ao apurado em 2016, que 

foi de 1,1965, bem como à média do grupo C de hospitais e à média nacional. Isto não traduz 

com certeza a realidade da prática cirúrgica da ULSBA, podendo uma razão provável ser a dos 

aparentes problemas da codificação, já explanados no início deste ponto.  

O Índice de Case Mix dos episódios médicos de internamento da ULSBA, considerando os 

episódios agrupados até 24/10/2017 era 0,4926, evidenciando uma menor complexidade de 

casos tratados, quando comparado com a média do Grupo C e a média nacional, de 0,6435 e 

0,6417, prospectivamente. Em 2016 o ICM Médico foi de 0,589. Note-se que esta aparente 

menor complexidade dos casos médicos, pode não traduzir a realidade do internamento e sim 

ser resultado de problemas de codificação e agrupamento já aflorados, bem como do facto de os 

episódios de medicina Interna serem os que apresentavam maior atraso de codificação à data a 

que nos reportamos.  

Quadro 2.24: Índice de Case Mix dos episódios de internamento e comparação com Grupo C e Nacional 

  ULSBA 
2016 

ULSBA 
2017 

Grupo C 
2017 

Nacional 
2017 

ICM Total 0,7682 0,7800 0,8309 0,9333 

ICM cirúrgico  1,1965 1,4434 1,2213 1,3996 

ICM médico  0,5879 0,4926 0,6435 0,6717 

Fonte: BI para a Morbilidade Hospitalar referente a Outubro 2017 (Março 2018) 

Como se pode observar nos gráficos abaixo, a distribuição dos doentes saídos do internamento 

por sexo e por grupo etário do doente evidencia uma maior frequência dos doentes do sexo 

feminino e do grupo etário entre os 75 e os 85 anos, o que traduz o peso da população idosa na 

estrutura da população residente. 
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Gráfico 2.28: Doentes saídos por sexo 

Fonte: SIMH e SONHO (Março 2018). Só episódios agrupáveis. 9 

 

Gráfico 2.29: Doentes saídos por grupo etário 

Fonte: SIMH e SONHO (Março 2018). Só episódios agrupáveis.  

Destaca-se ainda que apenas 1,6% dos episódios são de utentes residentes fora do distrito de 

Beja e que, de entre os episódios de internamento de utentes do distrito de Beja, 2,5% são de 

residentes de Odemira, um concelho já fora da área de influência da ULSBA.  

 
Gráfico 2.30: Doentes saídos por distrito de residência 

Fonte: SONHO e SIMH (Março 2018) 

DOENTES DE EVOLUÇÃO PROLONGADA 

Já vimos que a percentagem de doentes de evolução prolongada, segundo o SICA e tendo em 

conta os episódios codificados até outubro, é de 2,75%. Contudo tomando em consideração os 

episódios codificados até 8 Março de 2018 e segundo os dados extraídos do SIMH, esta 

percentagem é de 1,54%: existem 110 internamentos de evolução prolongada, num total de 

7.135 internamentos codificados. 

Uma vez que a maioria dos internamentos que a esta data estão por agrupar são os da Medicina 

Interna e Ortopedia, tradicionalmente com maior número de internamentos de evolução 

                                                        
9 Não inclui internamentos com duração inferior a 24horas 
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prolongada, é natural que esta percentagem, após a codificação de todos os episódios, seja 

superior a 1,5%, devendo ficar acima do valor contratualizado de 1,8%. 

Os GDH com maior número de doentes de evolução prolongada são os indicados abaixo, não 

existindo uma predominância de um determinado GDH. As cinco categorias de diagnóstico onde 

se verifica um maior número deste tipo de internamentos são as seguintes: 

Quadro 2.25: Top 5 GCD – Evolução Prolongada (Quantidade) 

GCD Descrição GCD 
Nº 

internamentos 

N.º Dias 
acima do 

limiar 

5 Doenças e Perturbações do Aparelho Circulatório 27 278 

6 Doenças e Perturbações do Aparelho Digestivo 19 459 

8 Doenças e Perturbações do Sistema Músculo-esquelético e Tecido Conjuntivo 11 123 

23 Fatores com Influência no Estado de Saúde e Outros Contactos com os Serv Saúde 8 133 

10 Doenças e Perturbações Endócrinas Nutricionais e Metabólicas 7 94 

Fonte: SIMH (Março 2018) 

Quadro 2.26: Top 7 GDH – Evolução Prolongada (Quantidade) 

GDH Descrição GDH 
Nº 

internamentos 

N.º Dias 
acima do 

limiar 

221 Outras perturbações do dorso e/ou pescoço fraturas e/ou lesões traumáticas 8 182 

171 Cateterização cardíaca para doença isquémica cardíaca 7 48 

850 
Procedimentos com diagnóstico de reabilitação, continuação de cuidados e/ou outros 
contactos com os serviços de saúde 

7 91 

951 Procedimentos moderadamente extensos, não relacionados com o diagnóstico princip. 7 79 

176 Substituição de pacemaker e/ou desfibrilhador cardíaco 6 82 

191 
Cateterização cardíaca com perturbações circulatórias, exceto doença isquémica 
cardíaca 

5 51 

228 Procedimentos para hérnia inguinal, femoral e/ou umbilical 5 27 

Fonte: SIMH (Março 2018) 

Quando analisados os GDH em termos do número de dias de internamento acima do limiar 

máximo, os que têm o maior número de dias acima do limiar são os seguintes:  

Quadro 2.27: Top 8 GDH – Evolução Prolongada (Dias de Internamento) 

GDH Descrição GDH 
Nº 

episódios 

N.º Dias 
acima do 

limiar 

221 Procedimentos major no intestino delgado e/ou no intestino grosso 8 182 

227 Procedimentos para hérnia exceto inguinal, femoral e/ou umbilical 2 129 

220 Procedimentos major no estômago, esófago e/ou duodeno 1 91 

850 Procedimentos com diagnóstico de reabilitação, continuação de cuidados 7 91 

176 Substituição de pacemaker e/ou desfibrilhador cardíaco 6 82 

951 Procedimentos moderadamente extensos, não relacionados com o diagnóstico princip. 7 79 

191 Cateterização cardíaca com perturbações circulatórias exceto doença isquémica cardíaca 5 51 

171 Cateterização cardíaca para doença isquémica cardíaca 7 48 

Fonte: SIMH (Março 2018) 
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PROTELAMENTO DE ALTAS 

Durante o ano de 2017 registaram-se 83 casos de protelamento de alta, menos 7 do que no ano 

anterior, e totalizando 634 dias de internamento após alta clinica, o que corresponde a um 

crescimento de 104 dias face a 2016.  

A tendência de dias de protelamento de alta dos últimos seis anos é a seguinte: 

 

Gráfico 2.31: Protelamento de Altas 2012 a 2017 

Fonte: Serviço Social (Março 2018) 

No ano de 2017 registou-se um novo aumento do número de dias de protelamento de alta. Em 

média, cada doente cuja alta foi protelada, permaneceu mais 7,6 dias para além da alta clínica, 

enquanto em 2016, essa média era de 5,9 dias. 

Dos diversos fatores que conduziram a este resultado destacam-se quatro, sendo que três são 

de origem externa e um de origem interna, são eles, a morosidade de resposta institucional, 

défice de colaboração da família e insuficiência de apoios locais. 

Não obstante estes resultados, esta continua a ser uma das áreas prioritárias de intervenção na 

perspetiva de manter a qualidade e segurança de prestação dos cuidados aos utentes no tempo 

necessário ao seu internamento e melhorar continuamente o processo da preparação das altas e 

da garantia do seguimento e a assistência adequada pós alta. 

Quadro 2.28: Número de dias de doentes/custos com protelamento de alta no HJJF 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dias de protelamento de alta 687 381 386 322 530 634 

Nº de doentes 94 55 59 60 90 83 

Especialidades médicas + SO 63 37 20 47 430 494 

Especialidades cirúrgicas 31 18 39 13 100 140 

Custo total dos doentes 94.946,39 € 60.266,21 € 39 559.43€ 45.410,79 € 87.318,24 €  

Custo total dias de internamento 92.338,11 € 52.990,03 € 41 803.78€ 42.154,84 € 87.411,04 €  
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Fonte: Serviço Social (Março 2018) 

O quadro seguinte detalha os motivos que justificam os protelamentos de alta em 2017. 

Quadro 2.29: Justificação do protelamento de altas – 2017 

  

Estrutura da Comunidade 

Lar 
Segurança 

Social 
CPCJ 

Centro de 
Acolhimento 

Sem resposta institucional 6 2 - - 

Morosidade de resposta institucional 27 15 1 4 

Total / resposta Comunidade 33 17 1 4 

TOTAL 55 

Necessidade de reorganização da família 4 

Falta de colaboração da família 21 

Falta de colaboração do doente 7 

Apoios locais insuficientes 23 

Pedido tardio ao Serviço Social 2 

TOTAL 57 

TOTAL GERAL 112 

Fonte: Serviço Social (Março 2018) 

Da análise das causas dos protelamentos, salienta-se que, mais uma vez, verifica-se um forte 

aumento da morosidade da resposta do lar ou outra instituição ou da segurança social. De resto, 

reforça-se o já referido acima relativamente à dificuldade de apoio familiar, associado à falta de 

apoios locais em número suficiente. Realça-se, positivamente, que já quase não existem casos de 

atraso na referenciação para o Serviço Social. 

2.2.2. BLOCO OPERATÓRIO 

O Bloco Operatório dispõe de cinco salas para realização de cirurgia convencional programada, 

cirurgia de ambulatório e urgente, sendo a produção realizada em 2017 e a comparação com 

2016 a que consta dos quadros seguintes. 

Quadro 2.30: Produção cirúrgica realizada em 2017 e variação face a 2016 

 Cirurgia Programada - Convencional Cirurgia Programada - Ambulatório 
Cirurgia 
Urgente 

 
BASE Δ% 

ADICI
ONAL 

Δ% TOTAL Δ% BASE Δ% 
ADICI
ONAL 

Δ% TOTAL Δ% TOTAL Δ% 

Cirurgia Geral 510 -8% 5 -17% 515 -8% 394 1% 0 - 394 1% 450 -10% 

Ginecologia 174 -22% 0 0% 174 -22% 85 -10% 0 - 85 -10% 91 -17% 

Obstetrícia - - - - - - - - - 
  

- 314 3% 

Oftalmologia 113 57% 0 0% 113 57% 1.075 -9% 464 -1% 1.539 -7% 1 0% 

Ortopedia 431 -14% 123 29% 554 -7% 327 -23% 0 - 327 -23% 238 7% 

Otorrinolaringologia 12 -33% 0 0% 12 -33% 69 -3% 0 - 69 -3% 0 0% 

Urologia 185 -4% 3 - 188 -3% 39 -5% 0 - 39 -5% 28 -13% 



 

 

 

RELATÓRIO E CONTAS 2017 75 
 

TOTAL 1.425 -9% 131 30% 1.556 -7% 1.989 -10% 464 -1% 2.453 -8% 1.122 -4% 

Fonte: SICA - Dez 2016/2017 (Março 2018) 

Quadro 2.31: Produção cirúrgica realizada em 2017 e variação face a 2016 

 
NORMAL Δ% ADICIONAL Δ% TOTAL Δ% 

Cirurgia Geral 1.354 -6% 5 -17% 1.359 -7% 

Ginecologia 350 -18% 0 - 350 -18% 

Obstetrícia 314 3% 0 - 314 3% 

Oftalmologia 1.189 -5% 464 -1% 1.653 -4% 

Ortopedia 996 -13% 123 29% 1.119 -10% 

Otorrinolaringologia 81 -9% 0 - 81 -9% 

Urologia 252 -5% 3 - 255 -4% 

TOTAL 4.536 -8% 595 4% 5.131 -7% 

Fonte: SICA - Dez 2016/2017 (Março 2018) 

32% das cirurgias realizadas são da especialidade de Oftalmologia, o que se justifica pelo facto 

de grande parte das cirurgias realizadas ter uma duração muito curta e não necessitar de 

anestesista. A Cirurgia Geral é responsável pela realização de 26% das cirurgias e a Ortopedia 

22%. Seria necessário que a produção cirúrgica destas duas últimas especialidades fosse 

bastante superior para se poder dar uma melhor resposta à procura, mas a carência de 

anestesistas, a ausência de médicos por baixas médicas e rescisões, a falta de tempos 

operatórios, bem como a dificuldade em fazer-se cirurgia de ambulatório a partir das 16 horas 

(dificuldade de transportes públicos a partir dessa hora para locais mais distantes e 

constrangimentos do funcionamento da unidade de recobro da cirurgia de ambulatório), não 

têm permitido que se incremente a atividade. 

 

Gráfico 2.32: Intervenções cirúrgicas por tipo de intervenção 

Fonte: SICA – Dez 2017 (Março 2018) 

 

Gráfico 2.33: Intervenções cirúrgicas por especialidade 

Fonte: SICA – Dez 2017 (Março 2018) 

47,8%

28%

21,9%

Intervenções Cirúrgicas 
por Tipo de Intervenção

Cirurgia Programada Ambulatório
Cirurgia Programada Convencional
Cirurgia Urgente



 

 

 

76 RELATÓRIO E CONTAS 2017
6  

 

Durante o ano de 2017 realizaram-se 5.131 intervenções cirúrgicas, o que se traduziu numa 

diminuição de 6,8% face a 2016 e um nível cumprimento de 92,5% do objetivo estabelecido para 

o ano. 

Verificou-se uma redução face a 2016, com especial destaque para a cirurgia de ambulatório (-

8,2%), e com a cirurgia programada convencional a apresentar uma quebra de 6,5%, ou seja, a 

que exige internamento. Ainda assim, superou-se o objetivo fixado para o total anual de 

cirurgias convencionais, já que a contratualização para 2017 apostava muita na ambulatorização 

das cirurgias. A proporção de cirurgias programadas no total de cirurgias realizadas também 

registou uma ligeira diminuição face a 2016, mas ficou acima do objetivo definido. 

Para esta redução de atividade contribuiu a enorme carência de médicos anestesistas e a 

ausência de alguns médicos em especialidades muito representativas, por baixas médicas, por 

gravidez de risco, parentalidade e por rescisão de contrato, não tendo sido possível aos 

restantes especialistas compensar as perdas da atividade produtiva. Na Oftalmologia verificou-se 

a ausência, durante 8 meses, de uma médica que tinha uma importante atividade na cirurgia de 

ambulatório. Na Cirurgia Geral, a baixa médica durante 10 meses de um médico com uma 

enorme atividade na cirurgia e na consulta, bem como a rescisão de um contrato a partir de 

agosto, tiveram um impacto importante no aumento da lista de inscritos e dos tempos médios e 

medianos de espera para cirurgia desta especialidade. Na Ortopedia, a ausência de uma médica 

durante todo o semestre e a rescisão de contrato de dois médicos internos de último ano de 

especialidade, um desde Setembro e outro desde Outubro, também contribuíram para a 

redução da produção cirúrgica desta especialidade.  

 

Quadro 2.32: Produção por tipo de cirurgia realizada em 2017 e variação face a 2016 

Bloco Operatório 2017 ∆ (%) 
Contratado 

2017 
Taxa de 

Realização 

Total Intervenções cirúrgicas 5.342 -6,8% 5.548 92,5% 

Cirurgia programada convencional 1.556 -8,2% 1.450 107,3% 

Cirurgia programada ambulatório 2.453 -6,5% 2.598 94,4% 

Cirurgia urgente 1.122 -4,2% 1.500 74,8% 

% Cirurgias programadas no total cirurgias 78,1% -0,8% 73% 107% 

% Cirurgias ambulatório no total cirurgias 
programadas 

61,2% -0,7% 64,18% 95,3% 

% Cirurgias urgentes no total cirurgias 21,9% 2,9% 29,5% 81,0% 

Fonte: SICA - Dez 2016/2017 (Março 2018) 
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A produção codificada até outubro é insuficientemente expressiva para se poder fazer uma 

análise rigorosa do cumprimento do indicador de percentagem de cirurgias realizadas em 

ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) - para procedimentos ambulatorizáveis. 

Com a codificação realizada até outubro, este indicador é de 41,8%, representando um grau de 

cumprimento de 50,4%, do objetivo contratado que foi de 83%. Em 2016 foi 81,5%, o que 

representa uma diminuição de 49%, que obviamente não traduz a realidade. 

Com a codificação até Outubro, existiam 102 episódios de internamento com procedimentos 

ambulatorizáveis, sendo os procedimentos ambulatorizáveis mais frequentes, os seguintes: 

Quadro 2.33: Procedimentos ambulatorizáveis mais frequentes 2017  

Procedimento 
N.º episódios de 
Internamento 

Repair Abdominal Wall, Open Approach 18 

Supplement Abdominal Wall With Synthetic Substitute, Open Approach 11 

Supplement Left Inguinal Region With Synthetic Substitute, Open Approach 12 

Repair Pelvic Subcutaneous Tissue and Fascia, Open Approach 9 

Repair Right Femoral Region, Open Approach 7 

Fonte: SIMH (Março 2018, data em que existiam 1.728 episódios de internamento por agrupar) 

Nas cirurgias de ambulatório, codificadas até outubro, os procedimentos ambulatorizáveis mais 

frequentes eram a amigdalectomia, a adenoidectomia e a recessão do prepúcio. 

Em relação ao indicador de percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para 

procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis, temos um grau de cumprimento de 80,1%, 

considerando a codificação existente até outubro. Apenas uma cirurgia com procedimentos 

cirúrgicos tendencialmente ambulatorizáveis, a da ressecção da vesícula biliar, é realizada em 

ambulatório, representando 17,8% do total das cirurgias programadas realizadas com 

procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis.  

Relativamente à distribuição dos doentes por Sexo e Grupo Etário, tal como verificado no 

Internamento, mantém-se a predominância feminina e a faixa etária entre os 65 e os 85 anos.  
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Gráfico 2.34: Doentes intervencionados por sexo 

Fonte: SONHO (Março 2018) 

 

Gráfico 2.35: Doentes intervencionados por grupo etário 

Fonte: SONHO (Março 2018) 

Na proveniência dos doentes continuam a verificar-se as mesmas observações que foram tidas 

em consideração no Internamento, mesmo em relação ao concelho de Odemira. 

 
Gráfico 2.36: Doentes intervencionados por concelho de residência 

Fonte: SONHO (Janeiro 2018) 

O quadro seguinte destaca os procedimentos cirúrgicos mais frequentes em 2017 nas cirurgias 

programadas convencionais realizadas no Hospital José Joaquim Fernandes (de acordo com o 

código de intervenção utilizado na inscrição na lista de inscritos). 
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Quadro 2.34: Top 10 procedimentos cirúrgicos em cirurgias convencionais programadas 

10 Procedimentos mais frequentes nas Cirurgias Programadas Convencionais N.º % 

Colecistectomia laparoscópica 113 7,3% 

Redução fechada de fratura com fixação interna do fémur 95 6,1% 

Vitrectomia mecânica NCOP 70 4,5% 

Excisões ou destruições transuretrais de lesão ou tecido da bexiga 63 4,0% 

Substituição total do joelho 54 3,5% 

Substituição parcial da anca 49 3,1% 

Reparação unilateral de hérnia inguinal com enxerto ou prótese 48 3,1% 

Histerectomia abdominal total, NCOP ou não especificada 46 3,0% 

Substituição total da anca 41 2,6% 

Ressecção de quadrante da mama 39 2,5% 

Fonte: SONHO (Janeiro 2018) 

Ao nível dos procedimentos cirúrgicos programados em ambulatório, à semelhança do ano 

anterior, surge no topo desta tabela os procedimentos oftalmológicos, com a cirurgia à catarata 

a representar 38% das intervenções de ambulatório. 

Quadro 2.35: Top 10 procedimentos cirúrgicos de ambulatório 

10 Procedimentos cirúrgicos mais frequentes nas Cirurgias Programadas Ambulatório N.º % 

Faco emulsificação e aspiração de catarata 925 37,7% 

Operações na retina coróide e camara posterior do olho NCOP 422 17,2% 

Libertação do túnel cárpico 178 7,3% 

Reparação unilateral de hérnia inguinal com enxerto ou prótese 70 2,9% 

Dilatação e curetagem do útero, NCOP 57 2,3% 

Excisões de pterígio NCOP 56 2,3% 

Amigdalectomia com adenoidectomia 42 1,7% 

Colecistectomia laparoscópica 39 1,6% 

Laqueação e stripping de veias varicosas dos membros inferiores 33 1,3% 

Excisão de outra lesão menor da pálpebra 32 1,3% 

Fonte: SONHO (Janeiro 2018) 

Ao nível dos procedimentos cirúrgicos urgentes, o mais frequente é a cesariana, representando 

27% das intervenções urgentes (em 2016 representava 25%). Destaca-se a substituição parcial 

da anca, com um aumento face a 2016, o que contribui para que, considerando apenas os 

episódios codificados até outubro de 2017, o indicador da percentagem de cirurgias da anca 

efetuadas nas primeiras 48 horas tenha um cumprimento de 130%.  
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Quadro 2.36: Top 10 Procedimentos cirúrgicos urgentes 

10 Procedimentos Cirúrgicos mais frequentes nas Cirurgias Urgentes N.º % 

Cesariana cervical baixa 299 27% 

Apendicectomia  62 6% 

Dilatação e curetagem do útero,  52 5% 

Redução fechada de fratura com fixação interna do fémur 47 4% 

Amputação do membro inferior acima do joelho 36 3% 

Substituição parcial da anca 27 2% 

Apendicectomia laparoscópica 26 2% 

Incisão com drenagem da pele e tecido subcutâneo 21 2% 

Redução aberta de fratura da tíbia e perónio com fixação interna 21 2% 

Laparotomia exploradora 20 2% 

Fonte: SONHO (Janeiro 2018) 

Negativamente há a assinalar 36 amputações urgentes do membro inferior acima do joelho, que 

ainda assim ficaram bem abaixo das 51 verificadas em 2016. Em 2017 realizaram-se um total de 

62 amputações dos membros inferiores (urgente ou programada), enquanto em 2016 foram 71. 

Os GDH mais representativos da atividade da cirurgia de ambulatório, considerando os episódios 

codificados até 15/3/2018 (145 episódios por agrupar) e excluindo os episódios que geraram 

GDH médico (que são 193), são os indicados abaixo e as cinco categorias de diagnóstico mais 

frequentes são as seguintes, com destaque para a das Doenças e Perturbações do Olho, que 

representa 70%: 

Quadro 2.37: Top 5 GCD em Cirurgia de ambulatório  

GCD Descrição GCD 
N.º 

episódios 
% 

2 Doenças e Perturbações do Olho 1.505 70% 

6 Doenças e Perturbações do Aparelho Digestivo 201 9% 

1 Doenças e Perturbações do Sistema Nervoso 152 7% 

8 Doenças e Perturbações do Sistema Músculo-esquelético e Tecido Conjuntivo 81 14% 

3 Doenças e Perturbações do Ouvido, Nariz, Boca e Garganta 51 2% 

Fonte: SIMH (Março 2018) 

Quadro 2.38: Top 5 GDH – Evolução em Cirurgia de ambulatório 

GDH Descrição GDH 
N.º 

episódios 
% 

73 Procedimentos no olho, exceto órbita 1.046 48,3% 

952 Procedimentos não extensos, não relacionados com o diagnóstico principal 454 21,0% 

26 Outros procedimentos no sistema nervoso e procedimentos relacionados 152 7,0% 

226 Procedimentos no ânus 61 2,8% 

951 Procedimentos moderadamente extensos, não relac.com o diagnóst. principal 50 2,3% 

Fonte: SIMH (Março 2018) 
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Os GDH 951 e 952, tipicamente com uma frequência muitíssimo residual, surgem agora nos 

cinco mais frequentes, o que pode evidenciar um problema de codificação. Note-se que as 

intervenções agrupadas neste GDH são maioritariamente operações na retina coróide e câmara 

posterior do olho, operações no vítreo e reparações de hérnia. Assim, estes episódios deviam ter 

sido agrupados no GDH 73 e nos GDH 227 e 228. O GDH 26 resume-se quase exclusivamente a 

intervenções para libertação do túnel cárpico. 

Este problema de codificação estará a condicionar o apuramento do índice de case mix do 

ambulatório cirúrgico. Como base nos episódios codificados até 24/10/2017 este índice era de 

0,6006, bem abaixo do registado no ano anterior e da média do grupo C e do País. 

Quadro 2.39: Índice de Case Mix dos episódios de internamento e comparação com Grupo C e Nacional 

  ULSBA 
2016 

ULSBA 
2017 

Grupo C 
2017 

Nacional 
2017 

ICM cirúrgico  0,6313 0,6006 0,6516 0,6637 

Fonte: BIMH (Março 2018) 

GESTÃO DA LISTA DE INSCRITOS PARA CIRURGIA (LIC) 

A gestão dos doentes inscritos para cirurgia é efetuada de acordo com o Regulamento do 

Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC), centralizada pela Unidade 

Hospitalar de Gestão de Inscritos para Cirurgia (UHGIC) e dispersa pelos respetivos Serviços, 

sempre com forte envolvimento e acompanhamento da Direção Clínica Hospitalar. Realizam-se 

reuniões mensais de monitorização orientadas pela Direção Clinica, com a participação do 

Diretor de Departamento das Especialidades Cirúrgicas e todos os Diretores de Serviço destas 

especialidades. Nestas reuniões o Coordenador da Unidade Hospitalar de Gestão de Inscritos 

para Cirurgia (UHGIC) faz a apresentação das listas dando especial enfoque às listas de doentes 

oncológicos e prioritários.  

A produção adicional quando justificada obedece ao cumprimento de um circuito bem definido 

sendo a proposta de lista dos utentes analisada previamente pelo Administrador Hospitalar das 

especialidades cirúrgicas antes da sua aprovação pela Direção Clinica. É condição para inclusão 

nesta lista os doentes que atingiram ou estão prestes a atingir o tempo de resposta média 

garantida previstos para a cirurgia. Esta produção, obrigatoriamente realizada fora do horário 

normal, está sujeita a uma monitorizada mensal rigorosa cumprindo uma metodologia aprovada 

pelo Conselho de Administração. 
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A lista de inscritos para cirurgia (LIC) registava a 31 de Dezembro de 2017 um total de 1.788 

utentes a aguardar a realização de cirurgia, mais 365 doentes (26%) do que em 31 de Dezembro 

de 2016.  

Quadro 2.40: Lista de espera para cirurgia 2017 e comparação face a 2016 

Especialidades 
Nº 

Episódios 
em LIC 

Δ% 
Tempo Médio 

de Espera 
Δ% 

Mediana 
Tempo 
Espera 

Δ% 
% 

Episódios 
TE > TMRG 

Δ% 

Cirurgia 204 27% 2,4 85% 1,9 73% 0,5% -% 

Ginecologia 81 23% 2,4 14% 2,0 11% 1,2% -% 

Oftalmologia 527 37% 1,9 12% 1,8 6% 0,4% -% 

Ortopedia 925 22% 5,9 11% 6,1 39% 21,7% 31% 

ORL 8 60% 1,1 38% 1,2 125% 0,0% -% 

Urologia 43 -14% 3,6 33% 2,0 -9% 14,0% 600% 

Total 1.788 26% 4,1 11% 2,7 4% 11,8% 33% 

Fonte: SIGLIC (Janeiro 2017 e 2018) 

Em termos gerais verifica-se um crescimento de 11% da média e de 11,8% da mediana do tempo 

de espera, contudo continuam abaixo do TMRG que vigorou até final de 2017 – 270 dias, com 

4,1 e 2,7 meses respetivamente. O número de inscritos com tempos de espera superior ao 

TMRG aumentou 33%. As especialidades de cirurgia geral, ginecologia e oftalmologia que em 

2016 não tinham tempos de espera superior ao máximo estabelecido, vêm este ano alguns casos 

a ultrapassar este limite. 

O agravamento destes indicadores resulta maioritariamente da dificuldade de resposta do 

Serviço de Ortopedia, decorrente da falta de tempos operatórios. A performance desta 

especialidade influencia fortemente os resultados globais, tendo uma média e mediana de 

tempo de espera de 5,9 e 6,1 respetivamente 

É muito importante realçar o cumprimento da percentagem de inscritos em LIC (neoplasias) com 

tempo de espera inferior ao TMRG cuja meta contratualizada é de 99,0% tendo sido atingido 

100% (dados a novembro de 2017), o que é revelador da persistente monitorização das listas de 

espera. 

CIRURGIA SEGURA 

A ULSBA implementou, desde o seu arranque, o protocolo de “Cirurgia Segura, Salva Vidas” que 

tem como base a monitorização de uma Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica (LVSC). Face 

ao compromisso de todos os responsáveis e intervenientes, a ULSBA tem vindo a apresentar 
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números crescentes de adesão à elaboração da LVSC apesar de se encontrar já numa fase de 

ganhos marginais. 

Assim, a taxa de realização da LVSC, que em 2014 foi de 81,20%, atingiu os 98,4% em 2017. Há 

uma ligeira descida de 2016 para 2017, porque parte das intervenções de ginecologia 

(conizações, histerectomias, etc.) e cirurgia geral (acessos vasculares e outros) são realizadas na 

unidade de técnicas minimamente invasivas, onde o protocolo não está ainda implementado. 

Quadro 2.41: Nº de Intervenções Cirúrgicas com registo completo "Lista de Verificação da Atividade Cirúrgica Segura" 

Especialidade 
LVCS - 

Ano 2014 

% sobre 
Total de 
Int. Cir. 

LVCS - 
Ano 2015 

% sobre 
Total de 
Int. Cir. 

LVCS - 
Ano 2016 

% sobre 
Total de 
Int. Cir. 

LVCS - 
Ano 2017 

% sobre 
Total de 
Int. Cir. 

Cirurgia 1.218 80,9% 1.513 95,4% 1.419 97,6% 1.305 96,0% 

Ginecologia 284 65,9% 443 96,3% 400 93,9% 327 93,4% 

Obstetrícia 233 89,6% 277 100,0% 305 100,0% 313 99,7% 

Oftalmologia 909 83,9% 1.520 99,9% 1.720 99,8% 1.652 99,9% 

Ortopedia 778 83,3% 1.137 100,0% 1.242 100,0% 1.119 100,0% 

Otorrino. 98 74,2% 103 99,0% 89 100,0% 81 100,0% 

Urologia 247 84,6% 278 98,9% 261 98,1% 251 98,4% 

TOTAL 3.767 81,2% 5.271 98,2% 5.436 98,7% 5.048 98,4% 

Fontes: Metavision, SONHO e SICA (Janeiro 2018) 

2.2.3. BLOCO DE PARTOS 

No ano de 2017 registou-se uma diminuição de 6,3% do número de partos realizados na 

maternidade do Hospital José Joaquim Fernandes, movimento que se verificou em todas as 

maternidades da região Alentejo. No global da região houve um decréscimo de 4,7% no número 

de partos e no conjunto de maternidades de Portugal Continental a redução foi de 0,7%. O 

número de nascimentos reduziu-se na mesma medida que o dos partos, sendo de assinalar 

negativamente um maior número de nados-mortos. Os nascimentos do sexo masculino tiveram 

uma redução de 10%, enquanto os femininos de apenas 2%. 

Quadro 2.42: Partos e Nascimentos 

Partos  2016 2017 ∆ (%) 

Total de Partos 1.119 1.049 -6,3% 

Eutócicos 634 569 -10,3% 

Distócicos 485 480 -1,0% 

% Partos por Cesariana 25,8% 28,4% 10,0% 

% Partos com anestesia  
(inclui Epidural, Sequencial, Raquidiana e Balanceada) 

65,0% 73,1% 12,5% 
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Nascimentos 2016 2017 ∆ (%) 

Total de Nascimentos 1.137 1.065 -6,3% 

                                Nados Vivos 1.133 1.054 -7,0% 

                                Nados Mortos 4 11 175,0% 

Total Nascimentos por sexo 
 

   

                                 Feminino 578 518 -2,1% 

                                  Masculino 559 547 -10,4% 

Fonte: SONHO (Março 2018) 

Do total das 37 maternidades de Portugal Continental, apenas 15 registaram um aumento do 

número de partos. A maternidade da ULBSA foi a quinta de Portugal Continental onde se 

registou o maior decréscimo de partos.  

Quadro 2.43: Top 5 maternidades com maiores reduções partos 

Maternidades com as maiores reduções de partos 2017 ∆ (%) 

Centro Hospitalar do Oeste 1.196 -13,2% 

Centro Hospitalar Médio Tejo 711 -10,6% 

Unidade Local de Saúde do Alto Minho 1.353 -10,0% 

Centro Hospitalar de Setúbal 1.444 -8,9% 

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo 1.049 -6,3% 

Fonte: Portal do SNS-Transparência, dados de dezembro de 2017 e de dezembro 2016 

A taxa de cesarianas apresenta novo crescimento. De 2015 para 2016 tinha aumentado 10,7% e 

em 2017 aumenta mais 10%, passando assim de 23,3% para 28,4% em 2017. A nível da região 

Alentejo, há um agravamento de 9,8%, atingindo-se uma taxa de 29,6% de cesarianas no total de 

partos. Em todas as regiões, exceto na do Norte, a taxa de cesarianas aumentou.  

Positivamente, há a destacar o aumento de 12,5% da percentagem de partos com anestesias 

epidurais. 

Relativamente ao peso dos recém-nascidos, verificaram-se 37 nascimentos com gestação 

superior ou igual a 37 semanas e menos de 2500 kg, o que representa 3,8% de todos os partos 

de termo, e 45% do total de 78 nascimentos de baixo peso.  

Com os episódios de parto codificados até outubro, o indicador da proporção de nascimentos 

com gestação superior ou igual a 37 semanas e menos de 2500 kg de parturientes residentes nos 

concelhos da área de influência da ULSBA, era 4,3%, o que representa um nível de cumprimento 
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de 0%, face ao valor contratado de 0,6%. O indicador, após todos os partos codificados, deverá 

ficar abaixo desta percentagem, mas ainda assim bem acima do contratado. 

Todavia, relativamente a 2016, melhorámos, já que no ano passado foram 52 os nascimentos 

com gestação superior ou igual a 37 semanas e menos de 2500 kg, representando 4,9% dos 

nascimentos de termo e 54% do total de nascimentos de baixo peso. 

Registaram-se quatro nascimentos com peso abaixo de 1kg, mas todos eles nados-mortos, sendo 

que dois têm menos de 500gr e dos três nascimentos entre 1 e 1,5 Kg, dois são nados-mortos. Os 

nascimentos entre o 3 e os 3,5Kg representam 44,3%.  

 

Gráfico 2.37: Total de nascimentos por peso 

Fonte: SONHO (Janeiro 2018) 

A média de idade das parturientes é de 30 anos , sendo que as mulheres acima dos 35 anos já 

representam 23% de todos os partos. A média de idade das mães com nascimentos de baixo 

peso e no termo é semelhante à media do total dos nascimentos, pelo que a idade da mãe não 

deverá ser fator explicativo. 

 

Gráfico 2.38: Total de partos por grupo etário da mãe  

Fonte: SONHO (Janeiro 2018) 
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Relativamente ao número de nascimentos por concelho de residência da mãe, mantém-se um 

peso relevante do concelho de Odemira (9,0%). Significativo é também o peso de outros 

concelhos fora do distrito com 12%, o que significa que 21% dos nascimentos registados na 

maternidade da ULSBA são de mães provenientes de fora da área de influência da ULSBA.  

 

Gráfico 2.39: Total de nascimentos por residência da mãe  

Fonte: SONHO (Janeiro 2018) 

Também é interessante registar que 7,9% das parturientes são de nacionalidade estrangeira, 

sendo a Brasileira, a Búlgara e a Romena as nacionalidades mais frequentes, mas existindo 

também uma maior predominância de parturientes de nacionalidade asiática.  

 

Gráfico 2.40: Nascimentos por país de nacionalidade da mãe 

Fonte: SONHO (Janeiro 2018) 

2.2.4. CONSULTA EXTERNA 

 

Em 2017 realizaram-se 92.247 consultas externas médicas, ligeiramente abaixo das realizadas no 

ano anterior e cerca de 1% abaixo do contratualizado. Todavia, as primeiras consultas registaram 

um aumento de 1% face a 2016 e ficaram 3% acima do contratualizado, o que ilustra a 

concretização do esforço em proporcionar um maior acesso aos utentes. Já as subsequentes 

diminuíram 1,8% e ficaram 3,6% aquém do contratualizado. A ausência de vários médicos, 
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motivada por diferentes razões, terá sido o principal fator a contribuir para esta ligeira queda de 

produção. 

Considerando também as consultas não médicas, temos que em 2017 se realizaram um total de  

108.358 consultas, 2,1% abaixo do registado em 2016 e significando um grau de cumprimento 

de 97% em relação ao objectivo fixado. 

Quadro 2.44: Atividade de Consulta Externa  

Consulta Externa 2016 2017 ∆ (%) 
Contratado 

2016 
Taxa de 

Realização 

Total de Consultas (médicas e não médicas) 110.641 108.358 -2,1% 111.491 97,1% 

Total de Consultas Médicas (sem Med. Trabalho) 92.541 92.078 -0,5% 93.201 98,8% 

 Primeiras consultas médicas (sem Med. Trabalho) 35.404 35.756 1,0% 34.380 102,9% 

% Primeiras consultas médicas no total de consultas 
médicas (sem Med. Trabalho) 

38,3% 38,8% 1,5% 37,3% 104,1% 

Primeiras consultas referenciadas pelos CSP via CTH 10.828 10.823 0% 10.954 98,8% 

% das consultas externas com registo de alta no total 
de consultas externas 

14,9% 15,0% 0,3% 15,5% 96,6% 

Fonte: SONHO (Março 2018) 

As primeiras consultas representam 38,8% do total de consultas médicas, o que significa um 

aumento de 1% em relação a 2016 e um nível de cumprimento face ao objetivo contratado de 

104%. A proporção de primeiras consultas que foram referenciadas pelos Cuidados de Saúde 

Primários via CTH, foi de 30,3%, quase igual ao registado em 2016 (30,6%), mas abaixo da meta 

definida de 31,9%. 

O quadro seguinte apresenta os dados das consultas externas médicas e não médicas por 

especialidade. 

As especialidades que registaram aumentos mais significativos foram a Fisiatria, a Oncologia 

Médica, a Anestesiologia, a Pneumologia e a Psiquiatria de Adultos. Em sentido contrário, as 

especialidades que registaram o maior decréscimo foram a Medicina Interna, a Psiquiatria da 

Infância e Adolescência, a Oftalmologia e a Otorrinolaringologia.  
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Quadro 2.45: Atividade de Consulta Externa por especialidade 

Especialidades 2016 2017 ∆ (%) 
Contratado 

2016 
Taxa de 

Realização 

CONSULTAS MÉDICAS 92.943 92.247 -0,7% 93.521 98,6% 

Anestesiologia 1.734 1.957 12,9% 1.725 113,4% 

Cardiologia 3.667 3.679 0,3% 3.550 103,6% 

Cirurgia Geral 11.238 11.614 3,3% 11.291 102,6% 

Endocrinologia 200 177 -11,5% 190 93,15% 

Ginecologia 3.305 3.305 0,0% 3.350 98,6% 

Imuno-hemoterapia  4.127 4.243 2,8% 4.025 105,4% 

Medicina Física e Reabilitação (Fisiatria) 2.579 3.237 25,5% 2.520 128,5% 

Medicina Interna 8.921 8.319 -6,7% 8.975 99,9% 

Medicina Interna 4.910 4.713 -4,0% 4.950 95,2% 

Diabetologia 2.290 1.925 -15,9% 2.365 81,4% 

Hematologia Clínica 295 275 -6,8% 190 144,7% 

Infeciologia (VIH + Hepatologia) 1.426 1.406 -1,4% 1.470 95,6% 

Neurologia 1.951 1.977 1,3% 2.000 98,9% 

Obstetrícia 5.395 5.054 -6,3% 5.500 91,9% 

Oftalmologia 8.690 7.894 -9,2% 8.770 90,0% 

Oncologia Médica 5.842 6.159 5,4% 5.800 106,2% 

Ortopedia 10.626 10.312 -3,0% 10.975 93,9% 

Otorrinolaringologia 3.012 2.721 -9,7% 3.020 90,1% 

Patologia Clínica - Anticoagulação Oral 768 731 -4,8% 780 93,7% 

Pediatria 5.541 5.245 -5,3% 5.570 94,2% 

Pneumologia 2.717 2.848 4,8% 2.783 102,3% 

Psiquiatria Adultos 7.526 8.137 8,1% 7.608 107,0% 

Psiquiatria da Infância e Adolescência 1.770 1.560 -11,9% 1.769 88,2% 

Urologia 2.932 2.909 -0,8% 2.900 100,3% 

Consulta Medicina do Trabalho 402 169 -58,0% 420 40,2% 

CONSULTAS NÃO MÉDICAS 15.924 17.569 10,3% 15.955 110,1% 

Consultas de Enfermagem 12.466 10.619 -14,8% 12.635 119,4% 

Nutrição e Dietética 1.787 1.727 -3,4% 1.795 98,2% 

Psicologia 3.445 3.765 9,3% 3.440 90,6% 

Total Geral 110.641 108.358 -2,1% 111.491 97,2% 

Fonte: SONHO (Março 2018) 

O peso das consultas externas com registo de alta no total de consultas externas manteve-se nos 

15%, não tendo sido atingida a meta contratada de 15,5%.  

A proporção de utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo adequado foi 

de 91,2%, atingindo-se assim o objetivo estabelecido de 86%. 
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MEDIDAS TOMADAS PARA COMBATE À LISTA DE ESPERA DAS CONSULTAS 

A necessidade de dar a resposta adequada aos doentes em espera para primeira consulta, 

designadamente às referenciadas pelos Médicos de Família, continua a ser uma prioridade. 

Contudo, a continuada carência de médicos de algumas especialidades e a realidade dos 

procedimentos concursais, que ficam desertos, têm contribuído muito negativamente para a 

capacidade de resposta. 

Como forma de melhorar o acesso, foi autorizada, mensalmente, e de acordo com a evolução 

das listas de espera, a realização, fora do horário normal de trabalho, de primeiras consultas nas 

especialidades consideradas mais necessitadas. Mas, nem todos os médicos aderem a este tipo 

de produção dificultando a melhoria e a recuperação da resposta global dos tempos de espera. 

Para podermos controlar os tempos de espera, não só dos pedidos de consultas pendentes 

provenientes dos Cuidados de Saúde Primários via CTH, como também dos pedidos internos 

provenientes de outras especialidades hospitalares, é absolutamente necessário fazer-se uma 

monitorização mensal da situação e uma partilha de informação e trabalho sistemáticos com os 

médicos dos Centros de Saúde (onde tem origem a maior parte dos pedidos de primeiras 

consultas) e com os médicos das especialidades que aguardam marcação. Desta forma, tem sido 

possível resolver situações pendentes e fazer uma marcação mais sistematizada das primeiras 

consultas, bem como antecipar consultas marcadas quando se deteta que os tempos máximos 

de espera são mais elevados ou quando se verifica que o tempo médio se aproxima dos limiares 

legalmente estabelecidos. 

O trabalho conjunto entre cuidados de saúde primários e hospitalares bem como a partilha 

sistemática da monitorização foi muitíssimo importante, mas não impediu que o número total 

de consultas em espera no final do ano fosse ligeiramente superior ao do ano anterior. Se 

considerarmos apenas as consultas pedidas através do CTH, temos um aumento de 12% dos 

pedidos de consulta em espera no final do ano. 

No quadro seguinte podemos observar a situação do total de primeiras consultas por realizar no 

final do ano de 2017 e a comparação com a situação no final de 2016.  
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Quadro 2.46: Primeiras consultas por realizar 

  

Total de primeiras consultas por realizar  
(Pedidos Internos e CTH) 

Marcadas 
Não 

Marcadas 
Em 

Espera 
∆ (%) 

Tempo 
Médio 
Espera 

∆ (%) 
Tempo 

Máximo 
Espera 

Anestesiologia 50 21 71 -25% 39,7 13,4% 119 

Cardiologia 22 204 226 7% 88,4 4,9% 593 

Cirurgia 497 94 591 -17% 103,5 17,3% 704 

Endocrinologia 5 5 10 -91% 170,9 -1,7% 496 

Ginecologia 252 37 289 55% 135,8 31,7% 400 

Obstetrícia 102 7 109 -25% 48,9 10,4% 101 

Oftalmologia 19 464 483 12% 49,7 1,8% 198 

Ortopedia 75 524 599 53% 46,7 24,2% 263 

ORL 482 143 625 10% 228,0 57,1% 725 

Pediatria 38 16 54 10% 56,2 3,9% 148 

Pneumologia 102 6 108 80% 59,5 5,5% 109 

Psiquiatria 78 109 187 -9% 170,6 56,9% 152 

Pedopsiquiatria  48 3 51 59% 92,7 -4,6% 634 

Urologia 45 374 419 -17% 173,1 -11,3% 735 

Oncologia 11 5 16 0% 44,2 149,7% 123 

Neurologia 18 65 83 30% 45,5 -30,6% 194 

Hematologia e 
Hematoncologia 

66 0 66 -13% 136,1 6,2% 162 

Medicina Interna 126 22 148 -27% 47,7 -10,0% 174 

      Diabetes 23 12 35 -49% 69,6 27,9% 260 

MFR - Fisiatria 173 2 175 13% 63,9 66,8% 111 

Total 2.232 2.113 4.310 2% 110,79 23% 496 

Fonte: SONHO e ADWAlert-P1® (Março 2018) 

No global, verificou-se um aumento de 2% das primeiras consultas em lista de espera a 31.12. 

As especialidades onde se registou o maior aumento de pedidos de consultas em espera foram a 

Pedopsiquiatria, a Pneumologia, a Ginecologia e a Ortopedia. 

Inversamente, aquelas onde se conseguiu dar maior resposta e terminar o ano com menos 

pedidos pendentes que os que existiam no final de 2016 são a Endocrinologia, a Medicina 

Interna e nesta particularmente a Diabetes, a Obstetrícia e a Anestesiologia. 
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2.2.5. CONSULTA A TEMPO E HORAS 

A Consulta a Tempo e Horas continuou a ter uma atenção especial, uma vez que é considerada 

um dos pilares críticos de acessibilidade por parte dos utentes. Como já foi referido, e 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. No entanto, e considerando que são assumidos 

compromissos no âmbito da Contratualização Externa em relação às consultas pedidas via CTH, 

apresenta-se uma breve análise do ano 2017. 

No global os tempos médios de resposta aos pedidos de primeira consulta referenciadas pelo 

CTH diminuíram 3,4% face ao ano anterior, considerando as 10.946 consultas realizadas com 

referência do CTH. 

 
Gráfico 2.41: Consultas realizadas via CTH 

Fonte: SONHO ADWAlert-P1® (Março 2018) 

 
Gráfico 2.42: Tempo médio de resposta (dias) 

Fonte: SONHO ADWAlert-P1® (Março 2018) 

As especialidades mais representativas que registaram percentualmente os maiores aumentos 

no número de consultas CTH efetivadas são a Psiquiatria de adultos, a Medicina Física e 

Reabilitação, a Pneumologia e a Medicina Interna. A Psiquiatria conseguiu este aumento e 

simultaneamente reduzir o tempo médio de resposta, melhorando assim consideravelmente o 

acesso a esta valência. O mesmo aconteceu com a Medicina Interna que aumentou em 16% o 

número de consultas CTH realizadas e diminuiu o tempo médio de resposta em 26%. 

Já a Ginecologia diminuiu o número de consultas CTH realizadas e ao mesmo tempo aumentou o 

tempo médio de resposta, o que é explicado pela carência de profissionais médicos. De igual 
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modo, a Cardiologia realizou menos 10% de consultas CTH que em 2016 e agravou o tempo de 

resposta em 137%. Também a Oftalmologia diminuiu o número de consultas realizadas em 16%, 

o que é resultado da ausência de uma médica durante quase todo o ano, mas conseguiu 

diminuir o tempo médio de resposta em 30%. 

Quadro 2.47: Tempos Médios de Resposta das Consultas realizadas e referenciadas via CTH 

 Total Consultas CTH Realizadas Tempo médio de Resposta (dias) 

 
2016 2017 ∆ (%) 2016 2017 ∆ (%) 

Anestesiologia 45 57 26,7% 38,7 81,8 111,4% 

Cardiologia 308 276 -10,4% 41,7 98,6 136,5% 

Cirurgia 1.848 1.891 2,3% 62,3 55,4 -11,1% 

Endocrinologia 40 37 -7,5% 88,4 294,8 233,5% 

Ginecologia 1.129 947 -16,1% 40,18 62 54,3% 

Hematologia e 
Hematoncologia 

115 132 14,8% 122,9 115,5 -6,0% 

Medicina Interna 348 405 16,4% 66,6 49 -26,4% 

      Diabetes 151 173 14,6% 67,9 63,5 -6,5% 

MFR - Fisiatria 659 996 51,1% 32,3 41,1 27,2% 

Nefrologia 25 13 -48,0% 82,8 27,9 -66,3% 

Neurologia 335 311 -7,2% 19,8 16,5 -16,7% 

Obstetrícia 181 191 5,5% 27,3 31,1 13,9% 

Oftalmologia 2.346 1.982 -15,5% 113,1 78,4 -30,7% 

Ortopedia 1.640 1.694 3,3% 24,9 75,2 202,0% 

ORL 484 481 -0,6% 135,2 209,3 54,8% 

Oncologia 12 20 66,7% 25,7 19,1 -25,7% 

Pediatria 235 273 16,2% 37,9 41,2 8,7% 

Pneumologia 367 430 17,2% 40,6 43,4 6,9% 

Pedopsiquiatria  81 79 -2,5% 132,7 84,6 -36,2% 

Psiquiatria 257 377 46,7% 91,3 62,8 -31,2% 

Urologia 417 353 -15,3% 329,9 265,2 -19,6% 

Total 10.876 10.946 0,6% 78,5 75,8 -3,4% 

Fonte: SONHO ADWAlert-P1® (Março 2018) 

As especialidades que registaram os maiores aumentos nos tempos médios de resposta aos 

pedidos de consulta feitos via CTH são a Ortopedia, a Otorrinolaringologia, a Cardiologia e 

Anestesiologia. As que mais conseguiriam reduzir os tempos de espera são a Oftalmologia, a 

Pedopsiquiatria, a Psiquiatria de adultos e a Medicina interna. 

A Endocrinologia figura no CTH, embora esta especialidade não exista na carteira de serviços da 

ULSBA. São realizadas algumas consultas por médicos prestadores de serviços para apoio à 
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cirurgia geral (tiroide) e oncologia. Assim, a disponibilidade desta consulta está muito 

dependente da disponibilidade de horas dos médicos prestadores de serviços. 

As especialidades onde se registou o maior aumento de pedidos de consultas em espera no final 

de ano foram a Pedopsiquiatria, a Pneumologia, a Ginecologia, a Neurologia e a Medicina 

Interna. E aquelas que mais diminuíram a lista de espera foram a Psiquiatria, Urologia, 

Obstetrícia e na Diabetologia. 

Quadro 2.48: Consultas CTH por realizar 

 
N.º em 
espera 

∆ (%) 
N.º em 

espera já 
marcadas 

 
Tempo Médio 

Espera 
∆ (%) 

Tempo 
Máximo 
Espera 

∆ (%) 

Anestesiologia 20 43% 10  55,5 59% 103 -1% 

Cardiologia 170 22% 22  84,2 38% 224 7% 

Cirurgia 393 18% 375  96 29% 438 53% 

Endocrinologia 1 -99% 0  496 205% 496 51% 

Ginecologia 237 67% 208  137 28% 400 45% 

Obstetrícia 56 -33% 56  42,7 13% 93 31% 

Oftalmologia 407 13% 8  44 -6% 101 -45% 

Ortopedia 473 45% 74  49,6 42% 117 56% 

ORL 456 1% 376  211 62% 478 16% 

Pediatria 40 38% 31  56,8 11% 96 14% 

Pneumologia 94 100% 88  61,3 4% 109 -27% 

Pedopsiquiatria 81 224% 66  96,9 -13% 152 -2% 

Psiquiatria 36 -68% 35  60 -19% 118 -63% 

Urologia 331 -16% 44  155 -11% 335 -32% 

Oncologia 2  2  57,5 - 91 550% 

Neurologia 61 118% 18  43,8 112% 109 127% 

Hematologia  49 2% 49  138,1 7% 152 3% 

Medicina Interna 56 -8% 49  48,6 53% 88 -55% 

      Diabetes 25 -34% 20  42,2 43% 69 -54% 

MFR - Fisiatria 138 27% 137  64,7 65% 111 -11% 

Total Entidade 3.101 11% 1.668  102 -7% 496 1% 

Fonte: SONHO ADWAlert-P1® (Março 2018) 

Este aumento do total de pedidos é resultado, por um lado do aumento da procura fora da 

ULSBA induzida pelos tempos médios de espera registados na ULSBA, e, por outro, pela 

dificuldade em manter o nível de consultas em especialidades com carência de Médicos e onde 

só temos 1 a 2 especialistas, como a Urologia ou a Pneumologia. 
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Observamos que na maioria das especialidades se verificou um aumento do tempo médio de 

espera das consultas por realizar, mais notório na Neurologia, na Otorrinolaringologia e na 

Fisiatria. Na Psiquiatria de Adultos, na Pedopsiquiatria, na Urologia e na Oftalmologia foi possível 

reduzir-se os tempos médios de espera das consultas CTH por realizar. Os tempos máximos de 

espera aumentaram para a Neurologia, Ortopedia, Cirurgia e diminuíram para a Oftalmologia, 

Psiquiatria de Adultos, e Medicina Interna.  

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

cumprimento dos tempos de espera, continuando a recuperação das consultas realizadas dentro 

do tempo, conforme mostram os quadros seguintes em valor absoluto e percentagem: 

 
Gráfico 2.43: Número de consultas CTH dentro do tempo 

Fonte: SONHO ADWAlert-P1® (Março 2018) 

 
Gráfico 2.44: Percentagem de consultas CTH dentro do tempo 

Fonte: SONHO ADWAlert-P1® (Março 2018) 

Para esta evolução 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 

do agendamento, monitorização e informação global dos tempos de espera e volume de 

consultas em espera e marcadas.  

O esforço para desenvolver e implementar critérios de referenciação às consultas hospitalares, 

que continua em desenvolvimento e em alargamento a mais especialidades, e a validação da 

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

devolvidas aos Médicos de Família) continuam a ser contributos importantes para uma melhor 

integração de cuidados. 

Internamente continuou a ser realizada a monitorização implementada, 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 
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dois sistemas. Procurou-se constantemente adequar a informação e os procedimentos para 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 CS, a aguardar triagem ou marcação no Hospital, bem como neste momento já 

foram 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. 

2.2.6. REDE DE URGÊNCIA E DE EMERGÊNCIA 

A rede de Urgência e Emergência da ULSBA é constituída pelo Serviço de Urgência Médico 

Cirúrgica localizado no Hospital José Joaquim Fernandes, que integra a Urgência Geral, a 

Urgência Pediátrica e Urgência Ginecológica e Obstétrica e por dois Serviços de Urgência Básica 

localizados em Castro Verde e Moura. 

Conta com o apoio do sistema de emergência pré-hospitalar, dependente do INEM, com uma 

Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) sediada no HJJF, em Beja, e duas 

ambulâncias SIV (Suporte Imediato de Vida) nos SUB de Castro Verde e de Moura. A articulação 

entre a rede de Urgência e o sistema de emergência pré-hospitalar tem sido exemplar e muito 

eficaz. Está perfeitamente implementada e existe uma boa integração dos profissionais da VMER 

no SU Médico-cirúrgica e dos profissionais das SIV nos SUBs. 

Realizaram-se em 2017, no Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica do HJJF, 59.245 atendimentos, 

menos 3.740 que em 2016, o que representa uma redução de 6%.  

Quadro 2.49: Atividade do Serviço de Urgência 

Urgência Médico-Cirúrgica 2016 2017 ∆ (%) 
Contratado 

2017 
Taxa de 

Realização 

 Nr Total de Urgências 109.359 103.903 -5,0% 106.000 98,0% 

     * Urgência Geral / Adultos 40.697 39.519 -2,9% 39.900 99,0% 

     * Urgência Pediátrica 18.240 16.401 -10,1% 17.882 91,7% 

     * Urgência Obstétrica 4.048 3.325 -17,9% 3.968 83,8% 

     * SUB (Castro Verde e Moura) 46.374 44.658 -3,7% 44.250 100,9% 
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Urgência Médico-Cirúrgica 2016 2017 ∆ (%) 
Contratado 

2017 
Taxa de 

Realização 

 Média Diária de Urgências 299 285 -4,7% - - 

     * Urgência Geral / Adultos 111 108 -2,6% - - 

     * Urgência Pediátrica 50 45 -9,8% - - 

     * Urgência Obstétrica 11 9 -17,6% - - 

     * SUB (Castro Verde e Moura) 127 110 -3,4% - - 
      

 % Óbitos 0,2% 0,2% 0,7% - - 

 % Abandono 1,6% 1,7% 7,5% - - 

 % Altas (Domicílio, etc.) 50% 50,9% 1,8% - - 

 % Doentes Internados  6,7% 6,5% -3,5% 7,0% 92,6% 

 % Doentes referenciados para Consulta 
Externa 

4,6% 4,2% 1,8% - - 

 % Doentes transferidos para outro Hospital 0,9% 1,1% 21,7% - - 

 % Doentes encaminhados para Médico 
Família 

35,7% 34,7% -2,9% - - 

Fontes: SONHO (Março 2018) e SICA (DEZ 2016/2017) 

Na Urgência Geral de Adultos registaram-se 39.519 atendimentos, menos 1.178 que em 2016, 

significando uma média diária de 108 atendimentos. Este movimento de redução resulta do 

trabalho continuado de monitorização dos utentes hiperfrequentadores do serviço de urgência e 

da sua referenciação para o médico de família, da agilização e reforço das consultas de recurso 

nos Centros de Saúde e da campanha de informação de utilização consciente dos Serviços de 

Urgência, com a divulgação continuada à população do circuito de acesso e orientação dos 

utentes numa lógica de primeiro contacto com a Saúde 24 ou aos profissionais dos Cuidados de 

Saúde Primários seguido da referenciação para os SUB e finalmente para o Serviço Médico-

Cirúrgico do Hospital, procurando garantir a acessibilidade a este Serviço essencialmente aos 

utentes com patologias que necessitem de tratamento urgente e emergente.  

Na Urgência Pediátrica assistiu-se a uma diminuição de 10% dos atendimentos, tendo ocorrido 

uma média de 45 atendimentos por dia, quando em 2016 tinham sido em média 50 

atendimentos diários. Este movimento poderá ser explicado por uma melhor articulação entre 

os cuidados primários e hospitalares, assistindo-se a uma transferência dos atendimentos 

urgentes para as consultas de recurso dos Centros de Saúde.  

Na Urgência Obstétrica assistiu-se a uma redução de 18% do número de atendimentos, tendo 

sido atendidas, em média, 9 mulheres por dia. Este decréscimo resulta, para além do menor 

número de gravidezes verificadas em 2016, também de uma redução do número de 
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atendimentos na urgência de cor branca e azul, privilegiando-se o atendimento programado na 

consulta. 

Dos 59.245 atendimentos realizados no Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica do HJJF, 9,9% 

resultaram no internamento do doente. Assim, o total de atendimentos de urgência sem 

internamento do doente foi de 53.366, 3,5% abaixo dos 55.310 contratualizados. 

Já nos SU Básica, do total de 44.658 atendimentos, apenas 1,9% tiveram como destino o 

internamento, ultrapassando-se em 1,3% a meta de 43.250 atendimentos nas SUB sem 

internamento do doente. 

A proporção de doentes assistidos no Serviço de Urgência que foram encaminhados para o seu 

médico de família foi de 34,7% e 51% tiveram alta direta para o domicílio. Como nota negativa, 

regista-se um aumento de 7,5% dos abandonos do Serviço pelos doentes. 

 O sexo feminino continua a representar o maior número de acessos ao Serviço de Urgência (SU) 

no HJJF com 54,9% do total, e o grupo etário predominante continua a ser o dos 25 aos 45 anos, 

seguido do dos 45 aos 65 anos. 

 
Gráfico 2.45: Total de urgências por sexo 

Fonte: SONHO (Março 2018) 

 
Gráfico 2.46: Total de urgências por grupo etário 

Fonte: SONHO (Março 2018) 

 

Quanto à distribuição por concelho de residência, a esmagadora maioria continua a ser de Beja 

(46,7%), encontrando-se a restante percentagem pulverizada pelos outros doze concelhos do 

distrito, por outros concelhos fora da área de influência da ULSBA, EPE e Odemira, que neste 

caso tem uma fraca expressão, mas ainda assim semelhante à de Ourique, e próxima da de 

Castro Verde, Almodôvar e Alvito. 
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Gráfico 2.47: Total de urgências por residência 

Fonte: SONHO (Março 2018) 

Apesar do trabalho contínuo de interligação com os cuidados de saúde primários, continua a ser 

preocupante, e um fator crítico, a afluência não referenciada de utentes, já que 79% dos 

atendimentos são sem qualquer tipo de referenciação. 

 

Gráfico 2.48: Total de admissões por proveniência 

Fonte: SONHO (Março 2018) 

A triagem de Manchester só foi implementada nos SUB em julho, razão pela qual 21,5% dos 

episódios de atendimento não tem prioridade atribuída.  

De entre os atendimentos que foram triados, 71,3% são situações clínicas urgentes (emergentes, 

muito urgentes e urgentes) e 28,7% são situações clinicas não urgentes ou pouco urgentes. A 

proporção de atendimentos classificados na triagem como pouco urgentes aumentou 93%, em 

relação ao ano anterior, e dos triados como nada urgentes, aumentou 30%. Isto é resultado da 

introdução da triagem nos SUB, que tipicamente atendem casos com menor prioridade clínica.  

Assim o indicador da percentagem de atendimentos com prioridade Verde / Azul / Branca, cuja 

meta contratada foi 25%, não foi cumprido, registando uma taxa de realização de 85,2%. 



 

 

 

RELATÓRIO E CONTAS 2017 99 
 

 

Quadro 2.50: Episódios por prioridade 

Cor Manchester Episódios  

Emergente 241 

Muito Urgente 10.684 

Urgente 47.223 

Pouco Urgente 21.200 

Não Urgente 1.587 

Sem critério de urgência 630 

Sem Triagem  22.338 
 

Quadro 2.51: Peso de cada nível de prioridade no total de 
atendimentos triados 

Cor Manchester % ∆ (%) 

Emergente 0,3% -18% 

Muito Urgente 13,1% -20% 

Urgente 57,9% -12% 

Pouco Urgente 26,0% 93% 

Não Urgente 1,9% 30% 

Sem critério de urgência 0,8% -57% 
 

Fonte: Alert® ADW (Março 2018) Fonte: Alert® ADW (Março 2018) 

No serviço de Urgência Médico-cirúrgica, o tempo médio de espera desde a admissão até à 

primeira triagem foi de 6:25 minutos, quando em 2016 foi de 7:36 minutos. O tempo médio 

desde a 1ª triagem até à 1ª observação médica foi de 57 minutos, quando em 2016 tinha sido de 

54 minutos. O tempo de permanência médio foi de 5 hora e 55 minutos, um pouco acima do 

tempo médio registado em 2016 que foi de 5:36. 

Quadro 2.52: Tempos médios de espera por prioridade – SU Médico Cirúrgica 

Cor Manchester 
da admissão à                  

1ª triagem) 

da 1ª triagem à              
1ª observação 

médica 

da admissão à 
última alta clínica  

Emergente
10

 00:05:39 00:07:14 06:12:22 

Muito Urgente 00:07:49 00:13:28 08:00:49 

Urgente 00:06:03 00:58:39 05:37:00 

Pouco Urgente 00:06:17 01:34:03 05:18:00 

Não Urgente 00:06:28 02:03:04 04:14:33 

Sem critério de urgência 00:11:19 00:33:33 03:02:27 

Total 00:06:25 00:56:47 05:55:00 

Fonte: Alert® ADW (Março 2018) 

Em 2017, 42% dos atendimentos do Serviço de Urgência Médico-cirúrgica tiveram uma duração 

de menos de 2 horas e quase um quarto deles entre 2 a 4 horas. 

 

 

                                                        
10 Nota: Os tempos registados em relação aos doentes classificados como muito prioritários (vermelhos) não correspondem efetivamente à 

realidade: estes doentes têm acesso direto ao serviço de urgência e são observados de imediato, mas o registo da admissão e o registo 

médico são realizados à posteriori, o que explica os tempos aparentemente elevados. 
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Quadro 2.53: Tempo médio de permanência desde a admissão à alta 

Tempo de permanência desde a admissão à 
alta 

% dos episódios atendidos 
no período 

Atendimentos com menos de 2 horas 41,64% 

Atendimentos entre 2 a 4 horas  26,75% 

Atendimentos entre 4 e 6 horas 13,59% 

Atendimentos com mais de 6 horas 18,02% 

Fonte: Alert® ADW (Março 2018) 

Nos Serviços de Urgência Básica, e tendo em conta apenas os atendimentos triados (23.114), o 

tempo médio de permanência desde a admissão à última alta clínica foi de 2 horas e 57 minutos. 

Quadro 2.54: Tempo médio de duração do atendimento – SU Básica 

Cor Manchester 
da admissão à 

última alta clínica  

Emergente   03:09:27 

Muito Urgente   05:59:47 

Urgente   03:06:13 

Pouco Urgente   01:59:29 

Não Urgente   01:51:00 

Sem critério de urgência   01:29:40 

Total 02:57:19 

Fonte: Alert® ADW (Março 2018) 

Em 2017, 74,4% dos episódios de urgência foram atendidos dentro do tempo de espera previsto 

no protocolo de triagem, ligeiramente abaixo da meta contratualizada (75,5%), mas acima da 

percentagem verificada em 2016 (73,1%). 

2.2.7. HOSPITAL DE DIA 

Foram tratados ao longo de 2017 no Hospital de Dia 1.613 doentes, mais 2,3% do que no ano 

anterior, com especial destaque para o crescimento do tratamento de doentes do foro 

oncológico e das crianças com patologias da Saúde Mental.  

Em termos globais o número de sessões aumentou 9,5%, tendo sido realizadas 10.336. Em todas 

as especialidades de hospital de dia, exceto na Pediatria, registou-se um aumento, sendo mais 

notório na área da Psiquiatria e da Imunohemoterapia.  
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Quadro 2.55: Atividade do Hospital de Dia Polivalente  

Hospital de Dia 2016 2017 ∆ (%) 
Contratado 

2017 
Taxa de 

Realização 

Nr de Doentes Tratados 1.577 1.613 2,3% - - 

Nr de Sessões  9.434 10.336 9,5% - - 

   * Imunohemoterapia 1.681 1.890 12,43% -  - 

Base 1.286 1.494 16,17% -  - 

Especialidade 395 396 0,25% 394 101% 

   * Quimioterapia 5.286 5.407 2,29% -  - 

Base 2.716 2.565 -5,56%  -  - 

Com administração IV citotóxicos 2.570 2.842 10,58% 2.120 134% 

   * Pediatria (Base) 618 608 -1,62% -  - 

   * Psiquiatria 1.849 2.431 31,48%  - -  

Base 906 1.479 63,25% - - 

Especialidade 943 952 0,95% 1.915 50% 

   * Total sessões Base
11

 5.563 5.619 1,01% 4.910 114% 

Fonte: SICA – Dez 2016/2017 (Março 2018) 

O polo de proximidade de Oncologia continua a funcionar no Hospital de Dia. São efetuadas 

consultas por dois médicos oncologistas do Serviço de Oncologia de Évora, um dos quais 

responsável pela atividade oncológica desta região. Estão igualmente afetos a este polo, um 

médico internista com vasta experiência na área da Oncologia, uma médica pneumologista e 

uma médica hematologista. 

Para além das consultas de Oncologia existem Consultas de Decisão Terapêutica constituídas por 

equipas multidisciplinares e orientadas por um oncologista, consultas estas que se revestem de 

uma importância fulcral na orientação e planeamento terapêutico dos doentes das várias áreas, 

nomeadamente de patologia gastrointestinal, mama, pneumologia e da hematologia. O Hospital 

de Dia de Oncologia continuou a ter contributo fundamental no tratamento dos doentes 

oncológicos do distrito de Beja, no seu seguimento constante e na administração de 

Quimioterapia. Note-se que houve um aumento de 10,6% do número de sessões de 

administração de citotóxicos por via intravenosa. 

                                                        
11 Para efeitos de contratualização com a ACSS, as sessões assinaladas como base não são consideradas sessões de especialidade, uma vez 

que nestas não são realizados procedimentos médicos elegíveis para serem consideradas sessões das especialidades respetivas.  
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Nas situações clínicas de necessidade de Radioterapia como terapêutica adjuvante ou 

neoadjuvante os doentes são devidamente orientados para a Unidade de Radioterapia do 

Hospital de Évora. 

Esta área assistencial é responsável por 44% dos doentes seguidos em Hospital de Dia 

Polivalente e 52% do total de sessões. O número médio de sessões para administração 

intravenosa de citotóxicos por cadeirão disponível aumentou de 171 para 189, mesmo com uma 

redução do número de sessões por doente tratado. 

Quadro 2.56: Atividade do Hospital de Dia Oncológico 

Análise específica: Quimioterapia 2016 2017 ∆ (%) 
Contratado 

2016 
Taxa de 

Realização 

Nr Doentes Tratados 670 717 7,0% - - 

Nr Sessões 5.286 5.407 2,3%   

Com administração IV 2.570 2.842 10,6% 2.120 134% 

Nr sessões p/ doente tratado 7,89 7,54 -4,4% - - 

Nr Cadeirões 15 15 0,0% - - 

Nr Sessões IV por cadeirão 171 189 10,6% - - 

Nr Doentes Tratados p/ cadeirão 44,7 47,8 7,0% - - 

Nr Consultas Oncologia 5.842 6.159 5,4% 5.922 98,6% 

Fonte: SICA – Dez 2016/2017 (Março 2018) 

2.2.8. MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA 

No ano de 2017, os Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica realizados na ULSBA, 

apresentam um ligeiro decréscimo, em especial na Patologia Clínica.  

O Serviço de Patologia Clínica da ULSBA é composto por três laboratórios: Laboratório do 

Hospital José Joaquim Fernandes, Laboratório de Saúde Pública do Centro de Saúde de Beja e 

Laboratório do Centro de Saúde de Mértola e, fruto de uma aposta interna, continuámos uma 

política de internalização procurando maximizar a capacidade instalada e prestar serviços junto 

da população utente, apesar de se verificar esta diminuição no ano de 2017 devido à diminuição 

de pessoal por baixas médicas e aposentações. 

 No serviço de Imagiologia, embora se tenha verificado um aumento de exames 

comparativamente ao ano anterior, mantemos ainda os equipamentos antigos que contamos 

substituir no último trimestre de 2018. Com esta substituição de equipamentos, reformulação 
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do espaço no serviço de Imagiologia e reorganização interna esperamos vir a aumentar 

significativamente a produção interna. 

Na Medicina Física e Reabilitação o número de tratamentos decresceu 6,74%. O decréscimo 

verificado ficou a dever-se a ausências legais de Técnicos. 

Na Gastrenterologia, registou-se um decréscimo de 20% nos exames, face ao ano anterior. Este 

decréscimo deve-se fundamentalmente a avarias de equipamentos e consequente interrupção 

da produção do serviço, sendo que a resposta às solicitações dos Centros de Saúde e a exames 

pedidos internamente no HJJF mantem-se atempada. A estratégia neste serviço foi a 

contratação de médicos vindos do exterior, grande organização interna e uma boa 

calendarização, que permitiu a resposta efetiva, através de uma periódica realização de 

endoscopias e colonoscopias. 

As técnicas de oftalmologia registaram um decréscimo significativo, menos 49,29%. O grande 

contributo para esta diminuição são as Retinografias devido a avarias consecutivas no 

equipamento e também à licença de Maternidade da Médica que faz estes exames. 

Quadro 2.57: MCDT por especialidade/exame 

Especialidade/Exame 2016 2017 ∆ (%) 

Anatomia Patológica 8.177 7.091 -13,28% 

Anestesiologia 578 494 -14,53% 

Cardiologia 12.247 9.955 -18,71% 

Gastrenterologia 9.530 7.624 -20,00% 

Ginecologia 1.951 1.914 -1,90% 

Imagiologia 93.115 112.138 20,43% 

Imunohemoterapia 19.872 17.922 -9,81% 

Medicina Física e Reabilitação 109.293 101.922 -6,74% 

Neurologia 118 171 44,92% 

Obstetrícia 2.380 1.702 -28,49% 

Oftalmologia 8.085 4.100 -49,29% 

Oncologia Medica 3.009 2.972 -1,23% 

Ortopedia 8 12 50,00% 

Patologia Clínica 1.042.391 940.417 -9,78% 

Pneumologia 2.829 2.323 -17,89% 

Psiquiatria/Psicologia 25.712 23.428 -8,88% 

Urologia 1.574 1.378 -12,45% 

Total Geral 1.340.869 1.235.563 -7,85% 
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Fonte: SONHO (Março 2018) 

MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO SUBCONTRATADOS REALIZADOS NO EXTERIOR 

No que se reporta aos exames pedidos ao exterior pelo HJJF, podemos verificar uma significativa 

diminuição de 31,51%, comparativamente ao ano de 2016. Esta diminuição não é real devido ao 

atraso na conferência da faturação, por baixa médica do elemento afeto a este serviço, e desta 

forma não se consegue ainda contabilizar o número de exames correto. A expectativa é mesmo 

que aumente significativamente e se verifique um acréscimo relativamente a 2016 por faltarem 

ainda números de exames de Outubro, Novembro e Dezembro. Há um aumento da procura do 

número de exames nas várias especialidades e mantemos uma incapacidade de resposta interna 

para a realização destes exames. 

Quadro 2.58: MCDT por especialidade/exames no exterior HJJF 

Especialidade/Exame 2016 2017 ∆ (%) 

Anatomia Patológica 62 56 -9,68% 

Cardiologia 2.074 1.506 -27,39% 

Gastrenterologia 55 27 -50,91% 

Genética 355 318 -10,42% 

Imagiologia 9.581 6.704 -30,03% 

Medicina Nuclear 891 684 -23,23% 

Neurologia 1.321 1.056 -20,06% 

Obstetrícia/ Ginecologia 78 28 -64,10% 

Oftalmologia 8 5 -37,50% 

Otorrinolaringologia 1.093 481 -55,99% 

Análises Clinicas 4.156 2.657 -36,07% 

Pneumologia 103 55 -46,60% 

Psiquiatria/Psicologia 31 21 -32,26% 

Urologia 103 39 -62,14% 

Total Geral 19.911 13.637 -31,51% 

Fonte: SONHO (Março 2018) 

Relativamente aos exames no exterior dos Centros de Saúde, registámos em 2017 um aumento 

de 5,04%, ou seja um total de cerca de mais 25.000 exames comparativamente ao ano transato. 

Este valor apesar de não ser o definitivo é já uma estimativa ao final do ano. Também aqui se 

verifica uma falta na conferência de faturas, sendo que neste caso está em atraso simplesmente 

o mês de Dezembro.  
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Ainda em termos do número de pedidos é de registar o crescimento de 5,99% ao nível das 

análises clínicas, resultado de falta de Técnicos de colheitas e consequente dificuldade em 

internalizar. Nos exames de Imagiologia, que pese embora a diminuição interna, viram também 

crescer o número de pedidos. Cremos que é uma tendência que se acentua de crescimento de 

pedidos, ao nível destes Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica. 

Em termos de encargos verificamos um aumento sem grande expressão. À semelhança do 

verificado em termos quantitativos as maiores despesas resultaram das Análises Clínicas e 

também dos exames de Imagiologia.  

Quadro 2.59: MCDT por especialidade / exame no exterior (Centros de saúde) 

Exames 
Quantidade Valor 

2016 2017 ∆ (%) 2016 2017 ∆ (%) 

Analises Clínicas 430.923 456.755 5,99% 1.396.044 € 1.484.664 € 6,35% 

Anatomia Patológica 0 7   0 € 42 €   

Cardiologia 13240 12235 -7,59% 261.475 € 246.272 € -5,81% 

Medicina Nuclear 159 122 -23,27% 21.390 € 14.576 € -31,86% 

Electroencefalografia 161 175 8,70% 3.668 € 4.022 € 9,65% 

Endoscopia 
Gastrenterologia 

4 14 250,00% 215 € 674 € 214,03% 

Medicina Física e de 
Reabilitação 

6254 4057 -35,13% 112.726 € 63.654 € -43,53% 

Otorrinolaringologia 0 5   0 € 33 €   

Pneumologia e 
Imunoalergologia 

12 26 116,67% 192 € 463 € 140,90% 

Radiologia 44137 46556 5,48% 1.000.208 € 1.003.046 € 0,28% 

Especialidades Medico 
Cirúrgicas 

227 122 -46,26% 1.184 € 680 € -42,60% 

Outros (Psicologia) 21 21 0,00% 84 € 79 € -6,49% 

Total 495.138 520.095 5,04% 2.797.184 € 2.818.204 € 0,75% 

Fonte: SIARS (Março 2018) 
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3. RECURSOS HUMANOS 

3.1. ANÁLISE GERAL 

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E., comparativamente ao ano de 2010, 

apresenta uma redução do número de funcionários, em cerca de 6%, conforme pode ser 

observado no quadro abaixo. 

Quadro 3.1: Evolução dos Recursos Humanos 

QUADRO PESSOAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Recursos Humanos sem Órgãos Sociais  1756 1763 1746 1694 1623 1629 1638 1635 

Cargos de Dirigentes sem Órgãos Sociais 13 13 9 9 9 9 10 12 

Órgãos Sociais (membros do C.A) 4 4 4 4 4 5 5 5 

Total de Recursos Humanos  1760 1767 1750 1698 1627 1634 1643 1652 

Fonte: Recursos Humanos 

Efetivamente, no final do exercício de 2017, a ULSBA contava com 1652 colaboradores no 

quadro de pessoal, dos quais, 1141 estavam a exercer funções nos cuidados hospitalares e 511 a 

exercer funções nos cuidados primários, no âmbito do Departamento de Cuidados de Saúde 

Primários (DCSP). 

Cumpre referir que a ULSBA, EPE dispõe de um mapa de pessoal referente aos trabalhadores 

com relação jurídica de emprego público, através de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 

(CTFP), correspondendo a 788 profissionais e representando 47,70 % do total de trabalhadores. 

Este mapa de pessoal, nos termos do disposto no Artigo 13º, n.º 3 do Decreto - Lei n.º183/2008 

de 4 de Setembro, tem um carácter residual mantendo-se exclusivamente para efeitos de acesso 

dos funcionários que os integram, sendo os seus lugares a extinguir quando vagarem, da base 

para o topo. 

No que concerne aos colaboradores com vínculo laboral através da celebração de um Contrato 

Individual de Trabalho (CIT - por tempo indeterminado e a Termo Resolutivo Certo ou Incerto), 

nos termos do Código do Trabalho, regime de pessoal determinado pelo diploma de criação da 
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ULSBA, EPE verifica-se representarem 48,79% do total de efetivos, correspondendo a 806 

colaboradores. 

Em relação aos Contratos de Trabalho a Termo Resolutivo, à data de 31/12/2017 existiam 57 

colaboradores, o que representa 3,45% do total. Há ainda uma avença com um técnico superior 

da área jurídica. 

A partir de abril de 2017, foi implementada uma gestão criteriosa ao nível das contratações e 

substituições de trabalhadores, tendo-se efetuado intersubstituições e mobilidade entre 

serviços, de forma potenciar a o melhor aproveitamento possível dos recursos existentes. 

No entanto, continuou a ser necessário o recurso à contratação de serviços por via de Contratos 

de Prestação de Serviços no grupo pessoal médico, considerando a insuficiência dos 

colaboradores que pertencem ao mapa de efetivos da Entidade. 

Importa a este propósito salientar que, durante todo o ano, foram realizadas várias diligências 

no sentido do recrutamento de médicos para o mapa de efetivos da ULSBA, EPE para as 

especialidades mais carenciadas, a saber: anestesia, psiquiatria, obstetrícia/ginecologia, 

ortopedia, pediatria, otorrinolaringologia, medicina geral e familiar e saúde pública. Concursos 

cuja maioria, ficou deserta. 

No ano 2017 apenas entraram 2 médicas, com a celebração de CIT S/Termo: 1 médica de 

Medicina Geral e Familiar e outra de Medicina Interna. Saíram 12 médicos das seguintes 

especialidades e pelos seguintes motivos: 1 Medicina Trabalho, 1 Medicina Interna, 1 Cirurgia 

Geral, por rescisão, 2 médicos de MGF por aposentação e 7 médicos sem especialidade, que 

prestavam serviço em vários Centros de Saúde. Contudo, estes 7 médicos efetuaram contratos 

em regime de prestação de serviços, continuando a colaborar com a ULSBA. 

Verifica-se que 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 e outro tipo de 

serviços, retiram à ULSBA, EPE capacidade competitiva, acrescendo ainda a expansão do 

mercado privado da saúde, tornando muito difícil o recrutamento e a fixação destes 

profissionais na ULSBA, EPE. 
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Face ao que antecede, os Contratos de Prestação de Serviços (CPS) foram mantidos e/ou 

celebrados com profissionais da área médica, com o objetivo de, por um lado, reforçar equipas 

em défice em alguns Serviços, e por outro, manter e promover a acessibilidade aos cuidados de 

saúde, quer sejam primários ou hospitalares. 

Passa-se a identificar a distribuição de colaboradores pelos vários vínculos jurídicos existentes 

em 31-12-2017.  

Quadro 3.2: Distribuição dos recursos humanos por tipo de vínculo jurídico em 31-12-2017 

TIPO DE VINCULO 31-Dez-16 

Admissões / 
Regressos 

/alterações de 
vínculo 

Saídas/alterações 
de vínculo 

 
31-Dez-17 

 

Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas 

793 4 12 785 

Contrato Individual de Trabalho 
sem Termo 

 
711 

 

 
86 

 
22 

 
775 

 

Contrato Individual de Trabalho 
com Termo 

68 32 74 26 

Contrato de Trabalho a Termo 
Resolutivo Incerto  

63 16 22 57 

Contrato de Trabalho a Termo 
Resolutivo Certo  

0 0 0 0 

Prestação de Serviços - Avença 1 0 0 1 

Cedência Ocasional / C. Interesse 
Público 

7 2 1 8 

TOTAL 1643 140 131 1652 

Fonte: Recursos Humanos 

Pela análise do quadro anterior pode-se ainda verificar o movimento de admissões e de 

alterações de vínculo e das saídas de colaboradores, o que traduz a dinâmica social da 

organização.  

O Contrato Individual de Trabalho foi a modalidade de vínculo laboral mais utilizada para a 

admissão de pessoal, e efetuou-se mais nos grupos profissionais de enfermagem, assistentes 

operacionais e técnicos de diagnóstico e terapêutica. No total, foram admitidos na instituição 69 

profissionais. 

Durante o ano de 2017 foi assegurada a transição de 71 profissionais com Contrato Individual de 

Trabalho a Termo Resolutivo para Contrato Individual de Trabalho por Tempo Indeterminado, 

conforme quadro seguinte. 
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Quadro 3.3: Transição de CIT C/Termo a CIT S/Termo 

Grupo Profissional Nº de Funcionários 

Assistente Operacional 33 

Assistente Técnico 1 

Técnico Superior 1 

Pessoal de Enfermagem 22 

Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 14 

Total 71 

Fonte: Recursos Humanos 

O esforço efetuado permitiu corrigir um grande número de situações que permaneciam por 

regularizar, assegurando a estabilidade dos trabalhadores e dos serviços. 

Existem ainda algumas situações em regularização, tendo sido acionado o processo no âmbito 

do PREVPAP.  

Foi ainda previsto em sede de orçamento para 2018 a possibilidade de regularização de diversas 

situações funcionalmente desajustadas, nomeadamente de Assistentes Operacionais que 

desempenham funções de Assistente Técnicos e reúnem os requisitos habilitacionais para 

transitarem para esta carreira não obstante tal regularização se encontre pendente da 

autorização casuística da Tutela, em função das necessidades que sejam detetadas e venham a 

ser propostas.     

No que diz respeito ao movimento de saídas de colaboradores, não deixa de ser relevante referir 

que no período em análise 60 colaboradores cessaram funções na ULSBA, EPE, conforme Quadro 

3.4, 8 funcionários alteraram o grupo profissional, nomeadamente, 4 membros do Conselho de 

Administração que transitaram para o seu grupo profissional e 3 profissionais que transitaram 

do seu grupo profissional para o Conselho de Administração, com a entrada em vigor da 

Resolução do Conselho de Ministros nº 67/2017, de 30/03/2017, e 1 Técnica Superior que foi 

nomeada em comissão de serviço como Diretora de Serviço, passando a pertencer ao Grupo 

Profissional de Pessoal Dirigente. 

Os motivos da sua saída foram os seguintes conforme se explícita: 

� 9 Aposentações (2 Médicos, 1 Enfermeiros, 2 Assistentes Técnicos, 3 Assistentes 

Operacionais e 1 Técnico Superior de Saúde); 
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� 45 Rescisões e caducidade de Contratos (10 médicos, 22 Internos, 8 Enfermeiros, 4 

Assistente Operacionais e 1 Técnicos Diagnóstico e Terapêutica); 

� 6 Outros Motivos (1 falecimento e 5 cedências de interesse 

publico/ocasional/permuta/mobilidade) 

 

Quadro 3.4: Distribuição das admissões e saídas por grupo profissional em 31-12-2017 

GRUPO DE PESSOAL 31-Dez-16 

Admissões/ 
Regressos / 

Alterações de 
Grupo 

Profissional 

Saídas/ 
Alterações de 

Grupo 
Profissional 

31-Dez-17 

Pessoal Dirigente (Conselho de 
Administração) 

5 5 5 5 

Pessoal Dirigente / Admins. Hops. / Chefe 
Divisão 

10 2 0 12 

Médico 165 4 14 155 

Internato Médico 63 16 22 57 

Enfermagem 540 29 10 559 

Técnico Superior Saúde 33 0 2 31 

Técnico Superior 44 3 1 46 

Informática 17 0 0 17 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 122 7 3 126 

Docente 1 0 0 1 

Assistente Técnico 245 3 2 246 

Assistente Operacional 397 8 9 396 

Religioso 1 0 0 1 

TOTAL 1643 77 68 1652 

Fonte: Recursos Humanos 

Este mapa reflete as entradas e saídas, bem como uma alteração de um funcionário que mudou 

de grupo profissional de Técnico Superior para Pessoal Dirigente.  

Importa salientar que a ULSBA, EPE, para além dos médicos citados no Quadro 3.4, contou ainda 

com outros profissionais deste grupo profissional, ao abrigo de Protocolos Interinstitucionais, 

celebrados com o Hospital de Évora e com o Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E., para áreas 

de Imuno-hemoterapia, Anatomia Patológica, Genética Médica, Cardiologia Pediátrica e 

Oncologia. 

Conforme informação do Quadro 3.2, a ULSBA, EPE utiliza diferentes modalidades de vínculos de 

relação jurídica de emprego e estes determinam e possibilitam diferentes regimes de trabalho 

semanal, a saber: 35 horas, 40 horas, 42 horas. 
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Durante o ano de 2017, a ULSBA, no âmbito do seu carácter formativo na área médica, recebeu 

15 médicos para formação pós-graduada, 5 médicos para o Ano Comum e 10 para a 

Especialidade (3 Medicina Interna, 1 Medicina Geral e Familiar, 2 Cirurgia Geral, 2 Psiquiatria, 1 

Patologia e 1 de Pediatria). Contudo, também houve 2 internos do Ano Comum que rescindiram. 

Para além dos 3 Internos do Ano Comum que efetuaram o internato na ULSBA, EPE 

mantiveram-se outros 2 Internos do Ano Comum que tinham entrado no ano de 2015 devido à 

falta de vagas para a especialidade.  

Em 2017 terminaram o seu internato 9 Médicos, sendo que 2 aceitaram efetuar contratos com a 

ULSBA, EPE. Dos 9 internos que terminaram o internato havia 2 internos que tinham vaga 

protocolada, contudo, nenhum aceitou celebrar contrato com ULSBA,EPE. 

O Quadro 3.5 procura dar a conhecer a distribuição dos médicos internos, em especial ao nível 

da formação específica. Alguns destes internos encontram-se a efetuar a sua formação fora da 

ULSBA, em vagas carenciadas. 

Quadro 3.5: Médicos Formação Pós-Graduada 

ANO COMUM EM 2017 

TOTAL 5 

FORMAÇÃO ESPECIFICA EM 2017 

MEDICINA INTERNA 14 

ANESTESIOLOGIA 1 

CIRURGIA GERAL 9 

ORTOPEDIA 4 

MEDICINA GERAL E FAMILIAR 12 

PSIQUIATRIA 4 

OBSTETRICIA/GINEC. 1 

CARDIOLOGIA 1 

PATOLGIA CLINICA 1 

PEDIATRIA 4 

Aguardam Concurso 2 Internas que terminaram o Internato, em 2017 de MI 1 

TOTAL  57 

ENTRADAS NO ANO 2017 13 

TRANSITARAM DO ANO ANTERIOR 44 

TOTAL MÉDICOS F.PÓS-GRADUADA 57 

Fonte: Recursos Humanos 

Durante os anos de 2012 a 2017, foram colocadas a concurso 152 vagas, referentes a 

procedimentos simplificados. Destas 152 vagas, 123 ficaram desertas e foram ocupadas 29 vagas 
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nas seguintes especialidades: 

� 3 Cirurgia Geral, estes Internos tinham efetuado a sua formação pós graduada na ULSBA, 

EPE;  

� 9 Medicina Interna, estes internos tinham efetuado a sua formação pós graduada na 

ULSBA, EPE;  

� 1 Patologia Clinica, esta interna tinha efetuado o internato médico na ULSBA,EPE; 

� 4 Psiquiatria, 1 destes médicos pediu rescisão durante o período experimental e outro 

pediu rescisão passado 1 ano após ter tomado posse; 

� 2 Ortopedia, estes médicos tinhas efetuado o internato médico na ULSBA, EPE;  

� 1 Oftalmologia; 

� 1 Pediatria, tomou posse em Agosto/2014 e rescindiu o contrato em Abril/2016; 

� 6 Medicina Geral e Familiar, 1 destas médicas rescindiu no período experimental;  

� 2 Saúde Pública. 

Destes 29 médicos colocados através de procedimentos simplificados apenas permanecem na 

ULSBA, EPE 21 médicos, dado que 8 rescindiram. 

Quadro 3.6: Procedimentos Concursais simplificados – carreira médica 2017 

 
Fonte: Recursos Humanos 

Anos 

Especialidades Vagas Ocupadas Desertas Vagas Ocupadas Desertas Vagas Ocupadas Desertas Vagas Ocupadas Desertas Vagas Ocupadas Desertas Vagas Ocupadas Desertas

Anestesiologia 3 0 3 1 0 1 1 0 1 2 0 2 3 0 3 0 0 0

Cardiologia 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cirurgia Geral 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0

Endocrinologia 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastrenterologia 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0

Ginecologia / Obstetrícia 2 0 2 1 0 1 2 0 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0

Infecciologia 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Medicina Física e Reabilitação 0 0 0 4 0 4 3 0 3 2 0 2 2 0 2 0 0 0

Medicina Geral e Familiar 1 0 1 7 1 6 4 0 4 1 1 0 4 3 1 1 1 0

Medicina Interna 3 3 0 1 1 0 4 3 1 7 2 5 7 0 7 0 0 0

Neurologia 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Oftalmologia 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0

Ortopedia 1 0 1 2 0 2 2 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0

Patologia Clínica 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Pediatria 1 0 1 2 0 2 5 1 4 2 0 2 3 0 3 0 0 0

Pneumologia 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0

Psiquiatria 1 1 0 3 0 3 6 3 3 2 0 2 6 0 6 0 0 0

Radiologia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0

Saúde Pública 3 0 3 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0

Urologia 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

TOTAL 21 7 14 31 4 27 34 9 25 28 4 24 37 4 33 1 1 0

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Durante o ano de 2017, apenas foi aberta 1 vaga para Medicina Geral e Familiar por 

procedimento concursal. Procedeu-se ainda à contratação, através de CIT por tempo 

indeterminado, de 1 médica de Medicina Interna.   

Foram ainda elaborados e realizados 2 concursos externos para constituição de bolsa de 

recrutamento de profissionais nas áreas de Enfermagem e de Assistentes Operacionais, para os 

anos de 2017/2018.   

Da análise do Quadro 3.7, verifica-se que os grupos profissionais com maior 

representatividade percentual são o de Enfermagem e Assistente Operacional. Do total de 

396 Assistentes Operacionais, há 104 que não estão na prestação direta de cuidados de 

saúde, desempenhando funções nos serviços de Instalações e Equipamentos, Armazém, 

Farmácia, Central Telefónica, Receção, Serviço de Viaturas, entre outros. 

Frisamos ainda que, o grupo profissional de Assistentes Operacionais é o grupo que apresenta 

maior número de trabalhadores indicados, pela Medicina do Trabalho, para trabalhos 

moderados. 

Na verdade, constata-se que estes dois grupos profissionais correspondem a cerca de 58% do 

total de profissionais que no período em análise desenvolveram a sua atividade profissional na 

ULSBA, EPE.  

Quadro 3.7: Peso por grupo profissional no total de trabalhadores em 31-12-2017 

GRUPO DE PESSOAL 
ANO 2016 
31-Dez-17 

Ano 2016 
% 

Ano 2017 
% 

Pessoal Dirigente (Conselho de Administração) 5 0,30 0,30 

Pessoal Dirigente / Admins. Hops. / Chefe Divisão 12 0,61 0,73 

Médico 155 10,05 9.38 

Internato Médico 57 3,84 3,45 

Enfermagem 559 32,87 33,84 

Técnico Superior Saúde 31 2,00 1,88 

Técnico Superior 46 2,68 2,78 

Informática 17 1,03 1,03 

Tês. Diagnóstico e Terapêutica 126 7,43 7,63 

Docente 1 0,06 0,06 

Assistente Técnico 246 14,91 14,89 

Assistente Operacional 396 24,16 23,97 

Religioso 1 0,06 0,06 

TOTAL 1652 100% 100% 

Fonte: Recursos Humanos 
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Relativamente à idade média dos profissionais da Instituição, esta situa-se perto dos 46 anos, 

verificando-se que na área da ação clinica as carreiras com estrutura etária mais jovem são os de 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica e o Pessoal de Enfermagem, com uma idade média de 40 

anos e 42 anos, respetivamente. No entanto, o aspeto que representa uma crescente 

preocupação, situa-se no grupo médico cuja estrutura etária regista 18,18 % dos seus efetivos 

abaixo dos 45 anos e 81,82 % acima dos 45 anos. Como se pode verificar seguidamente, a 

situação caracteriza-se pela seguinte estrutura etária: 

� Nos Cuidados de Saúde Primários a idade média de 57 anos, excluído os médicos em 

formação pós-graduada; 

� Nos Cuidados de Saúde Hospitalar a idade média de 54 anos, excluindo os médicos em 

formação pós-graduada. 

MÉDICOS EM REGIME DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

O Quadro 3.8 regista o número de médicos que trabalharam em regime de Contrato de 

Prestação de Serviços e as suas especialidades. Não obstante já se ter efetuado referência às 

áreas assistenciais a que estão adstritos, deverá salientar-se que o maior número foi para 

assegurar o normal funcionamento da Rede de Urgência: 1º Atendimento – HJJJF-Beja, SUB de 

Castro de Verde e SUB de Moura, Obstétrica, Pediatria, Psiquiatria e Ortopedia, bem como no S. 

de Internamento – Unidade de Cuidados Intensivos, Consultas Externas no Hospital e consultas 

nos Centros de Saúde e MCDT de várias especialidades.   

Quadro 3.8: Distribuição de médicos em CPS 

CS HOSPITALARES 
CPS/MÉDICOS/ 

EMPRESA 
CPS/MÉDICOS/ 

INDIVIDUAL 

Obstetrícia/Ginecologia. 11 2 

Ortopedia 7 0 

Urgência Geral + VMER 22 8 

Anestesiologia 6 0 

Gastroenterologia 6 2 

Pediatria (Balcão) 3 3 

Pediatria 5 0 

Imuno-hemoterapia 1 0 

Endocrinologista 0 1 

Psiquiatria 2 2 

Medicina Interna - UCI 0 2 

TOTAL  63 20 
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CS PRIMÁRIOS 
 

CPS/MÉDICOS/ 
EMPRESA 

CPS/MÉDICOS/ 
INDIVIDUAL 

Clinica Geral 19 2 

TOTAL  81 22 

Fonte: Recursos Humanos 

MÉDICOS AO ABRIGO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ENTRE 

ESTADOS  

Durante o ano de 2017, estiveram 2 médicas ao abrigo do Acordo de Cooperação para Prestação 

de Serviços Médicos, entre o Estado Português e o Estado Cubano, no Centro de Saúde de 

Moura.  

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro, registou-se um aumento do absentismo no que se refere à 

Parentalidade face ao período homólogo do ano transato, mais 510 dias. Também, em relação 

às restantes ausências verificou-se um aumento 312 dias. O total de dias de ausência foi 35 437 

dias, mais 822 dias que no ano anterior.  

Com efeito, o número médio de ausência por colaborador foi de 21,45 dias. Em termos 

absolutos de dias de ausência os grupos profissionais que apresentaram maior absentismo 

foram os Enfermeiros e os Assistentes Operacionais. Em termos médios, os grupos profissionais 

onde se verificou maior absentismo foi no Grupo de Pessoal Médico, Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica e Enfermeiros.  

Verifica-se que o absentismo continua a apresentar um peso muito significativo, tendo uma taxa 

de 8,94 o que se revela um fator de condicionamento da normal dinâmica de funcionamento dos 

Serviços e das equipas podendo conduzir a significativas perdas de produtividade.  

Perante esta realidade, impõe-se a continuação do desenvolvimento e consolidação de uma 

política integrada de gestão de recursos humanos no sentido da prevenção e monitorização dos 

indicadores referentes ao absentismo com uma forte intervenção e trabalho multidisciplinar das 

equipas que integram o Serviço de Saúde Ocupacional, Grupo de Coordenação Local do 

Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência ao Antimicrobianos, Gabinete de 

Gestão de Risco e Serviço de Recursos Humanos. 
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Quadro 3.9: Dias de ausência por grupo profissional 

 
Fonte: Recursos Humanos 

O quadro seguinte dá uma visão dos trabalhadores estrangeiros a exercer funções na ULSBA. 

Quadro 3.10: Trabalhadores estrangeiros 

Pais de Origem Grupo Profissional 
Número de 

Colaboradores 

Alemanha 
Assistente Técnico -1 

2 
Pessoal Enfermagem -1 

Angola 

Assistente Técnico - 1 

4 Pessoal Enfermagem - 2 

Pessoal em Formação Pré Carreira Médica -1 

Brasil 

Assistente Operacional - 2 

6 Pessoal em Formação Pré Carreira Médica - 1 

Pessoal Médico - 3 

Cabo Verde Pessoal em Formação Pré Carreira Médica - 1 1 

Colômbia Pessoal em Formação Pré Carreira Médica -1 1 

Espanha 
Pessoal Enfermagem - 2 

4 
Pessoal Médico - 2 

Federação Russa Pessoal Médico - 1 1 

Guiné Bissau 

Assistente Operacional - 1 

7 Pessoal em Formação Pré Carreira Médica - 3 

Pessoal Médico - 3 

Holanda 
Pessoal Enfermagem - 1 

2 
Pessoal Médico - 1 

Luxemburgo Assistente Operacional - 1 1 

M F MÉDIA M F MÉDIA M F MÉDIA

Pessoal Dirigente (Conselho 

de Administração)
5 0,00 5 1,00 5 0 1,00

Pessoal Dirigente 12 0 7 0,58 70 5,83 0 77 6,42

Médico + Internato Médico 212 330 775 5,21 2357 4056 30,25 2687 4831 35,46

Enfermagem 559 433 5448 10,52 1478 4673 11,00 1911 10121 21,52

Técnico Superior Saúde 31 285 9,19 10 135 4,68 10 420 13,87

Técnico Superior 46 70 372 9,61 33 187 4,78 103 559 14,39

Informática 17 44 21 3,82 284 3 16,88 328 24 20,71

Téc. Diagnóstico e 

Terapêutica
126 24 1384 11,17 310 2325 20,91 334 3709 32,09

Docente 1 0 0 0,00 11 10 21,00 11 10 21,00

Assistente Técnico 246 48 894 3,83 423 2772 12,99 471 3666 16,82

Assistente Operacional 396 195 294 1,23 1341 4330 14,32 1536 4624 15,56

Religioso 1 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00

TOTAL 1652 1144 9480 6,43 6252 18561 15,02 7396 28041 21,45

GRUPO DE PESSOAL
COLABORADORES 

A 31-12-2017

PARENTALIDADE RESTANTES FALTAS TOTAL DE FALTAS 

ANO 2017 ANO 2017 ANO 2017
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Pais de Origem Grupo Profissional 
Número de 

Colaboradores 

Moçambique 

Assistente Operacional - 1 

3 Pessoal Médico - 1 

Pessoal Técnico Diagnóstico e Terapêutica - 1 

Moldávia Pessoal Médico - 1 1 

República Checa Pessoal Médico - 1 1 

São Tomé e Príncipe Pessoal Médico - 1 1 

Roménia Pessoal Médico - 1 1 

Suíça 
Pessoal Enfermagem - 1 

2 
Técnico Superior - 1 

Ucrânia Pessoal em Formação Pré Carreira Médica - 4 4 

Total = 42 

Fonte: Recursos Humanos 

Tendo em vista a transparência e divulgação de práticas de gestão, divulgam-se as cinco 

remunerações mais elevadas, explicitando e justificando as causas respeitantes a cada uma das 

componentes que concorreram para a remuneração total global desses profissionais.  

Quadro 3.11: Remunerações mais elevadas em 2017 

 
Fonte: RHV 

Tipo Abono                                        Especialidade Oftalmologia Ortopedia Anestesiologia Imunohemoterapia Cirurgia

Remuneração base 34 279,62 €               59 481,00 €               59 315,78 €               49 284,24 €                  58 932,58 €               

Remuneração dedicação exclusiva

Remuneração horário alargado

Subsídio de Férias 2 858,18 €                 5 144,51 €                 5 332,26 €                 4 107,02 €                    5 144,51 €                 

Compensação de Férias N/ Gozadas e Folgas 10 395,67 €               

Despesas de Representação 4 167,60 €                 

Subsídio de Natal (duodécimos) 2 858,16 €                 5 144,42 €                 5 332,32 €                 4 107,12 €                    5 088,12 €                 

Codificação 7 594,00 €                 

Acr. de funções - Direção.(5%) 2 253,12 €                 1 620,83 €                 

Acr. por funções - Direcção(10%) 4 493,60 €                 

Acr. Funções - Director Serv. Hosp. em valor 4 759,86 €                 

Adicional de 2% 332,48 €                     315,84 €                     453,00 €                     

Subsídio alimentação - Admin.Pública 1 005,84 €                 962,66 €                     1 026,94 €                 1 062,35 €                    1 034,21 €                 

Ajudas Custo/Transporte(Dec.Lei 106/98) em valor 251,00 €                        514,55 €                     

Subsídio  transporte - Kms perc. (pessoal instit.) 2 517,12 €                 

PIC - Plano de Intervenção em Cirurgia

Produção Adicional 44 065,00 €               30 729,50 €               

Sistema de Gestão de Inscritos para Cirurgia SIGIC 168 653,64 €             18 496,81 €               13 546,65 €               

Suplementos 309,60 €                     633,15 €                     

Horas Extraordinárias 111 595,58 €             72 585,23 €               7 449,61 €                    43 157,04 €               

GP - Atividade Médica 9 297,68 €                 

Prevenções 9 757,82 €                 95 401,03 €                  

Total 258 812,78 €          243 881,26 €          161 942,38 €          161 662,37 €            150 550,06 €          
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3.2.  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

Com o início de funções do novo Conselho de Administração, foi efetuado um levantamento da 

situação da avaliação de desempenho – SIADAP – no universo da ULSBA. 

O diagnóstico apresentado demonstrava uma enorme diversidade e disparidade de situações, 

com um ponto em comum: falta de avaliações e da cultura da avaliação na instituição. 

Foi pois necessário retomar e implementar o sistema de avaliação vigente para cada uma das 

carreiras profissionais, desde logo, com a principal preocupação e objetivo de garantir o SIADAP 

no biénio 2017/2018. 

No mês de junho de 2017, foi nomeado o Conselho Coordenador de Avaliação em Enfermagem, 

nos termos do disposto nos números 3 e 4, do artigo 10º da Portaria nº 242/2011 de 21 de 

junho. Nos meses seguintes procedeu-se à elaboração e posterior divulgação de documento com 

as normas de atuação e critérios de avaliação – SIADAP, para o biénio 2017/2018.  

O Conselho Coordenador de Avaliação para as carreiras gerais, foi nomeado no mês de julho, e a 

partir dai foram dadas orientações para que o processo fosse retomado, designadamente com a 

definição de objetivos e competências para o biénio 2017/2018. 

Definiu-se e operacionalizou-se um plano de formação dirigido aos avaliadores da ULSBA, num 

total de 10 ações de formação, envolvendo 107 avaliadores e elementos dos CCA. 

Iniciou-se também em 2017 os trabalhos preparatórios à regularização das avaliações não 

efetuadas e anos anteriores, situação a dar sequência em 2018. 

3.3. FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

Com a formação profissional certificada, que foi efetuada durante o período em análise, foi 

envolvido o montante global de 270 322,93€ €, sendo 104 382,09 € destinado à formação 

interna. Assinala-se que apenas parte do custo direto registado com a formação profissional foi 

suportado pelo orçamento de exploração da ULSBA, E.P.E., uma vez que durante o ano de 2017, 

beneficiámos do financiamento de parte do Plano de Formação da ULSBA, E.P.E. pela 

candidatura aprovada por fundos comunitários, através do Portugal 2020, Programa Operacional 
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Inclusão Social e Emprego (POISE), para a Formação dos Profissionais da Saúde, n.º POISE-03-

4538-FSE-000425. 

No quadro seguinte apresenta-se, em síntese, os encargos financeiros com as duas modalidades 

de formação que se verificaram: 

Quadro 3.12: Custos com Formação Profissional em 2017 

Formação 
Profissional 

 
Custos Diretos 

 

Custos Indiretos 
(Dispensa de 

Serviço) 

Encargo 
Financeiro 

Suportado pela 
ULSBA, E.P.E. – 

Ano 2017 

Formação Interna 

Encargos da ULSBA 16 946,36 € 

69 456,90 € 86 403,26 € Financiamento do POISE 17 978,83 € 

34 925,19 € 

Formação Externa 18 786,54 € 147 154,30 € 165 940,84 € 

Totais 53 711,73 € 216 611,20 € 252 344,10 € 

Fonte: Serviço de Formação 

Na execução do Plano de Formação 2017 e formação adicional complementar, foram realizadas 

487,5 h de formação profissional certificada, em 53 ações de formação, envolvendo 853 

profissionais, com um volume de formação de 7643 horas. 

As áreas de formação foram as seguintes: Aleitamento Materno, Reanimação 

Cardiorrespiratória, Diabetes, Controlo de Infeção, Cuidados Paliativos, Comunicação com o 

Doente, Triagem de Prioridades na Urgência, Medicamento, Segurança e Saúde no Trabalho, 

Segurança contra Incêndios, Defesa Pessoal, Prevenção das Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, Aplicações Informáticas da Enfermagem, SIADAP, Contratos Públicos, 

Contabilidade e Relação entre Profissionais. 

O Serviço de Formação Profissional interveio ainda na divulgação e na preparação dos meios 

para a realização das 37 sessões formativas da iniciativa dos serviços e formação em contexto de 

trabalho, envolvendo 540 profissionais, 124 horas realizadas e 2227 h de volume formativo. 

Foi apoiada a participação em formação externa dos profissionais, por iniciativa dos próprios 

profissionais ou dos Serviços, por não haver resposta no Plano de Formação interno, pela 

concessão de comissão gratuita de serviço ou dispensa do serviço e com o abono do valor da 

inscrição, ajudas de custo ou despesas de deslocação, sempre que, em representação da 
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Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E., o profissional interveio com uma apresentação 

científica em evento técnico-científico, como segue: 

Quadro 3.13: Formação externa 

TODOS OS 

GRUPOS 

PROFISSIONAIS 

DISPENSA DE 

SERVIÇO (€) 

NÚMERO DE 

PARTICIPAÇÕE

S EM AÇÕES 

EXTERNAS 

HORAS 

DESPENDIDAS 

EM AÇÕES 

EXTERNAS (H) 

VALOR  DE 

INSCRIÇÕES 

(€) 

VALOR DE 

AJUDAS DE 

CUSTO (€) 

VALOR DE 

DESPESAS DE 

DESLOCAÇÃO 

(€) 

TOTAIS DE 

CUSTOS 
(€) 

TOTAIS 147.154,30 758 11.217,50 6.865,52 7.538,79 4.382,23 165.940,84 

Fonte: Serviço de Formação 

E, ainda, outras colaborações: 

Quadro 3.14: Colaboração em outras iniciativas 

Data Evento Parcerias Local 
Número de 

participantes 

Em 16-05 
I Encontro de Parceiros do Alentejo no 
Combate ao Tráfico de Seres Humanos 

Parceria entre a 
ULSBA, ARSA, e Outros 

Encontro no Cineteatro de 
Serpa 

19 
participantes 

Em 5-06 II Encontro GCRPPCIRA ARS Alentejo e ULSBA No Auditório do IPBeja 
138 

participantes 

Em 13 e 14-
11 

Comemoração do Dia Mundial da Diabetes 
Coordenação Regional 

da Diabetes 

Colaboração do Serviço de 
Formação Profissional na 

Logística do Evento 

Participantes 
Internos e 
Externos 

Fonte: Serviço de Formação 

3.4. SAÚDE OCUPACIONAL 

Trata-se de uma atividade que só fica completa com a combinação efetiva das 3 vertentes que 

explicitamos, permitindo atuar junto dos colaboradores no sentido da promoção da saúde e 

prevenção da doença e ainda de forma tecnicamente fundamentada, apoiar as chefias dos 

Serviços e o próprio órgão de gestão. 

Os Quadros que se seguem apresentam alguns dados estatísticos, da atividade desenvolvida 

pelo Serviço de Saúde Ocupacional. 

Quadro 3.15: Exames realizados 

TIPO DE EXAMES NÚMERO DE DOENTES NÚMERO DE EXAMES 

Exames de Admissão 1 12 

Exames Periódicos 9 279 

Exames Ocasionais e Complementares 54 872 

Exames de Cessação de Funções 0 0 

TOTAL DE EXAMES MÉDICOS EFETUADOS 64 1163 

Fonte: Saúde Ocupacional 
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Quadro 3.16: Vacinas Administradas 

TIPO DE VACINAS NÚMERO 

Gripe sazonal 512 

Hepatite B 0 

Tetânica 8 

V A S P R 121 

TOTAL DE VACINAS ADMINISTRADAS 641 

Fonte: Saúde Ocupacional 

Quadro 3.17: Acidentes em Serviço 

TIPO DE ACIDENTES NÚMERO 

Acidentes de Serviço 47 

Incidentes 32 

TOTAL  79 

Fonte: Saúde Ocupacional 

Verifica-se que os exames periódicos representaram 23,99 % do total de exames realizados e os 

exames ocasionais 74,98 %, nota-se ser ainda excessivo o número de consultas ocasionais (em 

caso de sintomatologia relacionada com o trabalho) a pedido do trabalhador. 
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4. EVOLUÇÃO DOS INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS 

No presente ponto faz-se uma breve análise da evolução ocorrida nos principais indicadores 

económico-financeiros no período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017, 

comparativamente com o realizado no período homólogo anterior e com o orçamento. 

4.1. RENDIMENTOS  

O total acumulado dos rendimentos no ano de 2017 é de 89.425.468€, tendo ficado 4,3% abaixo 

do realizado em 2016. 

Considerando os reforços de financiamento recebidos em 2016 (14.226.894,56€), e em 2017 

(8.380.256 €), o financiamento total em sede de contrato-programa em 2017, ficou abaixo do 

atribuído em 2016, sendo essa a principal razão para se verificar um decréscimo de 4,3% nos 

rendimentos totais. 

 O contexto sócio demográfico da área de influência da ULSBA não permite encontrar 

alternativas de receita complementares à prestação de serviços no âmbito do SNS, pelo que a 

evolução dos proveitos depende em grande medida da evolução do nível de financiamento do 

Ministério da Saúde. 

Quadro 4.1: Rendimentos 

Rendimentos 2016 2017 ∆ (%) 

Rendimentos e ganhos operacionais 93.361.140 € 89.425.468 € -4,20% 
Vendas e serviços prestados 90.754.251 € 86.945.412 € -4,20% 
Subsídios à exploração 157.674 € 211.461 € 34,1% 
Reversões de imparidades-inventários  0 0 - 
Reversões de imparidades-dívidas a receber 59.775 € 229.753 € 284,4% 

Outros rendimentos e ganhos 2.437.974 € 2.038.842 € -16,4% 

TOTAL 93.409.674 € 89.425.468 € -4,3% 

Fonte: SICC 

Os rendimentos decorrentes da produção de serviços prestados durante o ano de 2017 para o 

Serviço Nacional de Saúde e para os subsistemas públicos de saúde (ADSE, ADMF, SAD-PSP, SAD-

GNR), nos termos do Contrato-Programa 2017-2019 celebrado com o Ministério da Saúde, 

cifram-se num valor total de 79.460.981€.  
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Do valor total, 4.722.740€ refere-se à componente de incentivos de qualidade, 3.148.494€ a 

incentivos de eficiência e sustentabilidade económico-financeira, 78.712.341€ à componente da 

capitação e 748.640€ referente ao financiamento para custear a formação dos médicos internos.  

O rendimento contabilizado na conta referente ao valor capitacional, engloba o total do contrato 

programa (78.712.341,0€), mais o valor de (333.858,42€) proveniente de faturação dos internos, 

mais o valor de (8.380.255,96€) proveniente de verbas adicionais para recuperação dos 

pagamentos em atraso a fornecedores externos, e a contabilização de 2.695.539,17€, referente 

a penalizações do contrato programa de 2017, sendo 1.917.809,10€ referente a penalização de 

produção e 777.730,07€ de penalização dos objetivos. 

Parte do valor do contrato está indexado ao cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência, 

quer na área dos cuidados hospitalares, que representa 3% do valor capitacional, quer na dos 

cuidados primários, com representação 4%. Já os objetivos de sustentabilidade económico-

financeira representam 1% do valor do contrato. Contudo, foram deduzidas a este valor 

penalizações que totalizaram 777.730,07€, enquanto em 2016 haviam sido apuradas 

penalizações num total de 857.541,85€. Foram também deduzidas penalizações pelo 

incumprimento das metas da produção, num total de 1.917.809,10€   

Quadro 4.2: Índice de Desempenho Global 

IDG - Resumo Ponderação 

Dezembro 2017 

IDG 
Grau de 

Concretização  

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

   Eixo Nacional 30,0% 28,4% 94,57% 

   Eixo Regional 6,8% 5,9% 86,17% 

   Eixo Local 3,2% 3,2% 101,2% 

Cuidados de Saúde Hospitalares 30,0% 27,95% 93,16% 

   Eixo Nacional 18,0% 18,4% 102,4% 

   Eixo Regional  12,0% 9,5% 79,3% 

Desempenho Económico-Financeiro 10,0% 7% 69,5% 

Resultados em internamentos, 
consultas e urgências evitáveis 

20,0% 17,6% 88,0% 

IDG - ULSBA 100,0% 90% 90,0% 

Fonte: SICA (Março 2018) 

À data de encerramento das contas do exercício, o contrato programa não tinha ainda sido 

configurado pelos SPMS /ACSS no SONHO, o que impediu a faturação da produção.  
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A prestação de serviços de saúde extra-SNS representa cerca de 3,0% do total das prestações de 

serviços e proporcionou um rendimento de 2.205.309€, menos 1% que o valor registado no 

período homólogo. A receita com maior peso é a que resulta da faturação de taxas moderadoras 

(85% do total das receitas de prestação de serviços não SNS).  

A população da área de abrangência da ULSBA, pelas suas características socio-demográficas, 

têm uma elevada proporção de Utentes isentos por insuficiência económica e outros motivos. 

Paralelamente, existe culturalmente alguma dificuldade em assumir o dever do pagamento das 

taxas moderadoras, o que tem levado ao acumular significativo dos valores em dívida, quer das 

taxas quer do valor de alguns episódios. 

Nos últimos anos a ULSBA tem-se preocupado e esforçado em aumentar este tipo de cobranças, 

processo muito dificultado pelas ferramentas informáticas existentes e por algumas lacunas de 

agilidade das próprias aplicações. Reconhecendo também a dificuldade dos próprios Utentes em 

proceder ao pagamento das suas dívidas para com a ULSBA quando estas atingem montantes 

elevados, quer em termos absolutos quer em termos relativos para as disponibilidades de cada 

Utente e Família, a ULSBA tem celebrado Acordos de regularização faseada dessas dívidas. 

Assim, no ano de 2017 foi possível passar a uma nova fase do SITAM, com envio periódico dos 

montantes a cobrar e possibilidade de pagamento diretamente nos Serviços da ULSBA ou via 

multibanco, refletindo-se num aumento considerável da cobrança efetiva de taxas e episódios, 

tendo em 2017 crescido 31%.  

Quadro 4.3: Prestações de Serviços não SNS 

Prestações de Serviços não SNS 2016 2017 ∆ (%) 

Internamentos 463.645 121.062 -73,9% 

Consultas 22.292 5.970 -73,2% 

Atendimentos de Urgência/SAP 191.821 110.755 -42,3% 

Sessões de Hospital de Dia 3.557 0 -100,0% 

Meios Complem. de Diagnóstico e Terapêutica 17.021 23.475 37,9% 

Total Faturação a Seguradoras e outras entidades responsáveis 698.336 261.262 -62,6% 

Taxas moderadoras 1.424.645 1.870.124 31,3% 

Outras prestações de serviços de saúde 29.111 0 -100,0% 

Outras prestações de serviços 77.169 73.923 -4,2% 

TOTAL 2.229.261 2.205.309 -1,1% 

Fonte: SICC 
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4.2. GASTOS E PERDAS 

No ano 2017 os gastos totais ascenderam a 93.049.817 euros, correspondendo a um aumento 

de 2,4% relativamente ao valor registado no período homólogo.  

Quadro 4.4: Gastos, segundo as normas do SNC 

Gastos 2016 2017 ∆ (%) 

Custo das Matérias Consumidas 12.947.398 € 13.578.396 € 4,9% 

Fornecimentos e Serviços Externos 25.765.473 € 26.087.020 € 1,2% 

Gastos com o pessoal 49.189.960 € 50.370.521 € 2,4% 

Imparidade de inventários (perdas/reversões) 111.025 € 72.319 € -34,9% 

Imparidade de dívidas a receber  832.150 € 1.075.683 € 29,3% 

Imparidade de investimentos não depreciáveis 0 0 - 

Outros gastos e perdas 517.865 € 423.239 € -18,3% 

Gastos/reversões de depreciação e amortização 1.431.221 € 1.408.419 € -1,6% 

Imparidade de investimentos depreciáveis 0 0 
 

Juros e gastos de financiamento suportados 39.191 € 34.220 € -12,7% 

TOTAL 90.834.283 € 93.049.817€ 2,4% 

Fonte: SICC 

Não considerando as imparidades, as provisões e as amortizações do imobilizado, os gastos 

correntes totalizaram 90.493.396€, mais 2,3% que os registados em 2016.  

4.3. GASTOS COM O PESSOAL 

Os gastos com pessoal totalizaram em 2017, aproximadamente, 50 milhões e 371 mil euros, 

ficando 2,4% acima do registado no período homólogo, o que se justifica, fundamentalmente, 

pela reposição das reduções remuneratórias e pelo aumento do custo unitário das horas 

extraordinárias e do subsídio de refeição, que significaram um acréscimo de gastos de cerca de 

545 mil euros. Mas, também contribuíram para o aumento dos gastos, a contratação de 9 

enfermeiros no final de 2016, para assegurar a triagem nos SUB e colmatar outras carências, 

bem como de 2 técnicos de diagnóstico e terapêutica e 2 técnicos superiores Ramo de Farmácia, 

necessários para criar condições técnicas de manipulação de medicamentos citotóxicos exigidas 

pelo INFARMED. 
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Quadro 4.5: Gastos com Pessoal  

Gastos com Pessoal 2016 2017 ∆ (%) 

Remunerações órgãos diretivos 442.012 406.457 -8,0% 

Remunerações do pessoal 39.408.394 40.051.330 1,6% 

Remunerações base 27.063.124 27.205.672 0,5% 

Suplementos 7.568.753 8.117.115 7,2% 

Prestações sociais diretas 55.681 67.511 21,2% 

Subsídios de férias e Natal 4.720.837 4.661.032 -1,3% 

Benefícios pós-emprego 81.304 57.740 -29,0% 

Encargos sobre remunerações 8.868.744 9.452.779 6,6% 

Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais 203.261 148.390 -27,0% 

Outros gastos com pessoal 186.243 253.825 36,3% 

TOTAL 49.189.960 50.370.521 2,4% 

Fonte: SICC 

Os gastos com todos os suplementos remuneratórios excederem 548.362 euros o valor 

relativamente ao período homólogo, sendo as rúbricas de horas extraordinárias, prevenções e 

noites e suplementos as que maior impacto tiveram no referido desvio, que se justifica pela 

aplicação, a partir de 1 de abril de 2017, do disposto no artigo nº. 55 do Decreto-Lei n.º 55/2017, 

de 5 de junho.  

Quadro 4.6: Suplementos 

Suplementos 2016 2017 ∆ (%) 

Horas extraordinárias 2.997.187 3.291.856 9,8% 

Prevenções 479.400 569.065 18,7% 

Noites e suplementos 1.124.344 1.266.081 12,6% 

Abono para falhas 1.860 1.872 0,6% 

Subsídio de refeição 1.428.353 1.562.257 9,4% 

Ajudas de custo 118.188 96.227 -18,6% 

SIGIC 426.921 352.478 -17,4% 

Outros suplementos 992.500 977.279 -1,5% 

TOTAL 7.568.753 8.117.115 7,2% 

Fonte: SICC 

O acréscimo verificado com o subsídio de refeição, justifica-se em parte pela contratação de 

profissionais e por outro lado pelo aumento do subsídio de refeição, verificado em 2017. 

Nos custos com pessoal estão contabilizados cerca de 206 mil euros correspondente a 

acréscimos de horas extraordinárias, suplementos, prevenções, SIGIC, produção adicional, 

correção de suplementos de anos anteriores e indemnização por cessação de mandato. 
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4.4. GASTOS COM AS MATÉRIAS CONSUMIDAS NA ATIVIDADE 

PRODUTIVA 

No que respeita aos gastos com as matérias consumidas, verificou-se uma variação positiva de 

4,9% relativamente ao mesmo período do ano anterior, conforme se pode observar mais 

detalhadamente no quadro infra. Os desvios verificados devem-se fundamentalmente ao 

consumo de medicamentos, que registou uma variação de 6,6% tendo-se consumido mais 

497.551€. Este desvio justifica-se essencialmente pelo facto de as existências finais em 2017 

revelarem menos cerca de 280 mil euros e também o efeito das notas de crédito relativas aos 

acordos celebrados com a Apifarma, a Gilead e Payback, que no referido ano representaram 

cerca de menos 331 mil euros que o contabilizado em 2016. 

Quadro 4.7: Consumos 

Consumos 2016 2017 ∆ (%) 

Produtos farmacêuticos 9.054.897 9.559.019 5,6% 

Medicamentos 7.529.090 8.026.641 6,6% 

Reagentes e outros produtos farmacêuticos 1.525.807 1.532.379 0,4% 

Material de consumo clínico 3.381.080 3.454.987 2,2% 

Produtos alimentares 7.887 11.404 44,6% 

Material de consumo hoteleiro 215.742 254.729 18,1% 

Material de consumo administrativo 153.010 166.740 9,0% 

Material de manutenção e conservação 129.807 126.043 -2,9% 

Outro material de consumo 4.975 5.474 10,0% 

TOTAL 12.947.398 13.578.397 4,9% 

Fonte: SICC 

Os medicamentos apresentam um peso de 59% do total dos gastos com os consumos de 

materiais, seguidos do material de consumo clínico com 25% e dos reagentes e outros produtos 

farmacêuticos com cerca de 11%.  

 
Gráfico 4.1: Consumos 

Fonte: SICC 
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Do valor total medicamentos consumidos em 2017 5,54 M€ foram consumidos internamente e 

2,49 M€ cedidos gratuitamente em ambulatório. 

Não obstante a variação negativa no consumo de medicamentos cedidos em ambulatório, 

algumas patologias apresentam aumento dos gastos, nomeadamente as do foro oncológico – 

cujo consumo aumentou 42,6% tendo atingido um consumo de 184.807€, que se justifica pelo 

aumento, na generalidade, em quase todos os medicamentos, sendo os mais 

s ignif icativos “Fulvestrant 250mg” (+ 136,09€) e “Goserrelina 10,8mg” (+77,36€).  

 Quanto aos restantes medicamentos cedidos em ambulatório verificam-se reduções nos 

consumos. 

O gasto com o consumo de reagentes manteve-se praticamente igual ao do ano de 2016.   

A comparação com o ano anterior das quantidades e valores consumidos dos principais grupos 

de medicamentos cedidos em ambulatório está expressa no seguinte quadro: 

Quadro 4.8: Custos com medicamentos cedidos em ambulatório 

Medicamentos 
ambulatório 

Ano 2017 Ano 2016 

Qtd. Valor Preço médio Qtd. Valor Preço médio 

Citotóxicos 209.262 184.807€ 0,88€ 208.938 129.620€ 0,62 € 

Antirretrovirais 130.050 1.063.783€ 8,18€ 130.012 1.103.892€ 8,49€ 

Hepatite C 12.686 276.065€ 21,76€ 19.892 309.309€ 15,55€ 

Esclerose múltipla 6.378 342.203€ 53,65€ 5.991 415.304€ 69,32€ 

Fonte: SGICM 

Em 2017 gastou-se em material de consumo clínico um total de cerca de 3.5 milhões de euros, 

mais 136 mil euros que o valor orçamentado, representando um desvio de 4,1%. Já comparado 

com  2016, verifica-se um aumento de 74 mil euros, ou seja, mais 2,2% em termos relativos.  

As rubricas de maior relevância financeira são: o consumo de próteses, com 1.173 mil; o material 

de tratamento com 901 mil euros; outro material de consumo clínico, com 473 mil euros e 

artigos cirúrgicos com 388 mil euros. Produtos que representam, respetivamente, 34%, 26%, 

14% e 11% do total do consumo de material clínico, tendo os restantes materiais os pesos 

indicados no gráfico abaixo. 
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Gráfico 4.2: Consumo de material de consumo clínico 

Fonte: SICC 

Os acréscimos mais significativos face ao consumo registado em 2016 foram os verificados no 

consumo de próteses (+ 53.264€), o material de tratamento (+ 31.587€) e os artigos cirúrgicos (+ 

23.001€). 

Quadro 4.9: Custos com material consumo clínico 

Custos com material de consumo clínico 2016 2017 ∆ (%) 

Material de penso 172.845 € 168.168 € -2,7% 

Artigos cirúrgicos 364.946 € 387.947 € 6,3% 

Material de tratamento 869.139 € 900.726 € 3,6% 

Material de Eletromedicina 40.743 € 44.567 € 9,,4% 

Material de laboratório 103.434 € 102.561 € -0,8% 

Próteses 1.119.428 € 1.172.692 € 4,8% 

Material de Osteossíntese 204.609 € 205.747 € 0,56% 

Outro material de consumo clínico 505.935 € 472.579 € -6,6% 

TOTAL 3.381.080 € 3.454.987 € 2,2% 

Fonte: SICC 

O aumento dos gastos com as próteses resulta de um acréscimo nos consumos essencialmente 

da especialidade de Cardiologia, uma vez que nas especialidades de ortopedia e oftalmologia se 

verificou diminuição nos consumos de próteses, reflexo da diminuição da atividade cirúrgica.  

No consumo de próteses na especialidade de cardiologia, em termos globais, verifica-se um 

decréscimo em quantidade (-23 unidades), no entanto em termos de gastos há um incremento 

de (47.001€), que se justifica pelo aumento no consumo de mais 11 geradores de pacemaker o 

que equivale a mais 41.298€, bem como mais 6 geradores de cardiodesfibrilhador a que 

corresponde a mais 92.008€. 
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Quanto ao restante material de consumo, no geral verificam-se decréscimos quer em relação ao 

orçamentado quer em relação ao período homólogo, a única rúbrica que merece alguma análise 

é o material de consumo hoteleiro, que apresenta acréscimos quer em relação ao orçamento 

(+58.883 euros) e período homólogo (+38.987 euros), registando um consumo de 254.729€. 

Neste grupo de produtos, destaca-se o significativo aumento do consumo de sacos de plástico, 

bem como de detergente em meio alcalino, desinfetante químico, neutralizador líquido ácido 

p/máquina e agente liquido limpeza p/ máquina, produtos consumidos no serviço de 

esterilização. 

4.5. GASTOS COM OS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS CONTRATOS COM 

ENTIDADES EXTERNAS 

Da análise do quadro dos fornecimentos e serviços externos, verifica-se que o total gasto 

apresenta um incremento de 1,2% (+321.547€) face ao registado em 2016 e em 13,1% face ao 

valor orçamentado para este ano, sendo que 56% dos gastos referem-se a subcontratação da 

prestação de MCDT e de outros cuidados de saúde. 

 

Quadro 4.10: Fornecimentos e serviços externos 

Custos com Fornecimentos e Serviços 2016 2017 ∆ (%) 

Subcontratos de MCDT e transporte de doentes 14.320.219 € 14.559.846 € 1,7% 

Eletricidade, água, combustíveis, gás e rendas 1.942.672 € 1.853.876 € -4,6% 

Honorários, seguros, telefone, correios e outras 
comunicações 

1.373.296 € 2.187.842 € 63,6% 

Outsourcing de serviços, incluindo médicos 8.118.970 € 7.485.456 € -8,3% 

Total 25.765.473 € 26.087.020 € 1,2% 

Fonte: SICC 

Não obstante terem sido desenvolvidos esforços no sentido de serem reduzidos os encargos 

com a execução de exames no exterior, através da internalização da sua produção, estes 

esforços não se revelaram suficientes para atingir a meta orçamental, sendo que os gastos com a 

subcontratação de meios complementares de diagnóstico, que representam 36,0% do total de 

gastos com subcontratos, excederam o valor orçamentado, em 773.286€ (défice de 17,4%). Em 

relação a 2016, cresceram 0,7%, essencialmente por causa do aumento de gastos na área da 
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imagiologia. Este desvio justifica-se porque aquando da elaboração do orçamento era expectável 

que o equipamento de imagiologia fosse substituído durante o ano de 2017, o que não ocorreu, 

implicando a necessidade de recorrer a entidades externas. 

Quadro 4.11: Fornecimentos e Serviços Externos 

 Fornecimentos e Serviços Externos 2016 2017 ∆ (%) 

Fornecimento de Comunicações, Energia e outros 
serviços diversos e Especializados  

11.445.254 € 11.527.174 € 0,7% 

Sub-contratos 14.320.219 € 14.559.846 € 1,7% 

Assistência Ambulatória 43.427 € 40.773 € -6,1% 

Meios Complementares de Diagnóstico 5.184.018 € 5 221 528 € 0,7% 

Patologia clínica 1.796.542 € 1 784 940 € -0,6% 

Anatomia patológica 329.469 € 370 373 € 12,4% 

Imagiologia 1.875.858 € 2 133 963 € 13,8% 

Cardiologia 667.372 € 389 147 € -41,7% 

Medicina nuclear 216.642 € 251 530 € 16,1% 

Gastrenterologia 21.694 € 28 866 € 33,1% 

Outros MC de Diagnóstico 276.440 € 262 709 € -5,0% 

Meios complementares de terapêutica 4.485.148 € 4 265 907 € -4,9% 

Hemodiálise 4.015.335 € 3 733 931 € -7,0% 

Cuidados Respiratórios 316.278 € 424 878 € 34,3% 

Medicina física e reabilitação 134.930 € 83 798 € -37,9% 

Outros MC de Terapêutica 18.605 € 23 300 € 25,2% 

Medicamentos dispensados farmácia 77.468 € 124 833 € 61,1% 

Internamentos 39.592 € 119 624 € 202,1% 

Transporte de doentes 2.860.157 € 3 032 385 € 6,0% 

Aparelhos de terapêutica 266.903 € 110 638 € -58,5% 

Outros Subcontratos 1.363.507 € 1 644 157 € 20,6% 

TOTAL 25.765.473 26 087 020 € 1,2% 

Fonte: SICC 

Os gastos com a realização de exames de imagiologia no exterior aumentaram 258 mil euros, ou 

seja, mais 13,8% face a 2016. Este desvio resulta em grande medida do aumento do número de 

exames pedidos, (mais 2.419 exames), os quais, quer por falta de capacidade interna, quer pela 

obsolência e desgaste do equipamento de TAC, dos ecógrafos e do equipamento de RX 

convencional, que resultou em constantes avarias ao longo de 2017, tiveram que ser 

requisitados a entidades externas.  

Os gastos com a subcontratação de meios complementares de terapêutica totalizaram em 2017 

4.3 milhões de euros representando um desvio negativo de 2,3% e 4,9% relativamente ao valor 

orçamentado e ao valor registado em 2016, respetivamente. 
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Na área dos cuidados a doentes hemodialisados há um decréscimo de 4,9%, explicado pelo facto 

de em 2016 se terem contabilizado faturas relativas a tratamentos de doentes pré-dialíticos 

realizados no hospital de Évora durante o período de 2015 e faturados por essa entidade apenas 

em 2016 e ao mesmo tempo à contabilização de faturação da Administração Regional Saúde do 

Algarve referente a anos anteriores. 

O acréscimo de encargos com o transporte de doentes em 2017 quer em relação ao valor 

orçamentado quer em relação a 2016 é justificado pelo aumento do custo médio por utente 

uma vez que no ano de 2017 houve um aumento significativo de requisições de transportes para 

cirurgias no âmbito do SIGIC tendo como destinos os hospitais centrais e outros hospitais. 

O acréscimo na conta de “outros subcontratos” é explicado pela contabilização de faturas no 

âmbito do SIGIC, em que a ULS assume a responsabilidade financeira decorrente de todas as 

intervenções cirúrgicas realizadas por terceiros, aos utentes inscritos na sua lista de inscritos 

para Cirurgia (LIC), respeitando as regras definidas no âmbito do Sistema Integrado de Gestão de 

Acesso. No ano de 2017 verificou-se um acréscimo de mais 148 doentes transferidos para outras 

instituições, particularmente de ortopedia, justificado pela carência de médicos nesta 

especialidade.  

Os gastos com a contratação de serviços não clínicos ao exterior (fornecimentos de 

comunicações, energia e outros serviços diversos e especializados) totalizaram 11.527.174€, 

0,7% acima do registado em 2016 (11.445.254€). 

Quadro 4.12: Fornecimentos e Serviços Externos 

 Fornecimentos e Serviços Externos 2016 2017 ∆ (%) 

Serviços Especializados 7.883.167 € 8.149.665 € 3,4% 

Alimentação 1.132.959 € 1.272.135 € 12,3% 

Lavandaria 498.798 € 486.356 € -2,5% 

Conservação e reparação 1.481.656 € 1.368.066 € -7,7% 

Vigilância e segurança 308.718 € 323.964 € 4,9% 

Serviços técnicos de recursos humanos 3.764.182 € 3.011.569 € -20,0% 

Honorários 514.528 € 1.506.008 € 192,7% 

Outros Serviços Especializados12 182.325 € 181.568 € -0,4% 

Ferramentas, livros, artigos de oferta e de escritório 46.316 € 41.019 € -11,4% 

Combustíveis e outros fluídos 310.718 € 332.377 € 7,0% 

Eletricidade e Água 1.467.450 € 1.370.480 € -6,6% 

Deslocações, estadas e transportes 228.725 € 223.681 € -2,2% 

                                                        
12 “Outros Serviços Especializados” incluem Serviços de natureza informática, Serviços de auditoria externa, publicidade, Serviços bancários 
e outros. 
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 Fornecimentos e Serviços Externos 2016 2017 ∆ (%) 

Serviços Diversos 1.446.255 € 1.409.953 € -6,6% 

     Limpeza 750.331 € 800.780 € 6,7% 

Rendas e alugueres 164.504 € 151.019 € -8,2% 

Comunicações 184.292 € 191.457 €  3,9% 

Seguros e Outros Serviços 409.752 € 266.697 € -34,9% 

TOTAL 11.445.254 € 11.527.174€ 0,7% 

Fonte: SICC 

Os gastos com os fornecimentos e serviços atingiram 11.527.174 euros, registando um 

acréscimo de 11,5% (+1.312.021€) face ao orçamentado para o período e de 0,7% face a 2016. 

Este desvio é explicado, em grande parte, pelo aumento dos gastos com a contração de serviços 

médicos em regime de honorários (mais 991.480€) que decorre da necessidade de contratação 

com médicos para diversas áreas carenciadas. 

Como se pode observar na informação constante no quadro acima, na generalidade, verificou-se 

diminuição nos gastos relativamente ao ano anterior, não merecendo por isso qualquer análise, 

com exceção na rúbrica de honorários. 

Como se pode observar no quadro abaixo, os gastos com a contratação de serviços de recursos 

humanos médicos registaram um incremento de 5,6% (+238.867€) face ao período homólogo. 

Na elaboração do orçamento tinham-se inscrito medidas que visavam uma poupança nesta 

rúbrica, conseguida através da redução de horas contratadas que seriam substituídas pelas 

horas de pessoal médico efetivo a contratar. No entanto, no início do ano de 2017 foi feita 

transição de médicos em CIT para CPS, medida contrária ao objetivo de redução da rubrica do 

Fornecimento de Serviços, o que contribuiu para o resultado verificado.   

Assim, o acréscimo nestes gastos é explicado tanto pelo aumento do número de horas 

contratadas nos contratos de prestação à hora (+22.021 horas), bem como pela necessidade de 

realização de novas contratações, que decorre, no essencial, para assegurar o normal 

funcionamento da Rede de Urgência: 1º. Atendimento – HJJF-Beja, SUB de Castro verde e SUB 

de Moura, nas áreas de Obstetrícia, Pediatria, Psiquiatria e Ortopedia, bem como da necessidade 

colmatar diversas áreas carenciadas a nível do serviço de internamento (anestesia, psiquiatria, 

obstetrícia/ginecologia, ortopedia, pediatria, medicina geral e familiar), Consultas Externas quer 

a nível Hospitalar quer nos Cuidados de Saúde Primários e MCDT de várias especialidades . 
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Quadro 4.13: Contratação Serviços Técnicos Médicos 

Contratação de Serviços Técnicos Médicos 2016 2017 ∆ (%) 

Serviços Téc. Médicos prestados por empresas 3.519.435 € 2 897 584 € -17,7% 

Serviços Médicos – Acordo Cuba 244.748 € 113 985 € -53,4% 

Honorários Médicos 514.528 € 1.506.008 € 192,7% 

TOTAL 4.278.710 € 4 517 577 € 5,6% 

Fonte: SICC 

Quando comparado com os valores médios de 2016, o valor hora diminuiu de 31,72€ para 

30,97€, resultado do processo negocial com os prestadores de serviços médicos, iniciado em 

junho de 2017, que resultou na diminuição do valor hora em alguns contratos, nomeadamente, 

nos cuidados de prestação de serviços dos Cuidados de Saúde Primários. 

Quadro 4.14: Contratação Serviços Técnicos Médicos prestados por empresas 

Serviços Técnicos Médicos prestados por 
empresas13 2016 2017 ∆ (%) 

Preço Médio por Hora  31,72 30,97 -2,4% 

N.º de Horas Contratadas  118.458 140.479 18,6% 

TOTAL 3.757.341 € 4.350.997 € 15,8% 

Fonte: SICC 

4.6. ESTRUTURA PATRIMONIAL 

O total do ativo patrimonial da ULSBA cresceu 32,9% em relação a 2016, o que se explica, em 

grande medida, pelo aumento do capital social em 6.891.937 euros, e da rúbrica outras contas a 

receber que apresenta um desvio de +151,0%, referente ao acréscimo de proveitos referente ao 

contrato programa de 2017.  

 As variações nas contas do Ativo estão detalhadamente explicadas no Anexo ao Balanço. 

  

                                                        
13 Apenas contratos com pagamento à hora, excluem-se outras modalidades de contrato (à peça). 
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Quadro 4.15: Ativo Corrente e Não Corrente 

Ativo  2016 2017 ∆ (%) 

Ativo não corrente       

Ativos fixos tangíveis 23.389.736 23 133 207 -1,1% 

Ativos intangíveis 17.401 47 224 171,4% 

Outros ativos financeiros 30.268 53 755 77,6% 

  23.437.405 23 234 186 -0,9% 

Ativo corrente   

Inventários 2.980.725 2.882.965 -3,3% 

Clientes 2.211.523 2.113.963 -4,4% 

Adiantamento a fornecedores 1.074.404 59.155 -94,5% 

Estado e outros entes públicos 480.637 290.500 -39,6% 

Capital subscrito e não realizado 0 6.891.937  

Outras contas a receber 3.701.584 9.291.562 151,0% 

Caixa e depósitos bancários 364.258 746.422 104,9% 

  10.813.130 22.276.503 106,0% 

Total do ativo 34.250.535 45.510.689 32,9% 

Fonte: SICC 

Os Capitais Próprios da ULSBA a 31/12/2017 continuam negativos, o que se verifica desde 2011, 

tendo passado de 16.308 mil euros negativos em 2016, para 15.551 mil euros negativos em 2017. Por 

sua vez, o capital social subscrito é de 88.400 mil euros.  

Quadro 4.16: Capitais Próprios 

Capital próprio  2016 2017 ∆ (%) 

Capital realizado 81.508.063 88 400 000 8,5% 

Reservas legais 7.286 7 286 0,0% 

Outras reservas 10.196.708 9 911 550 -2,8% 

Resultados transitados -122.451.807 -121 012 922 -1,2% 

Outras variações capital próprio 11.944.763 10 899 808 -8,7% 

Resultado liquido período 2.486.942 -3 756 470 -251,0% 

Total dos Capitais Próprios -16.308.045 -15 550 748 -4,6% 

Fonte: SICC 

O total do passivo apresenta um crescimento de 20,8% face ao ano de 2016, que se justifica 

essencialmente pelo impacto da conta de adiantamento de clientes. 

O ano de 2016 encerrou com um saldo de 5.403.140,07 € e o exercício de 2017 encerrou com 

um saldo de 20.047.621,34 €. Tal decorreu por ordem da ACSS no encontro de contas entre esta 

entidade e a ULSBA. Nos anos anteriores tínhamos regularizado os adiantamentos relativos ao 

contrato programa, todavia, no corrente ano a ACSS ordenou essa não regularização, conforme 

explicado em nota própria deste anexo, distorcendo assim o ativo e passivo do balanço na 
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comparabilidade da informação financeira. O valor elevado e por regularizar nesta conta resulta 

da ACSS não ter ainda encerrado a validação da produção e objetivos em anos anteriores. 

Quadro 4.17: Passivo 

Passivo 2016 2017 ∆ (%) 

Passivo não corrente 

Provisões 375.719 207.422 -44,8% 

Financiamentos obtidos 0 0 0 

Financiamentos - Leasings 0 0 0 

  375.719 207.422 -44,8% 

Passivo corrente 

Fornecedores 17.281.595 19 990 514 15,7% 

Adiantamento de clientes 5.403.140 20.047.621 271,0% 

Estado e outros entes públicos 1.835.405 1 890 354 3,0% 

Outras contas a pagar 25.662.722 18 925 525 -26,3% 

 Total Passivo Corrente 50.182.861 60.854.015 21,3% 

Total do Passivo 50.558.580 61.061.437 20,8% 

Fonte: SICC 

A proporção relativa dos ativos da ULSBA financiados por capitais próprios versus por capitais 

alheios, continua negativa, evidenciando a enorme vulnerabilidade aos capitais alheios e, na 

verdade, a confirmação da situação de falência técnica da ULSBA. Na mesma linha, o rácio de 

autonomia financeira evidencia a incapacidade dos capitais próprios (que são negativos) 

financiarem a atividade da empresa, que só é possível com recurso a dívida dos fornecedores e 

outros credores, que representam um papel muito importante no financiamento da atividade da 

ULSBA. 

Quadro 4.18: Indicadores de Endividamento 

Indicadores de Endividamento 2016 2017 

Autonomia financeira -0,48 -0,34 

Solvabilidade -0,25 -0,25 

Fonte: SICC 

Os rácios de liquidez, expressos no quadro em baixo, continuam a evidenciar a incapacidade da 

ULSBA em cumprir as suas obrigações financeiras de curto-prazo: por cada 100€ de passivo, a 

ULSBA dispõe de 36,6€ de ativos financeiros para a pagar. Houve uma melhoria nos indicadores 

de liquidez, na medida em que, não obstante se ter verificado um aumento do passivo corrente, 

o acréscimo do ativo circulante foi significativo, justificado pelo aumento do capital e da rúbrica 

de outras contas a receber.   
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Quadro 4.19: Indicadores de Liquidez 

Indicadores de Liquidez 2016 2017 

Liquidez Geral 0,216 0,366 

Liquidez Reduzida 0,157 0,319 

Liquidez Imediata 0,007 0,012 

Fonte: SICC 

O prazo médio de cobrança era no final de 2017 de 99,72 dias, tendo-se registado um aumento 

de 70,47 dias no tempo médio de cobrança.  

Com a regularização de dívida realizada no âmbito do reforço de financiamento ocorrido durante 

o ano de 2017, o prazo médio de pagamento a fornecedores reduziu 43 dias, tendo-se fixado no 

final do ano em 234 dias. 

Quadro 4.20: Indicadores de Eficiência 

Indicadores de Eficiência 2016 2017 

Prazo Médio de Recebimentos (dias) 29,25 99,72 

Prazo Médio de Pagamentos (dias) 277 234 

Fonte: SICC 
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5. INVESTIMENTOS 
 
Na área dos Cuidados Primários, destacam-se os seguintes investimentos iniciados ou concluídos  
em 2017: 
 

Operação / Projeto Situação 
Valor do 

Investimento 
Liquidado 
em 2017 

Adequação do Serviço de Urgência 
Básica em Castro Verde ao "Protocolo de 
Manchester" 

Concluído 4.940,00€ 4.940,00€ 

Adequação do Serviço de Urgência 
Básica em Moura ao "Protocolo de 
Manchester" 

Concluído 2.570,00€ 2.570,00€ 

Remodelação das instalações elétricas 
do Laboratório no Centro de Saúde de 
Beja 

Concluído 6.116,40€ 6.116,40€ 

Instalação de sistema de videovigilância 
(CCTV) no Centro de Saúde de Beja 

Concluído 6.065,01€ 6.065,01€ 

Instalação de sistema de 
condicionamento de ar em zonas de 
espera do Centro de Saúde de Beja 

Concluído 7.969,17€ 7.969,17€ 

Instalação de “cortina de ar” térmica na 
entrada principal do Centro de Saúde de 
Beja 

Concluído 1.100,00€ 1.100,00€ 

Substituição de infraestrutura de 
produção térmica (bomba de calor) do 
Centro de Saúde de Beja 

Concluído 52.644,00€ 52.644,00€ 

Construção do Centro de Saúde de 
Ourique 
 

Projeto de execução 
concluído. Aguarda 

parecer ARSA e abertura 
de candidatura a 

financiamento 

1.444.004,35€ 0,00€ 

*Construção do Centro de Saúde de 
Vidigueira 

Cofinanciado FEDER 
 A aguardar autorização 

para abertura de 
procedimento concursal 

1.689.679,89€ 0,00€ 

*Requalificação do Centro de Saúde de 
Mértola 

Cofinanciado FEDER 
Em procedimento 

Concursal 
(Apresentação de 

propostas) 

315.366,47€ 0,00€ 

*Requalificação da Extensão de Saúde de 
Messejana 

Cofinanciado FEDER 
Em procedimento 

Concursal 
(Abertura de 

procedimento) 

103.340,10€ 0,00€ 
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Na área dos Cuidados Hospitalares, destacam-se os seguintes investimentos iniciados ou 
concluídos em 2017: 
 

Remodelação e ampliação do Serviço de 
Urgência Pediátrica 

Concluído 61.393,41€ 61.393,41€ 

Remodelação do sistema de AVAC da 
UCIP 

Concluído 93.916,57€ 0,00€ 

Requalificação da Unidade de 
Preparação de Produtos Citotóxicos 

Em execução 168.358,37€ 0,00€ 

Aquisição de Duodenoscópio Concluído 30.627,00€ 30.627,00€ 

Aquisição de Sistema de monitorização 
Cardio-Fetal + Partograma 

Concluído 29.602,57€ 29.602,57€ 

Aquisição de 3 Ventiladores pulmonares Concluído 31.800,00€ 31.800,00€ 

Trabalhos diversos no Corpo E (Clínica 
de Diálise): 
Arranjos exteriores, substituição parcial 
de pavimento, instalação de 3 (três) 
equipamentos “porta automática” e 
Instalação de tinas de desinfeção c/ 
torneiras hospitalares. 

Concluído 25.471,40€ 25.471,40€ 

Aquisição de 519 Computadores  (em instalação) 110.000,00€ 0,00€ 

*Substituição de Equipamentos do 
Serviço de Imagiologia 
(1 RX fixo/convencional, 1 RX 
transportável, 1 mamógrafo, 1 TAC, 2 
ecógrafos e 5 estações de trabalho) 

Em procedimento 
concursal 

 
1.274.280,00€ 0,00€ 

*Substituição de Equipamentos do 
Serviço de Bloco Operatório 
(6 estações de anestesia, Torre de 
laparoscopia e marquesa de ortopedia) 

Preparação de candidatura 498.000,00€ 0,00€ 

*Substituição de Equipamentos do 
Serviço de Gastroenterologia 
(1 endoscópio e 2 equipamentos de 
processamento de endoscópios) 

Preparação de candidatura 90.000,00€ 0,00€ 

Remodelação e ampliação da Unidade 
de Endoscopia 
(Divisão das áreas de exames 
“alta/baixa”) 

Em estudo 62.854,00€ 0,00€ 

*Substituição de Equipamentos do 
Serviço de Cardiologia (Equipamentos 
diversos: Sistema de Monitorização 
Eletrocardiográfica, Ecocardiógrafo com 
Workstation, Ecocardiógrafo Portátil, 
Equipamento Prova de Esforço Cardio-
Respiratória, Monitores de Tensão 
Arterial, Monitores de Tensão Arterial p/ 
ambulatório, Ventilador não invasivo, 
Mesa de "Tilt Test" e Marquesa Elétrica). 

Preparação de candidatura 373.920,00€ 61.500,00€ 
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INVESTIMENTO PLURIANUAL E RESPETIVO ORÇAMENTO 

DESCRIÇÃO OBJETIVO 
ANO ESTIMATIVA 

ORÇAMENTO 
FASE DE 

DESENVOLVIMENTO 
FINANCIAMENTO 

2017 2018 2019 

DEPARTAMENTO DE AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE 

CENTRO DE SAÚDE DE BEJA 

Ampliação das instalações de 
climatização às áreas de espera 
de utentes 

Infraestrutura 7.969,17 €  
  

 7.969,17 €  Concluído Autofinanciado 

Requalificação das instalações 
elétricas do laboratório 

Infraestrutura 6.116,40 €  
  

6.116,40 €  Concluído Autofinanciado 

Instalação de Sistema 
Automático de Deteção de 
Intrusão 

Infraestrutura   6.065,01 €  
  

 6.065,01 €  Concluído Autofinanciado 

Substituição da bomba de calor Infraestrutura 52.644,00 €  
  

 52.644,00 €  Concluído Autofinanciado 
Instalação de cortina de ar 
(térmica) 

Infraestrutura 1.100,00 €  
  

 1.100,00 €  Concluído Autofinanciado 

CENTRO DE SAÚDE DE CUBA 

Pintura geral do edifício sede Infraestrutura 
 

 15.220,50 €  
 

 15.220,50 €  Em aprovação Autofinanciado 

CENTRO DE SAÚDE DE MÉRTOLA 

Obras de requalificação do 
edifício sede 

Infraestrutura    315.366,47 €     315.366,47 €  Procedimento de concurso Cofinanciado 

CENTRO DE SAÚDE DE OURIQUE 

Construção do edifício sede Infraestrutura    1.444.004,35 €    1.444.004,35 €  
Aguarda abertura de 

candidatura 
Cofinanciado 

CENTRO DE SAÚDE DE SERPA 

Pintura geral do edifício sede Infraestrutura 15.004,62 € 
  

 15.004,62 €  Em execução Parceria Autarquia 
Requalificação das ES de Pias e 
Vila Nova de S. Bento 

Infraestrutura 10.565,00 €  
 

 10.565,00 €  Em execução Autofinanciado 

CENTRO DE SAÚDE DE VIDIGUEIRA 

Construção do edifício sede Infraestrutura    1.689.679,89 €    1.689.679,89 €  Procedimento concursal Cofinanciado 
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INVESTIMENTO PLURIANUAL E RESPETIVO ORÇAMENTO 

DESCRIÇÃO OBJETIVO 
ANO ESTIMATIVA 

ORÇAMENTO 
FASE DE 

DESENVOLVIMENTO 
FINANCIAMENTO 

2017 2018 2019 

HOSPITAL JOSÉ JOAQUIM FERNANDES 

SERVIÇOS DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

Substituição do Robot de “Back-
ups” 

Infraestrutura  10.000,00 €  
  

 10.000,00 €  Em execução Autofinanciado 

Restruturação do Core de Rede Infraestrutura  95.000,00 €  
  

 95.000,00 €  Procedimento concursal Autofinanciado 
Deslocalização do Bastidor da 
Capela 

Infraestrutura  5.000,00 €  
  

 5.000,00 €  Procedimento concursal Autofinanciado 

Aquisição de 340 Computadores 
para substituir computadores 
com mais de 12 anos 

Equipamento 
(uso geral)  

 110.000,00 €  
 

 110.000,00 €  Em execução Autofinanciado 

Aquisição de 2 Switch 
FibreChannel 10Gb para ligação 
das “Enclosures” ao novo “Core” 
de Rede 

Infraestrutura  6.000,00 €  
  

 6.000,00 €  Em execução Autofinanciado 

Aquisição de 30 Memórias RAM 
32GB (HP PN 752370-091) para 
os Blades 

Equipamento 
(uso geral) 

 6.000,00 €  
  

 6.000,00 €  Em execução Autofinanciado 

Projeto “Printing” Infraestrutura 
 

 110.000,00 €  
 

 110.000,00 €  Em aprovação Autofinanciado 
Aquisição de 6 Blades para 
preencher a “Enclosure” HP7000 
(continuação o processo de 
virtualização de servidores) 

Infraestrutura  12.000,00 €  
  

 12.000,00 €  Em aprovação Autofinanciado 

Aquisição de aumento de 
potência na UPS do DataCenter 
para permitir a deslocalização 
dos SINUS e SAM’s para o 
DataCenter 

Infraestrutura  15.000,00 €  
  

 15.000,00 €  Em aprovação Autofinanciado 

Informatização dos MCDT’s da 
Oftalmologia, Ginecologia e 
Cardiologia 

Software  14.000,00 €  
  

 14.000,00 €  Procedimento concursal Autofinanciado 

Atualização de Antivírus  Software  40.000,00 €  
  

 40.000,00 €  Em aprovação Autofinanciado 

Gestão de filas de espera  Software    70.000,00 €     70.000,00 €  
Aguarda aprovação de 

financiamento 
Cofinanciado 

Sistema de Monitorização 
Cardiofetal + Partograma 

Software  30.000,00 €  
  

 30.000,00 €  Procedimento concursal Autofinanciado 
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INVESTIMENTO PLURIANUAL E RESPETIVO ORÇAMENTO 

DESCRIÇÃO OBJETIVO 
ANO ESTIMATIVA 

ORÇAMENTO 
FASE DE 

DESENVOLVIMENTO 
FINANCIAMENTO 

2017 2018 2019 

HOSPITAL JOSÉ JOAQUIM FERNANDES 

UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS POLIVALENTE 
Aquisição de 3 Ventiladores 
pulmonares 

Equipamento 
(uso clínico) 

 31.800,00 €  
  

 31.800,00 €  Concluído Autofinanciado 

Remodelação das instalações de 
AVAC 

Infraestrutura 
 

 93.916,57 €  
 

 93.916,57 €  Em execução Autofinanciado 

IMAGIOLOGIA 

Substituição de equipamento 
Equipamento 
(uso clínico) 

   1.274.280,00 €    1.274.280,00 €  Procedimento concursal Cofinanciado 

URGÊNCIA PEDIÁTRICA 
Remodelação e ampliação do 
serviço de Urgência de Pediatria 

Infraestrutura  61.393,41 €  
  

 61.393,41 €  Concluído Autofinanciado 

GASTROENTEROLOGIA 
Ampliação da Unidade de 
Endoscopia, que visa dotar as 
instalações do serviço de outra 
sala de exames 

Infraestrutura 
 

 62.854,00 €  
 

 62.854,00 €  
Aguarda aprovação de estudo 

prévio de arquitetura 
Autofinanciado 

Aquisição de 1 Endoscópios 
Equipamento 
(uso clínico)  

 20.000,00 €  
 

 20.000,00 €  Concluido Autofinanciado 

MEDICINA II 
Aquisição de equipamento 
auxiliar na eliminação de 
secreções 

Equipamento 
(uso clínico) 

 6.000,00 €  
  

 6.000,00 €  concluido Autofinanciado 

OBSTETRÍCIA 

Construção de Bloco de Partos Infraestrutura 
 

 200.000,00 €  
 

 200.000,00 €  
Programa funcional em 

apreciação na ARSA 
Autofinanciado 

BLOCO OPERATÓRIO 
Aquisição de 5 Estações de 
Anestesia 

Equipamento 
(uso clínico)  

350.000,00 € 
 

 350.000,00 €  Candidatura Cofinanciado 

HOSPITAL DE DIA 
Remodelação e ampliação da 
UPPC (adequação dos circuitos 
de pessoas e materiais) 

Infraestrutura  168.358,37 €  
  

 168.358,37 €  Em execução Autofinanciado 

TOTAL  600.015,98 €   5.755.321,78 €     6.005.337,76 € 
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6. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO 

Em 21 de fevereiro de 2012, foi aprovada a Lei n.º 8/2012 – Lei dos Compromissos e dos 

Pagamentos em Atraso (LCPA), cujo princípio fundamental reside no facto de a execução 

orçamental não poder conduzir à acumulação de pagamentos em atraso. 

As dificuldades financeiras existentes na ULSBA têm reflexos nos fundos disponíveis, que são 

negativos. Este facto torna impossível garantir o cumprimento da Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso (LPCA) sem colocar em causa a prestação de cuidados de saúde 

necessários à população que serve. 

A impossibilidade de cumprir a LCPA, factor de enorme preocupação para a administração, é 

mensalmente reportada às entidades tutelares, tem implicações decisivas na obtenção de vistos 

prévios do Tribunal de Contas para contratos de aquisição de bens e serviços fundamentais à 

actividade da instituição. 

O ano de 2017 iniciou com fundos disponíveis negativos de 4.143.035€ e terminou com 

14.522.266€ negativos.  

Os principais motivos para não ser possível o cumprimento desta Lei, são essencialmente os 

seguintes: 

� Por não se terem recebido verbas necessárias à liquidação integral dívida acumulada à 

data da entrada em vigor da Lei de Compromissos e Pagamentos em Atraso. 

� Por o valor efetivamente recebido da ACSS por conta do contrato-programa anual ser 

insuficiente para financiar a atividade da ULSBA resultando em sucessivos EBITDA 

negativos e ao inevitável acumular de dívida. 

� Pelo desequilíbrio existente entre a estrutura de custos e proveitos que vai sendo 

progressivamente atenuado, mas que persiste. 
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7. AUDITORIA INTERNA 

O Serviço de Auditoria Interna da ULSBA, EPE no ano 2017 não apresentou qualquer atividade, 

pelo facto do auditor interno da instituição ter cessado funções a 13 de abril de 2016.  

Entretanto foi aberto procedimento concursal para recrutamento e seleção que foi concluído em 

2017, com ocupação do lugar, mas sem ter havido início de funções durante o ano. 

Posteriormente verificou-se a renúncia ao lugar, estando a ser preparado novo processo de 

recrutamento. 
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8. ÁREAS DE SUPORTE 

8.1. QUALIDADE E SEGURANÇA DO DOENTE 

8.1.1. GRUPO COORDENADOR LOCAL DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E 

CONTROLO DE INFEÇÕES E DE RESISTÊNCIA A ANTIMICROBIANOS 

As atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2017 basearam-se no plano de atividades 

previamente delineado, bem como nas orientações do PPCIRA a nível nacional e regional. Desta 

forma, as atividades desenvolvidas foram nomeadamente nestas três áreas: 

� Vigilância epidemiológica (VE: I NCS, HELICS Cirurgia e HELICS UCI, S. Aureus e MRSA) 

� Elaboração, revisão e implementação de normas e recomendações de boas práticas 

� Formação dos profissionais: Curso de Controlo de Infeção para Médicos Internos e  

Curso de Precauções Básicas em Controlo de Infeção,   

 

Adicionalmente o GCLPPCIRA é ainda responsável pela implementação do Projeto “Stop Infeção 

Hospitalar” que, foi um dos projetos a que o GCLPPCIRA dedicou muito da sua atenção no ano 

de 2017. Para além de individualmente a equipa de liderança ter trabalho diretamente com as 

equipas que integram o projeto, foi necessário desenvolver todo um processo de melhoria das 

estruturas existentes – aplicativos informáticos do processo clínico dos doentes, e serviços que 

diretamente colaboram com o projeto quer na parametrização, quer na produção e introdução 

dos dados nas diversas bases de dados e aplicativos que servem de monitorização à progressão 

do projeto na instituição. O projeto tem tido uma progressão dentro do espectável sendo 

cumpridos os objetivos propostos que visam diminuir a taxa de Infeção hospitalar associada a 

procedimentos e dispositivos. 
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8.1.2. GABINETE DE QUALIDADE 

No decorrer do ano de 2017, o Gabinete da Promoção e Garantia da Qualidade promoveu 

atividades no âmbito da Certificação e Acreditação:  

� Início da transição do Sistema de Gestão da Qualidade para a norma ISO 9001:2015, no 

Serviço de Imunohemoterapia e nos Serviços Farmacêuticos;  

� Manutenção da Acreditação da Unidade de Saúde Familiar Alfa-Beja pelo  Modelo de 

Acreditação Nacional e Oficial (ACSA); 

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. 

Manteve a metodologia de trabalho com o Grupo de Enfermeiros Dinamizadores da Qualidade, 

onde se implementa os Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem, através de um 

conjunto de iniciativas devidamente planeadas, pelos vários Enfermeiros dinamizadores (um em 

cada Serviço e Unidade dos Cuidados Hospitalares e dos Cuidados de Saúde Primários). 

Procedeu-se à Monitorização de Indicadores da Qualidade dos Cuidados de Enfermagem 

associados à Segurança do Doente, nomeadamente: 

� Avaliação do Risco de Queda e Ocorrência de Queda; 

� Contenção Física e Imobilização; 

� Mecanismos e procedimentos de identificação inequívoca dos doentes em instituições 

de saúde (Orientação nº 18 da DGS) 

� Comunicação eficaz na transição de cuidados (Norma n.º 001/2017 da DGS) 

8.1.3. GABINETE DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

O Gabinete de Segurança no Trabalho (GST) tem vindo a desenvolver as suas atividades de 

avaliação e gestão dos riscos profissionais e da garantia da segurança e bem-estar no local de 

trabalho. Em 2017 destacam-se as seguintes áreas de trabalho do gabinete: 
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� Segurança contra incêndios: 

- Auditorias de segurança contra incêndios ao Serviço de Instalações e Equipamentos e 

ao Departamento de Saúde Mental assim como ao Centro de Saúde de Almodôvar; 

- Revisão do Plano de Catástrofes para o Hospital José Joaquim Fernandes (HJJF); 

- Formação de profissionais em segurança contra incêndios, tendo sido ministradas um 

total de quatro ações de formação abrangendo dois dos Centros de Saúde da ULSBA 

(Almodôvar e USF Beja). 

� Segurança no trabalho/ segurança de instalações: 

- Avaliação das condições de trabalho das instalações do HJJF; 

� Gestão de riscos profissionais: 

- Avaliação dos riscos profissionais dos Serviços de internamento do HJJF com a 

elaboração de mapas de Risco; 

- Análise de acidentes e incidentes; 

- Elaboração e implementação de um novo sistema de análise de acidentes e 

incidentes; 

- Organização dos elementos necessários às notificações obrigatórias; 

- Formação dos profissionais para os riscos aos quais estão sujeitos, tendo sido 

ministradas duas ações de formação específicas. 

� Gestão de produtos perigosos (produtos químicos e resíduos): 

- Acompanhamento da produção dos resíduos perigosos no HJJF;  

- Auditorias aos Serviços produtores de resíduos no HJJF; 

- Reencaminhamento dos resíduos não perigosos para os operadores licenciados;  

- Elaboração de documentação (cartazes e folhetos) associada à triagem e separação 

dos resíduos; 

- Disponibilização de informação detalhada sobre a produção dos resíduos perigosos 

em cada Serviço hospitalar e trabalhado com os mesmos de modo a reduzir a 

produção e melhorar a separação de resíduos perigosos e não perigosos; 

- Realização de ações de sensibilização sobre resíduos aos profissionais do HJJF. 
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� Qualidade do ar-interior 

- Avaliação da qualidade do ar-interior nas instalações da ULSBA; 

- Sensibilização dos profissionais para esta área. 

� Água (controlo de Legionella e águas residuais) 

- Acompanhamento do processo de avaliação e controlo de Legionella nos edifícios da 

ULSBA; 

8.2. GABINETE DO CIDADÃO 

� Exposições entradas no Gabinete do Cidadão da ULSBA 

No ano de 2017 registou-se no Gabinete do Cidadão da ULSBA, E.P.E. 447 exposições, sendo 429 

reclamações e 18 agradecimentos. 

Quadro 8.1: Exposições por tipo 

Exposições por tipo N.º EXP 

Agradecimento 18 

Reclamação 429 

Total Geral 447 

Fonte: Gabinete do Cidadão 

Do total das 447 exposições recebidas, 323 dizem respeito aos Cuidados de Saúde Hospitalares 

(CSH) e 123 aos Cuidados de Saúde Primários (CSP) 

Quadro 8.2: Exposições por Área Assistencial 

Área Assistencial N.º EXP 

CSP 123 

CSH 323 

Fora Âmbito 1 

Total Geral 447 

Fonte: Gabinete do Cidadão 

Quadro 8.3: Exposições por Área Assistencial e tipo 

Área Assistencial Agradecimento Reclamação Total Geral 

CSP 3 120 123 

CSH 15 308 323 

Fora Âmbito 
 

1 1 

Total Geral 18 429 447 
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Fonte: Gabinete do Cidadão 

Quadro 8.4: Exposições por Área Assistencial e Temas/ Assuntos visados  

Temas CSP CSH Fora Âmbito Total Geral 

1 - Acesso a cuidados de saúde 32 28 
 

60 

10 - Tempos de espera 5 84 
 

89 

2 - Cuidados de saúde e segurança do doente 19 45 
 

64 

3 - Elogio - Louvor 3 27 
 

30 

4 - Focalização no utente 35 142 
 

177 

5 - Instalações e serviços complementares 4 6 
 

10 

6 - Outros temas 9 17 1 27 

7 - Procedimentos administrativos 23 26 
 

49 

8 - Questões financeiras 6 27 
 

33 

Total Geral14 136 402 1 539 

Fonte: Gabinete do Cidadão 

� Temas/Assuntos mais visados nas exposições dos CSH: 

 

4. Focalização no utente (diz respeito a assuntos que se prendem com o grau de orientação dos 

prestadores para as necessidades e expectativas dos utentes e acompanhantes e com a humanização dos 

serviços) 

 4.4. Direito a tratamento pelos meios adequados, humanamente com prontidão, correção técnica, 

privacidade e respeito 

 4.5. Delicadeza/urbanidade do pessoal clínico 

10. Tempos de espera 

10.3. Tempo de espera para atendimento clínico não programado (superior a uma hora) 

2. Cuidados de Saúde e segurança do doente (abrange a qualidade técnica dos cuidados de saúde) 

2.2. Adequação e pertinência dos cuidados de saúde/procedimentos 

2.10. Qualidade técnica dos cuidados de saúde/procedimentos 

2.9. Qualidade da informação de saúde disponibilizada 

 

 

 

                                                        
14 O total de temas é superior ao n.º de exposições porque algumas versam mais do que um tema/assunto 



 

 

 

150 RELATÓRIO E CONTAS 2017
6  

 

� Temas/Assuntos mais visados nas exposições dos CSP: 

4. Focalização no utente 

4.9. Direito a tratamento pelos meios adequados, humanamente com prontidão, correcção técnica, 

privacidade e respeito 

4.5. Delicadeza/urbanidade do pessoal clínico 

1. Acesso a cuidados de saúde (respeitante às questões relacionadas com dificuldade ou impossibilidade 

de obtenção de cuidados de saúde) 

1.17. Resposta em tempo útil/razoável 

1.12 Regras dos TMRG 

7. Procedimentos Administrativos (dizem respeito a temas relacionados com a forma como os 

estabelecimentos estão organizados administrativamente, que influenciem as opções de resposta a 

determinadas situações) 

 7.15. Horários de Funcionamento 

 7.5. Confirmação prévia de agendamentos 

 

� Exposições por serviços/unidades visadas: 

Nos CSH: 

- Serviço de Urgência Médico-cirúrgico 

- Instituição (ULSBA) 

- Serviço de Urgência Pediátrico 

- Consulta de Psiquiatria de Adultos 

- Obstetrícia 

Nos CSP: 

- UCSP Beja 

- USF Beja 

- UCSP Moura 

- UCSP Serpa 

No ano de 2017 o GC registou 231 atendimentos, maioritariamente presenciais.  
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8.3. UNIDADE COORDENADORA FUNCIONAL DA DIABETES 

A Unidade Coordenadora Funcional da Diabetes da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo 

(UCFDBA) foi reconduzida em junho 2017, para o triénio 2017-2020 continuando a contar com 

sete elementos. De acordo com o estabelecido no despacho nº 3052/2013, de 26 de fevereiro, 

compete às UCFD a promoção da interligação entre os cuidados de saúde primários e os 

cuidados hospitalares, de forma a melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados prestados numa 

perspetiva de racionalização dos recursos disponíveis, bem como a monitorização de dados 

relativos à Diabetes. 

A este respeito, observa-se que, no final de 2017, se encontravam inscritos nos Cuidados de 

Saúde Primários, 123.710 utentes frequentadores, dos quais 12.675 se encontravam 

identificados como diabéticos. Os utentes com diabetes não insulino dependentes 

representavam mais de 90% dos diabéticos identificados. 

Em termos etários, observa-se que, praticamente 65% dos utentes com diabetes mellitus tem 65 

ou mais anos de idade, com os diabéticos acima dos 79 anos a representarem mais de 22% do 

total de diabéticos. Os diabéticos com idade ≤18 anos representam apenas 0,4% dos inscritos 

com diabetes. Adicionalmente constata-se existir uma ligeiríssima prevalência do género 

feminino (50,3%), reflexo do número de mulheres diabéticas nas faixas etárias mais elevadas. 

Em termos da distribuição destes utentes por concelho, observa-se que os concelhos mais 

periféricos apresentam uma maior concentração percentual de diabéticos inscritos, com 11,7% 

dos inscritos no concelho de Serpa a sofrer desta patologia.  

 
Gráfico 8.1: Utentes inscritos com Diabetes Mellitus 

Fonte: SIARS (Abril 2018) 

 
Gráfico 8.2: Prevalência de utentes com DM, por concelho 

Fonte: SIARS com referência a dezembro 2017 
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Ainda no que respeita à monitorização de dados relativos à Diabete, a UCFDBA efetuou no 

decorrer de 2017, periódica e sistematicamente, o acompanhamento dos indicadores nesta 

área, tendo os mesmos sido alvo de análise e reflexão. 

Quadro 8.5: Monitorização de Indicadores na área da Diabetes 

Monitorização de Indicadores na área de Diabetes  

Indicador 
Dezembro 

2016 
Dezembro 

2017 

Proporção de utentes com "Diabetes Mellitus" 10,1% 10,2% 

Incidência de "Diabetes Mellitus" 8,4‰ 8,6‰ 

Proporção de utentes com avaliação risco DM2 (3A) 32,5% 35,7% 

Proporção de utentes com diabetes, com pelo menos uma HgbA1c por semestre 62,8% 65,3% 

Proporção DM com último registo HgbA1c ≤ 8,0% 58,2% 59,9% 

Proporção DM < 65 anos, com último registo HgbA1c ≤ 6,5 % 22,6% 22,6% 

Proporção DM < 75 anos com último registo HgbA1c > 8,0% 14,9% 16,1% 

Proporção DM, com microalbuminúria no último ano 63,3% 63,0% 

Proporção DM com PA ≥ 140/90 mmHg 19,2% 16,9% 

Proporção DM com C-LDL < 100 mg/dl 30,4% 32,3% 

Proporção de utentes com diabetes tipo 2 e indicação para insulinoterapia, a fazer 
terapêutica adequada 

64,9% 65,7% 

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

74,4% 73,2% 

Proporção DM com exame oftalmológico último ano 32,9% 23,2% 

Proporção de utentes DM com registo de Gestão Regime Terapêutico (3 itens) 74,8% 76,7% 

Proporção de utentes com diabetes, com consulta de enfermagem de vigilância em diabetes 
no último ano 

83,3% 83,1% 

Índice de acompanhamento adequado em utentes com Diabetes Mellitus 0,68 0,7% 

Proporção de utentes com diabetes, com registo de risco de ulceração do pé no último ano 77,5% 77,7% 

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

0,6‰o  

Rácio entre o somatório de DDD prescrita em inibidores DPP-4 e o somatório de DDD 
prescrita em antidiabéticos orais, em doentes com Diabetes Mellitus tipo 2 

40,5% 34,1% 

Custo com terapêutica do doente com Diabetes Mellitus 348,82 € 376,83 € 

Custo com terapêutica do doente com Diabetes Mellitus controlado 325,69 € 358,04 € 

Taxa de internamento por diabetes não controlada sem menção a complicações agudas nem 
crónicas de diabetes (ajustada para uma população padrão) 

3,88‰oo 2,2‰oo 

Taxa de internamento por complicações agudas da diabetes (ajustada para uma população 
padrão) 

17,85‰oo 17,0‰oo 

Taxa de internamento por complicações crónicas da diabetes (ajustada para uma população 
padrão) 

73,93‰oo 45,4‰oo 

Taxa de internamento para amputação de membro inferior em pessoas com diabetes 
(ajustada para uma população padrão) 

14,60‰oo 19,9‰oo 

Fonte: SIARS (Abril 2018) 

Para além do acompanhamento dos indicadores na área da Diabetes, a UCFDBA desenvolveu 

ainda uma série de outras atividades: 

� Revisão/Atualização e/ou Implementação de Normas e Procedimentos Internos 



 

 

 

RELATÓRIO E CONTAS 2017 153 
 

� Promoção do preenchimento da Ficha de Risco DM2 e incentivo à realização de rastreios 

na comunidade 

� Abordagem multidisciplinar ao utente recém-diagnosticado com DM2 

� Candidatura Missão Continente Projeto “Saúde a Gosto!” 

� Projeto “Não à Diabetes!” (concelhos de Alvito e Beja) 

� Interligação com Equipas de Saúde Escolar no apoio às escolas com Crianças com DM 

tipo1 e implementação da “Caderneta da Diabetes”  

� Monitorização contínua de Glicose (I-Pro) 

� Atividades de Educação Terapêutica – Encontro lúdico-pedagógico com Crianças com DM 

tipo1 “Educar no Zoomarine”, Consultas de Grupo na área da diabetes juvenil, 

WorkShops de Contagem de H.C (DM tipo1 jovens e adultos), Sessões de Hospital de Dia 

(“Relógio da Vida” – gestão da DM). 

� Formação em exercício (Elos da Diabetes, equipas dos serviços, saúde escolar)  

� Utilização Tele Saúde (Pé diabético) 

� Abordagem da Hiperglicemia no Internamento (Sistema de Notificações – via S-clinic – 

email – Equipa de apoio aos vários serviços hospitalares) 

� Consulta Urgente – Controlo de situações de descompensação grave, pré-operatório e 

doentes oncológicos. 

� Rastreio da Retinopatia Diabética 

� Análise das amputações 

� Comemorações do Dia Mundial Diabetes que, em 2017, foram subordinadas ao tema “As 

mulheres e a Diabetes” e contaram com a participação de mais de 300 utentes de 12 dos 

13 concelhos da área de abrangência da ULSBA e mais de 40 profissionais de saúde.  

8.4. SERVIÇO DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

Durante o ano de 2017, o Serviço de Sistemas e Tecnologias de Informação (SSTI) da ULBA 

implementou diversos projetos, destacando-se os seguintes: 
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� Início do desenvolvimento de um Sistema de Apoio à Tomada de Decisão 

O objetivo do desenvolvimento deste projeto é a criação de um modelo 

multidimensional que seja dinâmico e adaptável às necessidades de análise de 

indicadores da produção. 

O projeto está suportado em 3 componentes: a construção de mecanismos ETL (Extract, 

Transform and Load), capaz de extrair os dados das fontes de produção; construção de 

Data Warehouse para o armazenamento dos dados orientados aos assuntos a analisar; e 

exploração dos dados com recurso a pivot tables do MS Excel. 

No imediato a exploração de dados estará reservada ao Serviço de Estatística, mas uma 

vez concluída estas 3 fases terão início a construção de dashboard’s com o objetivo de 

sumariar, simplificar e monitorizar os principais KPI’s do negócio e permitir vistas 

agregadas de dados relevantes para os processos de decisão. 

� Desenvolvimento de Portal Único de Requisições 

Foi concluído o desenvolvimento do Portal Único de Requisições, que tem como 

finalidade a desmaterialização de processos de forma fácil e rápida. A ferramenta 

possibilita a criação de formulários eletrónicos e a sua tramitação, permitindo a 

desmaterialização de processos lineares que constituem a maioria dos processos ainda 

materializados. 

� Substituição de 840 Computadores com idades superiores a 8 anos 

Até final do 3º trimestre de 2017 o parque de computadores da ULSBA era de 1450 

computadores, dos quais 840 computadores tinham idades superiores a 8 anos. Foi 

iniciado no 4º trimestre de 2017 a substituição dos 840 computadores com mais de 8 

anos de idade, estando concluída a substituição dos equipamentos dos Cuidados 

Primários. 

� Implementação do sistema informático SI.Vida 

No cumprimento do Despacho n.º 8379/2017 – Diário da República n.º 185/2017, Série II 

de 2017-09-25,  foi implementado o sistema informático SI.VIDA, que é um sistema 

informático que permite a monitorização e acompanhamento de utentes com VHI/SIDA, 

bem como avaliar a informação disponível sobre doentes com esta patologia que 

aparentemente não se encontram em seguimento hospitalar. 
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� Informatização do circuito dos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

No seguimento da informatização dos Serviços de Imagiologia, Pneumologia e 

Gastroenterologia terminada em 2016, foram iniciados no final de 2017 os trabalhos 

preparatórios para a informatização dos Serviços Cardiologia, Oftalmologia, 

Ginecologia.  Esta informatização possibilita a criação de centrais de marcação 

distribuídas geograficamente pela ULSBA e implementação de tramitações 

desmaterializadas.  

� Criação de 20 Postos de Telemedicina 

Foram criados 20 Postos de Telemedicina para o uso da PDS Live, que possibilita em ligar 

dois profissionais de saúde (em ambiente de centro de saúde e hospital) ou utente e 

médico em contacto direto, através de chat áudio e vídeo, permitindo a realização de 

uma teleconsulta com partilha de imagens e outros documentos. 

8.5. GABINETE DE PROJETOS 

Atividades e Ações desenvolvidas: 

�  Levantamento das necessidades de investimento do ciclo de gestão; 

� Proposta de plano de investimentos; 

� Gestão dos projetos de investimento (administrativa, económica e financeira): 

- Autofinanciados (recursos financeiros da empresa); 

- Financiados pelos fundos europeus (candidaturas); 

� Elaboração de estudos específicos sobre programas nacionais e internacionais com vista 

à preparação de candidaturas a financiamentos; 

� Identificação de programas de financiamento (externos à empresa) em que se possam 

enquadrar projetos de investimento; 

� Apoio a atividades de I&D; 

� Elaboração/formulação de candidaturas a programas de financiamento em articulação 

com o órgão de gestão e/ou departamentos / serviços / unidades / gabinetes, gerindo a 

sua remessa às entidades financiadoras e acompanhando e monitorizando a sua 

execução física e financeira; 
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� Reporte periódico, superior (ao membro do conselho de administração 

competente/órgão de gestão), sobre o grau de execução dos projetos; 

� Articulação com as entidades financiadoras e autoridades de gestão sobre questões de 

natureza transversal, no âmbito de projetos financiados; 

� Acompanhamento da execução das orientações / deliberações provenientes do membro 

do conselho de administração competente / órgão de gestão respeitantes a projetos de 

investimento que lhe sejam presentes, monitorizando o cumprimento das etapas que 

conduzam à sua concretização; 

� Promoção da atualização do “Manual de Procedimentos”; 

� Colaboração na melhoria contínua dos processos da empresa; 

� Pronúncia, a título consultivo, sobre os assuntos que lhe forem apresentados; 

� Organização e manutenção atualizada do arquivo corrente respeitante às atividades 

desenvolvidas; 

� Elaboração da proposta de “Regulamento Interno” do Gabinete de Projetos; 

� Elaboração do “Manual de Procedimentos” do Gabinete de Projetos; 

� Elaboração do “Relatório de Atividades” do Gabinete de Projetos. 

 

Atividades (projetos) 

O GP acompanhou, durante o ano 2017, projetos de investimento autofinanciados e co-

financiados, elaborando as respectivas candidaturas. 

Foram realizadas candidaturas para financiamento pela ACSS, através da ARSA (projectos de 

integração) nas áreas do rastreio da DPOC e do cancro do colon e reto. 

Preparam-se as candidaturas ao Portugal 2020, com vista a financiamento de equipamento de 

cardiologia, unidade de gastroenterologia e bloco operatório. 
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9. CUMPRIMENTO DO ARTIGO 66º CÓDIGO SOCIEDADES COMERCIAIS  

9.1. PRINCIPAIS RISCOS PARA A ATIVIDADE E PARA O FUTURO DA EMPRESA 

� População muito envelhecida 

Uma pirâmide etária invertida, com elevada predominância de idosos potencia 

significativamente a necessidade de cuidados médicos e o natural aumento de custos daí 

resultante. 

� Grande dispersão geográfica 

Uma população dispersa por um território bastante vasto, impõe dificuldades acrescidas na 

gestão dos recursos existentes e a correspondente afetação aos serviços disseminados pelo 

território. Por outro lado, gera uma pressão nos custos com as deslocações de colaboradores e 

utentes. 

� Deficiente articulação entre vários níveis de cuidados  

Apesar das melhorias significativas verificadas na articulação entre os cuidados primários e 

hospitalares, existem ainda alguns constrangimentos, de caracter maioritariamente cultural, que 

importa minimizar. 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. 

� Falta de resposta na comunidade para encaminhamento de casos sociais 

A existência 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, representando um encargo financeiro elevado 

para a ULSBA. 

� 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 dos utentes.  
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� Redução de recursos financeiros e humanos 

A dificuldade em recrutar novos colaboradores, quer por impedimentos legais, quer pela 

carência de alguns profissionais no mercado de trabalho, designadamente médicos 

(especialidades de Anestesia, Pediatria, Psiquiatria, Obstetrícia, Cardiologia, Ortopedia, MGF e 

Saúde Pública), complica bastante toda a gestão de cuidados a prestar à população. 

Os constrangimentos financeiros a que os serviços públicos de saúde estão sujeitos, impondo 

limites na contratação de pessoal, tornam a sua gestão muito mais exigente.  

� Carência de Anestesistas  

A enorme dificuldade no recrutamento de anestesistas e contratação de prestação de serviços 

médicos nesta especialidade, compromete o objetivo de recuperação das listas de espera 

cirúrgicas e a redução do tempo médio de espera para cirurgia, comprometendo a acessibilidade 

dos utentes à cirurgia, tanto convencional, como ambulatória. 

� Desmotivação de muitos profissionais 

A carência de pessoal e a dificuldade na obtenção de autorização para substituir os profissionais 

ausentes, provoca uma grande pressão sobre os trabalhadores que gera desmotivação.  

� Excesso de procura ao Serviço de Urgência Geral 

Persistem as razões culturais no recurso excessivo ao Serviço de Urgência Geral por parte dos 

utentes, que o aumento do valor das taxas moderadoras não veio mitigar, já que grande parte 

dos utentes está isenta do seu pagamento. 

 

� Incidência de patologia oncológica e prevalência de doença mental 

O distrito de Beja é um dos distritos com maior prevalência de doença   

mental, continuando esta região do país a ser a que tem uma maior taxa de suicídio em idosos, 

em especial nos concelhos do sul do distrito. A doença oncológica apresenta um acréscimo da 

taxa de incidência. 
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9.2. PERSPETIVAS PARA O FUTURO 

O desafio que se coloca à ULS é o de manter a prestação dos serviços de saúde necessários à 

população, conjugando em simultâneo a garantia de resultados em saúde e o equilíbrio 

financeiro sustentado, que permita assegurar o presente e o futuro da Unidade. 

Para o efeito, foram definidos 4 Eixos Estratégico de atuação para o triénio 2017/2019 e 

delineado um plano de medidas, associado aos Eixos Estratégicos, com impactos na estrutura de 

custos e de proveitos, de forma a corrigir os desequilíbrios existentes. 

Os Eixos Estratégicos são: 

� Programa de combate à multimorbilidade; 

� Programa de intervenção comunitária; 

� Melhorar o nível de integração de cuidados de saúde; 

� Sustentabilidade financeira 

No âmbito do Combate à Multimorbilidade, o enfase incide nos trabalhos conducentes à 

caracterização de risco dos doentes e intervenção consoante o seu grau de risco (grandes 

utilizadores), bem como na aposta na telemedicina/teleconsulta. Será ainda dada particular 

atenção ao controlo da utilização excessiva de MCDT e prescrição do medicamento, bem como a 

medidas especificas tendentes à redução da demora média e melhoria da taxa de ocupação do 

internamento. 

Quanto à Intervenção Comunitária, para além do reforço da actividade assistencial nesta 

matéria, destacam-se medidas como a da telefarmácia, tendo como objectivo aproximar a 

dispensa do local de residência. 

Relativamente à Melhoria do Nível de Integração de Cuidados de Saúde, irá ser 

operacionalizada a estrutura interna para gerir o processo de integração, adequando ao previsto 

nos estatutos da ULS, devendo ser apresentado o Plano de Integração de Cuidados de Saúde 

para 2018-2019. Também haverá uma particular atenção na implementação das medidas 

previstas na Politica de Saúde, no âmbito dos Cuidados de Saúde Primários, de acordo com as 

orientações e estratégia nacional. Será ainda reforçado o Programa de redução da utilização 
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hospitalar evitável (Urgências, internamentos e readmissões evitáveis), bem como o plano em 

curso no âmbito da transição segura entre serviços hospitalares e de CSP. 

No que diz respeito à Sustentabilidade Financeira, prosseguindo o objectivo de corrigir, a prazo, 

os desequilíbrios existentes na estrutura de custos e na de proveitos, identificaram-se várias 

medidas que delimitarão a atividade futura. Destacam-se os programas de: revisão dos 

contratos de maior volume nas aquisições de bens e serviços; controlo de custos com pessoal; 

controlo de custos com MCDT; controlo de custos com transportes. Ao nível dos Proveitos, o 

enfase recai no acompanhamento à execução do contrato programa, para minimização das 

penalizações e na potenciação das receitas extra-contrato programa. É ainda objectivo 

implementar um sistema de contabilidade analítica que permita ter, em tempo útil, informação 

de custos unitários por unidades de produção e por serviços, que abarque as principais rubricas 

de custos. 

9.3. FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO PERÍODO 

Em conformidade com o artigo n.º 66.º, n.º 5 b), do Código das Sociedades Comerciais, não se 

registaram factos relevantes após o termo do exercício.  
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10. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS 

10.1. OBJETIVOS DE GESTÃO 

1. Objetivos definidos pelo accionista para 2017 e explicitação do grau de execução dos 

mesmos e medidas de correcção aplicadas ou a aplicar 

Os objectivos definidos pelo accionista e a explicitação do grau de execução dos mesmos estão 

elencados no ponto 10.18. 

2. Execução do plano de atividades e orçamento para 2017, designadamente quanto aos 

princípios financeiros de referencia e medidas de correção aplicadas ou a aplicar 

Os princípios financeiros de referência para o ano de 2017, estabelecidos nas instruções sobre a 

elaboração dos IPG de 2017 e na Circular nº 1384 da DGO com as instruções para preparação do 

OE para 2017 eram: 

1. EBITDA – Crescimento do EBITDA face ao ano anterior de forma a garantir a 

sustentabilidade económico-financeira da empresa; 

2. Plano de Redução de Custos – no caso das empresas deficitárias, garantir um orçamento 

equilibrado, traduzido num valor de EBITDA nulo, por via de uma redução dos gastos 

operacionais de 15%, no seu conjunto, em 2017, face a 31 de dezembro de 2010. 

3. Os gastos com as comunicações e as despesas de deslocação deverão ser reduzidos em 

5% face ao montante constante no PAO para 2016. 

4. A despesa com as ajudas de custo e os gastos associados à frota automóvel devem 

manter-se ao nível dos previstos no PAO para 2016. 

5. O número de veículos do parque automóvel não pode ter aumentos face a 31 de 

dezembro de 2016, nem haver revisão da categoria dos veículos. 

6. Apenas podem ocorrer aumentos dos encargos com pessoal, relativamente aos valores 

constantes do PAO para 2016, corrigidos dos encargos decorrentes da reposição salarial, 
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em situações excecionais devidamente fundamentadas (reestruturação da empresa ou 

fase de expansão da atividade). 

7. O acréscimo do endividamento deve restringir-se prioritariamente ao eventual défice 

operacional e ao financiamento de projetos de investimento com comparticipação 

comunitária, cingindo-se a proporção entre o endividamento remunerado e o capital 

social realizado ao limite de 3%. 

 

O princípio de crescimento do EBITDA não foi conseguido, estando as razões apontadas no 

Capítulo 4. 

Quadro 10.1: EBITDA 2017 e comparação com 2016 

Demonstração de Resultados – 
Custos  

2017 (Execução) 2017 DGO 2017 ARSA   2016 

        
 

  

  61-Custo das  Matérias Consumidas 13.578.397 13.493.303 13.267.003 12.947.398 

% s/ Total Geral 14,59% 14,85% 14,85% 
 

14,25% 

  621-Subcontratos 14.559.847 12.815.179 13.024.330 14.320.219 

% s/ Total Geral 15,65% 14,10% 14,58% 
 

15,77% 

  622-Fornecimentos e serviços 11.520.325 10.155.153 10.315.153 11.382.631 

% s/ Total Geral 12,38% 11,18% 11,54%  12,53% 

62229 – Honorários 1.506.008 446.121 446.121  514.528 

% s/ Total Geral 1,62% 0,49% 0,50% 
 

0,57% 

622364-Serviços Técnicos R. Humanos 3.011.569 3.235.436 3.125.436  3.764.182 

% s/ Total Geral 3,24% 3,56% 3,50% 
 

4,14% 

  64-Custos com o pessoal 50.370.521 51.787.183 50.132.234 49.189.960 

% s/ Total Geral 54,13% 56,99% 56,10% 
 

54,15% 

  642211-Horas extraordinárias 3.291.856 2.974.540 2.890.798 2.997.187 

% s/ Total Geral 3,54% 3,27% 3,24% 
 

3,30% 

  642212-Prevenções 569.065 504.118 512.389 479.400 

% s/ Total Geral 0,61% 0,55% 0,57% 
 

0,53% 

  65-Outros custos e perdas operacionais 192.978 271.025 271.025 275.221 

% s/ Total Geral 0,21% 0,30% 0,30% 
 

0,30% 

  66-Amortizações do exercício 1.408.419 1.842.464 1.842.464 1.431.221 

% s/ Total Geral 1,51% 2,03% 2,06% 
 

1,58% 

  67-Provisões do exercício 1.090.868 212.521 212.521 830.969 

% s/ Total Geral 1,17% 0,23% 0,24% 
 

0,91% 

  68-Custos e perdas financeiras 41.069 190.835 190.835 101.814 

% s/ Total Geral 0,04% 0,21% 0,21% 
 

0,11% 

  69-Custos e perdas extraordinários 287.395 101.450 101.450 354.850 

% s/ Total Geral 0,31% 0,11% 0,11% 
 

0,39% 
       

TOTAL Geral 93.049.817 90.869.113 89.357.015  90.834.283 
      

Custos Operacionais relevantes para EBITDA 90.222.066 € 88.521.843 € 87.009.745 €  88.115.428 € 
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Demonstração de Resultados – 
Proveitos  

2017 
(Execução) 

2017 DGO 2017 ARSA   2016 

        
 

  

  71-Vendas e prestações de serviços 86.936.225 81.121.853 81.078.989 
 

90.747.431 

% s/ Total Geral 97,22% 97,38% 97,01% 
 

96,64% 

  72-Impostos e taxas 9.170 10.000 4.000 
 

6.819 

% s/ Total Geral 0,01% 0,01% 0,00% 
 

0,01% 

  73-Proveitos suplementares 872.751 1.035.438 1.035.438 
 

924.037 

% s/ Total Geral 0,98% 1,24% 1,24% 
 

1,22% 

  74-Transf. e subsídios correntes obtidos 211.461 90.780 110.780 
 

157.674 

% s/ Total Geral 0,24% 0,11% 0,13% 
 

0,11% 

  76 - Outros proveitos e ganhos operacionais 595.001 688.770 988.770 
 

817.211 

% s/ Total Geral 0,67% 0,83% 0,00% 
 

1,24% 

  78 - Proveitos e ganhos financeiros 1.762 34.436 34.436 
 

38.617 

% s/ Total Geral 0,00% 0,04% 1,18% 
 

0,04% 

  79 - Proveitos e ganhos extraordinários 799.080 323.867 323.867 
 

717.884 

% s/ Total Geral 0,89% 0,39% 0,04% 
 

0,73% 
      

Total Geral 89.425.450 83.305.144 83.576.280 
 

93.409.673 
   

 
 

 
 

Proveitos Operacionais relevantes para 
EBITDA 

88.624.608 82.946.841 83.217.977 
 

92.653.172 

 
 

 
 

 
 

EBITDA (POCMS) -1.597.458 € -5.575.002 € -3.791.768 € 
 

4.537.744 € 

Fonte : SICC  em POCMS 

Quanto ao objectivo de garantia de um orçamento equilibrado, traduzido num valor de EBITDA 

nulo, por via de uma redução dos gastos operacionais de 15%, no seu conjunto, em 2017, face a 

31 de dezembro de 2010, não foi possível atingi-lo, mas ficámos próximos, já que a redução dos 

gastos operacionais neste período foi de 12%. 

Quadro 10.2: Evolução dos Custos com as Deslocações, Comunicações e Ajudas de Custos 

 
2017 2016 2010 

Variação 
2017/2010 

% 

CMVMC 13.578.397 12.947.398 15.324.242 -1.745.845 -11% 

FSE 26.080.172 25.702.850 29.699.896 -3.619.724 -12% 

Deslocações/Estadas 216.250 222.134 247.877 -31.627 -13% 

Ajudas de custo 98.059 126.323 95.702 2.357 2% 

Comunicações 191.457 184.292 353.825 -162.368 -46% 

Gastos com o pessoal 50.322.627 49.188.461 57.700.558 -7.377.931 -13% 

Indeminizações 47.894 1.499 5.960 41.934 704% 

Total dos Gastos operacionais 90.029.090 87.840.207 102.730.656 -12.701.566 -12% 

Fonte : SICC     em POCMS 
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Quanto ao objectivo de redução de 5% dos gastos com as comunicações e as despesas de 

deslocação face ao montante constante no PAO para 2016, há que esclarecer que não ficaram 

definidos no Plano de Desempenho de 2016 os objetivos para estas rúbricas. Em relação à 

execução de 2016 houve um ligeiro acréscimo de 4% nos gastos com as comunicações e uma 

redução de 3% dos gastos com as deslocações e estadas. 

No PAO para 2016 tinha ficado prevista, para 2016 e 2017, uma despesa total de ajudas de 

custos de 85.818€. A execução foi de 98.059€, ou seja 14% acima do definido no Plano.  

No que respeita aos gastos associados à frota automóvel, também não ficou definido no PAO o 

valor a atingir, pelo que apresentamos a comparação com a execução de 2016 e não com o que 

havia sido orçamentado no Plano para esse ano. Houve um aumento de 22 mil euros, que se 

explica pelo aumento do custo do renting, dos seguros e do imposto  

Quadro 10.3: Evolução dos Gastos com as viaturas 2017/2016 

Ano Combustível 
Imposto 

IUC 
Manutenção Outros Portagens 

Leasing/ 
Renting 

Seguros Total 

2016 121.593 € 6.657 € 41.235 € 13.694 € 12.206 € 79.125 € 18.294 € 292.802 € 

2017 117.040 € 7.866 € 30.161 € 42.189 € 7.369 € 88.479 € 21.989 € 315.093 € 

Variação -4.553 € 1.210 € -11.074 € 28.495 € -4.837 € 9.354 € 3.695 € 22.291 € 

Fonte: SIGA, Serviço de Transportes, Serviços Financeiros 

O número de veículos ativos do parque automóvel reduziu-se de 64 em 31 de dezembro de 

2016, para 63 no final de 2017, não tendo havido qualquer revisão da categoria dos veículos. 

 

O PAO para 2016 previa um total de custos com pessoal para 2016 de 49.334.202,64€ e para 

2017 49.375.854,44€. Os encargos com pessoal, deduzidos dos encargos decorrentes da 

reposição salarial atingiram 49.825.708, ficando assim 0.9% acima do definido no PAO.  

Não existe endividamento remunerado na ULSBA.  
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3. Execução do Orçamento de Caixa submetido no SOE para 2017  
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Os mapas completos referentes ao controlo de execução orçamental, vertente da despesa e da 

receita, remetem-se para o Anexo (ponto 15). 
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10.2. GESTÃO DO RISCO FINANCEIRO 

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE não contraiu qualquer tipo de empréstimo 

financeiro durante esta gerência, nem detém qualquer passivo remunerado.  

O empréstimo concedido pelo Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos (FASP) para 

pagamento de dívidas a fornecedores, no âmbito do Programa Pagar a Tempo e Horas, 

determinado pela resolução do Conselho de Ministros n.º 191-A/2008, de dezembro de 2008, foi 

convertido em capital social e os juros foram perdoados, pelo despacho 14181-A/2013 dos 

Gabinetes da Secretária de Estado do Tesouro e do Secretário de Estado da Saúde, sendo que a 

respetiva contabilização só teve efeito em janeiro de 2014. Na tabela seguinte descriminam-se 

os juros suportados e a taxa de Juro média anual do financiamento: 

Quadro 10.4: Empréstimos obtidos 

Anos 2017 2016 2015 2014 2013
Encargos Financeiros 

(€) 0 0,0 0,0 0,0 115 172.25

Taxa Média de 

Financiamento (%) 0% 0% 0% 0% 2.06%  
Fonte: SICC 

Por despacho n.º 1266/2017 do Senhor Secretário de Estado da Saúde, a ULSBA recebeu a verba 

de 6.891.937€ referente a um aumento do capital estatutário. O capital foi subscrito no ano de 

2017 e foi realizado em 2018. 

 
Quadro 10.5: Passivo remunerado 

Passivo Remunerado 
2017 2016 2015 2014 2013 Variação 17/16 

Valores (€) Valor (€) % 

Financiamentos obtidos (Correntes e Não 
Correntes) 

 0 0 0 0 0 0 

    - dos quais concedidos pela DGTF  0 0 0 0 0 0 

Aumentos de Capital por dotação a) 6.891.937 0 0 16.5000.000 0 0 0 

Aumentos de Capital por conversão 
créditos 

 0 0 5.600.000 0 
0 0 

Endividamento Ajustado (Divida ao FASP)  0 0 0 5.585.926 0 0 

Fonte: SICC 
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10.3. PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS E ATRASOS NOS PAGAMENTOS 

Em conformidade com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de 22 de fevereiro, 

com a alteração introduzida pelo Despacho n.º 9870/2009, de 13 de abril, a ULSBA remete 

trimestralmente à ACSS a informação sobre a evolução do PMP para efeitos de monitorização. 

A análise do quadro permite-nos aferir que o PMP no ano de 2017 diminuiu 43 dias em relação 

ao ano anterior. 

Não obstante a redução de 43 dias do PMP a fornecedores, é de referir que os reforços 

extraordinários para recuperação dos pagamentos em atraso a fornecedores externos, recebidos 

no ano de 2017, foram inferiores em 5.879.410.04€, já que em 2016 a ULSBA recebeu uma verba 

adicional num total de 14.259.666€. Sem estes recebimentos extraordinários, o PMP aumentaria 

consideravelmente, já que as receitas próprias mensais continuam a ser insuficientes para o 

pagamento das despesas correntes mensais geradas, conduzindo a uma acumulação da dívida. 

Quadro 10.6: PMP 

PMP 2017 2016 
Variação 17/16 

Valor % 

Prazo  (dias) 234 277 -43 -15,5% 

Fonte: SICC 

Nota: PMP do ano de 2017 foi apurado com base em saldos, não definitivos, de contas de fornecedores e outros 

credores, pelo que não é o valor final e sim o que está publicado pela ACSS. Esta entidade não disponibilizou o 

formulário de cálculo do PMP ponderado, pelo que não foi possível obter o número de dias definitivo.  

Os Pagamentos em Atraso a Fornecedores Externos, nos termos do DL 65-A/2011, de 17/maio 

eram em 31/12/2017, os seguintes: 

Quadro 10.7: Pagamentos em atraso – Fornecedores Externos 

90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias >  360 dias

Aq. de Bens e Serviços 4.428.557 1.265.427 5.056.769 4.151.493 3.332.484

Aq. de Capital 512.563 20.846 146.601 166.226 62.525

Total 4.941.120 1.286.273 5.203.370 4.317.719 3.395.009

Dívidas Vencidas 0-90 dias
Dívidas vencidas de acordo com o Art. 1.º DL 65-A/2011

 
Fonte: SICC 
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Os Pagamentos em Atraso a Entidades do SNS, nos termos do DL 65-A/2011, de 17/maio eram 

em 31/12/2017, os seguintes: 

Quadro 10.8: Pagamentos em atraso – SNS 

90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias >  360 dias

Aq. de Bens e Serviços 321.945 76.213 439.201 166.962 1.615.295

Aq. de Capital 39.986 0 0 0 4.122

Total 361.931 76.213 439.201 166.962 1.619.417

Dívidas Vencidas 0-90 dias
Dívidas vencidas de acordo com o Art. 1.º DL 65-A/2011

 
Fonte: SICC 

Os Pagamentos em Atraso a Outras Entidades do Estado, nos termos do DL 65-A/2011, de 

17/maio eram, em 31/12/2017, os seguintes:  

Quadro 10.9: Pagamentos em atraso – Outras entidades do Estado 

90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias >  360 dias

Aq. de Bens e Serviços 19.567 1.848 6.649 1.153 75

Aq. de Capital 0 0 0 0 0

Total 19.567 1.848 6.649 1.153 75

Dívidas Vencidas 0-90 dias
Dívidas vencidas de acordo com o Art. 1.º DL 65-A/2011

 
Fonte: SICC 

10.4. RESULTADOS OBTIDOS E RECOMENDAÇÕES DO ACIONISTA 

A ULSBA, EPE não tomou ainda conhecimento da aprovação dos Relatórios de Gestão e Contas 

dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, pelo que não foi possível dar cumprimento às eventuais 

recomendações do acionista. Contudo as mesmas serão tomadas em consideração no ano em 

que forem conhecidas.  

10.5. REMUNERAÇÕES 

10.5.1. DOS ÓRGÃOS SOCIAIS  

10.5.1.1. MESA ASSEMBLEIA GERAL 

A ULSBA não tem Mesa Assembleia Geral. 
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10.5.1.2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Foi dado cumprimento à redução prevista no art.º 12.º da Lei nº. 12-A/2010, de 30 de Junho 

relativamente à redução de 5% aos membros do Conselho de Administração, bem como ao 

disposto da Lei n.º 55-A/2010 de 31 de Dezembro e 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 apresente 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 públicas.  

Durante o ano de 2017 ocorreram alterações de mandato, atendendo a que os atuais membros 

do conselho de administração foram nomeados, para um mandato de três anos, com efeitos a 

partir do dia 1 de abril de 2017, através de resolução do Conselho de Ministros n.º 67/2017, de 

30/3/2017, publicado no Diário da República Iª. Série n.º 104 de 30 de maio de 2017. 

Relativamente ao anterior conselho de administração o mesmo cessou o respetivo mandato a 31 

de dezembro de 2016, por força da entrada em vigor dos Estatutos das Unidades Locais de 

Saúde, EPE, constantes do anexo III ao Decreto-lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, 

permanecendo os mesmos no exercício de funções, em gestão corrente, até à designação dos 

novos titulares, ou seja, até 31 de março de 2017. 

No período de incidência do presente relatório de gestão, os membros do conselho de 

administração auferiram as remunerações, constantes nos quadros seguintes: 
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - MANDATO DE 1/1/2017 A 31/3/2017 

Quadro 10.10: Mandato do Conselho de Administração de 1/1/2017 a 31/3/2017 

Mandato 

Cargo Nome 

Designação  OPRLO 

Nº. 
mandatos (Início-

Fim) 
Forma Data Sim/Não 

Entidade 
de 

Origem 

Entidade 
Pagadora 

(O/D) 

2015-2017 Presidente 
Margarida Fernanda 

Coelho Murta Rebelo da 
Silveira 

Resolução nº 
9/2015 

05-02-2015 
 

 

 
2 

2015-2017 Vogal 
José Gaspar Monteiro 

Rodrigues 
Resolução nº 

9/2015 
05-02-2015 

 
 

 
2 

2015-2017 Vogal Emília Jesus Antunes 
Ferreira Duro 

Resolução nº 
9/2015 

05-02-2015 Sim ULSBA O 2 

2015-2017 Vogal 
Jorge Ângelo Ramos 

Santos 
Resolução nº 

9/2015 
05-02-2015 Sim ULSBA O 2 

2015-2017 Vogal 
João Francisco Torrado 

Guerreiro 
Resolução nº 

9/2015 
05-02-2015 

 
 

 
2 

Fonte: D.R (2ª. série nº. 33 de 17-2- 2015) 

A Vogal, Diretora Clínica dos Cuidados Hospitalares, Sr.ª Drª Emília Duro, acumulou funções no 

Ministério da Educação – Escola de Enfermagem de Beja, no período de 01/01/2017 a 31/07/2017, 

onde lecionou 36 horas. 

Quadro 10.11: Acumulação de funções do Conselho de Administração de 1/1/2017 a 31/3/2017 

Membro do CA  Acumulação de Funções 

Nome Entidade Função Regime 

Emília de Jesus Antunes Ferreira Duro Instituto Politécnico Beja Docência Público 

  

Quadro 10.12: Estatuto do Gestor Público do Conselho de Administração de 1/1/2017 a 31/3/2017 

Membro do CA 
EGP 

Fixado  Classificação Remuneração mensal bruta (€) 

Nome [S/N] [A/B/C] 
Vencimento 

mensal 
Despesas 

Representação 

Margarida Fernanda Coelho Murta 
Rebelo da Silveira 

S B 4.204,18 € 1.681,67 € 

José Gaspar Monteiro Rodrigues S B 3.655,81 € 1.462,32 € 

Emília Jesus Antunes Ferreira Duro S B 4.956,75 € 1.462,32 € 

Jorge Ângelo Ramos Santos S B 5.239,99 € 1.462,32 € 

João Francisco Torrado Guerreiro S B 3.655,81 € 1.462,32 € 

Fonte: RHV (março 2018) 
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Quadro 10.13: Remuneração Anual dos membros do Conselho de Administração de 1/1/2017 a 31/3/2017 

Membro do CA  Remuneração Anual (€) 

 Nome  Variável  Fixa ** Bruto  
Reduções 

Remunerató
rias 

Reversão 
Remunerat

ória 
Valor Final  

       (1)   (2)   (3)   (4) = (1)-(2)+(3)  

Margarida Rebelo da Silveira   18.156,81 18.156,81 882,87 - 17.273,94 

José Gaspar Monteiro Rodrigues  12.086,09 16.647,31 28.733,40 1.626,52 - 27.106,88 

Emília Jesus Antunes Ferreira Duro  4.820,56 19.967,22 24.787,78 767,73 - 24.020,05 

Jorge Ângelo Ramos Santos   21.844,44 21.844,44 767,73 - 21.076,71 

João Francisco Torrado Guerreiro   15.788,52 15.788,52 767,73 - 15.020,79 

** Inclui a remuneração + despesas representação (sem reduções)                                       Fonte: RHV (março 2018) 

Nota De acordo com o nº. 5 do art.º 24º do CIRS, os vogais José Gaspar Rodrigues, Jorge Ângelo e João 
Guerreiro, auferiram em espécie, por utilização de viatura, o valor de 135€/, correspondente ao valor mensal de 45€. 

 

Quadro 10.14: Benefícios Sociais dos membros do Conselho de Administração de 1/1/2017 a 31/3/2017 

Membro do CA Benefícios Sociais (€) 

Nome 

Subsídio de Refeição 
Regime de Proteção 

Social Seguro de 
Saúde 

Seguro de 
Vida  

Outros 

Valor/Dia 
Montante 
Pago Ano 

Identificar  Valor Identificar  Valor 

Margarida Rebelo da Silveira 4,52 245,58 CGA 2.336,97 n.a n.a n.a n.a 

José Gaspar Monteiro Rodrigues 4,52 254,62 CGA 3.376,47 n.a n.a n.a n.a 

Emília Ferreira Duro 4,52 200,63 CGA 3.164,35 n.a n.a n.a n.a 

Jorge Ângelo Ramos Santos 4,52 293,80 CGA 2.886,42 n.a n.a n.a n.a 

João Francisco Torrado Guerreiro 4,52 182,55 CGA 2.046,99 n.a n.a n.a n.a 

Fonte: RHV (março 2018) 

Durante o ano de 2017 não houve encargos com valor de rendas das viaturas uma vez que o 

contrato de Leasing terminou em dezembro de 2016. 

Conforme ata n.º 16 de 16 de abril de 2015, o Conselho de Administração deliberou o seguinte 

relativamente à utilização de viaturas pelos respetivos 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;  
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� 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 Emília 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; 

� 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. 

Quadro 10.15: Gastos anuais associados a deslocações em serviço dos membros do Conselho de Administração de 

1/1/2017 a 31/3/2017 

Membro do CA Gastos anuais associados a Deslocações em Serviço (€) 

Nome  Deslocações 
em Serviço  

Custo com 
alojamento  

Ajudas de 
Custo 

Outras  Gasto total 
com viagens 

  Identificar Valor  

Margarida Rebelo da Silveira 0 0 611,00 0 0 611,00 

José Gaspar Monteiro Rodrigues 0 0 238,45 0 0 238,45 

Emília Jesus Antunes Ferreira Duro 3.031,67 0 
 

0 0 3.031,67 

Jorge Ângelo Ramos Santos 0 0 0 0 0 0 

João Francisco Torrado Guerreiro 0 0 727,90 0 0 727,90 

Fonte: RHV (março 2018) 
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MANDATO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE 1/4/2017 A 

31/12/2017: 

Quadro 10.16: Mandato do Conselho de Administração de 1/4/2017 a 31/12/2017 

Mandato 

Cargo Nome 

Designação  OPRLO 

Nº. 
mandatos (Início-

Fim) 
Forma Data Sim/Não 

Entidade de 
Origem 

Entidade 
Pagadora 

(O/D) 

2017-2019 Presidente 
Maria Conceição Lopes 
Baptista Margalha 

Resolução 
nº 67/2017 

30-03-2017 Sim ULSBA O 1 

2017-2019 Vogal 
José Manuel Lourenço 
Mestre 

Resolução 
nº 67/2017 

30-03-2017 
 

 
 

1 

2017-2019 Vogal António Armando Sousa 
Duarte 

Resolução 
nº 67/2017 

30-03-2017 
 

 
 

1 

2017-2019 Vogal 
José Aníbal Fernandes 
Soares 

Resolução 
nº 67/2017 

30-03-2017 Sim ULSBA O 1 

2017-2019 Vogal 
Joaquim Manuel 
Castanho Brissos 

Resolução 
nº 67/2017 

30-03-2017 
 

 
 

1 

Fonte: D.R (1ª. série nº. 104 de 30-5-2017) 

 

Quadro 10.17: Estatuto do Gestor Público do Conselho de Administração de 1/4/2017 a 31/12/2017 

Membro do CA 
EGP 

Fixado  Classificação Remuneração mensal bruta (€) 

Nome [S/N] [A/B/C] 
Vencimento 

mensal 
Despesas 

Representação 

Maria Conceição Lopes Baptista Margalha S B 5.239,99 1.681,67 

José Manuel Lourenço Mestre S B 3.655,81 1.462,32 

António Armando Sousa Duarte S B 3.655,81 1.462,32 

José Aníbal Fernandes Soares S B 4.956,75 1.462,32 

Joaquim Manuel Castanho Brissos S B 3.655,81 1.462,32 

Fonte: RHV (março 2018) 

 

Quadro 10.18: Remuneração Anual dos membros do Conselho de Administração de 1/4/2017 a 31/12/2017 

Membro do CA  Remuneração Anual (€) 

 Nome  Variável  Fixa ** Bruto  
Reduções 

Remuneratórias 
Reversão 

Remuneratória 
Valor Final  

       (1)   (2)   (3)   (4) = (1)-(2)+(3)  

Maria Conceição Baptista Margalha 2.799,95 73.640,21 76.440,16 2.648,61 - 73.791,55 

José Manuel Lourenço Mestre 52.598,22 52.598,22 2.303,19 - 50.295,03 

António Armando Sousa Duarte 
51.785,60 51.785,60 2.303,19 - 49.482,41 

José Aníbal Fernandes Soares 
  75.409,01 75.409,01 2.302,92 - 73.106,09 

Joaquim Manuel Castanho Brissos 1.029,20 55.297,70 56.326,90 2.303,19 - 54.023,71 

** Incluir a remuneração + despesas representação (sem reduções)            Fonte: RHV (março 2018) 
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Nota: Os vogais executivos José Manuel Mestre, António Duarte e José Aníbal auferiram em espécie, por 

utilização de viatura o valor de 315€ correspondente ao valor mensal de 45€, durante 7 meses. 

 O vogal executivo do CA Joaquim Brissos auferiu em espécie, por utilização de viatura o valor de 155,88€ 

correspondente ao valor mensal de 25,88€, durante 6 meses. 

O vogal executivo do CA Joaquim Brissos recebeu a quantia de 2.679,33€, referente a abonos, sem incidência, 

por assistência deficiente 3ª. pessoa. 

 

Quadro 10.19: Benefícios Sociais dos membros do Conselho de Administração de 1/4/2017 a 31/12/2017 

Membro do CA Benefícios Sociais (€) 

Nome 

Subsídio de Refeição 
Regime de Proteção 

Social Seguro de 
Saúde 

Seguro de 
Vida  

Outros 

Valor/Dia 
Montante 
Pago Ano 

Identificar  Valor Identificar  Valor 

Maria da Conceição Lopes 
Baptista Margalha 

4,77 800,04 CGA 10.031,42 n.a n.a n.a n.a 

José Manuel Lourenço Mestre 4,77 714,16 CGA 5.567,12 n.a n.a n.a n.a 

António Armando Sousa 
Duarte 

4,77 745,80 S.S 5.477,73 n.a n.a n.a n.a 

José Aníbal Fernandes Soares 4,77 768,40 CGA 9.894,26 n.a n.a n.a n.a 

Joaquim Manuel Castanho 
Brissos 

4,77 763,88 CGA 6.986,89 n.a n.a n.a n.a 

Fonte: RHV (março 2018) 

Quadro 10.20: Gastos anuais associados a deslocações em serviço dos membros do Conselho de Administração de 

1/4/2017 a 31/12/2017 

Membro do CA Gastos anuais associados a Deslocações em Serviço (€) 

Nome  Deslocações 
em Serviço  

Custo com 
alojamento  

Ajudas de 
Custo 

Outras  Gasto total 
com viagens 

  Identificar Valor  

Maria da Conceição Lopes Margalha 0 0 0 0 0 0 

José Manuel Lourenço Mestre 0 0 0 0 0 0 

António Armando Sousa Duarte 0 0 
 

0 0 0 

José Aníbal Fernandes Soares 0 0 0 0 0 0 

Joaquim Manuel Castanho Brissos 0 0 0 0 0 0 

Fonte: RHV (março 2018) 

Conforme ata n.º 31 de 23 de maio de 2017, o Conselho de Administração deliberou o seguinte 

relativamente à utilização de viaturas pelos seus membros: 

� A Presidente do Conselho de Administração, Maria da Conceição Lopes Baptista 

Margalha, declarou que apenas pretende utilizar viatura da Unidade Local de Saúde do 

Baixo Alentejo, EPE para deslocações em serviço. 
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� Ao Vogal Executivo do Conselho de Administração, António Armando Sousa Duarte, é 

atribuída a viatura da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE KIA, modelo Cee’d 

SW, versão 1.6 CRDI EX 90 CV, matrícula 57-NH-93 

� O Vogal Executivo do Conselho de Administração, António Armando Sousa Duarte, 

declarou que pretende utilizar a viatura que lhe foi atribuída para uso de serviço e 

pessoal, nos termos legais. 

� Ao Vogal Executivo do Conselho de Administração, José Manuel Lourenço Mestre, é 

atribuída a viatura da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE KIA, modelo Cee’d 

SW, versão 1.6 CRDI EX 90 CV, matrícula 58-NH-00. 

� O Vogal Executivo do Conselho de Administração, José Manuel Lourenço Mestre, 

declarou que pretende utilizar a viatura que lhe foi atribuída para uso de serviço e 

pessoal, nos termos legais. 

� Ao Vogal Executivo do Conselho de Administração, José Aníbal Fernandes Soares, é 

atribuída a viatura da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE KIA, modelo Cee’d 

SW, versão 1.6 CRDI EX 90 CV, matrícula 58-NH-01. 

� O Vogal Executivo do Conselho de Administração, José Aníbal Fernandes Soares, 

declarou que pretende utilizar a viatura que lhe foi atribuída para uso de serviço e 

pessoal, nos termos legais. 

� Ao Vogal Executivo do Conselho de Administração, Joaquim Manuel Castanho Brissos, é 

atribuída a viatura da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE TOYOTA, modelo 

Avensis Versus, matrícula 97-59-XZ. 

� O Vogal Executivo do Conselho de Administração, Joaquim Manuel Castanho Brissos, 

declarou que pretende utilizar a viatura que lhe foi atribuída para uso de serviço e 

pessoal, nos termos legais. 

A presente deliberação produziu efeitos a partir do dia um de junho de dois mil e dezassete. 

  Quadro 10.21: Remuneração Agregada dos membros do Conselho de Administração dos 2 Mandatos  

Remuneração Agregada CA  Fixa Bruta 
Reduções 

Remuneratórias 
Outras Total 

Remuneração do CA 421.870,80 € 16.673,68 € 13.808,84€ 419.005,69 € 

Fonte: RHV (março 2018) 
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10.5.1.3. FISCALIZAÇÃO 

Conselho Fiscal 

A ULSBA não tem conselho fiscal. 

Revisor Oficial de Contas / Fiscal Único 

Por despacho nº. 1517/2016 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.  

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 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. 
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Quadro 10.22: Identificação SROC/ROC 

 
Mandato 

Cargo 

Identificação SROC/ROC Designação  N.º 
Mandato

s 
exercidos 
sociedade  

(Inicio-
Fim) 

Nome 
N.º 

Inscrição 
na OROC  

Nº. Registo 
na CMVM 

Forma Data  
Contratad

a 

2016-2018 Fiscal Único 
Efetivo 

Colaço, Rosa, Coelho & 
Associado, SROC, Lda, 
representada por 
Maria Fernanda 
Barreto Mendonça 
Colaço, ROC n.º 938 

SROC nº 
89 

 20161416 
Despacho 
SEATF  
1517/2016 

29-12-2016 
 

1 

2016-2018 Fiscal Único 
Suplente 

Luis Manuel da Silva 
Rosa 

ROC nº 
628  20160274 

Despacho 
SEATF  
1517/2016 

29-12-2016 
 

1 

Fonte: Despacho n.º 1517/2016 

 

Quadro 10.23: Remuneração Anual ROC 

  Remuneração Anual 2017 (€) 

 Nome  Bruto  
Reduções 

Remuneratórias 
Reversão 

Remuneratória 
Valor Final  

   (1)   (2)   (3)   (4) = (1)-(2)+(3)  

Colaço, Rosa, Coelho & 
Associado, SROC, Lda 13.263,96 663,20 - 12.600,76 

Fonte: SIDC  

O ROC auferiu, no ano de 2017, para além da remuneração acima, a importância de 4.351,49€, 

referente a despesas de deslocação. 

10.5.2. DO AUDITOR EXTERNO 

A ULSBA não tem auditor externo. 

10.5.3. DOS RESTANTES TRABALHADORES 

As reduções remuneratórias terminaram em 2017, pelo que nada a assinalar neste ponto. Não 

foram feitas valorizações remuneratórias nos termos do art. 38º da Lei 82-B/2014, prorrogada 

pela Lei n.117/2017, no artigo 19º. 
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10.6. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 32.º E 33.º DO EGP 

� Não utilização de cartões de crédito e outros instrumentos de pagamento: 

Os membros do Conselho de Administração não possuem, nem utilizam, qualquer meio de 

pagamento para realizar despesas ao serviço da empresa. 

� Despesas associadas a comunicações: 

 

Quadro 10.24: Gastos com Comunicações dos membros do CA – Mandato de 1/1/2017 a 31/3/2017 

Membro do CA Gastos com comunicações Móveis (€] 

Nome 
Plafond Mensal 

Definido 
Valor anual Observações 

Margarida Rebelo da Silveira 70 318,06 
 

Jose Gaspar Monteiro Rodrigues 70 349,60 
 

Emilia Jesus Antunes Ferreira Duro 70 349,60 
 

Jorge Ângelo Ramos Santos 70 349,60 
 

João Francisco Torrado Guerreiro 70 462,98 
 

 

Quadro 10.25: Gastos com Comunicações dos membros do CA – Mandato de 1/4/2017 a 31/12/2017 

Membro do CA Gastos com comunicações Móveis (€] 

Nome 
Plafond Mensal 

Definido 
Valor anual Observações 

Maria Conceição Lopes Baptista Margalha n.a - 
Não tem telemóvel 

atribuído 

José Manuel Lourenço Mestre 70 494,35 
 

António Armando Sousa Duarte 70 527,34 
 

José Aníbal Fernandes Soares 70 539,46 
 

Joaquim Manuel Castanho Brissos 70 541,80 
 

 

� Não reembolso de despesas que caiam no âmbito do conceito de despesas de 

representação pessoal: 

Em cumprimento do n.º 2 do art.º 32.º do Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, não foram 

reembolsados, aos membros do Conselho de Administração, quaisquer despesas que caiam no 

âmbito do conceito de despesas de representação pessoal. 
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� Valor combustível, portagens e outros gastos afeto às viaturas de serviço 

Quadro 10.26: Gastos anuais associados a viaturas dos membros do CA - Mandato de 1/1/2017 a 31/3/2017 

Membro do CA Plafond 
Mensal 

combustível e 
portagens 

Gastos anuais associados a Viaturas (€) 

Nome Combustível  Portagens 
Outras 

Reparações 
Seguros Observações 

Margarida Rebelo da Silveira n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 

Jose Gaspar Monteiro Rodrigues n.a. 994,57 179,74 n.a 443,1 
 

Emilia Jesus Antunes Ferreira Duro n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 

Jorge Ângelo Ramos Santos n.a. 507,5 38,65 n.a 443,1 
 

João Francisco Torrado Guerreiro n.a. 1152,92 320,8 194,61 443,1 
 

Fonte: SICC (março 2018) 

Quadro 10.27: Gastos anuais associados a viaturas dos membros do CA - Mandato de 1/4/2017 a 31/12/2017 

Membro do CA Plafond 
Mensal 

combustível e 
portagens 

Gastos anuais associados a Viaturas (€) 

Nome Combustível  Portagens 
Outras 

Reparações 
Seguros Observações 

António Armando Sousa Duarte n.a. 848,72 117,4 601,31 443,1 
 

José Manuel Lourenço Mestre  n.a. 282,0 77,55 - 443,1 
 

José Aníbal Fernandes Soares n.a. 1.014,4 392,4 1.252,88 443,1 
 

Fonte: SICC (março 2018) 

10.7. DESPESAS NÃO DOCUMENTADAS OU CONFIDENCIAIS 

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE, cumpre o disposto no n.º 2 do artigo 16.º do 

Decreto-Lei nº. 133/2013, de 3 de outubro e do artigo 11.º do EGP, no que se refere à realização 

de despesas que não estejam documentadas ou confidenciais. Todas as despesas realizadas 

apresentam ou têm por base um documento de suporte que as justifica. 

10.8. RELATÓRIO SOBRE REMUNERAÇÕES 

A RCM n.º 18/2014 determina a realização de um relatório de três em três anos, a divulgar 

internamente e a disponibilizar no respetivo sítio na internet. No ano de 2017, a ULSBA não deu 

cumprimento ao disposto no n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2014, de 7 de 

março, no que respeita à elaboração e divulgação de relatório sobre remunerações pagas a 

mulheres e homens, o que será corrigido em 2018. 
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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. 

10.9. ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIO ANUAL SOBRE PREVENÇÃO 

DA CORRUPÇÃO 

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.  

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 de faturação/receita, área de tesouraria (pagamentos e recebimentos), área de 

Compras, de Conferência de faturas e contas a pagar, área de gestão do imobilizado e de 

reporting financeiro. 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. 

Em 2016 e 2017 não foram efetuadas quaisquer alterações/atualizações ao mesmo, não 

havendo quaisquer registos de monitorização. 

O Conselho de Administração atualmente em funções pretende promover a sua revisão e 

aprovação, tal como proceder à sua monitorização, assim que esteja resolvida a questão interna 

do Gabinete de Auditoria da ULSBA, EPE. 

Aquando da sua tomada de posse, o Auditor Interno selecionado após processo de 

recrutamento de Auditor Interno para a ULSBA, EPE não estava a exercer as suas funções, em 

virtude do desempenho das suas funções como Técnico Certificado de Contas, nos Serviços 

Financeiros, para garantir os trabalhos inerentes ao fecho de contas de 2017. 

Para sua substituição, foi submetido à Tutela pedido de autorização para contratação de um 

Técnico Certificado de Contas, processo ainda a aguardar deferimento. 
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Tendo sido o processo de recrutamento do Auditor Interno impugnado por via judicial por um 

dos candidatos, o assumir destas funções viu-se comprometida, acabando o mesmo por 

renunciar o lugar. 

Face ao exposto, deliberou o Conselho de Administração promover a abertura de novo processo 

de recrutamento de Auditor Interno para a ULSBA, EPE, aguardando à data confirmação das 

entidades patronais dos profissionais nomeados para constituir o júri do referido processo. 

10.10. CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

O serviço de Aprovisionamento e Logística foi alvo de mudança de direção, tal como resulta da Nota 

de Serviço nº 30, de 19 de junho de 2017. À data foi diagnosticada uma situação crítica e muito 

preocupante com inúmeros procedimentos por regularizar e ou abrir ainda referentes a 2017 

estando muito poucos em preparação para o ano de 2018 e seguintes, quando adequado. 

Face esta realidade foi dada prioridade à regularização das aquisições em curso, na medida do 

possível, e ao levantamento de necessidades e preparação das peças com vista à abertura de 

procedimentos com início a 1 de janeiro de 2018, bem como a resposta e adesão a vários 

procedimentos centralizados via UMC-SPMS, também para 2018, cujo prazo de submissão terminava 

a 2 de julho. 

A ULSBA, EPE sendo entidade adjudicante nos termos do artigo 2.º do Código dos Contratos Público 

(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 214-G/2015, de 02 de Outubro, encontra-se obrigada a seguir o mesmo em termos de 

contratação pública. 

Com exceção dos ajustes diretos simplificados, a regra foi a de utilização da plataforma eletrónica de 

compras públicas, em concreto a Vortal.  

A limitação do seu uso recai sobre incapacidade de pequenos fornecedores locais responderem a 

procedimentos via Vortal, não só por questões de ordem técnica, mas sobretudo pelo custo dos 

certificados, sendo que, como já referido, nestes casos os processos de aquisição são de baixo valor.  

A publicação de abertura de procedimentos através da plataforma Vortal em 2017 (225) duplicou 

face a 2016 (122). 
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Por tipologia dos 225 procedimentos foram publicados 116 por Ajuste Direto, 73 ao abrigo de Acordo 

Quadro/Contrato Público de Aprovisionamento (AQ/CPA) e 36 por Concurso Público. 

Foram ainda efetuados 567 procedimentos através do catálogo eletrónico de compras na saúde.  

Registou-se, ainda em 2017, uma predominância dos procedimentos por Ajuste Direto, contudo 

importa encontrar e estabelecer procedimentos para que de forma ágil e expedita se classifiquem e 

extraiam indicadores dos procedimentos de modo a poder distinguir os ajustes diretos do regime 

geral, efetuados ao abrigo da al. a) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP, dos ajustes diretos resultantes da 

escolha por critérios materiais (artigos 23.º a 27.º do CCP) e dos decorrentes de aquisições ao abrigo 

de AQ/CPA (artigos 258.º e 259.º CCP). 

A agilização da articulação com os serviços utilizadores/consumidores é essencial para que de forma 

atempada se consiga obter os requisitos técnicos e critérios de avaliação de modo a ter, em tempo 

oportuno, procedimentos totalmente abertos à concorrência (concurso público). 

O processo contratação com recurso à adesão a procedimentos centralizados de agregação pela da 

Unidade Ministerial de Compras através dos SPMS aumenta o potencial de ganhos, sobretudo para 

instituições de pequena e média dimensão uma vez que não têm o poder negocial das grandes 

instituições. 

Por conseguinte a ULSBA, em 2017, aderiu a várias agregações via UMC-SPMS e celebrou contratos 

no âmbito dos seguintes procedimentos: 

 1 – Comunicações Fixas 

 2 – Papel e Economato 

 3 – Eletricidade 

 4 – Equipamento Informático 

 5 – Gás Natural 

 6 – Licenciamento de Software 

 7 – Serviços de Manutenção de Sistemas de Elevação 

8 – Serviços de Manutenção Corretiva e Evolutiva de Sistemas Informáticos 

 

Em 2017 não ocorreram adjudicações com celebração de contratos a serem submetidos a visto do 

Tribunal de Contas, de igual modo não existiram contratos celebrados com valor superior a cinco 

milhões de euros. 
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10.11. ADESÃO SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS (SNCP)  

No âmbito das orientações previstas na Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprova o 

Orçamento de Estado para 2017, ao nível da adesão da empresa ao Sistema Nacional de 

Compras Públicas (SNCP), em 2017 não foram registados procedimentos diretamente ao abrigo 

dos Acordos Quadro da ESPAP, sendo a tramitação dos procedimentos realizada através da 

UMC-SPMS. 

10.12. PARQUE DE VEÍCULOS DO ESTADO 

O parque de automóvel da ULSBA totaliza 63 viaturas, sendo uma a VMER cedida através de 

protocolo com o INEM, oito através de protocolo com ARSA, no âmbito da RNCC no apoio 

domiciliário, uma com função de Unidade Móvel de Saúde cedida através de protoloco com a 

Câmara Municipal de Ourique, quinze são propriedade própria e as restantes trinta e oito 

encontram-se em sistema de aluguer operacional de viaturas (AOV). 

O encargo total com as 63 viaturas foi de 315.092,6 €, o que corresponde a um decréscimo de 11 

% face ao período homólogo. 

Ao serviço na sede da ULSBA encontram-se 30% das viaturas, incluindo-se nestas as viaturas 

afetas à administração, a VMER e as atribuídas aos SIE. As restantes 70% estão nas diferentes 

unidades que integram o DCSP. 

Quadro 10.28: Gastos com viaturas em 2017 

Combustível IUC Manutenção Outros Portagens Leasing/Renting Seguros 

117.040,0 €   7.866,4 €  30.161,1 €  42.188,9 €  7.368,7 €  88.478,8 €  21.988,9 €  

Fonte: Serviço de Transportes 

10.13. REDUÇÃO DE GASTOS OPERACIONAIS 

Durante o ano de 2017 o Conselho de Administração implementou um conjunto de medidas de 

contenção de custos.  

Ao nível da rubrica dos Custos com Pessoal, esta administração implementou uma gestão 

criteriosa ao nível das contratações e substituições de trabalhadores, tendo procedido às 
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intersubstituições e mobilidade entre serviços, de forma fazer o melhor aproveitamento possível 

dos recursos existentes. 

Uma das medidas adotadas foi a de suspender (e posteriormente cancelar) vários processos de 

contratação de CIT sem termo que estavam em curso, em pessoal não médico, dada a 

necessidade de primeiro serem rentabilizados os meios existentes e por terem um impacto 

orçamental não acomodável na situação financeira da ULS. 

Esta medida, teve como pressuposto que as necessidades de substituições fossem colmatadas, 

privilegiando o recurso aos contratos a termo resolutivo incerto. 

No que diz respeito à rubrica dos Fornecimentos e Serviços Externos, nomeadamente, na sub 

rubrica de Fornecimentos e Serviços, efetuou-se um processo negocial com os prestadores de 

serviços médicos, tendo em atenção a atualização do valor/hora de acordo com o Despacho 

5346/2017. Essa negociação resultou na diminuição do valor hora em alguns contratos, 

nomeadamente, nos CPS dos médicos dos Cuidados de Saúde Primários, com a passagem do 

valor hora de 25€ para 22€ nos médicos sem especialidade e de 30€ para 26€ nos especialistas. 

Já nas especialidades mais carenciadas, a negociação possibilitou a redução do custo nalguns 

contratos, não tendo, contudo, sido generalizado. 

Já quanto à rubrica dos Consumos (material de consumo clinico e medicamentos), a principal 

prioridade no ano de 2017 foi a de corrigir e regularizar os procedimentos concursais que eram 

passíveis de serem corrigidos. Posteriormente, os esforços foram canalizados para a preparação 

dos cadernos de encargos para os procedimentos do ano 2018, de forma a poder-se melhorar 

uma área fundamental como é a do aprovisionamento, com o intuito de se obterem ganhos e 

corrigir ineficiências. 

Contudo, algumas dos objetivos não foram atingidas, tanto como consequência de alterações de 

legislação, como por algumas mudanças na atividade que impediram o cumprimento dos 

objetivos traçados.  

Quanto aos gastos com pessoal totalizaram em 2017, 50 milhões e 371 mil euros, ficando 2,4% 

acima do registado no período homólogo, que se justifica, por um lado, pela necessidade de 

contratação de profissionais em áreas carenciadas, nomeadamente enfermeiros, para colmatar 

algumas ausências prolongadas e para substituição de enfermeiros que saíram da instituição por 
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motivo de aposentação e rescisões de contratos, bem como, mais 4 técnicos de diagnóstico e 

terapêutica e mais 2 técnicos superiores Ramo de Farmácia – Para o Hospital Dia decorrente da 

inspeção do Infarmed que concluiu pela necessidade de criar condições físicas e humanas tendo 

em vista a manipulação de medicamentos citotóxicos, sob pena de se verificar o seu 

encerramento, e por outro lado pelo aumento nos gastos com suplementos remuneratórios. 

Os gastos com todos os suplementos remuneratórios excederem 548.362 euros o valor 

relativamente ao período homólogo, sendo a rúbrica de horas extraordinárias, prevenções e 

noites e suplementos as que maior impacto tiveram no referido desvio, que se justifica pela 

aplicação, a partir de 1 de abril de 2017, do disposto no artigo nº. 55 do Decreto-Lei n.º 55/2017, 

de 5 de junho. 

Quadro 10.29: Evolução dos Gastos Operacionais de 2015 a 2017 

PRC 2017 Exec. 2016 Exec. 2015 Exec. 
2017/2016 

∆ Absol.  Var. %  

(0) EBITDA -1.597.440 4.538.235 13.729 -6.135.675 -135%  

(1) CMVMC 13.578.397 12.947.398 13.497.775 630.999 4,9% 

(2) FSE 26.087.020 25.765.473 23.970.330 321.547 1,2% 

(3) Gastos com o pessoal corrigidos dos encargos i), ii) e iii) 50.370.521 49.189.960 47.910.028 1.180.561 2,4% 

    (3.i) Indemnizações pagas por rescisão 47.894 1.499 2.330 46.395 3095,1% 

    (3.ii) Impacto da reversão das reduções remuneratórias 12.500  649.787 1.659.764 -637.287 -98,1% 

    (3.iii) Impacto da aplicação dos artigos 20.º e 21.º da 
LOE 2017  484.419 --  --  484.419 

 (4) Gastos Operacionaisa) = (1)+(2)+(3) 89.491.125 87.251.545 83.716.038 2.239.580 3,1% 

(5) Volume de negócios (VN)b) 86.733.935 90.596.577 83.231.193 -3.862.642 2,6% 

(6) Peso dos Gastos/VN = (4)/(5) 1,03 0,96 1,01 0,1 7,1% 

(i) Gastos com Comunicações (FSE) 191.457 184.292 212.217 7.165 3,9% 

(ii) Gastos com Deslocações e Alojamento (FSE) 216.250 222.134  216.893 -5.884 -2,6% 

(iii) Gastos com Ajudas de custo (G c/ Pessoal) 96.227 118.188 85.818 -21.961 -18,6% 

(iv) Gastos com as viaturasc) 315.093 292.802 322.114 22.291 7,6% 

        Total = (i) + (ii) + (iii) + (iv) 819.027 817.416 837.042 1.611 0,2% 

Número Total de RH (OS+CD+Trabalhadores) 1652 1643 1634 9 0,5% 

N.º Órgãos Sociais (OS) 5 5 5 0 0,0% 

N.º Cargos de Direção (CD) 12 10 9 2 20,0% 

N.º Trabalhadores (sem OS e sem CD) 1635 1628 1620 7 0,4% 

N.º Trabalhadores/N.º CD 97 110 117 -12 -11,3% 

N.º de viaturas 63 64 61 -1 -1,6% 

a) Para aferir o grau de cumprimento das medidas de redução de gastos operacionais (CMCMC + FSE + Gastos com pessoal) não são 
considerados os gastos com as indemnizações por rescisão, o efeito da reversão das reduções remuneratórias, nem o efeito do disposto nos 
artigos 20.º e 21.º da LOE 2017. 
b) O volume de negócios é corrigido dos subsídios à exploração e das indemnizações compensatórias. 
c) Os gastos com as viaturas deverão incluir: rendas/amortizações, inspeções, seguros, portagens, combustíveis, manutenção, reparação, 
pneumáticos, taxas e impostos. 

Fonte:SICC 

No que respeita aos gastos com as matérias consumidas, verificou-se uma variação positiva de 

4,9% relativamente ao ano de 2016, consumiu-se mais cerca de 631 mil euros. 
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Este acréscimo foi obtido particularmente pelo aumento do consumo de medicamentos, que se 

justifica essencialmente pelo aumento de preços de determinados medicamentos, 

nomeadamente dos doentes oncológicos e também o efeito das notas de crédito relativas aos 

acordos celebrados com a Apifarma, a Gilead e Payback, que no referido ano representaram 

cerca de menos 331 mil euros que o contabilizado em 2016. 

Os gastos com o material de consumo clínico face ao ano passado, aumentaram 2,2%. Este 

aumento é explicado pelo aumento do consumo de próteses (gastaram-se mais 53.264€ que em 

2016), concretamente de próteses da área da cardiologia (pacemakers cardíacos e 

cardiodesfibrilhadores). 

Em relação aos Fornecimentos e Serviços Externos, verifica-se um acréscimo de 321.547€ face 

ao mesmo período homólogo.  

O aumento é explicado tanto pelo aumento do número de horas contratadas nos contratos de 

prestação à hora, bem como pela necessidade de realização de novas contratações, que decorre, 

no essencial, para assegurar o normal funcionamento do Serviço de Urgência, das consultas dos 

Cuidados de Saúde Primários, bem como assegurar o funcionamento de alguns internamentos 

em especialidades carenciadas.  

Outro fator que explica o acréscimo dos fornecimentos e serviços externos é o incremento da 

aquisição de exames no exterior, especialmente na especialidade de imagiologia, entre outros 

serviços prestados aos utentes e realizados por entidades externas e nos custos com o 

transporte de doentes. 

Em relação aos gastos com deslocações/estadas e ajudas de custo, todos eles sofrem reduções, 

de 2,6% e 18,6%, respetivamente.  

10.14. PRINCÍPIO DA UNIDADE DE TESOURARIA DO ESTADO 

A maioria dos movimentos bancários são efetuados no IGCP, contudo no ano 2017 existiram 

ainda alguns movimentos que foram efetuados na banca privada, nomeadamente, para 

depósitos dos valores cobrados por multibanco, referente às taxas moderadoras do Hospital 

José Joaquim Fernandes, bem como depósitos de cheques que não são emitidos à ordem do 

IGCP.  
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Foi autorizada pela DGTF, através do ofício nº. 3488/2016, de 27-6-2016, a ULSBA manter a 

conta na banca comercial, para realização dos pagamentos às entidades convencionadas, ao 

abrigo do Despacho n.º 6323/97, de 25 de julho, alterado pelo Despacho n.º 16883-A/2011, de 

Sua Excelência o Ministro da Saúde, promovendo a emissão de transferências bancárias da conta 

da ULSBA domiciliada no IGCP, pelo valor da faturação aceite pelo banco de apoio ao sistema de 

pagamentos convencionados.  

Em 2017 foi enviado ofício, reforçando o pedido para que nos seja concedida autorização para 

dispensa parcial do cumprimento do princípio da unidade de tesouraria do Estado, 

consubstanciado nos seguintes fundamentos:   

1. Certos pagamentos de serviços a entidades são feitos por “referência multibanco”, tais 

como honorários de solicitadores, taxas de justiça, pagamentos ao Instituto Nacional da 

Casa da Moeda, aos fundos de garantia, ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança 

Social, entre outros, não sendo possível fazê-los através do homebanking do IGCP, já que 

não está ainda disponível esta funcionalidade. Para estes poucos pagamentos utilizamos 

o cartão de crédito do IGCP, mas não é prático, nem eficiente, já que exige a deslocação 

de um funcionário a um ATM e digitalização do comprovativo de pagamento e existe um 

limite de despesa muito insuficiente para o total de gastos. 

Assim, para alguns pagamentos de valores mais avultados, utilizamos o homebanking da 

CGD.  

Seria fundamental o IGCP permitir o pagamento de serviços através de entidade e 

referência no seu homebanking, para que pudéssemos finalmente cancelar a conta da 

CGD que é utilizada maioritariamente para efetuar esse tipo de pagamentos, mas 

também para depositar alguns poucos cheques ou vales do correio passados em nome 

da ULSBA (apesar de advertirmos as entidades e utentes que devem ser em nome do 

IGCP).  

2. Depósito de cheques emitidos à ordem da ULSBA. Apesar de solicitarmos aos utentes, 

companhias de seguros e outras entidades, a emissão dos cheques à ordem do IGCP, 

existem alguns casos muito pontuais de cheques emitidos à ordem a ULSBA que não 

podem ser depositados na conta do IGCP e que geralmente são depositados na conta da 

CGD. 
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3. Quanto à conta na CGD (n.º conta 40939-250), com saldo de 49.544,59€ e sem 

movimento há mais de 15 anos relativa a precatório-cheques de uma só empresa que 

faliu, e após novos contactos com a Caixa Geral de Depósito e os representantes da 

massa falida, foi-nos comunicado que só quando o processo de insolvência transitar em 

julgado e com uma ordem do Tribunal será possível encerrar a conta.  

 

A 31/12/2017 o saldo da conta no IGCP era de 1.713.188,04 €, da CGD era de 50.674,98 €. Na 

conta do Millennium BCP era de 898,98 €. 

Não existiram juros a entregar em 2017. 

10.15. AUDITORIAS CONDUZIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS 

No ano 2017 não existiram quaisquer auditorias que promovidas pelo Tribunal de Contas. 

A Inspeção Geral de Atividades em Saúde promoveu os seguintes processos de auditoria:: 

1. Processo n.º 0001/2017-AUD – Auditoria à evolução da dívida do SNS e pagamentos em 

atraso entre 2010 e 2016, cujo envio de relatório se aguarda; 

2. Processo n.º 27/2017-INS – Inspeção à contratação pública de bens – plasma humana e 

derivados, tendo sido recebido o Relatório n.º 21/2018 já em 2018.  

10.16. INFORMAÇÃO NO SITE DO SEE 

A divulgação de informação, nos termos dos Princípios de Bom Governo, encontra-se disponível 

no site do SEE, conforme se pode visualizar no quadro seguinte. 

A informação relativa à ficha síntese, informação financeira histórica e atual e princípios do bom 

governo, é referente ao ano de 2012, uma vez que as contas referente aos anos de 2013, 2014, 

2015 e 2016 ainda não foram aprovadas pela Tutela. 

A informação de 2016, relativa à ficha síntese, informação financeira histórica e atual e 

princípios do bom governo, encontra-se divulgada na página da internet da ULSBA, tendo a 

mesma sido atualizada em agosto de 2017. 
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Quadro 10.30: Informação a constar no site do SEE 

Informação a constar no Site do SEE 

Divulgação 

Comentários 
S/N/N.A 

Data 
Atualização 

Estatutos  S 
  Caracterização da Empresa S 
  Função de tutela e acionista S 
  Modelo Governo / Identificação Órgãos Sociais S 2017 

   - Identificação dos Órgãos Sociais S 
    - Estatuto Remuneratório Fixado S 
    - Divulgação das remunerações auferidas pelos Órgãos Sociais S 
    - Identificação das funções e responsabilidades dos membros do Conselho 

Administração S 
    -  Apresentação das sínteses curriculares dos membros dos Órgãos Sociais S 
  Esforço Financeiro Público S  

 Ficha Síntese S  
 Informação Financeira histórica e atual S  
 Princípios de Bom Governo S  
    - Regulamentos internos e externos a que a empresa está sujeita S 

     - Transações Relevantes com entidades relacionadas S 
     - Outras transações S 
     - Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios: S 
         Económico S 
         Social S 
         Ambiental S 
     - Avaliação do cumprimento dos PBG S 
     - Código de Ética S 
  

10.17. CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES LEGAIS 

Quadro 10.31: Cumprimentos de Orientações Legais 

Cumprimento das Orientações legais 2017 
Cumprimento 

Quantificação/ 
Identificação 

Justificação / 
Referência ao ponto 

do Relatório S N NA 

Objetivos de Gestão  
    

10.18 

Cuidados de Saúde Primários (40%) x 
  

37,5% 10.18 

Cuidados de Saúde Hospitalares (30%) x 
  

27,95% 10.18 

Eficiência e Sustentabilidade Económico-Financeira (10%) x 
  

7% 10.18 

Resultados em inter., consultas hosp. e urgências evitáveis X 
  

17,6% 10.18 

Metas a atingir constantes no PAO 2017 
     

Princípios financeiros de Referência 
 

X  
 

10.1 

Crescimento do EBITDA face a 2016  X  -135% 10.1 e 10.13 

Redução dos gastos operacionais de 15% no período de 
1/1/2010 a 31/12/2017 

 X  -12% 10.1 e 10.13 

Gastos com as comunicações e as despesas de deslocação 
deverão ser reduzidos em 5% face ao montante constante 
no PAO para 2016. 

 X  

Não ficou definido no PAO2016. Redução 
de 4% nos gastos com as comunicações e 

uma redução de 3% dos gastos com as 
deslocações e estadas 

10.1 

Despesa com as ajudas de custo e os gastos associados à 
frota automóvel devem manter-se ao nível dos previstos 
no PAO para 2016 

 X  
+14% (ajudas) e +22.291 €(despesas 

viaturas) 
10.1 

O número de veículos do parque automóvel não pode ter 
aumentos face a 31 de dezembro de 2016 

X   -1 10.1 

Apenas podem ocorrer aumentos dos encargos com 
pessoal, relativamente aos valores constantes do PAO 
para 2016, corrigidos dos encargos decorrentes da 
reposição salarial, em situações excecionais 

 X  

-13% (de 2010-2017)/ 0.9% (Variação do 
valor inscrito no PAO de 2016 para valor 

real de 2017 deduzido dos custos da 
reposição salarial) 

10.1. 

Investimento 
  

X n.a 10.1 
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Cumprimento das Orientações legais 2017 Cumprimento 
Quantificação/ 
Identificação 

Referência ao 
ponto do Relatório 

 
S N NA 

  
Grau execução orçamento carregado no SIGO/SOE X 

  
95%  10.1 

Gestão do Risco Financeiro X 
   

10.2 

Limites de Crescimento do Endividamento 
  

X 
 

10.2 

Evolução do PMP a fornecedores X 
  

-43 dias 10.3 

Divulgação dos Atrasos nos Pagamentos ("Arrears") X 
  

Quadro 10.7 do ponto 10.3 10.3 

Recomendações do acionista na última aprovação de 
contas   

X 

A ULSBA não tomou ainda conhecimento 
da Aprovação do Relatório de Gestão e 

Contas de 2013, 2014, 2015 e 2016, pelo 
que não foi possível dar cumprimento às 

recomendações do accionista. 

10.4 

Remunerações 
     

Não atribuição de prémios de gestão 
  

X 
Nunca foram atribuídos prémios gestão ao 

CA  

Reduções e reversões remuneratórias vigentes em 2017 x 
  

16.673,68 € 10.5.1 

Fiscalização (CF/ROC/FU) - reduções e reversões 
remuneratórias vigentes em 2017 

x 
  

663,20€  10.5.1 

Auditor Externo - redução e reversão remuneratória 
vigente em 2017   

x 
 

10.5.2 

Restantes trabalhadores - proibição de valorizações 
remuneratórias, nos termos do art.º 38º da Lei 82-B/2014, 
prorrogada para 2016 pelo n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 
7-A/2016, de 30 março 

X 
  

Não foram feitas valorizações 
remuneratórias 

10.5.3 

EGP Artigo 32º  e 33º do EGP x 
    

Não utilização de cartões de crédito 
  

x 
Os membros do CA nunca utilizaram 

cartões de crédito 
10.6 

Não reembolso de despesas de representação pessoal 
  

x 
Nunca se verificaram reembolsos de 
despesas de representação pessoal 

10.6 

Valor máximo das despesas associadas a comunicações x 
   

Cap.10.6 

Valor máximo de combustível e portagens afeto 
mensalmente às viaturas serviço 

x 
   

Cap.10.6 

Despesas não documentadas ou confidenciais – n.º 2 
art.º 16.º DL n.º 133/2013 e art.º 11.º do EGP 

x 
   

Cap. 10.7 

Proibição de realização de despesas não documentadas ou 
confidenciais 

x 
   

Cap. 10.7 

Promoção da igualdade salarial entre mulheres e homens 
– n.º 2 da RCM n.º 18/2014 

x 
   

Cap. 10.8 

Elaboração e divulgação do relatório sobre as 
remunerações pagas a mulheres e homens  

x 
  

Cap. 10.8 

Elaboração e divulgação de relatório anual sobre 
prevenção da corrupção  

x 
  

Cap. 10.9 

Contratação Pública x 
   

Cap. 10.10 

Aplicação das Normas de contratação pública pela ULSBA 
 

X 
  

Cap.10.10 

Aplicação das normas de contratação pública-participadas 
  

x 
 

- 

Contratos submetidos a visto prévio do TC 
  

x 0 10.10 

Auditorias do Tribunal de Contas X   0 10.15. 

Parque Automóvel x     

N.º de Viaturas X   63 Cap. 10.12 

Gastos com Viaturas x   315.092,6€ Cap. 10.12 

Gastos Operacionais das Empresas Públicas   X   10.1.13 

Princípio da Unidade de Tesouraria   x   Cap. 10.14 

Disponibilidades e aplicações Centralizadas no IGCP  x  97,1% 

Disponibilidades e aplicações na Banca Comercial  X  2,9%  

Juros auferidos em incumprimento da UTE e entregues em 
Receita do Estado 

  X 0 Cap. 10.14 
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10.18. INFORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O SETOR DA SAÚDE 

1. Nível de cumprimento da Produção SNS contratada através do CP 2017, assim 

como a justificação dos desvios verificados e as medidas de correção aplicadas ou a 

aplicar  

À data da elaboração do presente relatório, o processo de faturação da produção contratada no 

âmbito do Contrato Programa de 2017 não foi iniciado, pelo facto da ACSS/SPMS não ter ainda 

configurado o sistema SONHO, pelo que não é possível indicar-se as quantidades efetivamente 

aceites e faturadas. Indicam-se assim estimativas com base nos registos do SONHO que 

cumprem as condições e procedimentos de pagamento das prestações de saúde ao abrigo do 

Contrato-Programa 2017, previstas na Circular Normativa n.º19/2017/DPS/ACSS, de 7/08/2017.  

Em termos de produção de episódios agrupados em GDH, não é possível, a esta data, fazer-se 

uma caracterização rigorosa por três motivos principais, já explanados no ponto 2.2.1. 

É pois provável que os GDH possam alterar-se, o que naturalmente alterará os desvios face às 

metas contratualizadas e bem assim os níveis de incumprimento e respetivas penalidades 

associadas, mas à data estas são as melhores estimativas que podem ser apuradas. 

No quadro abaixo, na coluna “quantidade realizada”, indica-se, para a produção agrupada em 

GDH, a quantidade de episódios por codificar e os já agrupados nos diferentes tipos de GDH, que 

estejam por auditar, em auditoria ou já auditados, à data de 20 de março. Na coluna 

“quantidade facturada estimada” indicam-se as quantidades que se estima que sejam 

efectivamente facturadas em cada linha de produção, tendo em conta os diagnósticos e os 

procedimentos, intervenções cirúrgicas e atos médicos associados ao episódio (para distinguir 

entre cirúrgicos e médicos), bem como o tipo de admissão ao internamento (para distinguir 

entre urgentes e programadas). São também tidas em consideração as regras e condições de 

faturação estabelecidas na Circular 19/2017. Assim, por exemplo, na linha de produção de 

Primeiras Consultas Descentralizadas, das 387 realizadas descentralizadamente nos centros de 

saúde, existem 202 que são referenciadas pelos CSP via CTH e por isso são facturadas na linha de 

produção Primeiras Consultas Referenciadas pelos CSP. Assim, apenas 185 são facturadas como 

descentralizadas.  
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Quadro 10.32: Produção SNS – CP 2017 

Linha de Atividade Assistencial 
Quantidade 

Contratada  

Quantidade 

Realizada  

Taxa 

realização 

produção 

Quantidade 

faturada 

estimada 

Grau 

cumprimento 

CP 

Internamento sem S.O 9.163 8.731 95,1% 8.589 93,7% 

Por Agrupar > 24h - 1.537  -  

Não codificável - 9  -  

GDH Médicos 6.275 4.558  5.473 87,2% 

GDH Cirúrgicos Programados 1.445 1.286  1.504 104,1% 

GDH Cirúrgicos Urgentes 1.443 1.341  1.612 111,7% 

Ambulatório 5.120 5.681 111,0% 5.529 108% 

Por Agrupar - 654    

Não codificável - 51    

GDH Cirúrgico  2.534 2.165  2.258 89,1% 

GDH Médicos * 2.586 2.811  3.271 126,5% 

Consultas (sem Med. Trabalho) 93.321 91.616 98,25% 90.823 97,3% 

Médicas sem majoração 81.744 79.641 97,52% 80.019 97,9% 

  Primeiras consultas 23.525 24.325 103,40% 24.311 103,3% 

  Consultas subsequentes 58.219 55.316 95,14% 55.708 95,7% 

Telemedicina 35 0 0,00% 0 0 

  Primeiras consultas 20 0 0,00% 0 0,00% 

  Consultas subsequentes 15 0 0,00% 0 0,00% 

Descentralizadas 599 1.193 199,17% 599 100,0% 

  Primeiras consultas 200 387 193,50% 185 92,5% 

  Consultas subsequentes 399 806 202,01% 414 103,8% 

Referenciadas pelos CSP 10.943 10.782 98,53% 10.771 98,4% 

Urgência (sem internamento) 96.510 93.313 96,69% 92.313 95,7% 

Médico-Cirúrgica 53.699 50.756 94,52% 50.756 94,52% 

SUA 42.811 42.557 99,41% 42.557 99,41% 

Hospital Dia 7.099 7.440 104,80% 7.419 104,5% 

Psiquiatria 1.915 2.419 126,32% 1.464 76,5% 

Imuno-hemoterapia 275 1.880 683,64% 392 142,6% 

Base outras especialidades 4.909 3.141 63,99% 5.563 113,3% 

Fonte: SONHO e SIMH (20 Março 2018) Nota: 392 Consultas subsequentes descentralizadas serão facturadas como c. subsequentes sem 

majoração, uma vez que a primeira linha de produção ultrapassou largamente a meta e a segunda está no limite dos 5% de incumprimento 

Globalmente, os episódios de internamento de utentes do SNS que se estima faturar são 8.589, 

o que representa um nível de cumprimento de 93,74% face aos 9.163 episódios contratados. 

Este desvio justifica-se por uma redução dos doentes tratados, particularmente expressiva nos 

serviços de ginecologia, medicina interna, obstetrícia e ortopedia. O aumento de 5,3% da 

demora média não permitiu uma maior rotação das camas e logo tratar mais doentes. A 
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atividade cirúrgica convencional programada também registou uma quebra de 6,5%, 

consequência sobretudo de ausências de médicos cirurgiões e carência de anestesistas  

As estimativas, tendo em conta os episódios codificados e por codificar à data de apuramento, 

são que teremos um total de 5.473 internamentos de utentes beneficiários do SNS, faturáveis, e 

agrupados em GDH médicos, o que representa um incumprimento de 12,78% face à meta 

contratualizada. E um total de 1.504 internamentos programados agrupados em GDH cirúrgicos 

e de 1.612 episódios com admissão urgente e agrupados em GDH cirúrgicos, significando um 

nível de cumprimento dos objetivos contratados para estas duas linhas de produção, de 104% e 

111,7% respetivamente. 

De assinalar a existência de 116 internamentos com menos de 24 horas de utentes beneficiários 

do SNS e que não são faturáveis ao abrigo do Contrato-Programa (por não terem como destino 

de alta a morte do utente, a saída contra parecer médico ou a transferência para outro hospital), 

24% dos quais são internamentos em ginecologia e 19% de oftalmologia. Destes episódios, 53 

tiveram natureza programada, dos quais 15 têm procedimentos cirúrgicos realizados no bloco 

operatório e, dos 63 com admissão urgente, 31 têm procedimento cirúrgicos realizados no bloco 

operatório, sobretudo a utentes pediátricos com fratura dos membros e mulheres para 

curetagem do útero. Do total, em 46 realizou-se uma intervenção cirúrgica. E 55 destes foram 

agrupados em GDH cirúrgicos. Ou seja, tratam-se de efetivas prestações de cuidados de saúde, 

que resolveram problemas concretos, mas que não se enquadram em nenhuma das linhas de 

produção. 

Também de destacar a existência de 112 episódios de internamento no Serviço de Observação 

da Urgência, sobretudo das especialidades de cirurgia geral e ginecológica, que tiveram uma 

intervenção cirúrgica realizada no bloco operatório, maioritariamente, curetagens do útero e 

drenagens ou incisões de abcessos. A verdade é que estes episódios constituem efetiva 

produção, mas pelo facto dos utentes não terem sido internados nos serviços de internamento 

respetivos, não são considerados em nenhuma das linhas de produção.  

De assinalar também a existência de 101 episódios de internamento no Serviço de Observação 

da Urgência com estadia de três ou mais dias, mas que pelo facto dos utentes não terem sido 

transferidos para uma unidade específica do Serviço de Internamento não são agrupados em 

GDH, logo não são contabilizados para efeitos de produção SNS. 



 

 

 

196 RELATÓRIO E CONTAS 2017
6  

 

As linhas de produção que não atingiram um nível de cumprimento de pelo menos 95% são as 

seguintes: 

• Episódios de internamento classificados em Grupo de Diagnóstico Homogéneo Médicos  

O nível de incumprimento desta linha de produção poderá na verdade ser menor, mas ficará 

sempre acima dos 5%.  

A razão por que consideramos esta hipótese é que sabemos que existem 295 episódios com 

GDH 850, 950, 951 e 952. Estes GDH são do tipo cirúrgico e nos anos anteriores 

praticamente não existiram. Destes episódios, 220 não tiveram qualquer intervenção ou 

procedimento cirúrgico. Ou seja, grande parte destes na verdade devia ter agrupado num 

GDH médico. Assim, supondo que, do total de episódios de todo o ano que se estima serem 

agrupados neste conjunto de GDH, vamos conseguir corrigir a codificação e que cerca de 

250 deles passam a agrupar num GDH médico, então o grau de cumprimento alterar-se-ia 

para 91,2% e a penalização associada reduzir-se-ia de 1.373.717,55€ para 946.067,23 €.  

Dado que sabemos que dos 220 episódios referidos, 192 são de admissão urgente e 28 

programada, então, supondo este cenário, os episódios programados com GDH cirúrgicos 

podem reduzir-se para cerca de 1.454 e os episódios urgentes com GDH cirúrgico para 

1.412. Neste caso, o grau de cumprimento face às quantidades contratadas destas duas 

linhas de produção seria de 100,62% e 97,85%, respetivamente. Ou seja, nenhuma destas 

linhas ficaria abaixo do nível de cumprimento de 95%. 

• Primeiras consultas e consultas subsequentes médicas presenciais realizadas com recurso à 

telemedicina 

No ano de 2017, por dificuldades tecnológicas e de organização dos serviços, não foi possível 

dar-se seguimento ao programa de telesaúde, não tendo sido realizada qualquer consulta de 

telemedicina, pelo que o nível de cumprimento nestas duas linhas de produção é de 0%.  

• Primeiras consultas descentralizadas 

No ano de 2017 realizaram-se 387 primeiras consultas nos centros de saúde de Moura, 

Castro Verde, Ferreira do Alentejo e Serpa das especialidades de psiquiatria, pneumologia e 

fisiatria. Contudo, destas, 202 são referenciadas pelo Médico de Família via CTH, pelo que 

serão faturadas na linha de produção correspondente. Assim, nesta linha de produção 

estima-se que sejam faturados 185 episódios, o que corresponde a um grau de cumprimento 

de 92,5%. 
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• Procedimentos cirúrgicos de ambulatório agrupados em GDH cirúrgico válido para 

faturação 

Até à data de 20 de Março, do total de 2.489 episódios de cirurgia de ambulatório de utentes 

beneficiários do SNS registados em 2017, 2.165 foram agrupados em GDH cirúrgico e 193 em 

GDH médico e 17 não foram codificados por, em virtude de complicações do estado de 

saúde do utente, terem um internamento subsequente ou ter sido cancelada a cirurgia. Dos 

114 que à data estão por codificar, estimamos que 93 sejam agrupados em GDH cirúrgicos e 

os restantes em GDH médicos ou não codificáveis. 

Assim, a estimativa é a de que sejam faturados nesta linha de produção 2.258 episódios de 

GDH cirúrgico de ambulatório, o que significa um grau de cumprimento de 89,11%. Este 

desvio face à meta contratada é explicado pela diminuição de 8,2% da actividade cirúrgica de 

ambulatório motivada pela cessação de contratos e ausência de alguns médicos de 

especialidades cirúrgicas que tinham uma forte actividade no Bloco Operatório na área do 

ambulatório.  

• Procedimentos médicos realizados na Psiquiatria, classificados como sessão de hospital de 

dia psiquiatria. 

Do total de sessões de hospital de dia de psiquiatria realizadas a utentes beneficiários do 

SNS, apenas 1.464 têm procedimentos associados que as tornam passíveis de faturação 

nesta linha de produção. Verifica-se assim um grau de cumprimento de 76,45%. Este desvio 

face à meta contratualizada não se justifica pela quebra da actividade esperada e sim pelo 

facto de se ter fixada uma meta excessiva. 

Na verdade, a proposta de contratualização, em sede de Plano de Desempenho, dos 

episódios de sessão de hospital de dia de psiquiatria, bem como o reporte no SICA, foram 

feitos com base nos registos estatísticos extraídos do sistema SONHO. Contudo, existem 

muitas sessões registadas no SONHO como sendo de psiquiatria mas que não têm associado 

qualquer um dos atos médicos elegíveis para que a sessão seja considerada dessa 

especialidade. Neste sentido, a maioria é classificada, para efeitos de faturação no âmbito do 

Contrato-Programa, na linha de produção de sessões de hospital de dia base. Veja-se no 

quadro a abaixo a diferença entre o n.º de sessões registadas no SONHO e as que 

efetivamente são elegíveis como sessão de psiquiatria.  
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Uma vez que esta informação não era conhecida aquando a proposta de contratualização, 

foram negociadas 1.915 sessões, ligeiramente acima da produção registada no SONHO como 

tendo sido realizada em 2016. Ora, destas apenas cerca de 38% são consideradas, no âmbito 

do CP, como de especialidade de psiquiatria.  

Quadro 10.33: Sessões HD - psiquiatria 

 
2015 201615 2017 

Sessões de hospital de dia de psiquiatria que 
estão registadas no SONHO 

702 1.849 2.419 

Quant. Sessões elegíveis pela ACSS como 
sendo da especialidade de psiquiatria 

203 958 1.464 

Quant. Sessões efetivamente faturadas 89 907 n.d 

Fonte: SONHO (Março 2018) 

• Episódios de atendimento na urgência médico-cirúrgica 

O número de atendimentos na urgência médico-cirúrgica a utentes beneficiários do SNS sem 

internamento registados em 2017 é de 50.756, 5,5% abaixo da meta contratada de 53.699. 

Contudo, uma vez que o objetivo é a redução dos atendimentos no Serviço de Urgência, este 

resultado é considerado positivo. 

A penalização correspondente é de 147.150€. Contudo, havendo orientações claras por 

parte da Tutela para a redução dos atendimentos urgentes, não é aceitável que uma redução 

nesta linha de produção possa constituir uma penalização financeira para a ULSBA, pelo que 

esperamos que não venha a ser aplicada qualquer penalização. Ainda assim, 

contabilisticamente refletimos a penalização nas contas do exercício. 

Quanto à linha de produção de consultas subsequentes sem majoração, estimamos que fique 

com grau de cumprimento muito próximo de 95%. Basta que não sejam aceites 175 episódios, 

por qualquer erro de registo ou identificação do utente, que passa a ser aplicada uma 

penalização nesta linha de produção. Importa a este respeito referir que foi apresentado à ARSA 

um pedido de revisão do Contrato-Programa já que se detetou que no Contrato-Programa a 

proposta de produção de consultas subsequentes sem majoração é igual à meta definida para o 

total de consultas subsequentes, que inclui as de telemedicina e as descentralizadas. Nesse 

sentido, estão contratualizados por excesso 415 episódios nesta linha de produção. Contudo, até 

a data não foram alteradas as metas. 

                                                        
15 Em 2016, as sessões que tinham associado o ato médico 82320, não foram faturadas na linha de produção de Psiquiatria e sim na sessão 
de hospital de dia base. Trata-se de um erro no SONHO, já corrigido para 2017. 
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Por outro lado, há a acrescentar que os pressupostos que estiveram na base da proposta de 

produção de consultas subsequentes para 2017 vieram a conhecer alterações durante o ano, já 

que em especialidades muito representativas verificaram-se baixas médicas de profissionais 

médicos por gravidez de risco, parentalidade e doença, não tendo sido possível aos restantes 

especialistas compensar as perdas da catividade produtiva. Em Oftalmologia esteve ausente por 

8 meses uma médica, em Cirurgia geral um cirurgião esteve ausente durante 10 meses e outro 

rescindiu o seu contrato a partir de Setembro. Em Ortopedia rescindiram contrato dois médicos, 

um desde Setembro e outro desde Outubro e uma médica esteve incapacitada para o trabalho 

por gravidez de risco durante quase seis meses. Tendo em conta a média da catividade dos 

médicos que se ausentaram, o impacto médio estimado direto na produção de consultas 

subsequentes é de redução de 840 consultas de oftalmologia, 510 consultas subsequentes de 

cirurgia geral e 672 consultas subsequentes de ortopedia. Ou seja, no total, cerca de 2.022 

consultas não foram realizadas por fatores externos inesperados. Por outro lado, a ausência dos 

médicos teve também como consequência negativa o facto de os restantes especialistas terem 

que compensar os seus turnos do serviço de urgência, acumulando mais dias de folga e por isso 

reduzindo o tempo disponível para realização de consulta e /ou intervenções cirúrgicas. 

Assinala-se positivamente que apesar da redução das consultas subsequentes, as primeiras 

consultas aumentaram ligeiramente face ao ano anterior, atingindo-se uma taxa de primeiras 

consultas de 38,8%, melhor que a percentagem contratualizada (37,3%); 

Quadro 10.34: Produção SNS – Programas Verticais CP 2017 

Linha de Atividade Assistencial 
Quantidade 
Contratada  

Quantidade 
Realizada  

Taxa 
realização 
produção 

Quantidade 
faturada 
estimada 

Grau 
cumprimento 

CP 

VIH/Sida - Total de Doentes 180 174,83 97,1% -  

IG até 10 semanas - N.º IG 
Medicamentosa em Ambulatório 

148 169 114,2% 169 114,2% 

IG até 10 semanas - N.º IG Cirúrgica em 
Ambulatório 

2 2 100,0% 2 100,0% 

N.º Consultas de Apoio à Fertilidade 84 144 171,4% 141 167,9% 

Fonte: SONHO e SIMH (Março 2018) 

À presente data o processo de codificação dos tratamentos dos doentes com HIV em 

terapêuticas anti retrovíricas de 2017 não foi iniciado, pelo que não é possível indicar a 

estimativa do 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 
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terapêuticas anti retrovíricas, 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. 

Relativamente às consultas de apoio à infertilidade e às interrupções de gravidez em 

ambulatório, foram atingidas as metas contratadas. 

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 

entre 1.917.809,10€ e 1.935.556,49€. 

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

tais como o reforço da integração de cuidados, o reforço da atividade do ambulatório cirúrgico e 

médico, bem como do acesso a consultas de especialidade, a MCDT e cirurgias em tempo útil. 

Obviamente estas medidas estarão condicionadas pela capacidade de fixação de médicos, 

concretamente das especialidades de anestesia, ginecologia/obstetrícia e ortopedia. 

2. Nível 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 – 

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. 
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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 2017, 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. 

Todavia e como referido, ainda que seja apenas uma previsão interna, estimamos que o Índice 

de Desempenho Global do Contrato Programa 2017 fique com uma taxa de execução de cerca 

de 90%. 
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Quadro 10.35: Índice de Desempenho Global - ULSBA 

IDG - Resumo Ponderação 

Dezembro 2017 

IDG 
Grau de 

Concretização  

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

   Eixo Nacional 30,0% 28,4% 94,57% 

   Eixo Regional 6,8% 5,9% 86,17% 

   Eixo Local 3,2% 3,2% 101,2% 

Cuidados de Saúde Hospitalares 30,0% 27,95% 93,16% 

   Eixo Nacional 18,0% 18,4% 102,4% 

   Eixo Regional  12,0% 9,5% 79,3% 

Desempenho Económico-Financeiro 10,0% 7% 69,5% 

Resultados em internamentos, 
consultas e urgências evitáveis 

20,0% 17,6% 88,0% 

IDG - ULSBA 100,0% 90% 90,0% 

Fonte: Monitorização Interna (Março 2018) 

Quanto aos objetivos dos cuidados de saúde primários do eixo nacional, o IDG estimado é de 

28,4% num total de 30% que é o peso relativo deste grupo de indicadores. 

Quadro 10.36: Objetivos Cuidados de Saúde Primários – Eixo Nacional 

Cuidados de Saúde Primários Ponderação: 40% 

ID Objetivos  
Peso 

Relativo 
Objetivo 

Resultado Acumulado 

2017 
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‰ 328,5‰ 99,5% 99,5% 1,6% 

28,4% 

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

2,0% 91% 88,4% 97,2% 97,2% 1,9% 

47 

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

1,6% 52% 51,7% 99,4% 99,4% 1,6% 

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

1,6% 68%  100,0% 100,0% 1,6% 

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

1,0% 65%  100,0% 100,0% 1,0% 

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

6,4% 155 € 164,71 € 93,7% 93,7% 6,0% 

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

3,2% 50 € 57,45 € 85,1% 85,1% 2,7% 

74 

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

2,4% 96% 95,3% 99,3% 99,3% 2,4% 

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

1,2% 0,81‰o 0,30‰o 163,0% 120% 1,4% 

86 
Proporção de recém nascidos de termo, com 
baixo peso 

0,6% 0,6% 3,47% -379,0% 0% 0,0% 

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

1,2% 8,0‰o 8,70‰o 91,3% 91% 1,1% 
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Cuidados de Saúde Primários Ponderação: 40% 

ID Objetivos  
Peso 

Relativo 
Objetivo 

Resultado Acumulado 

2017 
Grau 

Cump. 
G. Cump. 
Ajustado 

G. Cump. 
Pond. 

IDG 

Eixo Nacional 30,0%   

267 

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

2,4% 0,580 0,535 92,3% 92,3% 2,2% 

 278 
Proporção de embalagens de medicamentos 
prescritos, que são genéricos 

2,4% 58% 57,8% 99,6% 99,6% 2,4% 

72 
Percentagem de utilizadores satisfeitos ou muito 
satisfeitos 

2,4% n.d     100% 2,4% 

Fonte: SIARS, SICA (Março 2018) 

� Ao nível dos objetivos do eixo nacional, o único indicador que superou a meta contratada foi 

a taxa de Incidência de amputações major de membro inferior em utentes com diabetes, 

entre os residentes. Fixou-se o objetivo em 0,81‰o, o mesmo que havia sido estabelecido 

em 2016, e conseguiu-se, mais uma vez, superá-lo. É certo que existe um grande atraso na 

codificação e, por esse motivo, o valor não ser o definitivo, pelo que o grau de cumprimento 

poderá não ser 163% e ser mais próximo com o verificado em 2016 – 126%. Ainda assim, é 

expectável que fique sempre acima do contratado. 

� Em 2017, os indicadores “Proporção de idosos a quem não foram prescritos ansiolíticos, nem 

sedativos, nem hipnóticos” e “Proporção de crianças com 14 anos, com consulta médica de 

vigilância e PNV totalmente cumprido” foram descontinuados, no entanto, considerando que 

os Contratos-Programa com as ULS para ano se encontravam já firmados, os respetivos 

objetivos de desempenho assumidos pelas ULS, ao abrigo do preconizado na 

operacionalização da contratualização para os Cuidados de Saúde Primário 2017, deverão ser 

considerados com cumprimento a 100%, motivo pelo qual não é apresentado valor final para 

estes indicadores. 

� Quanto aos restantes, com exceção do indicador de “proporção de recém-nascidos de termo, 

com baixo peso”, que apresenta um grau de cumprimento inferior a 50%, estimamos que 

registem graus de cumprimento superiores a 85%. Há que avaliar com rigor os motivos de no 

últimos anos se verificar um maior número de nascimentos com baixo peso, já que a Saúde 

Materna parece ter melhor desempenho e existe uma cada vez melhor articulação com a 

obstetrícia e as consultas de diabetes gestacional no hospital. 

� A assinalar positivamente, temos a redução face a 2016 da Taxa de internamentos por 

doença cerebro-vascular, entre residentes com menos de 65 anos e o aumento da Índice de 
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acompanhamento adequado em Planeamento Familiar, nas mulheres em idade fértil e da 

Proporção de embalagens de medicamentos prescritos, que são genéricos. 

� Destacando como menos positivo e com oportunidade de melhoria temos a diminuição, 

ainda que ligeira, face a 2016, da Taxa de domicílios de enfermagem por 1.000 inscritos e da 

Taxa de utilização global de consultas médicas nos últimos 3 anos. E também o aumento face 

a 2016 da Despesa média de medicamentos faturados, por utente utilizador (baseado no 

PVP) e da Despesa média de MCDTs prescritos, por utente utilizador (baseado no preço 

convencionado). Neste último o aumento foi de apenas 0,8%, contudo, dado que havia sido 

fixado um objetivo muito ambicioso de redução de custos na área dos MCDT, ficámos 15% 

aquém da meta contratada. 

� 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 melhor nível 

de concretização se refere à proporção de utentes com diabetes, com o último registo de 

HgbA1c ≤ 8,0 %, tendo sido ultrapassado o valor contratado. Este bom desempenho na 

generalidade dos indicadores relacionados com a diabetes deve ao intenso trabalho de 

articulação entre os cuidados primários e hospitalares nesta área e ao forte dinamismo da 

Unidade Coordenadora Funcional da Diabetes. 

Quadro 10.37: Objetivos Cuidados de Saúde Primários – Eixos Regional  

ID Objetivos  
Peso 

Relativo 
Objetivo 

Resultado Acumulado 

2017 
Grau 

Cump. 
G. Cump. 
Ajustado 

G. Cump. 
Pond. 

IDG 

Eixo Regional 6,8%   

20 
Proporção de hipertensos com idade inferior a 65 
anos, com PA < 150/90 mmHg 

1,13% 44% 42,3% 96,2% 96,2% 1,1% 

5,9% 

39 
Proporção de utentes com diabetes, com o último 
registo de HgbA1c ≤ 8,0 % 

1,13% 58% 59,2% 102,2% 102,2% 1,2% 

40 

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

1,13% 30% 23,2% 77,3% 77,3% 0,9% 

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

3,40% 45% 36,2% 80,5% 80,5% 2,7% 

Fonte: SIARS, SICA (Março 2018) 
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� O indicador da proporção de mulheres entre os 25 e os 60 anos, com colpocitologia realizada 

nos últimos 3 anos, volta este ano a ter um resultado menos positivo, atingindo um grau de 

concretização de 80%. Em 2016 havia sido de 69,3%, porque a meta era mais ambiciosa. Na 

contratualização para 2017 reconheceu-se que historicamente, em toda a região do Alentejo 

e particularmente no Baixo Alentejo, se verifica muito pouca adesão a este rastreio, pelo que 

se reduziu a meta fixada. Assim, apesar da diminuição de 5% de 2016 para 2017 da proporção 

de mulheres com colpocitologia realizada, conseguiu-se atingir um melhor grau de 

concretização. Este resultado pressupõe que sejam encontradas internamente novas 

estratégias para se aumentar a adesão ao rastreio.  

� Depois de em 2016 se ter melhorado muito o indicador da proporção de utentes com 

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

em que se superou a meta contratada de 28%, em 2017 aumentou-se a meta para 30% e, 

contudo, atingimos apenas 23,2%. Este fraco desempenho explica-se pelo facto de a 

oftalmologista que estava responsável pela leitura e relato do exame ter estado ausente 

durante 8 meses e não foi possível aos restantes oftalmologistas substituí-la neste trabalho. 

� A Proporção de hipertensos, com idade inferior a 65 anos, com PA < 150/90 mmHg aumentou 

4% face a 2016, tendo-se atingindo 96% da meta contratada, o que revela um melhor 

controlo da doença.  

 

Em termos do eixo local, verificamos um ótimo desempenho dos indicadores selecionados: 

conseguiu-se este ano que 87,6% das grávidas tivessem 6 ou mais consultas de enfermagem em 

saúde materna, superando a meta contratada e que 77,7% dos utentes com diabetes tivessem 

pelo menos um exame dos pés realizado no último ano, sendo quase atingido o objetivo de 78%. 

 
Quadro 10.38: Objetivos Cuidados de Saúde Primários – Eixo Local 

ID Objetivos  
Peso 

Relativo 
Objetivo Resultado Acumulado 

Eixo Local 3,2%   

37 
Proporção de grávidas com 6 ou mais consultas 
de enfermagem em saúde materna 

2,29% 86% 87,6% 101,8% 101,8% 2,3% 

3,2% 

59 

Proporção de utentes com diabetes com pelo 
menos um exame dos pés registado no último 
ano 

0,91% 78% 77,7% 99,6% 99,6% 0,9% 

Fonte: SIARS, SICA (Março 2018) 

Em resumo, de realçar o facto de, à exceção do indicador dos recém-nascidos de baixo peso, 

todos os restantes indicadores contribuíram positivamente para o IDG, apresentando graus de 
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concretização superiores a 75%, com 16 dos 20 indicadores contratualizados a apresentarem 

graus de cumprimento superiores a 90. 

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

indicadores de acesso e de desempenho assistencial se estima serem integralmente cumpridos, 

ultrapassando mesmo as metas contratualizadas: 

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

� Percentagem de utentes referenciados dos Cuidados dessaúde Primários para consulta 

externa atendidos em tempo adequado – A.3.1 

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

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

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

� Índice risco e segurança do doente 

Os objetivos de acesso e de desempenho assistencial hospitalar em que a ULSBA fica mais 

aquém da meta contratualizada, merecendo uma análise cuidada dos fatores que 

desencadearam estes piores resultados são os seguintes: 

� Mediana de tempo de espera da LIC: as razões do agravamento do tempo mediano de 

espera são a diminuição da catividade cirúrgica, em especial a de ambulatório, motivado pela 

ausência de profissionais médicos, pelas greves de profissionais de enfermagem e de técnicos 

de diagnóstico e terapêutica na área da imagem, entre outros. 

� Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo - O 

valor disponível no SICA, com apenas 36% dos episódios codificados e grande parte não 

auditada, é de 2,75%. Obviamente este valor não se ajusta à realidade, pelo que apurámos o 

indicador a partir dos episódios codificados disponíveis no SIMH, à data de 9 de Março de 

2018, com 80% dos episódios codificados a obtivemos o valor de 2,0%, que é melhor que o 

indicado no SICA, mas ainda assim superior ao verificado em 2016 e ao que foi contratado. 

Este desvio é explicado em parte pelo maior número de utentes a necessitar de apoio social 

na alta, sem reposta. Mas, será sempre uma matéria que poderá ter oportunidades de 

melhoria ao nível da organização dos serviços, de modo a evitar estes casos. 

�  Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para procedimentos tendencialmente 

ambulatorizáveis. Verifica-se, com os dados codificados até 24 de Outubro, que representam 
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54% das cirurgias de ambulatório codificadas, que apenas um procedimento cirúrgico 

tendencialmente ambulatorizável é realizado na ULSBA e que este representa cerca de 17,8% 

do total de cirurgias de ambulatório, ficando 20% aquém do que foi contratado. 

� Índice de demora média ajustada – O valor considerado no cálculo do IDG, que aponta para 

um grau de cumprimento de 94,3%, é o indicado no SICA no mês mais recente disponível. 

Mas este tem como base um universo de internamentos codificados muito baixo, para além 

de que não estavam auditados, pelo que não corresponderá ao valor final. Como o cálculo 

deste indicador é muito complexo, não o fomos apurar com base nos dados disponíveis no 

SIMH. Assim, poderá o valor final ser superior e o grau de incumprimento maior. 

Assinalar, ainda, que estimamos que nenhum dos indicadores de acesso e desempenho 

hospitalar fique com um grau de incumprimento abaixo dos 80%. No capítulo de análise da 

produção hospitalar desenvolve-se, de modo mais aprofundado, os resultados destes 

indicadores.  

O IDG sectorial da área de desempenho hospitalar é estimado em 10,95%, acima dos 10,5% do 

seu peso relativo normal, já que 3 indicadores atingiram quase 120% de grau de cumprimento 

ajustado. Todavia, e atendendo ao facto de codificação dos episódios estar atrasada, há que ler 

este resultado com alguma reserva.  

Quadro 10.39: Objetivos Cuidados de Saúde Secundários – Acesso 

Cuidados de Saúde Secundários Ponderação: 30% 

ID Objetivos  
Peso 

Relativo 
Objetiv

o 

Resultado Acumulado 

2017 
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% 38,8% 104,0% 104,0% 0,9% 

7,48% 

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

0,9% 15,0% 15,0% 96,6% 96,6% 0,9% 

A.3.1 

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

1,2% 86% 91,34% 106,2% 106,2% 1,3% 

A.3.2 
Percentagem de doentes cirúrgicos (neoplasias malignas) 
inscritos em LIC com tempo de espera ≤ TMRG 

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

A.3.3 Mediana de tempo de espera da LIC, em meses 1,2% 2,5 2,70 92,0% 92,0% 1,1% 

A.3.4 
Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro 
do tempo de espera previsto no protocolo de triagem 

1,2% 75,5% 74,4% 98,5% 98,5% 1,2% 

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

0,9% 70,0% 70,0%16 100,0% 100,0% 0,9% 

Fonte: SICA (Março 2018) 

                                                        
16 O indicador de sinalização para a RNCCI é indicado pela ARSA e não teve qualquer medição durante ao ano de 2017. Pressupõe-se que a 
meta é atingida, com base no valor registado em 2016, que foi de 162,29%. 
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Quadro 10.40: Objetivos Cuidados de Saúde Secundários – Desempenho Assistencial 

ID Objetivos  
Peso 

Relativo 
Objetivo 

Resultado Acumulado 

2017 
Grau 

Cump. 
G. Cump. 
Ajustado 

G. Cump. 
Pond. 

IDG 

  Desempenho Assistencial 10,5%   

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

1,2% 3,0% 2,41% 17 119,6% 119,6% 1,4% 

10,95% 

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

0,9% 1,8% 2,0% 18 90,6% 90,6% 0,8% 

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

0,9% 50,0% 65,9% 17  131,7% 120,0% 1,1% 

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

0,9% 83,0% 79,2%19 95,4% 95,4% 0,9% 

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

0,9% 22,0% 17,8% 20 80,9% 80,9% 0,7% 

B.6 Índice de demora média ajustada 1,2% 1,0000 1,057317 94,3% 94,3% 1,1% 

B.7 Índice de mortalidade ajustada 1,2% 1,2500 1,327321 93,8% 93,8% 1,1% 

B.8 Índice risco e segurança do doente 2,4% 8,0 10,0000 125,0% 120,0% 2,9% 

B.9 
Percentagem de embalagens de medicamentos 
genéricos prescritos, no total de embalagens de 
medicamentos prescritos22 

0,9% 55,0% 54,8% 99,6% 99,6% 0,9% 

Fonte: SICA, BIMH e SIMH (Março 2018) 

Quanto aos indicadores do eixo regional, em geral tiveram uma boa execução, com exceção da 

Percentagem de atendimentos com prioridade Verde/Azul/Branca que se agravou 6,3% face a 

2016, na sequência da introdução em 2017 da triagem de Manchester nas urgências básicas de 

Castro Verde e Moura onde se verifica um maior número de casos não urgentes. Também o 

indicador da taxa de crescimento dos custos com medicamentos faturados em farmácia de 

oficina teve um desempenho negativo: depois de em 2016 termos conseguido desagravar as 

despesas face a 2015, verificamos em 2017 um aumento face a 2016. Aliás, fenómeno 

                                                        
17 Valor apurado a partir da codificação de 3.220 episódios de internamento, o que representa 36% dos episódios codificados. Valor 

extraído no BIMH a 8 Março2018. A esta data a base de dados continha todos os episódios codificados até à data de 24 de Outubro de 
2017 e com estado de codificação de fechado ou finalizado. 

18 Valor apurado a partir da codificação de 7.135 episódios de internamento, o que representa 80% dos episódios a codificar. Inclui 
episódios com codificação ainda não auditada e em auditoria. 

19 Valor apurado a partir da codificação de 1.202 episódios de cirurgia de ambulatório, de um total de 2.453 episódios a codificar, ou seja, 
de 49% do universo de episódios a codificar. Valor apurado a partir dos dados extraídos do BIMH a 14Março2018. A esta data a base de 
dados continha todos os episódios codificados até à data de 24 de Outubro de 2017 e com estado de codificação de fechado ou finalizado 

20 Apenas uma cirurgia com procedimentos cirúrgicos tendencialmente ambulatorizáveis, a da ressecção da vesícula biliar, é realizada em 
ambulatório, representando cerca de 17,8% do total das cirurgias programadas realizadas com procedimentos tendencialmente 

ambulatorizáveis. O valor apurado a partir dos dados extraídos do BIMH a 14Março2018, data em que estavam codificados apenas 49% dos 
episódios de cirurgia de ambulatório, é de 17,4%. Contudo, como estavam várias cirurgias de ressecção da vesícula biliar por agrupar em 
GDH, apurámos que o indicador atingirá, pelo menos o valor verificado em 2016 que foi de 17,8%. 

21 A taxa de mortalidade apurada com os dados disponíveis no BIMH é de 1,343 e a do SICA é de 1,3397. Contudo, uma vez que este valor é 
apurado com base em apenas 36% dos episódios codificados e como os processos de auditoria têm alterado alguns GDH, optámos por 

aplicar o mesmo crescimento face a 2016 verificado na tx de mortalidade normal (7%) à taxa de mortalidade ajustada de 2016, que foi 
1,2404. 

22 O indicador da percentagem de genéricos é indicado pela ARSA e não teve qualquer medição durante ao ano de 2017. Pressupõe-se que 
o valor atingido é igual à de 2016. 
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generalizado em toda a região do Alentejo. Isto, apesar da taxa de genéricos ter aumentado. O 

que se verifica é que no conjunto de medicamentos de marca, foram prescritos fármacos mais 

caros. Na área dos cuidados primários, os medicamentos do sangue e das Doenças Endócrinas 

são os que registaram o maior aumento da despesa. Nos cuidados hospitalares, também os 

medicamentos do sangue registaram o maior aumento de despesa – cerca de 25% e os do 

sistema nervoso central, tiveram um aumento ligeiríssimo, mas como representam 40% do total 

de despesa, o seu impacto é grande. 

Quadro 10.41: Objetivos Cuidados de Saúde Secundários – Eixo Regional 

ID Objetivos  
Peso 

Relativo 
Objetivo 

Resultado Acumulado 

2017 
Grau 

Cump. 
G. Cump. 
Ajustado 

G. Cump. 
Pond. 

IDG 

Eixo Regional 12,0%   

E.1 
Percentagem de consultas referenciadas pelos CSP 
no total de consultas externas 

2,0% 11,8% 11,75% 99,6% 99,6% 2,0% 

9,5% 

E.2 Índice PPCIRA 2,0% 5,0 5,00 23 
100,0

% 
100,0% 2,0% 

E.3 
Percentagem de atendimentos com prioridade 
Verde/Azul/Branca 

2,0% 25% 28,71% 85,2% 85,2% 1,7% 

E.4 Custos operacionais por residente 4,0% 697,27 € 727,93 € 24 95,6% 95,6% 3,8% 

E.5 
Taxa de crescimento dos custos com medicamentos 
faturados em farmácia de oficina 

2,0% 0,0% 2,22% 25 
-

2019% 
0,0% 0,0% 

Fonte: SICA, SIARS e SICC (Março 2018) 

Estima-se que o IDG sectorial da área de desempenho Económico-Financeiro seja de 7% quando 

em 2016 foi de 10,1%. Claro que estes indicadores estão muitíssimo dependentes dos 

financiamentos extraordinários recebidos em cada ano. Este ano, apesar de se ter recebido 

verbas num total de 8.437.143€, não foi possível diminuir o stock de dívida vencida a 

fornecedores externos, o que se traduz num cumprimento de 0% deste indicador. Note-se que 

em 2016 o total de verbas extraordinárias recebido foi de 14.259.666€.  

As adendas ao Contrato-Programa permitiram contudo que se conseguisse cumprir o objetivo do 

EBITDA. 

De assinalar negativamente o incumprimento da percentagem dos custos com horas 

extraordinárias, suplementos e fornecimentos de serviços externos III (selecionados) no total de 

                                                        
23 O índice PPCIRA é indicado pela ARSA e não teve qualquer medição durante ao ano de 2017 e em 2006 só parcialmente. Assim, 

pressupõe-se que a meta é atingida. 

24 Este valor é indicado pela ARSA e não teve qualquer medição durante ao ano de 2017. Considerou-se os custos operacionais 

contabilizados a 19Março2017, num total de 92.158.041€ e um total de 126.602 residentes. 
25 Este valor é indicado pela ARSA e não teve qualquer medição durante ao ano de 2017. Foi apurado com base nos dados do SIARS 
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gastos com pessoal. Apesar da redução de 1% face a 2016 (ano em que o custo hora era menor), 

e como a meta fixada foi muito mais ambiciosa que a estabelecida para 2016, o grau de 

incumprimento é bastante mais gravoso. 

Quadro 10.42: Objetivos Desempenho Económico-Financeiro 

Desempenho Económico-Financeiro Ponderação: 10% 

ID Objetivos  
Peso 

Relativo 
Objetivo 

Resultado Acumulado 

2017 
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% 18,0% 21,8% 79,0% 79,0% 2,0% 

7,0% 
C.2 EBITDA 2,5% -2.972.467 € -1.597.440 € 146,3% 120,0% 3,0% 

C.3 
Acréscimo de divida vencida (fornecedores 
externos) 

2,5% 0,00 € 1.232.580 € 0,0% 0,0% 0,0% 

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

2,5% 5,4% 4,4% 81,4% 81,4% 2,0% 

Fonte: SICC (13 Abril 2017- Contas fechadas, mas não certificadas).  

À data da elaboração do presente relatório os indicadores que avaliam os resultados das 

prestações de saúde evitáveis que estão disponíveis no SICA reportam-se ao apuramento feito 

em junho e têm como base um universo de episódios codificados (e não auditados) muito 

pequeno, pelo que se tratam de valores desajustados do que será a realidade para todo o ano, 

não podendo ser tomados em consideração. As estimativas realizadas para 2017 baseiam-se nos 

resultados obtidos em 2016 e nos diagnósticos registados no SIMH à data de 8 de Março. 

Quadro 10.43: Objetivos Resultados em Cuidados de Saúde Evitáveis – estimativa e comparação com dezembro de 2016 

Indicador 
Valor a 

Dez 2016 
∆ (%) 

Valor a Junho 
2017 

Estimativa 
Dez 2017 

Taxa de internamento por complicações agudas da diabetes 30,10‰₀₀ -68,8% 9,40‰₀₀ 29,00‰₀₀ 

Taxa de internamento por diabetes descompensada 4,70‰₀₀ -100,0% 0,00‰₀₀ 3,55‰₀₀ 

Taxa de internamento por complicações crónicas da diabetes 102,50‰₀₀ -75,2% 25,40‰₀₀ 98,60‰₀₀ 

Taxa de internamento por asma ou DPOC em adultos 181,10‰₀₀ -56,0% 79,70‰₀₀ 175,00‰₀₀ 

Taxa de internamento por asma em jovens adultos 3,10‰₀₀ -  n.d 3,00‰₀₀ 

Taxa de internamento por pneumonia 400,50‰₀₀ -71,6% 113,80‰₀₀ 320,00‰₀₀ 

axa de internamento por hipertensão arterial  17,90‰₀₀ -63,1% 6,60‰₀₀ 17,00‰₀₀ 

Taxa de internamento por insuficiência cardíaca congestiva 352,60‰₀₀ -73,9% 92,10‰₀₀ 310,20‰₀₀ 

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

19,0% 0,0% 19,00% 24,0% 

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 

5,50% -100,0% 0,00% 6,5% 

Fonte: SICA e SIMH (Março 2018)  
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Os indicadores que se estima terem um pior desempenho são: 

� Taxa de internamento por complicações agudas da diabetes e Taxa de internamento por 

diabetes descompensada - Há que ter alguma reserva nesta análise, já que a taxa indicada no 

mês de junho tem por base uma codificação muito desatualizada, e, no conjunto dos 

indicadores da área da diabetes avaliados nos cuidados primários, o desempenho é bom, o 

que é um pouco incoerente com um mau resultado nos internamentos em que o diagnóstico 

principal é uma complicação aguda ou uma descompensação da diabetes.  

� Taxa de internamento por asma ou DPOC em adultos - continua a ficar muito aquém da 

meta contratada. Já em 2016 este indicador tinha tido 0% de grau de cumprimento. Há que 

avaliar se, para além do problema de saúde já identificado, para o qual estão a ser tomadas 

medidas, designadamente uma maior articulação entre o especialista de pneumologia e os 

médicos de família e a realização de consultas de pneumologia nos centros de saúde, existe 

também um problema de má codificação de diagnóstico ou de atribuição incorreta do 

diagnóstico como DPOC. 

Os restantes indicadores tiveram bons graus de cumprimentos face aos objetivos negociados, 

sendo de destacar a taxa de internamento por asma em jovens adultos e a Taxa de internamento 

por hipertensão arterial que ultrapassaram os objetivos. 

Quadro 10.44: Objetivos Resultados em Cuidados de Saúde Evitáveis – IDG 

Resultados em internamentos, consultas hospitalares e urgências evitáveis Ponderação: 20% 

 Objetivos  
Peso 

Relativo 
Objetivo 

Resultado Acumulado 

2017 
Grau 

Cump. 
G. Cump. 
Ajustado 

G. Cump. 
Pond. 

IDG 

Desempenho Económico-Financeiro 20,0%   

 
Taxa de internamento por complicações agudas da 
diabetes 

2,0% 19,74‰₀₀ 29,00‰₀₀ 53,1% 53,1% 1,1% 

17,6% 

 Taxa de internamento por diabetes descompensada 2,0% 2,82‰₀₀ 3,55‰₀₀ 74,1% 74,1% 1,5% 

 
Taxa de internamento por complicações crónicas da 
diabetes 

2,0% 84,61‰₀₀ 98,60‰₀₀ 83,5% 83,5% 1,7% 

 Taxa de internamento por asma ou DPOC em adultos 2,0% 128,37‰₀₀ 175,00‰₀₀ 63,7% 63,7% 1,3% 

 Taxa de internamento por asma em jovens adultos 2,0% 9,27‰₀₀ 3,00‰₀₀ 167,6% 120,0% 2,4% 

 Taxa de internamento por pneumonia 2,0% 296,14‰₀₀ 320,00‰₀₀ 91,9% 91,9% 1,8% 

 Taxa de internamento por hipertensão arterial  2,0% 30,08‰₀₀ 17,00‰₀₀ 143,5% 120,0% 2,4% 

 
Taxa de internamento por insuficiência cardíaca 
congestiva 

2,0% 300,85‰₀₀ 310,20‰₀₀ 96,9% 96,9% 1,9% 

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

2,0% 28,5% 24,0% 84,2% 84,2% 1,7% 

 

Percentagem de utilizadores frequentes do serviço de 
urgência com plano de cuidados estabelecido entre os 
cuidados primários e os hospitais 

2,0% 7,0% 6,5% 92,9% 92,9% 1,9% 

Fonte: SICA (Março 2018) 
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Tendo em conta o valor da capitação definido no Contrato-Programa para 2017, sem adendas, 

que é de 78.712.234€, o valor que potencialmente a ULSBA tinha a receber por cumprimento 

dos objetivos indicados acima é de 7.871.234€. Contudo, como o IDG estimado apurado é de 

90%, conforme demonstrado acima, o valor estimado de incentivos a receber é de 

7.061.491,67€ €, a que corresponde uma penalização de 784.742,43€. (O valor contabilizado foi 

de 777.730,07€, pois à data de registo contabilístico da penalização a estimativa era esta. 

Contudo, a diferença de 7.012,3€ é materialmente irrelevante).  

O total de penalizações, considerando a componente de incentivos e de produção que foi 

contabilizado é de 2.695.539,17€ (1.917.809,1€ + 777.730,07€). Não foram consideradas outras 

penalidades, designadamente as constantes do Capitulo XXXV da Circular Normativa 19/2017, 

que podem constituir até 2% do valor do contrato-programa, pelo facto dos valores dos 

indicadores serem apurados e disponibilizados pela ARSA/ACCS e não termos dados internos 

para os poder estimar. 

3. Informação relativa à execução financeira do Contrato programa de 2017, de Contratos 

programas de anos anteriores, cuja faturação permaneça por validar/encerrar à data de 

31/12/2017, ou de Contratos programa que estejam encerrados, mas para os quais 

subsistam valores por regularizar 

Os saldos em aberto a regularizar com a ACSS apurados segundo as nossas estimativas de 

faturação a emitir para cada um dos contratos-programa, a faturação emitida (com base na 

listagem Resumo de faturas enviada mensalmente pela ACSS com reporte à data de 

31/12/2017), revelam que a ULSBA tem a restituir à ACSS um total de 13.785.569,10€. 

Quadro 10.45: Informação financeira Contratos Programa 2008-2017 

Contrato 
Program
a (Ano) 

Total 
contratado 

Valor fechado/ 
estimado final - 

Capitação 

Valor 
contrat. 
internos 

Valor 
final 

internos 

Faturação 
1) 

Acréscimo 
registado 

Adiantamento
s Recebidos 

Saldo 

2017 87.841.237 84.730.916 748.640 333.858 71.174.965 13.555.951 84.976.317 -245.400,65 

2016 91.098.062 87.594.082 331.709 319.916 82.128.136 5.454.153 88.929.406 -1.347.116,78 

2015 82.581.486 78.159.816 534.165 582.134 69.146.537 9.061.248 80.420.474 -2.212.689,05 

2014 76.199.314 71.875.317 534.165 482.746 75.383.646 -3.559.747 73.901.360 -2.077.461,19 

2013 78.428.462 75.177.022 293.415 283.339 77.293.355 -2.126.409 75.835.622 -668.675,95 

2012 83.391.629 80.876.102 183.225 156.015 75.529.980 5.318.914 77.226.088 3.622.805,44 

2011 83.239.037 78.549.664 771.252 388.870 78.167.283 0 81.374.937 -3.207.654,11 

2010 87.540.273 83.599.008 698.657 335.596 83.235.947 0 87.540.273 -4.304.326,27 

2009 77.961.935 75.424.057     75.424.057 0 77.678.530 -2.254.472,43 

2008 43.886.660 42.871.706     42.871.706 0 43.962.284 -1.090.578,11 

Fonte: SICC e Ofícios de encerramento de contas dos CP 
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4. Informação relativamente à faturação liquida emitida no ano, saldos devedores e saldos 

credores, reportados a 31/12/2017, para entidades pertencentes ao SNS, para saldos 

superiores a 100.000€: 

Quadro 10.46: Saldos em 31.12.2017- entidades pertencentes ao SNS 

Entidade terceira NIF 
Faturação emitida 

em 2017  
Saldo Devedor  
em 31-12-2017 

Saldo Credor 
em 31-12-2017 

ACSS 508188423 71 063 469,76 1 768 612,95 

ARS Alentejo IP 503148768 52 361,79 679 590,40 

Hospital Espirito Santo  508085888 1 011,98  389 825,30 

 ARS Algarve 503148709 6 451,15 276 624,63 
Fonte: SICC e Ofícios de encerramento 

 

5. Informação relativa aos investimentos realizados no ano de 2017, de valores superiores 

a 100.000€ 

A ULSBA no ano de 2017 não realizou investimentos de valores superiores a 100.000€, ao abrigo 

do Despacho n.º 10220/2014, de 1 de agosto ou autorizados pelo Conselho de Administração.  
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11. CUMPRIMENTO DO ARTIGO 35º DO RJSPE 

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE apresenta por sete anos consecutivos capitais 

próprios negativos, substancialmente melhorados em 2014 devido aos dois aumentos de capital, 

determinados pelos Despacho n.º 14181-A/2013 de 1 de novembro de 2013 e do Despacho do 

nº 15476-B/2014, de 19 de dezembro. 

As condições atuais de exploração, condicionadas pela estrutura e pelo valor capitacional do 

Contrato-Programa, não permitirão, num curto-prazo, a obtenção de resultados positivos de 

montante suficiente para reverter a situação negativa da estrutura patrimonial, pelo que esta só 

será revertida através de aumentos de capital. De referir que no ano de 2017 o capital social foi 

aumentado em 6.891.937€, tendo o mesmo sido subscrito em 2017 e realizado em 2018. 

Embora esta situação pudesse indiciar riscos significativos para a continuidade das operações, 

tratando-se de uma entidade pública com importantes obrigações inerentes ao serviço público 

que presta, admite-se que esta seja acautelada pelo Estado.  

Quadro 11.1: Valor do Capital Estatutário definido por Lei 

Descrição Ano Valor 
Capital CHBA 2004 39.950.000,00 € 

Capital ULSBA Aumento 2008 3.538.000,00 € 

Reforço em 2009 2009 4.472.389,00 € 

Resolução de conselho de Ministros n.º140/2008 que estabelece o total de 
aumentos que poderá existir a partir de 2009  

2010 e 2014 34.738.611,00 € 

Despacho do Senhor Secretário de Estado da Saúde n.º 1266/2017 2017 6.891.937,00 € 

Valor do Capital Estatutário definido por lei 
 

89.590.937,00 € 

 

Quadro 11.2: Valor do Capital Social subscrito 

Diploma que estabelece o aumento de capital 
Ano realização 

aumento 
Valor Capital Social 

Capital Inicial ULSBA 2008 2008 43.488.000,00 € 

Despacho 18571/2009 2009 4.472.389,00 € 

Despacho n.º 22453/2009 2009 4.447.674,00 € 

Despacho conjunto ministérios das Finanças e Saúde de 23/12/2009 2009 4.000.000,00 € 

Despacho conjunto ministérios das Finanças e Saúde de 24/09/2010 2010 3.000.000,00 € 

Despacho Secretário Estado Tesouro de 01/11/2013 2014 5.600.000,00 € 

Despacho n.º 15476-B/2014 2014 16.500.000,00 € 

Despacho nº. 1266/2017 2017 6.891.937,00 

Valor do Capital Social  
 

88.400.000,00 € 

 



 

 

 

RELATÓRIO E CONTAS 2017 215 
 

12. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS  

Nos termos da competência estatuária, o Conselho de Administração, por deliberação de 26 de 

abril de 2018, propõe que o resultado líquido apurado, no exercício de 2017, no valor de -

3.756.469,67 euros tenha a seguinte aplicação: 

Resultados transitados: -3.756.469,67 euros 

 

Beja, 9 de maio de 2018 

 

O Conselho de Administração 
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13. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

13.1. BALANÇO ANALÍTICO 

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO BAIXO ALENTEJO, E.P.E 
Capital social 81.508.063,00€ NIPC 508 754 275 

R. Dr. António Fernando Covas Lima, s/n 
7800 Beja 

Quadro 13.1: Balanço Analítico em 31-12-2017  

                                                                                                              Balanço Analítico 31 Dezembro 2017 (em euros) 

Ativo  Notas 31-dez-2017 31-dez-2016 

Ativo não corrente       
  Ativos fixos tangíveis 2 e 7 23.133.207,34 23.389.736,01 
  Ativos intangíveis 2 e 6 47.223,66 17.400,82 
  Outros ativos financeiros  2 e 5 53.754,64 30.268,03 

       
 

23.234.185,64 23.437.404,86 

  Ativo corrente 
   

  Inventários 2 e 18 2.882.965,23 2.980.725,25 
  Clientes 2 e 27 2.113.963,17 2.211.523,01 
  Adiantamento a fornecedores 2 e 27 59.154,79 1.074.403,92 
  Estado e outros entes públicos 25 e 27 e 30 290.499,74 480.636,64 
  Capital subscrito e não realizado 2 e 27 6.891.937,00  0 
  Outras contas a receber 2 e 27 9.291.561,73 3.701.583,59 
  Caixa e depósitos bancários 3 e 30 746.421,60 364.257,53 

  
22.276.503,26 10.813.129,94 

Total do ativo 
 

45.510.688,90 34.250.534,80 

     CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 
   

 Capital próprio 
   

  Capital Subscrito 2 e 27 88.400.000,00 81.508.063,00 
  Reservas legais 2 7.285,63 7.285,63 
  Outras reservas 2 9.911.550,14 10.196.707,72 
  Resultados transitados 2 -121.012.921,51 -122.451.806,88 
  Outras variações capital próprio 2 e 22 10.899.807,74 11.944.763,18 

  Resultado líquido período 2 e 30 -3.756.469,67 2.486.942,05 

  Total do capital próprio 
 

-15.550.747,67 -16.308.045,30 

  
   

 Passivo 
   

      Passivo não corrente 
 

  
 Provisões 2 e 21 207.421,83 375.718,80 

  
207.421,83 375.718,80 

  Passivo corrente 
   

 Fornecedores 27 e 30 19.990.514,46 17.281.594,59 
 Adiantamento de clientes 2 e 27 e 30 20.047.621,34 5.403.140,07 
 Estado e outros entes públicos  25 1.890.354,33 1.835.404,62 
 Outras  contas a pagar 2 e 27 e 30 18.925.524,61 25.662.722,02 

Total do Passivo 
 

60.854.014,74 50.182.861,30 

Total do Capital Próprio e do Passivo 
 

45.510.688,90 34.250.534,80 

 

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração 
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13.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO BAIXO ALENTEJO, E.P.E 
Capital social 81.508.063,00€ NIPC 508 754 275 

R. Dr. António Fernando Covas Lima, s/n 
7800 Beja  

Quadro 13.2: Demonstração de Resultados por Natureza 

                                                  Demonstração de Resultados por Natureza de 01 Jan 2017 a 31 de Dezembro 2017 (em euros) 

    PERÍODOS 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 31-Dez-17 31-Dez-16 

        

Vendas e serviços prestados 20 e 30 86.945.412,64 90.754.250,81 

Subsídios à exploração 2  e 3 e  20 e 22 e 30 211.460,77 157.673,62 

Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas 18 e 30 -13.578.396,59 -12.947.397,94 

Fornecimentos e serviços externos 30 -26.087.020,32 -25.765.472,55 

Gastos com pessoal 2 e 28 e 30 -50.370.520,56 -49.189.959,55 

Imparidades de inventários (perdas/reversões) 2 e 28 e 30 -72.318,65 -111.025,16 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 21 e 30 -845.930,69 -772.374,79 

Outros rendimentos e ganhos 2 e 21 e 30 2.038.841,69 2.437.973,87 

Outros gastos e perdas 2 e 30 -423.238,46 -517.864,96 

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 

 
-2.181.710,17 4.045.803,35 

Gastos/reversões de depreciação e amortização 2 e 6 e 7 e 9 e 11 e 30 -1.408.419,37 -1.431.221,31 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   -3.590.129,54 2.614.582,04 

Juros e gastos similares suportados 2 e 20 e 30 -34.219,84 -39.191,46 

 Resultado antes de impostos   -3.624.349,38 2.575.390,58 

Imposto sobre o rendimento do período 2 e 25 e 30 -132.120,29 -88.448,53 

Resultado líquido do período 
 

-3.756.469,67 2.486.942,05 

        

 

 
O Contabilista Certificado 

 
O Conselho de Administração 
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13.3. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS CAIXA 

Quadro 13.3: Demonstração de Fluxos de Caixa 

Demonstração de Fluxos de Caixa 31 Dezembro 2017 (€) 
            PERÍODOS 

          NOTAS 2017 2016 

Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto           

               Recebimento de clientes   2 e 4 e 27 87.241.012,18   91.076.623,27   

               Pagamento a fornecedores   2 e 27 -38.045.964,41   -43.293.718,88   

               Pagamento ao pessoal   2 e 28  -50.141.840,57   -48.910.176,20   

             CAIXA GERADA PELAS OPERAÇÕES   -946.792,80 
 

-1.127.271,81 
           

  
      

  Pagamento/recebimento de imposto sobre rendimento 25 -104.826,68   73.352,67   

  Outros recebimentos/pagamentos    27 e 30 1.893.341,16 
 

1.973.756,55   

            
 

      

              FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)     841.721,68   -919.837,41 

                    

Fluxo de caixa das atividades de investimento           

      Pagamentos respeitantes a:           

      Ativos fixos tangíveis     2 e 7 -598.781,35   -761.561,44   

      Ativos intangíveis     2 e 6 -60,27   -47,97   

      Investimentos financeiros   5 -23.131,56 
 

-26.106,97 
       Investimentos em curso     2 e 7 -4.000,00   0,0   

                    

  Recebimentos provenientes de:             

 
     Ativos fixos tangíveis 

    
81,3 

        Subsídios ao investimento   
 

 191.404,81   
                     DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)     -434.568,37   -787.635,08 

                    

Fluxo de Caixa das Atividades de financiamento:           

   Recebimentos provenientes de:             

      Cobertura de prejuízos           
 

  

      Doações       27 1.220,00    1.550,00   

      Outras operações de financiamento    27 11.193,13   81.543,18   

                    

  Pagamentos respeitantes a:             

      Financiamentos obtidos     
  

  
 

  

      Juros e gastos similares      30 -37.402,37   -221.191,16   

                    

         FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)     -24.989,24   -138.097,98 

              
 

    

 VARIAÇÕES DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES (4)=(1)+(2)+(3)  2 e 3   382.164,07   
-5.895,65 

 

EFEITO DAS DIFERENÇAS DE CÂMBIO       
 

   

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO 
 

  364.257,53   370.153,18 

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO 2 e3   746.421,60   364.257,53 

 

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração 

 

 

 

 



 

 

 

RELATÓRIO E CONTAS 2017 219 
 

 

Quadro 13.4: Anexo à Demonstração de Fluxos de Caixa 

Anexo à Demonstração de Fluxos de Caixa 

Discriminação dos componentes de caixa e seus equivalentes 

Rubricas 2017 2016 

      

Numerário 15.567,28 16.521,49 

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 681.309,73 298.191,04 

Equivalentes a caixa    

  Caixa e seus equivalentes 696.877,01 314.712,53 

  Outras disponibilidades 49.544,59  49.545,00 

  Disponibilidades constantes no balanço 746.421,60 364.257,53 

      
 

 
O Contabilista Certificado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Conselho de Administração 
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13.4. DEMONSTRAÇÃO NAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO 

Quadro 13.5: Demonstração nas alterações do Capital Próprio 

Demonstração nas alterações no capital próprio para o período 2016/2017 

  
    Capital  Reservas 

Outras 
reservas 

RT Out. Alt. CP RL Total 

  
 

  
 

  
 

  
 

    
Posição no inicio de  2015    81.508.063,00 7.285,63 10.481.865,30 -108.054.594,38 10.315.614,17 -2.183.575,83 -7.925.342,11 
            
Alterações no período:           
            
Novo referencial contabilístico   
Excedente de revalorização   -285.157,58     -285.157,58 
Ajustamento impostos diferidos         
Outras alterações no CP     -14.397.212,50 1.629.149,01 2.183.575,83 -10.584.487,66 
         
Realização do Capital     

         -7.144.643,34 3.135.521,98 107.562,69 5.136.904,16 1.235.345,49 

Resultado liquido período       2.486.942,05 2.486.942,05 

  Resultado integral     4.670.517,88 4.670.517,88 

            

Posição no fim de 2016   81.508.063,00 7.285,63 10.196.707,72 -122.451.806,88 11.944.763,18 2.486.942,05 -16.308.045,30 

      

Posição no início 2017   81.508.063,00 7.285,63 10.196.707,72 -122.451.806,88 11.944.763,18 2.486.942,05 -16.308.045,30 

            
Alterações no período:           
            
Novo referencial contabilístico   
Alteração das políticas contab.         
Excedente de revalorização   -285.157,58     -285.157,58 
Ajustamentos  impostos diferidos         

Outras alterações no CP:     1.438.885,37 -1.044.955,44 -2.486.942,05 -2.093.012,12 

       -285.157,58 1.438.885,37 -1.044.955,44 -2.486.942,05 -2.378.169,70 

Resultados líquidos período   -3.756.469,67 -3.756.469,67 

  Resultado integral   -6.243.411,72 -6.243.411,72 
          
Operações detentores do capital:        
  6.891.937,00      6.891.937,00 

            

Posição no fim de 2017 88.400.000,00 7.285,63 9.911.550,14 -121.012.921,51 10.899.807,74 -3.756.469,67 -15.550.747,67 

            
            

 
 

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELATÓRIO E CONTAS 2017 221 
 

13.5. CONTROLO DO ORÇAMENTO ECONÓMICO 

Quadro 13.6: Mapa do Controlo do Orçamento Económico – Custos e Perdas  

CUSTOS E PERDAS 
Unidade: Euros 

  
Ano:2017 

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE Orçamentado  Realizado Desvio 

         612-Mercadorias       

         616-Matérias de consumo 13.197.003,04 13.578.396,59 2,9% 

            6161-Produtos Farmacêuticos 9.397.715,04 9.559.019,53 1,7% 

               61611-Medicamentos 7.901.049,04 8.026.640,54 1,6% 

               61612/9-Outros produtos farmacêuticos 1.496.666,00 1.532.378,99 2,4% 

            6162-Material consumo clínico 3.318.925,00 3.454.987,19 4,1% 

            6163-Produtos alimentares 7.345,00 11.403,96 55,3% 

            6164-Material consumo hoteleiro 195.846,00 254.729,32 30,1% 

            6165-Material consumo administrativo 143.722,00 166.739,62 16,0% 

            6166-Material manutenção e conservação 128.925,00 126.042,62 -2,2% 

            6169-Outro material de consumo 4.525,00 5.474,35 21,0% 

               Sub-total 13.197.003,04 13.578.396,59 0,03 € 

   % s/total geral 14,18 14,59 0,00 % 
 

  
  

            6211-Assistência ambulatória 1.500,00 950,50 -36,6% 

            6212-Meios complementares diagnóstico 1.903.816,00 2.163.247,41 13,6% 

               62121-Patologia clínica 1.400.145,00 1.547.245,26 10,5% 

               62122-Anatomia patológica 95,00 3.296,19 3369,7% 

               62123-Imagiologia 235.928,00 337.912,75 43,2% 

               62124-Cardiologia 238.148,00 253.954,54 6,6% 

               62125-Electroencefalografia 6.127,00 4.465,88 -27,1% 

               62126-Medicina nuclear 22.738,00 15.010,52 -34,0% 

               62127-Gastrenterologia 500,00 617,79 23,6% 

               62128-Pneumologia/Imunoalergologia 95,00 705,84 643,0% 

               62129-Outros 40,00 38,64 -3,4% 

            6213-Meios complementares terapêutica 3.736.274,00 3.577.668,53 -4,2% 

               62131-Hemodiálise 3.680.936,00 3.578.504,77   

               62132-Medicina física e reabilitação 55.338,00 -836,24 -101,5% 

               62133-Litotrícia       

               62139-Outros       

            6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac.       

            6215-Internamentos 31.432,00 13.569,31 -56,8% 

            6216-Transporte de doentes 1.428.926,00 1.447.538,97 1,3% 

            6217-Aparelhos complementares de terapêutica 43.936,00 32.531,53 -26,0% 

            6218-Trabalhos executados no exterior 4.942.587,00 5.708.789,80 15,5% 

               62181-Em entidades do M. Saúde 1.158.921,00 900.250,23 -22,3% 

                  621811-Assistência ambulatória 5.523,00 38.140,10 590,6% 

                  621812-Meios complementares de diagnóstico 868.926,00 566.014,96 -34,9% 

                  621813-Meios complementares de terapêutica 230.438,00 176.232,21 -23,5% 

                  621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac. 53.838,00 118.194,10 119,5% 

                  621815-Internamentos e transporte de doentes 101,00 1.668,86 1552,3% 

                  621819-Outros trabalhos executados no exterior 95,00 0,00 -100,0% 

               62189-Em outras entidades 3.783.666,00 4.808.539,57 27,1% 

                  621891-Assistência ambulatória 2.555,00 1.682,82 -34,1% 

                  621892-Meios complementares diagnóstico 1.675.500,00 2.492.265,74 48,7% 

                  621893-Meios complementares terapêutica 401.836,00 512.006,46 27,4% 

                  621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac. 12.500,00 6.639,22 -46,9% 

                  621895-Internamentos e transporte de doentes 1.430.835,00 1.689.232,33 18,1% 

                  621896-Aparelhos complementares de terapêutica 255.430,00 78.106,43 -69,4% 

                  621897-Assistência no estrangeiro 5.000,00 2.532,05 -49,4% 

                  621898-Termalismo social 0,00 0,00   

                  621899-Outros trabalhos executados no exterior 10,00 26.074,52 260645,2% 

            6219-Outros subcontratos 765.859,39 1.615.550,61 110,9% 

                  Sub- total 12.854.330,39 14.559.846,66 0,1 € 

                  % s/total geral 13,81 15,65 0,00 % 
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Unidade: Euros     

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE Orçamentado  Realizado Desvio 

            6221-Fornecimentos e serviços I 1.841.416,00 1.894.894,26 2,9% 

            6222-Fornecimentos e serviços II 866.431,00 1.973.023,88 127,7% 

            6223-Fornecimentos e serviços III 7.271.988,00 7.444.436,92 2,4% 

            6229-Outros fornecimentos e serviços 235.318,00 207.969,79 -11,6% 

          Sub-total 10.215.153,00 11.520.324,85 12,8% 

% s/total geral 10,98 12,38 0,0% 

          63-Transf. correntes conced. e prest. sociais 0,00 0,00   

  % s/total geral       

             641-Remunerações dos orgãos directivos 468.178,14 406.456,56 -13,2% 

         642-Remunerações de pessoal 39.591.938,03 40.051.330,23 1,2% 

            6421-Remunerações base do pessoal 27.634.295,67 27.205.672,31 -1,6% 

               64211-Pessoal Quadros - Reg. Função Púb. 15.357.789,84 15.648.885,27 1,9% 

               64212-Pessoal com contrato a termo certo 1.191.071,34 1.311.390,25 10,1% 

               64213-Pessoal em qualquer outra situação 11.007.695,13 10.164.591,69 -7,7% 

               64214-Pess. Quadros-Reg. Cont. Ind. Trab. 77.739,36 80.805,10 3,9% 

            6422-Suplementos de remunerações 7.098.755,94 8.117.115,12 14,3% 

               64221-Trabalho extraordinário 3.222.187,32 3.860.921,77 19,8% 

                  642211-Horas extraordinárias 2.709.798,40 3.291.856,29 21,5% 

                  642212-Prevenções 512.388,92 569.065,48 11,1% 

               64222-Trabalho em regime de turnos 1.210.305,92 1.266.080,91 4,6% 

                  642221-Noites e suplementos 1.210.305,92 1.266.080,91 4,6% 

                  642222-Subsídio de turno       

               64223-Abono para falhas 2.070,96 1.871,80 -9,6% 

               64224-Subsídio de refeição 1.481.066,58 1.562.256,94 5,5% 

               64225-Ajudas de custo 122.105,68 96.227,06 -21,2% 

               64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam.       

               642281-SIGIC 254.058,00 352.478,03 38,7% 

               642282/9-Outros Suplementos 806.961,48 977.278,61 21,1% 

            6423-Prestações sociais directas 56.800,00 67.510,86 18,9% 

            6424-Subsídios de férias e de natal 4.802.086,42 4.661.031,94 -2,9% 

         643-Pensões 78.142,00 57.739,92 -26,1% 

         645-Encargos sobre remunerações 9.149.210,90 9.452.779,11 3,3% 

         646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais 217.160,00 148.389,67 -31,7% 

         647-Encargos sociais voluntários 30.836,16 67.042,82 117,4% 

         648-Outros custos com pessoal 124.608,00 177.930,76 42,8% 

         649- Estágios Profissionais 23.359,00 8.851,49 -62,1% 

        Sub-total 49.683.432,23 50.370.520,56 1,4% 

   % s/total geral 53,39 54,13   

          65-Outros custos e perdas operacionais 271.025,00 192.977,93 -28,8% 

% s/total geral 0,29 0,21   

          66-Amortizações do exercício 1.842.464,00 1.408.419,37 -23,6% 

     % s/total geral 1,98 1,51   

          67-Provisões do exercício 212.521,00 1.090.867,90   

      % s/total geral       

          68-Custos e perdas financeiras 190.835,00 41.068,65 -78,5% 

      % s/total geral 0,21 0,04   

          69-Custos e perdas extraordinários 101.450,00 287.394,85 183,3% 

        % s/total geral 0,11 0,31   

        

   TOTAL GERAL 88.568.213,66 93.049.817,36 5,1% 

 

 

Quadro 13.7: Mapa do Controlo do Orçamento Económico – Proveitos e Ganhos 

PROVEITOS E GANHOS 
Unidade: Euros 

  
Ano:2017 

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE Orçamentado  Realizado Desvio 
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         711-Vendas 0,00 16,80   

         712-Prestações de serviços 81.099.489,00 86.936.225,47 7,2% 

            7121-Internamento 393.955,00 121.061,47 -69,3% 

            7122-Consulta 21.618,00 5.970,50 -72,4% 

            7123-Urgência/SAP 197.652,00 110.754,43 -44,0% 

            7124-Quartos particulares   0,00   

            7125-Hospital de dia 4.421,00 0,00 -100,0% 

            7126-Meios comp. de diagnóstico e terapêutica 25.662,00 23.475,22 -8,5% 

               71261-De diagnóstico 23.347,00 23.475,22 0,5% 

               71262-De terapêutica 2.315,00 0,00 -100,0% 

            7127-Taxas moderadoras 1.603.190,00 1.870.124,25 16,7% 

            7128-Outras Prestações de Serviços de Saúde 78.752.390,00 84.730.916,31 7,6% 

               71281-Serviço domiciliário 6.230,00 0,00   

               71282-Cirurgia do ambulatório 0,00 0,00   

               71283-Programas verticais 0,00 0,00   

               71284-Plano de convergência 0,00 0,00 0,0% 

               712185 - Valor Capitacional 78.712.341,00 84.397.057,89 0,0% 

               712188 - Internos   333.858,42 0,0% 

               71289-Outras prestações serviços de saúde 33.819,00 0,00   

            7129-Outras prestações de serviços 100.601,00 73.923,29 -26,5% 

      Sub-total 81.099.489,00 86.936.242,27 7,2% 

% s/ total geral 97,00 103,98   
    
      72-Impostos e taxas 4.000,00 9.170,37 129,3% 

 % s/ total geral 0,00 0,01 129,3% 
    
      73-Proveitos suplementares 1.035.438,00 872.751,35 -15,7% 

  % s/ total geral 1,24 1,04   
    
      74-Transf. e subsídios correntes obtidos 110.780,00 211.460,77 90,9% 

         741-Transferências-Tesouro       

         742-Transferências correntes obtidas 0,00 8.909,27  

            7421-Do IGIF 0,00 0,00   

            7422-Do PIDDAC 0,00 2.012,25   

            7423-Do FSE 0,00 6.897,02   

            7429-Outras Transferências Correntes Obtidas 0,00 0,00   

         743-Sub. correntes obtidos-Outros entes públicos 63.455,00 202.551,50   

         749-Sub. correntes obtidos-De outras entidades 47.325,00 0,00   

 Sub-total 110.780,00 211.460,77 90,9% 

   % s/ total geral 0,13 0,25   
    
      75-Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00   

    % s/ total geral       
    
      76-Outros proveitos e ganhos operacionais 998.770,00 595.001,44 -40,4% 

         761-ACSS 624.518,00 295.916,07   

         762-Reembolsos 276.835,00 256.687,02 -7,3% 

         763-Produtos de fabricação interna       

         768-Outros não espec. alheios valor acrescentado       

         769-Outros 97.417,00 42.398,35 -56,5% 

  Sub-total 998.770,00 595.001,44 -40,4% 

     % s/ total geral 1,19 0,71   
    
      78-Proveitos e ganhos financeiros 34.436,00 1.761,50 -94,9% 

      % s/ total geral 0,04 0,00   
    
      79-Proveitos e ganhos extraordinários 323.867,25 799.080,28 146,7% 

       % s/ total geral 0,39 0,96   
    

   TOTAL GERAL 83.606.780,25 89.425.467,98 7,0% 
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14. ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida pelo Sistema Normalização 

Contabilístico (designado SNC). 

As notas consideradas reportam ao período de encerramento do exercício em 31/12/2016.  

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE  

1. Designação da entidade 

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E26 é uma entidade pública empresarial27, com 

um capital social de 88.400.000 euros28. 

Engloba o Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, e os Centros de Saúde de Aljustrel, 

Almodôvar, Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, 

Ourique, Serpa, e Vidigueira29. Foi criada em 1 de Outubro de 2008 pelo Dec. Lei nº 183/2008 de 

4 de Setembro, sendo uma entidade pública empresarial (E.P.E), cujo acionista é o Estado. 

Pessoa coletiva de direito público, com natureza empresarial, é dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial, nos termos do Dec. Lei nº 558/99 de 17 de Dezembro e 

do art.º 18º do anexo da Lei nº 27/2002 de 8 de Novembro. Em consequência, é-lhe aplicado o 

regime jurídico do Sector Empresarial do Estado (Dec. Lei nº 558/99 de 17 de Dezembro) e, 

subsidiariamente, o Código das Sociedades Comerciais (CSC).  

2. Sede 

A ULSBA EPE, tem o número de identificação de pessoa coletiva nº 508754275 e sede social na 

rua Dr. António Fernando Covas Lima s/n, em Beja. 

 

 

                                                        
26 Doravante designada ULSBA,EPE 

27 A ULSBA,EPE, foi criada pelo DL nº 183/2008 de 4 de Setembro de 2008.  

28 O capital inicial da ULSBA,EPE foi constituído pelo capital estatutário do anterior Centro Hospitalar do Baixo Alentejo EPE, e uma dotação 
em capital de 3.538.000,00 €, seguindo-se diversos aumentos de capital conforme certidão permanente. 

29 Todos os Centros de Saúde do Baixo Alentejo, com excepção do Centro de Saúde de Odemira (O Hospital de São Paulo foi transferido 
para a Santa Casa Misericórdia em Janeiro de 2015). 
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3. Natureza da Atividade 

A ULSBA como entidade integrante do Serviço Nacional de Saúde, tem como missão a prestação 

integrada de cuidados de saúde e atividades conexas à população de uma área circunscrita à 

grande parte do Baixo Alentejo30englobando nessa prestação os diferentes níveis de cuidados, 

desde os cuidados de saúde primários aos cuidados continuados, integrando-se, na área 

hospitalar, da rede de hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

1. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

1.1. Adoção do referencial contabilístico sistema de Normalização Contabilístico 

(SNC)  

A ULSBA EPE adotou o referencial contabilístico SNC31. As demonstrações financeiras foram 

assim preparadas de acordo com o referencial contabilístico, Sistema de Normalização 

Contabilístico (SNC) aprovado pelo Decreto-Lei nº 158/2009 de 13 de Julho e em vigor à data de 

31/12/2017. O SNC tem por base as normas internacionais de contabilidade, adotadas pela 

União Europeia, conforme Regulamento (CE) nº 1606/2002 do Parlamento Europeu e Conselho 

de 19 de Julho. Foram preparadas no pressuposto da continuidade e do acréscimo, tendo como 

principal base de mensuração o custo histórico. Assim, as demonstrações financeiras estão 

influenciadas pela utilização deste referencial contabilístico em detrimento do anterior 

POCMS32. A alteração do referencial contabilístico influenciou as demonstrações financeiras, e 

em especial, a sua comparabilidade no sector da saúde, em virtude de haver hospitais que 

optaram por este sistema e referencial contabilístico e outros não, de acordo com o Despacho 

nº 1507/2014 do Ministério das finanças e da Saúde, alterado pelo Despacho nº 3016-A/2015 

da Exma. Secretária de Estado do Tesouro. 

1.2. Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, 

tenham sido derrogados e dos respetivos efeitos nas demonstrações 

financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem 

verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade 

                                                        
30 Área geográfica descrita no R&C 2017. 

31 Sistema de Normalização Contabilística. 
32 Plano Oficial de Contabilidade do Ministério da Saúde. 
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O referencial contabilístico utilizado não permitiu contabilizar os gastos e rendimentos de anos 

anteriores, numa conta específica do próprio SNC, porquanto não foi definida uma conta no 

referencial contabilístico SNC (plano contas da aplicação, controlada pela ACSS) para a 

contabilização dos mesmos. Apesar disso, foram constituídas diversas contas (POCMS) 

referentes a anos anteriores: 621999 – Outros subcontratos – anos anteriores (256.456,97 €), 

622987 – Outros fornecimentos e serviços anos anteriores (16.741,56 €); 6581169 – Outros 

custos operacionais – anos anteriores (38.345,81 €); 6922 - Dívidas incobráveis de anos 

anteriores (54.724,76 €); 7122999 – Taxas moderadoras de anos anteriores (2.361,05 €);  7399 – 

Proveitos suplementares – Outros (31,29 €); 798822 – Protocolo Apifarma - anos anteriores 

(126,08 €) – anos anteriores. Assim, os montantes dos gastos de “anos anteriores” foram 

contabilizados nas contas descritas, apesar de serem transferidos nas demonstrações financeiras 

para as rubricas respetivas (contas SNC 6883 e 7883).  

1.3. Indicação e comentário das contas do balanço e demonstração de resultados 

cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do ano anterior  

Como já referido no ponto anterior, a comparabilidade de algumas contas, poderão ter ficado 

afetadas pela falta de contas obrigatórias no sistema de normalização contabilístico. Assim, 

estão influenciadas, por exemplo, na sua comparabilidade com anos anteriores, os 

fornecimentos e serviços externos, e outras. A comparabilidade poderá ter ficado afetada, pois 

no exercício anterior, não existiam as contas de anos anteriores.  

A ACSS efetuou a validação dos contratos programa, elaborando os quadros 14.1 e 14.2. Os 

mesmos serão objeto de análise para regularização dos valores se a ULSBA concordar com os 

mesmos.  
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Quadro 14.1: Cálculo dos valores de atividade económica contrato programa 

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE   
ATIVIDADE ECONÓMICA 

A Contrato Programa 
Entidades Contratadas 

1055   B Contrato Programa 
Validação ACSS 

1055 

A1 Produção Contratada 
  

B1 Produção Estimada 
ACSS   

  2007 0,00   2007 0,00 

  2008 43 886 659,57   2008 0,00 

  2009 77 961 935,16   2009 0,00 

  2010 87 540 273,06   2010 0,00 

  2011 83 239 036,85   2011 0,00 

  2012 78 527 620,51   2012 0,00 

  2013 76 444 168,20   2013 0,00 

  2014 66 676 834,56   2014 0,00 

  2015 69 230 587,76   2015 5 712 450,89 

  2016 80 700 154,68   2016 0,00 

SUBTOTAL 664 207 270,35 SUBTOTAL 5 712 450,89 
A2 Incentivos 

Contratados   
B2 Incentivos 

Estimados 
ACSS 

  

  2007 0,00   2007 0,00 

  2008 0,00   2008 0,00 

  2009 0,00   2009 0,00 

  2010 0,00   2010 0,00 

  2011 0,00   2011 0,00 

  2012 0,00   2012 0,00 

  2013 0,00   2013 0,00 

  2014 7 348 548,00   2014 293 941,93 

  2015 7 632 936,00   2015 7 144 428,10 

  2016 8 929 827,00   2016 8 358 318,07 

SUBTOTAL 23 911 311,00 SUBTOTAL 15 796 688,10 
A3 Verbas 

convergência/Adendas   
B3 Faturação emitida 

à 
ACSS 

  

  2007 0,00   2007 0,00 

  2008 0,00   2008 42 871 705,74 

  2009 0,00   2009 77 678 529,40 

  2010 0,00   2010 87 177 211,80 

  2011 0,00   2011 79 310 540,47 

  2012 4 864 008,00   2012 82 056 068,01 

  2013 1 984 294,24   2013 77 156 283,64 

  2014 2 173 931,00   2014 75 383 646,12 

  2015 5 717 962,72   2015 69 146 537,09 

  2016 1 468 079,96   2016 69 177 123,48 

SUBTOTAL 16 208 275,92 SUBTOTAL 659 957 645,75 
A4= 
(A1+A2+A3) Total Contratado   

B4= 
(B1+B2+B3) Total validado 

ACSS   

  2007 0,00   2007 0,00 

  2008 43 886 659,57   2008 42 871 705,74 

  2009 77 961 935,16   2009 77 678 529,40 

  2010 87 540 273,06   2010 87 177 211,80 

  2011 83 239 036,85   2011 79 310 540,47 

  2012 83 391 628,51   2012 82 056 068,01 

  2013 78 428 462,44   2013 77 156 283,64 

  2014 76 199 313,56   2014 75 677 588,05 

  2015 82 581 486,48   2015 82 003 416,08 

  2016 91 098 061,64   2016 77 535 441,55 

TOTAL 704 326 857,27 TOTAL 681 466 784,74 
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Quadro 14.2: Movimento financeiro contrato programa 

MOVIMENTO FINANCEIRO 
C Saldo Conta 

Corrente 
1055 

C1 = 
B4-

Penalidades 

Faturação 
estimada   

  2007 0,00 

  2008 42 871 705,74 

  2009 75 424 057,13 

  2010 83 501 682,14 

  2011 78 300 880,36 

  2012 80 848 893,39 

  2013 77 137 172,60 

  2014 75 677 588,05 

  2015 82 003 416,08 

  2016 77 535 441,55 

SUBTOTAL 673 300 837,03 
C2 Adiantamentos 

efetuados   

  2007 0,00 

  2008 43 962 283,85 

  2009 77 678 529,56 

  2010 87 540 273,06 

  2011 81 374 936,65 

  2012 77 226 087,95 

  2013 75 835 621,63 

  2014 73 901 360,00 

  2015 80 420 473,83 

  2016 88 929 406,12 

SUBTOTAL 686 868 972,65 
C3=C1-C2 Saldo favor 

entidade   

  2007 0,00 

  2008 -1 090 578,11 

  2009 -2 254 472,43 

  2010 -4 038 590,92 

  2011 -3 074 056,30 

  2012 3 622 805,44 

  2013 1 301 550,97 

  2014 1 776 228,05 

  2015 1 582 942,25 

  2016 -11 393 964,57 

TOTAL -13 568 135,62 

Sobre este quadro construído pela ACSS, há a considerar: 

a) O ofício 8868/2018 da ACSS, recebido a 5 de março de 2018, dá instruções para que a 

ULSBA revele na sua conta 2195 o saldo em aberto, para cada um dos anos de contrato, 

apurado pela ACSS de acordo com a posição de Caixa a 31/12/2016, ou seja, na ótica da 

contabilidade pública, à data do fecho do provisório do ano de 2016. Sendo que a 

diferença para o valor apurado pela ULSBA deve ser registada na conta 59; 

b) Estas instruções partem do pressuposto de que a ULSBA só registaria as penalizações 

após a receção dos ofícios de encerramentos de contas dos respetivos contrato-
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programa e que por isso nunca teria registado contabilisticamente desde 2008 as 

penalizações estimadas a assumir pelos incumprimentos das metas de produção, de 

incentivos e de deveres de prestação de informação e outras obrigações. Só nessa 

medida se compreende que recomendasse o registo da diferença na conta de Resultados 

Transitados; 

c) A síntese do oficio nº 8868 não considera os valores do encerramento de contas dos CP 

dos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, nem considera a Adenda ao CP 2016, bem como as 

instruções recebidas da ACSS a 22 de março para contabilizar os financiamentos 

extraordinários recebidos durante o ano de 2017 como valor do contrato, ou seja, como 

proveitos; 

d) Assim, a síntese do oficio nº 8868 reflete uma posição financeira muito desatualizada, e 

divergente das diversas instruções dadas pela ACSS. Assim, foi solicitado um 

esclarecimento via email a 12-03-2018, para o qual não obtivemos até à data qualquer 

resposta; 

e) Por não termos recebido qualquer esclarecimento e porque consideramos que  a ULSBA 

adotou o referencial contabilístico SNC  baseado no princípio do acréscimo, e por já 

terem sido registadas ao longo dos anos nas contas de rendimentos e de resultados 

transitados todos os ajustamentos por conta das penalidades dos contrato-Programa, 

entendemos que as instruções do oficio nº 8868 são contraditórias com as restantes 

instruções da ACSS e  violam o esquema conceptual do SNC, pelo que, não as seguimos; 

f) No encerramento do exercício de 2016, como já eram conhecidos os valores finais das 

penalizações dos CP de 2010 a 2012 e os saldos em aberto (os ofícios de encerramento 

de contas datam do final de janeiro de 2017), a ULSBA fez refletir na conta 56 desse 

mesmo exercício económico os seguintes valores: 

Ano

Penalização 

Contabilizada no 

proprio exercício

Penal ização 

apurada pela Acss -

  incentivos

Penalização 

apurada pela Acss - 

produção

Contabilizado na 56 

(Diferença entre a 

penalização 

registada e a 

apurada pela ACSS)

2010                           -   €      3.317.349,73 €         623.915,28 € -      3.941.265,01 € 

2011     2.911.449,00 €     3.679.712,57 €      1.009.660,11 € -      1.777.923,68 € 

2012      2.524.722,00 €     1.308.351,41 €      1.207.174,62 €                 9.195,97 € 

-      5.709.992,72 € Total de Penalizações dos CP 2010-2012 refletidas na 56  

g) No exercício económico de 2016, fizemos refletir na conta SNC 56 (Resultados 

Transitados) as penalizações dos Contratos Programa de 2013 e 2015, que apesar de 
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ainda não estarem encerrados, já tínhamos conhecimento do valor aproximado das 

penalidades calculadas com base na informação mais recentes do Mapa Q1 do SICA e 

dos ficheiros mensais de acompanhamento da faturação enviados pela ACSS. Assim, 

neste período económico, debitámos a conta de resultados Transitados 56 num total de 

9.594.491,35 €, conforme quadro seguinte: 

 

Ano

Penalização 

Contabil izada 

no próprio 

exercício

Penalização 

 incentivos – com 

base no Mapa Q1 

do SICA

Penalização produção 

– com base nos 

ficheiros de 

acompanhamento

Valor em falta contabil izado na 

56 (Diferença entre a 

penalização registada e a 

apurada pela ACSS)

2013 2.730.873,00 €  1.264.102,40 € 1.348.847,47 € -117.923,13 € 

2014 1.801.819,00 €  764.249,00 € 2.521.207,02 € 1.483.637,02 € 

2015 1.803.270,64 € 1.803.270,64  € 2.518.784,74 € 2.518.784,74 € 

-  3.884.498,63 € Total de Penalizações dos CP 2013-2015 refletidas na 59  

Nota: As penalizações por incumprimento da produção foram estimadas partindo do pressuposto que não iríamos penalizar na 
linha de produção dos atendimentos da urgência básica porque havíamos feito uma exposição à ACSS  no sentido de não ser 
aplicada a penalização, já que os atendimentos de urgência tinham sido efetivamente realizados nos SUB. Na obstante, tinham 
sido registados no SINUS e não no SONHO, uma vez que ainda não se tinha feito a transição tecnológica/informática, que só veio 
a fazer-se em meados de 2015.) Também não considerámos uma penalização no HIV pois à data não eram conhecidas as 
validações que a ACSS estava a fazer. Em relação aos Incentivos de 2015, como não nos deram o mapa Q1, considerámos que a 
penalização contabilizada no próprio exercício seria suficiente. 

 

h) Nas contas do exercício económico de 2017, debitámos novamente a 56 (resultados 

transitados) por conta da correção de penalizações dos anos de 2013 a 2016, porque, 

entretanto, já tínhamos mais informação atualizada sobre os CP. O referente ao ano de 

2013 foi encerrado (oficio recebido em fevereiro de 2018), as validações do programa de 

tratamento dos doentes com HIV dos anos de 2013 a 2016 já tinham sido feitas pela 

ACSS e os valores dos indicadores associados ao IDG (Incentivos) de vários anos já 

haviam sido atualizados. Assim, nas contas de 2017 debitámos a conta SNC 56 por 

840.765,05€, conforme quadro seguinte: 

Ano
Penalização apurada pela 

Acss -  Incentivos, tendo em 

conta mapa Q1 de 03/2018

Penalização apurada pela 

Acss -  Produção, tendo 

em conta mapas de 

03/2018

Penalização 

apurada pela Acss 

-  Outras

Total de Penalizações 

conhecidas à data de fecho 

de 2017

Total de Penalizações já 

contabil izadas no próprio 

exercício e em 2016

O que falta 

contabilizar na 59 

em 2017

2013 1.127.031,10 € 2.105.298,32 € 19.111,04 €    3.251.440,46 €   2.612.949,87 €  638.490,58 € 

2014 764.249,00 € 3.559.747,31 € - €    4.323.996,31 €   3.285.456,02 €  1.038.540,29 € 

2015 1.633.448,30 € 2.788.222,52 € - €    4.421.670,82 €   4.322.055,38 €  99.615,45 € 

2016 767.965,10 € 864.251,97 € - €    1.632.217,07 €   2.568.098,34 € - 935.881,27 € 

   13.629.324,66 €    12.788.559,61 €  840.765,05 € Total
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i) Decorrente destas contabilizações, o saldo da 2195 (POCMS) no encerramento de 2016 

apresentava um saldo de 5.167.016,47€. Caso adotássemos as orientações do oficio, da 

ACSS, teríamos de registar a diferença para o saldo da ACSS (13.568.135,62), ou seja, 

8.401.119,15, na conta SNC 56. Isto significaria uma dupla contabilização das 

penalizações nos Resultados Transitados, que contrairia todas as regras contabilísticas; 

j) Adicionalmente, há a esclarecer que na síntese do oficio nº 8868 não são considerados 

como proveito do exercício os financiamentos extraordinários recebidos nesse ano e que 

se materializaram em adenda, tendo a ULSBA recebido instruções em 27 de março de 

2016 para os registar como rendimentos; 

k) E em 22 de março de 2018 recebemos instruções da ACSS para registar como 

rendimento os financiamentos extraordinários recebidos durante o ano de 2017. 

2. Principais políticas contabilísticas 

2.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras 

Esta norma tem por base, a norma internacional de contabilidade IAS 8 – Políticas 

Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros, adotada do Regulamento (CE) 

nº 1126/2008 da Comissão, de 3 de novembro. Tem como objetivo melhorar a relevância e 

fiabilidade das demonstrações financeiras de uma entidade, no caso a ULSBA, e a sua 

comparabilidade ao longo do tempo com as demonstrações financeiras de outras entidades 

(NCRF 4, § 1)). 

A depreciação e amortização dos bens do ativo fixo tangível, ativo intangível, foram efetuadas 

tendo por base as taxas do Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de setembro. Os ativos fixos 

tangíveis foram reconhecidos como ativo, tendo por base o fluxo de futuros benefícios 

económicos para a entidade e apenas os que foram mensurados fiavelmente. 

Assim, o custo do ativo fixo tangível engloba: 

• O seu preço de compra, incluindo os seus direitos de importação e os impostos de 

compra não reembolsáveis (caso do IVA), após a dedução dos descontos e abatimentos; 

• Quaisquer outros custos atribuíveis para colocar o ativo na localização e condição 

necessária, bem como o funcionamento do mesmo; 

• A estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção do item e de restauração 

do local onde está localizado. 
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Quanto aos ativos intangíveis e propriedades de investimento foram mensurados de acordo com 

as regras da NCRF 6, NCRF 7, NCRF 11 e NCRF 12. 

Não existem ativos intangíveis com vida útil indefinida, pelo que, todos os bens foram 

amortizados. Não houve registos ao justo valor, valor pelo qual um ativo pode ser trocado, ou 

passivo liquidado entre partes conhecedoras e dispostas a isso, em transações onde não haja 

conhecimento entre elas; 

Não houve registos ao valor presente, atendendo que o ativo não foi escriturado ao valor 

presente descontado de futuros influxos líquidos de caixa que se podia esperar dos negócios 

exercidos. E os passivos não foram registados ao valor presente, descontados dos futuros efluxos 

de caixa ou seus equivalentes que se esperaria serem necessários para liquidar os passivos no 

decorrer dos negócios efetuados. 

Ao nível da demonstração de resultados, os réditos foram mensurados tendo por base a 

aplicação da NCRF 20 e ao nível dos gastos, a associação entre gastos incorridos e a obtenção 

dos rendimentos derivados desses mesmos gastos. 

A ULSBA tem vindo a adotar uma política contabilística de não depreciar os bens de valor inferior 

a 1.000 euros, incluindo bens considerados de desgaste rápido, num único período de 

tributação, mantendo a consistência da mesma política de anos anteriores. 

2.2. Outras políticas contabilísticas relevantes 

Não houve alteração das políticas contabilísticas aplicadas nas normas contabilísticas de relato 

financeiro que alterassem de forma substancial o valor do capital próprio. 

Contudo, foram contabilizados na conta “resultados transitados - regularizações” 1.521.606,09 € 

a débito e 473.549,41 € € a crédito com impacto fiscal.  

A base de mensuração das demonstrações financeiras foi: 

a) Ativos tangíveis e intangíveis  

O ativo fixo tangível encontra-se valorizado ao custo histórico, pelo preço de aquisição, incluindo 

despesas suportadas direta ou indiretamente para colocar os bens nos respetivos serviços.  

Não foi utilizado o justo valor. 
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As depreciações são calculadas pelo método das quotas constantes de acordo com o Decreto 

Regulamentar nº 25/2009 de 14 de setembro.  

As ofertas33 foram valorizadas aos preços de mercado (entenda-se, justo valor, a parte dos 

equipamentos): 

Bens de equipamento: foram doados bens em espécie no valor de 17.925,08 €; 

Houve ainda a doação de 1.220 €, em dinheiro; 

Todos os donativos ocorreram ao abrigo do estatuto do mecenato, tendo a ULSBA, enviado a 

modelo 25 à autoridade tributária. 

O quadro seguinte demonstra as taxas de amortização utilizadas em 2017. 

Quadro 14.3: Imobilizações – Taxas 

 
Taxas mínimas Taxas máximas Nº anos mínimo Nº anos máximo 

EDIFICIOS 2% 33,33% 50 ANOS 3 ANOS 

EQ. BASICO 12,5% 33,33% 8 ANOS 3 ANOS 

EQ. TRANSP. 12,5% 25,0% 8 ANOS 4 ANOS 

UTENSILIOS 12,5% 33,33 % 8 ANOS 3 ANOS 

EQ.ADMINISTRATIVO 12,5% 33,33 % 8 ANOS 3 ANOS 

EQ.INFORMATICO 12,5% 33,3% 8 ANOS 3 ANOS 

 

A ULSBA tem vindo a registar todos os edifícios do seu ativo fixo tangível na Conservatória do 

Registo Predial. Assim, até à data de 31/12/2017, estavam registados na mesma os edifícios 

descritos na tabela, em baixo. 

Existem ainda alguns prédios urbanos por registar na conservatória do registo predial que 

respeitam aos edifícios dos centros de saúde construídos pelo estado, sem que tenham sido 

tomadas, à data, diligências para atualizar os registos dos terrenos onde foram edificados, 

constando ainda nas conservatórias de registo predial em nome dos antigos proprietários 

(Dioceses, Camaras Municipais, Ministérios, particulares já falecidos). Não tendo sido facultados 

elementos e documentação pelas entidades responsáveis pelas construções, torna-se num 

trabalho muito moroso e com muitos obstáculos, sendo muito difícil obter um título de 

propriedade e proceder à escritura pública, que transfira a propriedade para a ULSBA. 

                                                        
33 Bens e dinheiro oferecidos por entidades à ULSBA. 



 

 

 

234 RELATÓRIO E CONTAS 2017
6  

 

Não estão registados os Centros de Saúde de Alvito, Barrancos, Aljustrel, cujos edifícios fazem 

parte do cadastro da ULSBA, mas não estão registados na Conservatória Predial. A sua utilização 

pela ULSBA e registo no cadastro implica a depreciação dos mesmos. O não registo e 

depreciação tem implicações fiscais. 

Estavam registados na Conservatória os edifícios que constam do quadro seguinte. 

Quadro 14.4: Imóveis registados na Conservatória do Registo Predial 

IMÓVEIS REGISTADOS EM NOME DA ULSBA/EPE

Prédio nº. MORADA FREGUESIA Art. M. Finanças FRACÇÃO

139 Rua Salvador Alhende, Nº.6, 3º Dtº. União Freguesias Beja 2324 M

82 R.Dr.Manuel Marques Costa, Nº.1, 1º Dtº. União Freguesias Beja 2312 D

1555 Gaveto da R.Eça Queiroz e Ramalho Ortigão União Freguesias Beja 1953 - Novo

105 Rua Pablo Neruda, Nº.15, R/C Esq União Freguesias Beja 3035 B

112 Rua Pablo Neruda, Nº.17, R/C Esq. União Freguesias Beja 2810 A

114 Rua Pablo Neruda, Nº.11, R/C União Freguesias Beja 2798 A

117 Rua Antº. Vilar e David Abreu, Nº.8, r/c Dtº. União Freguesias Beja 2814 B

436 Rua Rainha D. Amélia, Nº.2 União Freguesias Beja 437- Novo

852 Rua Nova Santo António Brinches 1124

6438 Rua de Ervidel União Juntas F.F.Alentejo 1792 - Novo

( Dispensário )

1762 Av.General Humberto Delgado União Fr.Castro Verde 2899 - Novo

2291 Avª. De Algares União Freg. Aljustrel 1479 - Novo

2292 Avª. 1º Maio União Freg. Aljustrel 1387 - Novo

1174 Rua António Fernando Covas Lima União Freguesias Beja 1664 - Novo

1234 Gaveto das Ruas D. Frei Amador Arrais e Rua 5 União Freguesias Beja 3 L

Outubro, Nº.27-B, 1º Dtº., 7800-416 BEJA

1234 Rua Frei Amador Arrais, Nº.24, 2º.Dtº. União Freguesias Beja 3 N

Outubro, Nº.27-B, 2º Dtº., 7800-416 BEJA

1234 Gaveto das Ruas D. Frei Amador Arrais e Rua 5 União Freguesias Beja 3 G

Outubro, Nº.27-B, 1º Dtº., 7800-416 BEJA

1234 Gaveto das Ruas D. Frei Amador Arrais e Rua 5 União Freguesias Beja 3 H

Outubro, Nº.27-B, 1º Esqº., 7800-416 BEJA

Omisso Largo do Côrro - Serpa União Freguesias Serpa U-3426

C.R.P. ( Serviço de Fisioterapia )

Não regist. Rua Dr. Santos Martins - C.S.Mértola Mértola 3208

C.R.P 4 Pisos:  Cave/Rc/Sotão/1 Andar

Não regist. Rua D. José Patrocinio Dias - Beja União Freguesias Beja 2845

C.R.P (Centro Saúde - Beja I )

Omisso União fregues ias

C.R.P.  Semblana, 7700-270 Srª.Graça Padrões Almodôvar e Graça Padrões 641

Almodovar Extensão Saúde de Semblana

Omisso Rua de Trás, 7700-232 Rosário ROSÁRIO 605  
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Estavam por registar na Conservatória, os seguintes edifícios: 

Quadro 14.5: Imóveis propriedade da ULSBA sem registo na Conservatória 

MORADA FREGUESIA Artº M. Finanças

Centro Saúde  Alvito Alvito

CDP Ocupado Sim

Centro Saúde Beja II Santiago Maior

Centro Saúde Cuba Cuba

Centro Saúde Ferreira do Alentejo Ferreira do Alentejo 2959

Centro Saúde Moura Santo Agostinho 2959

Centro Saúde Serpa Salvador

Extensão Saúde Pias Pias

Extensão Saúde Vale de Vargo Vale de Vargo

Extensão Saúde V.N.S.Bento Vila Nova S. Bento

Extensão Saúde Ficalho Vila Verde Ficalho  

 

Os Centros de Saúde de Alvito e Beja II, não são propriedade da ULSBA. 

 

c) Imparidade de ativos 

Sempre que o valor recuperável seja inferior ao valor registado na contabilidade, a diferença 

será registada na conta “perdas por imparidade”. Se a mesma diminuir, será registada a reversão 

da perda por imparidade. Espera-se, em anos futuros, registar a imparidade dos mesmos bens, 

conforme deliberação do Órgão de Gestão. 

d) Ativos e passivos financeiros 

Ativo financeiro é qualquer ativo que seja considerado dinheiro ou direito contratual passível de 

ser trocado por dinheiro. Um passivo financeiro é um passivo que se consubstancie na obrigação 

de entrega de dinheiro. Desta forma a ULSBA registou os ativos e passivos financeiros ao custo, 

seguindo as regras da NCRF 27. 

e) Contas a receber 

As contas a receber, em principal, as contas de clientes estão mensuradas ao custo, ou custo 

deduzido de imparidades. Foram registadas pelo valor líquido, deduzido das imparidades. 

Todas as dívidas de clientes foram registadas em ativo corrente, partindo do pressuposto que 

serão cobradas em um ano.  
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Não têm juros implícitos e a imparidade foi calculada tendo por base os processos existentes em 

tribunal e a cobrabilidade. As imparidades de clientes ascenderam a 5.755.127,64 € no ano de 

2017. 

Há, contudo, ter em conta a dificuldade de registo das imparidades de acordo com as normas do 

SNC (de relato financeiro), devido, à dificuldade de analisar a contingência de cada documento 

contabilístico. 

Desta forma, as mesmas, podem estar influenciadas pelo critério seguido no registo, porquanto, 

a ULSBA face às dificuldades acima transcritas, registou em imparidades, todas as dívidas de 

subsistemas que deixaram de existir, os independentes e seguradoras, cujos documentos datam 

de anos anteriores a 2016.  

Há que salientar o facto de não ser possível verificar a aceitabilidade fiscal das mesmas, por 

serem numerosas, e ser impraticável verificar se para cada documento foram executadas as 

diligências necessárias para cobrar o crédito. Presume-se que sim, atendendo, à existência de 

um serviço de contencioso, que envia ofícios de cobrança aos utentes. Desta forma, atendendo a 

esta situação, não foi usado o critério fiscal. 

f) Contas a pagar 

As contas a pagar, em especial, contas de fornecedores e outros credores foram registadas em 

ativo corrente, partindo do pressuposto que serão pagas em um ano, tal como é imposto por 

legislação própria com limite de prazo médio de pagamento. 

As contas a pagar foram registadas ao preço nominal. 

g) Rédito 

O rédito foi mensurado pela contraprestação recebida ou a receber. A ULSBA não liquida IVA, 

salvo em situações especiais, atendendo ao enquadramento no regime de IVA normal mensal 

com afetação real de bens, pelo que, os rendimentos registados, não incluem IVA e estão 

deduzidos de descontos e abatimentos. 

Foram registados os objetivos regionais decorrentes do contrato programa e ao mesmo tempo, 

pelo não cumprimento dos mesmos (apenas alguns itens) a ULSBA penalizou em 1.917.809,10 €, 

relativo a produção e 777.730,07 € de contrato programa. A justificação para a penalização dos 
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objetivos obedece a critérios de validação e monitoramento da área operacional e financeira, 

validados pela ACSS/ARS. 

h) Eventos subsequentes 

Os eventos subsequentes após a data do balanço, estão refletidos nas demonstrações 

financeiras. Todos os que sejam de valor materialmente relevante, serão explicados em nota 

própria deste Anexo. 

i) Moeda de apresentação das demonstrações financeiras 

A apresentação das demonstrações financeiras foi efetuada na moeda Euro. 

j) O imposto sobre o rendimento do exercício 

O imposto sobre o rendimento do exercício foi calculado tendo por base as tributações 

autónomas. Apesar do resultado líquido ser negativo, os efeitos das variações patrimoniais 

negativas, não vai influenciar o resultado líquido fiscal implicando que a ULSBA apenas vá pagar 

Imposto do Rendimento sobre as Pessoas Coletivas (IRC) correspondente às tributações 

autónomas (diga-se, imposto estimado).  

l) Locações financeiras 

As locações financeiras são contabilizadas no ativo da ULSBA se forem transferidos todos os 

riscos e responsabilidades, bem como vantagens da posse do ativo, caso contrário, são 

contabilizados como locações operacionais. 

Assim, o bem é registado no ativo da ULSBA, sendo as rendas divididas em juros e amortização 

financeira, sendo deduzida ao valor da dívida e aqueles, registados como gasto financeiro.  

m) Imparidades de dívidas a clientes 

A ULSBA tem vindo a contabilizar as dívidas de clientes, reconhecendo imparidades, que em 

31/12/2017 ascendem a 5.755.127,64€. 

 

2.3. Juízos de valor (excetuando os que envolvem estimativas) que o órgão de 

gestão fez no processo de aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram 

maior impacto nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras 
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A contabilização de imparidades em inventários e o registo de provisões nos processos de 

dívidas judiciais tiveram por base estimativas previamente definidas. Assim, na área dos 

inventários, utilizou-se o critério dos bens sem movimento no último ano. 

Por sua vez, o registo das provisões em processo judiciais, resultou da definição de uma 

estimativa perante a qual, há forte probabilidade de saída de efluxos financeiros no futuro. 

Assim, foi decidido provisionar todos os processos judiciais, onde havia forte probabilidade da 

ULSBA perder a ação no tribunal. O critério para a definição dessa estimativa, foi uma 

probabilidade acima de 50% de perder a ação em tribunal. 

Por sua vez, último juízo de valor dos ativos decorreu no ano de 2006, quando uma empresa 

externa avaliou os ativos da instituição tendo sido constituídas reservas de reavaliação no valor 

de 17.626.356,40 €. Estas reservas de reavaliação, no presente exercício foram realizadas de 

acordo com o uso. 

2.4. Principais pressupostos relativos ao futuro (envolvendo risco significativo de 

provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos 

durante o ano financeiro seguinte) 

Sabendo da especificidade do sector, nada pressupõe, o risco de continuar as operações, quer 

do ponto de vista operacional do exercício da atividade médica, risco ambiental, risco financeiro, 

pressões da comunidade ou mesmo decisões de gestão, capazes de influenciar materialmente as 

demonstrações financeiras. Contudo, como é demonstrado em nota própria, o capital próprio da 

instituição é negativo, o que poderia pressupor um risco de continuidade das operações. 

Contudo, atendendo ao já explicado, e visto tratar-se de uma instituição cujo acionista principal 

e único é o Estado Português, o nível de risco na continuidade das operações é diminuto. 

2.5. Principais fontes de incerteza das estimativas (envolvendo risco significativo 

de provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e 

passivos durante o ano financeiro seguinte) 

 

1 – Ativos Fixos Tangíveis e propriedades de investimento 

Não estão perspetivados riscos de incerteza de estimativa, porquanto os ativos fixos tangíveis 

foram registados ao custo histórico deduzidos das depreciações. 
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2 – Imparidade de contas a receber 

Há forte risco de incobrabilidade de alguns créditos e, em especial, de não deixar prescrever as 

dívidas de utentes e seguradoras, a partir dos três anos.  

3 – Impostos diferidos 

A ULSBA no corrente exercício, não contabilizou impostos diferidos, nas diferenças temporárias 

tributáveis, por o resultado liquido fiscal não implicar o pagamento de impostos, salvo o 

respeitante a tributações autónomas. 

De realçar ainda, que na conta SNC 593 – Subsídios projetos cofinanciados pela EU, está sujeita à 

contabilização do impacto fiscal dos impostos diferidos. Só nesta conta, os mesmos foram 

contabilizados de acordo com quadro inserido em nota própria deste anexo. 

3. Fluxos de Caixa 

3.1. Comentário da gerência sobre a quantia dos saldos significativos de caixa e 

seus equivalentes que não estão disponíveis para uso 

Tal como preconizado na NCRF 2, esta nota visa efetuar um comentário sobre a demonstração 

das divulgações nos fluxos de caixa. 

A demonstração de fluxos de caixa foi preparada tendo por base o método direto.  

Assim, sobre os valores tipificados na DFC, a ULSBA tem todas as quantias de caixa e seus 

equivalentes disponíveis para uso. 

Todavia, há valores pré-definidos pelo Órgão de Gestão, relativos a fundos de maneio atribuídos 

a serviços e/ou Centros de Saúde, que apesar de serem atualizados ao nível das entradas e 

saídas de dinheiro, constituem um fundo fixo. Os fundos fixos estão tipificados no quadro: 
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Quadro 14.6: Fundo de Maneio 

  Valor 

Aprovisionamento 987,5 € 

Serviço de Doentes 1.000,0 € 

Centros de Saúde 

Aljustrel 500,0 € 

Almodôvar 1.000,0 € 

Alvito 700,0 € 

Barrancos 500,0 € 

Beja 3.100,0 € 

Castro Verde 1.420,0 € 

Cuba 1.000,0 € 

ferreira do alentejo 700,0 € 

Mértola 650,0 € 

Moura 1.300,0 € 

Ourique 500,0 € 

Serpa 200,0 € 

Vidigueira 1.100,0 € 

Total 14.657,5 € 
 

3.2. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos 

bancários 

Em 31 de Dezembro de 2017, os saldos detalhados dos componentes de caixa estão 

discriminados no quadro seguinte. 

Quadro 14.7: Mapa anexo à demonstração de fluxos de caixa 

Rubricas 2017 2016

Numerário 15 567,28 16 521,49
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 681 309,73 298.191,04
Equivalentes a caixa
  Caixa e seus equivalentes 696 877,01 314.712,53
Outras disponibilidades 49 544,59 49 545,00
   Disponibilidades constantes no balanço 746 421,60 364.257,53

ANEXO À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Discriminação dos componentes de caixa e seus equivalentes

 
 

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 

4.1. Aplicação inicial da disposição de uma NCRF com efeitos no período corrente 

ou em qualquer período anterior, ou com possíveis efeitos em períodos 

futuros 
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a) Natureza da alteração na política contabilística: 

A ULSBA aplicou a NCRF 22 – Contabilização dos subsídios e divulgação de apoios do Governo. 

Assim, no seu ponto nº 12, contabilizou os subsídios ao investimento, não reembolsáveis (em 

anos anteriores a 2017), em capitais próprios. 

A obtenção de subsídios ao investimento parece implicar o reconhecimento de um passivo por 

imposto diferido, pois trata-se de um aumento de ativos que necessariamente implica uma 

tributação em imposto sobre o rendimento, mas cujo pagamento apenas irá ocorrer em 

períodos futuros. Contudo, a Comissão de Normalização Contabilística, posteriormente, veio 

contradizer esta situação, considerando não existirem diferenças temporárias tributáveis. 

No corrente exercício, os subsídios ao investimento foram desdobrados em contas próprias, para 

a ULSBA saber o valor da realização de cada candidatura.  

b) Razões pelas quais a aplicação da nova política contabilística proporciona informação 

fiável e mais relevante: 

Na opinião da Comissão de Normalização Contabilística deve ser reconhecido um ajustamento 

ao subsídio (a débito da conta 593 por contrapartida da conta 278), permitindo a evidenciação 

do subsídio pela quantia líquida de imposto, sendo essa conta anulada por contrapartida da 

conta 593, à medida que o respetivo subsídio seja regularizado já influenciando a determinação 

do imposto corrente (sujeito a tributação). 

c) Quantia do ajustamento para o período corrente e com efeitos em períodos futuros: 

Nesta medida e tendo por base esta opinião da Comissão de Normalização Contabilística, foi 

elaborada esta correção, sendo anulada nos próximos anos, conforme quadro seguinte: 

Quadro 14.8: Mapa Correções fiscais subsídios ao investimento no Capital Próprio 

Tratamento fiscal e contabilização de impostos diferidos nos subsídios: (NCRF 22)

Debito Credito

274512 593 72.053,34 23% 16.572,27 59312 2784122

274518 593 464.571,50 23% 106.851,45 59315 2784122

27452 593 2.608.422,94 23% 599.936,19 59316 2784122

27459 593 436,38 23% 100,37 59318 2784122

Total 3.145.484,16 723.460,27  

O quadro seguinte tipifica os movimentos de regularização, conforme FAQ 13 da Comissão de 

Normalização Contabilística de ajuste fiscal no capital próprio e registados no balancete, que 

serão anulados nos próximos anos. 
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Quadro 14.9: Mapa regularização fiscal subsídios ao investimento (5 anos) 

Débito Débito Crédito Crédito Valor

Ano Conta POCMS Conta SNC Conta POCMS Conta SNC

2014 (31/12/2014) 2684122 2784122 274412 59312 3.314,45

2014 (31/12/2014) 2684122 2784122 274518 59315 21.370,29

2014 (31/12/2014) 2684122 2784122 27452 59316 119.987,46

2014 (31/12/2014) 2684122 2784122 27459 59318 20,07

2015 2684122 2784122 274412 59312 3.314,45

2015 2684122 2784122 274518 59315 21.370,28

2015 2684122 2784122 27452 59316 119.987,45

2015 2684122 2784122 27459 59318 20,07

2016 2684122 2784122 274412 59312 3.314,45

2016 2684122 2784122 274412 59315 21.370,28

2016 2684122 2784122 27452 59316 119.987,45

2016 2684122 2784122 27459 59318 20,07

2017 2684122 2784122 274412 59312 3.314,45

2017 2684122 2784122 274518 59315 21.370,28

2017 2684122 2784122 27452 59316 119.987,45

2017 2684122 2784122 27459 59318 20,07

2018 2684122 2784122 274412 59312 3.314,45

2018 2684122 2784122 274518 59315 21.370,28

2018 2684122 2784122 27452 59316 119.987,45

2018 2684122 2784122 27459 59318 20,07

 

 

4.2. Alteração voluntária em políticas contabilísticas com efeitos no período 

corrente ou em qualquer período anterior, ou com possíveis efeitos futuros 

a) Natureza da alteração na política contabilística: 

 

Não aplicável 

 

b) Razão porque a alteração da política contabilística proporciona informação fiável e mais 

relevante: 

Não aplicável. 

c) Quantia do ajustamento para o período corrente e cada período anterior apresentado; 

 

Não aplicável. 

5. Partes relacionadas 

5.1. Relacionamentos com empresas-mãe 

a) Nome da empresa-mãe imediata: 
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As contas do sistema nacional de saúde, são agregadas numa única entidade (ACSS – 

Administração Central do Sistema de Saúde, IP) que consolida as contas de todas as entidades 

do sistema nacional de saúde. A ULSBA mantém relações com outras entidades do Sistema 

Nacional de Saúde, como a Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS), 

Administrações Regionais de Saúde (ARS), Hospitais do sistema nacional de saúde e outras 

entidades públicas estatais. 

6. Ativos intangíveis  

Os ativos intangíveis encontram-se valorizados ao custo de aquisição, deduzidos das 

amortizações e perdas por imparidade, que no caso, não existiram. 

Foram apenas contabilizados os bens intangíveis suscetíveis de gerar benefícios económicos 

futuros e cujo registo tivesse sido efetuado com fiabilidade. 

Os ativos intangíveis são amortizados pelo método da linha reta a partir da sua utilização. 

O período de vida útil varia entre 3 e 7 anos, utilizando-se, essencialmente, uma taxa de 

amortização que varia entre 14,28% e 33,33%. 

6.1. Divulgações para cada classe de ativos intangíveis, distinguindo entre os ativos 

intangíveis gerados internamente e outros ativos intangíveis  

a) Se as vidas úteis são indefinidas ou finitas e, se forem finitas, as vidas úteis ou as taxas de 

amortização usadas;  

Todas as vidas úteis dos bens inscritos em ativos intangíveis têm vida finita, cujo período de vida 

útil é de três anos para a quase totalidade dos mesmos. A taxa de amortização usada e em 

consequência do mencionado é de 33,33%, salvo os restantes bens cuja taxa diverge desta. 

b) Métodos de amortização usados para ativos intangíveis com vidas úteis finitas;  

Como já foi explicado, foi utilizado o método de amortização da linha reta, cuja amortização está 

dentro do limite aceite a nível fiscal, conforme tabela específica e genérica do decreto 

regulamentar nº 25/2009 de 14 de setembro. 

c) A quantia bruta escriturada e qualquer amortização acumulada (agregada com as perdas 

por imparidade acumuladas) no começo e fim do período;  
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Para melhor explicação dos valores contabilizados em cada rubrica dos ativos intangíveis, estão 

descritos no quadro seguinte os saldos na transição de 2016 para 2017, com as respetivas 

regularizações decorrentes da aplicação do SNC. 

Quadro 14.10: Mapa quantias escriturada ativos intangíveis 

Activo Intangível Total

Activo Bruto

Saldo em 31 de Dezembro de 2016 2 713 732,21

Adições 42 450,26

Alienações/Abates/Regularizações 60,27

Saldo final em 31de Dezembro de 2017 2 756 122,20

Depreciações e perdas por imparidade acumuladas

Saldo inicial em 31 de Dezembro de 2016 2 696 331,39

Amortizações do período 18 803,53

Regularizações 6 236,38

Imparidade do período

Saldo final  em 31 de Dezembro de 2017 2 708 898,54

Valor liquido 47 223,66  
 

d) Os itens de cada linha da demonstração dos resultados em que qualquer amortização de 

ativos intangíveis esteja incluída;  

Os itens de cada linha da demonstração de resultados estão demonstrados nas amortizações do 

exercício, no quadro anteriormente apresentado, por bem. 

e) Uma reconciliação da quantia escriturada no começo e fim do período que mostre 

separadamente as adições, as alienações, os ativos classificados como detidos para venda, 

as amortizações, as perdas por imparidade e outras alterações.  

Ver quadro da alínea c). 

6.2. Quantia escriturada de cada ativo intangível avaliado como tendo uma vida 

útil indefinida e razões que apoiam a avaliação de uma vida útil indefinida 

(com descrição do(s) fator(es) que desempenhou(aram) 

Não existem bens intangíveis com vida útil indefinida, pelo que, a nota não é aplicável. 
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7. Ativos fixos tangíveis  

7.1. Divulgações sobre ativos fixos tangíveis.  

 

a) Bases de mensuração usadas para determinar a quantia escriturada bruta;  

Os ativos fixos tangíveis estão mensurados ao custo de aquisição, incluindo o custo de colocar os 

bens no local de utilização. Não foi utilizado o modelo de revalorização, sendo utilizado na 

valorização dos bens, o modelo do custo, deduzido das depreciações e imparidades, caso 

existam. 

b) Métodos de depreciação usados;  

O método de depreciação usado foi o da linha reta (quotas constantes), usando as taxas de 

depreciação/amortização tipificadas na tabela específica do decreto regulamentar 25/2009 de 

14 de setembro. Salienta-se que aos edifícios foi aplicada a taxa mínima permitida e aceite 

fiscalmente de 2%. 

c)  Vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas;  

As vidas uteis de cada bem registado em ativo fixo tangível varia entre 3 e 50 anos, e em 

consequência, as taxas de depreciação utilizadas variaram entre 2% e 33,33%. 

d) Quantia escriturada bruta e depreciação acumulada (agregada com perdas por 

imparidade acumuladas) no início e no fim do período;  

Não existiram imparidades no período de 2017. A quantia escriturada bruta de ativos fixos 

tangíveis foi de 63.388.126 €, a quantia de ativos fixos tangíveis em curso de 137.358,35 € e a 

quantia depreciável de ativos fixos tangíveis de 40.392.276,87 €. 

e) Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, 

as revalorizações, as alienações, os ativos classificados como detidos para venda, as 

amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações.  

A variação dos saldos dos ativos tangíveis está demonstrada no quadro seguinte: 
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Quadro 14.11: Mapa quantias escriturada ativos tangíveis 

Activo Fixo Tangível Terrenos Edificios Eq. Básico Eq. Transp. Outros Eq. Eq. Adm. Eq. Inf. Inv. Curso Total

Activo Bruto

Saldo 31 Dez 2016 4 870 998,00 31 861 487,62 18 506 831,41 346 253,61 58 760,53 2 076 593,49 5 012 545,66 93 372,89 62 826 843,21

Adições 492 326,71 44 649,00 2 479,09 8 777,05 547 141,72 43 985,46 1 139 359,03

Alienações/Abates 268 962,21 22 069,86 153 979,37 445 011,44

Regularizações 4 019,95 89 769,37 -5 847,00 -1 069,34 1 426,06 -84 005,63 4 293,41

Saldo 31 Dez 2017 4 870 998,00 31 865 507,57 18 819 965,28 385 055,61 60 170,28 2 064 726,74 5 321 702,38 137 358,35 63 525 484,21

Dep. e  imparidades

Saldo 31 de Dez de 2016 15 438 967,98 16 925 904,36 343 959,89 48 451,00 1 981 294,34 4 698 529,63 39 437 107,20

Depreciações do período 649 045,73 516 291,93 1 358,83 3 493,03 29 881,38 195 781,32 1 395 852,22

Outras regularizações 41,78 -266 575,48 37,38 -21 959,84 -152 226,39 -440 682,55

Imparidade do período 0,00

Saldo 31 de Dez de 2017 16 088 055,49 17 175 620,81 345 318,72 51 981,41 1 989 215,88 4 742 084,56 40 392 276,87

Valor liquido 4 870 998,00 15 777 452,08 1 644 344,47 39 736,89 8 188,87 75 510,86 597 751,70 137 358,35 23 133 207,34  
 

 

f) Imparidade de ativos tangíveis 

Conforme relatado na NCRF 12 – Imparidade de ativos, uma entidade deve avaliar em cada data 

do relato financeiro se há qualquer indicativo que um ativo possa estar em imparidade. Se 

existirem indicativos, a entidade deve estimar a sua quantia recuperável. 

Segundo a norma, em cada data de relato a entidade deve avaliar se existe indicação do ativo 

estar em imparidade. Caso exista essa evidência, a ULSBA deve estimar a quantia recuperável do 

bem. Esta será sempre o valor mais alto entre o preço de venda líquido (justo valor de um ativo 

menos os custos de vender) e o seu valor de uso. 

Assim, poderá o valor do ativo fixo tangível estar registado por valores não adequados, em 

virtude de não ter sido aplicada a NCRF 12, não tendo havido registo de perdas por imparidade, 

nomeadamente, nos investimentos em curso. A ULSBA apresenta um valor de 137.358,35 € de 

investimentos em curso, há mais de um período de relato financeiro, sobre os quais não efetuou 

quaisquer testes de imparidade. 

7.2. Existência e quantias de restrições de titularidade de ativos fixos tangíveis 

dados como garantia de passivos.  

A ULSBA não tem quaisquer ativos tangíveis dados como garantia de passivos a entidades 

externas. 

7.3. Quantia de dispêndios reconhecida na quantia escriturada de cada um dos 

seguintes itens do ativo fixo tangível no decurso da sua construção:  
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Não existe controlo dos dispêndios reconhecidos na quantia escriturada dos itens do ativo 

tangível. 

7.4. Quantia de compromissos contratuais para aquisição de ativos fixos tangíveis.  

Não existem compromissos contratuais para aquisição de ativos fixos tangíveis. 

7.5. Quantia incluída nos resultados, relativa a compensação de terceiros por itens 

do ativo fixo tangível com imparidade, perdidos ou cedidos.  

Não existem compensações do ativo tangível com imparidade relativa a compensação de 

terceiros. 

7.6. Depreciação, reconhecida nos resultados ou como parte de um custo de 

outros ativos, durante um período.  

Não existem depreciações reconhecidas nos resultados como parte de custos de outros ativos. 

7.7. Depreciação acumulada no final do período.  

A depreciação acumulada no fim do período, de ativos fixos tangíveis ascende a 40.392.276,87 €, 

conforme quadros anteriormente elaborados e onde é possível verificar a depreciação 

acumulada por rubrica. 

7.8. Para os itens do ativo fixo tangível expresso por quantias revalorizadas:  

a) Data de eficácia da revalorização 

Não foram aplicadas revalorizações aos bens do ativo fixo tangível. 

b) Recurso a avaliador independente 

Não foram contratados avaliadores independentes.  

c) Métodos e pressupostos significativos aplicados na estimativa do justo valor dos itens 

Não foi aplicada a valorização de ativos fixos tangíveis, com recurso ao justo valor. 

d) Medida em que o justo valor dos itens foi determinado diretamente por referência a 

preços observáveis num mercado ativo ou em transações de mercado recentes numa base 

de não relacionamento entre as partes ou foi estimado usando outras técnicas de 

valorização 
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Não foram aplicadas quaisquer técnicas de revalorização e recurso a qualquer mercado para 

apreciar o valor dos bens, em virtude de não ter havido revalorização de bens (justo valor). 

e) Excedente de revalorização (indicando a alteração do período e quaisquer restrições na 

distribuição do saldo aos acionistas). 

A ULSBA tem contabilizado no capital próprio um excedente de revalorização líquido no valor de 

9.911.550,14 €, mas respeitante ao exercício de 2006, quando houve intervenção de perito 

avaliador. No corrente exercício, não houve quaisquer revalorizações de bens. 

Assim, tendo por base a legislação existente e também a recomendação do auditor externo, 

realizamos o excedente de revalorização, conforme as etapas seguintes: 

1. Identificação do excedente de revalorização contabilizado em 2007: 

Quadro 14.12: Excedente de revalorização inicial 

Rubricas Bens não reavaliados Bens Reavaliados Ajuste 

Terrenos 212,80 2.307.500,00 2.307.287,20 

Edifícios 10.335.641,08 21.741.944,19 11.406.303,11 

Médico-cirúrgico 1.045.309,20 3.998.860,72 2.953.551,52 

Imagiologia -196.751,75 1.316.256,82 1.513.008,57 

Laboratório -16.923,61 334.651,49 351.575,10 

Mobiliário Hospitalar 1.613.697,64 1.532.523,55 -81.174,09 

Desinfeção e esterilização 507.824,10 513.568,05 5.743,95 

Hotelaria 416.665,11 548.480,38 131.815,27 

Outros 803.483,04 469.513,15 -333.969,89 

Equipamento transporte 98.994,28 123.029,21 24.034,93 

Ferramentas e utensílios 9.280,91 22.920,69 13.639,78 

Eq. Administrativo  1.646.209,44 989.512,64 -656.696,80 

Hardware 552.375,22 835.063,44 282.688,22 

Software 314.174,38 325.694,75 11.520,37 

Taras e vasilhame 4.601,58 0,00 -4.601,58 

Outros 298.217,02 0,00 -298.217,02 

Excedente Revalorização 17.433.010,44 35.059.519,08 17.626.508,64 

 

2. Cálculo dos impostos diferidos 

Quadro 14.13: Cálculo dos impostos diferidos 

 

Bens de investimento Ano Valor líquido Reavaliação
Percentagem 

não aceite

Valor fiscal não 

aceite
Taxa de IRC Imposto diferido

Terrenos 2007 2.307.287,20 532.983,34

Edifícios 2007 11.406.303,11 4.562.521,24 958.129,46

Equipamento Básico 2007 4.540.550,43 1.816.220,17 381.406,24

Equipamento de transporte 2007 24.034,93 9.613,97 2.018,93

Ferramentas e utensílios 2007 13.639,78 5.455,91 1.145,74

Outros 2007 -298.217,02

Eq. Administrativo e informático 2007 -362.488,21

Taras e vasilhame 2007 -4.601,58

Total 17.626.508,64 6.393.811,30 1.875.683,71

40% 21%
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O imposto diferido, apesar de calculado, não foi contabilizado. Todavia, poderão ser 

contabilizados em exercícios futuros caso haja necessidade. 

3. Cálculo da quota de realização do excedente de revalorização 

Quadro 14.14: Realização da quota de realização do excedente de revalorização 

AFT Ano
Taxa média 

depreciação

Excedente 

Realizado l íquido

Quota acumulada 

realizada
Justificativo

Terrenos 2007 2 307 287,20 Realizado com a venda

Edifícios 2007 2,50% 11 406 303,11 3 136 679,36 Todos os anos

Eq. Básico 2007 14,28% 4 540 550,43 4 540 550,43 Já realizado

Eq. Transporte 2007 20% 24 034,93 24 034,93 Já realizado

Ferramentas e utensíl ios 2007 14,28% 13 639,78 13 693,78 Já realizado

Eq. Adm. E informático 2007 17% -362 488,21

Taras e Vasilhame 2007 0 -4 601,58

Outro Equipamento 2007 4% -298 217,02

Total 17 626 508,64 7 714 958,50

 

Os terrenos não foram objeto de realização do excedente de revalorização, atendendo a que o 

mesmo só será realizado caso seja vendido. O equipamento básico, de transporte restantes 

bens, com exceção dos edifícios, já foram totalmente realizados, pois a avaliação ocorreu em 

2007 e a mesma foi efetuada de acordo com o uso. 

No presente exercício foi efetuada uma realização do excedente de revalorização, de acordo 

com o descrito no campo “justificativo” do quadro acima descrito na rubrica Edifícios de 

285.157,58€. 

8. Ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais 

descontinuadas  

8.1. Operações descontinuadas:  

a) Quantia de resultados reconhecida no período:   

Não houve operações descontinuadas no exercício de 2017. 

b) Decomposição e análise da quantia de resultados reconhecida no período: 

Não aplicável, por não terem existido operações descontinuadas. 

c) Decomposição e análise da quantia de resultados reconhecida no período: 

Não aplicável, por não terem existido operações descontinuadas. 
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d) Fluxos de caixa líquidos atribuíveis às atividades de exploração, investimento e 

financiamento das unidades operacionais descontinuadas:  

Não aplicável por não terem havido operações descontinuadas. 

8.2.  Componente que se deixou de classificar como detido para venda:  

Não aplicável. 

8.3. Desdobramento das principais classes de ativos e passivos classificados como 

detidos para venda:  

Não aplicável. 

8.4. Ativos não correntes (ou grupos para alienação) classificados como detidos 

para venda, ou vendidos, no período:  

a) Descrição dos ativos não correntes (ou grupos para alienação):  

Não aplicável. 

b) Descrição dos factos e circunstâncias da venda, ou que conduziram à alienação esperada:  

Não aplicável. 

c) Forma e tempestividade esperada para a alienação:  

Não aplicável. 

d) Perdas ou ganhos reconhecidos, relacionados com imparidade ou suas reversões (quantia 

e item da demonstração dos resultados que os inclui):  

Não aplicável. 

8.5. Descrição dos factos e circunstâncias que, no período, levaram à decisão de 

alterar o plano de vendas de ativo não corrente: 

Não aplicável. 

9. Locações 

A classificação das locações em locação financeira ou locação operacional é feita em função da 

substância do contrato e não da sua forma.  



 

 

 

RELATÓRIO E CONTAS 2017 251 
 

Os contratos de locação são classificados como locações financeiras se através deles forem 

transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo subjacente. 

Se tais condições não se verificarem, as locações são classificadas como locações operacionais. 

9.1. Locações financeiras - locatários:  

Não aplicável 

9.2. Locações operacionais - locatários:  

a) Total dos futuros pagamentos mínimos da locação nas locações operacionais não 

canceláveis para cada um dos seguintes períodos:  

 
Quadro 14.15: Mapa pagamentos das locações operacionais 

2017 Seguintes

Até 1 ano 52 045,68

Entre 1 a 5 anos 415 474,48

Mais de 5 anos

Valor em dívida 52 045,68 415 474,48

Pagamentos minimos

 
 

O valor das responsabilidades presentes em cada ano está demonstrado no quadro supra. 
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Quadro 14.16: Mapa das responsabilidades das locações operacionais futuras 

Nome Cliente Matrícula Data Inícial Data Final Valor Contrato Valor Aquisição Valor Residual Amortização Acumulada Juro Acumulado

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 91QT88 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 91QT95 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 91QT96 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 91QT97 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 91QT98 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 91QT99 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT00 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT01 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT02 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT03 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT04 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT05 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT06 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT07 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT08 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT09 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT10 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT11 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT12 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT13 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT14 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT15 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT16 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT17 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT18 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT19 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT20 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT21 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT22 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT23 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT24 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT25 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT30 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT31 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT32 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT33 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00

UNID LOCAL SAÚDE BAIXO ALENTEJO EPE 92QT34 2016-02-23 2020-02-22 13 807,88 13 807,88 8 181,25 1 406,64 420,00  

10. Custos de empréstimos obtidos 

10.1. Política contabilística adotada nos custos dos empréstimos obtidos.  

Não aplicável 
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11. Propriedades de investimento 

Não aplicável 

11.1. Modelo aplicado (justo valor ou custo):  

Não aplicável 

11.2. Interesses de propriedade detidos em locações operacionais (sendo aplicado o 

modelo do justo valor).  

Não aplicável 

11.3. Critérios usados para distinguir propriedades de investimento de propriedades 

ocupadas pelo dono e de propriedades detidas para venda no curso ordinário 

dos negócios.  

Não aplicável. 

11.4. Determinação do justo valor de propriedades de investimento:  

a) Métodos e pressupostos significativos aplicados 

Não aplicável 

b) Indicação sobre se a determinação do justo valor foi suportada por evidências de mercado 

Não aplicável 

c) Indicação sobre se a determinação do justo valor foi ponderada por outros fatores, 

descriminando-os em caso afirmativo. 

Não aplicável 

11.5. Medida em que o justo valor da propriedade de investimento (tal como 

mensurado ou divulgado nas demonstrações financeiras) se baseou numa 

valorização de um avaliador independente que possui uma qualificação 

profissional reconhecida e relevante e que tem experiência recente na 

localização e na categoria da propriedade de investimento que foi valorizada. 

(Se não tiver havido tal valorização, esse facto deve ser divulgado).  

Não aplicável 
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11.6. Quantias reconhecidas nos resultados para:  

Não aplicável 

11.7. Existência e quantias de restrições sobre a capacidade de realização de 

propriedades de investimento ou a remessa de rendimentos e proventos de 

alienação.  

Não aplicável. 

11.8. Obrigações contratuais para comprar, construir ou desenvolver propriedades 

de investimento ou para reparações, manutenção ou aumentos.  

Não aplicável 

11.9. Aplicação do modelo do justo valor. Reconciliação entre as quantias 

escrituradas da propriedade de investimento no início e no fim do período, 

evidenciando:  

Não aplicável. 

11.10. Aplicação modelo do custo:  

Não aplicável 

12. Imparidade de ativos 

Não foram realizados testes de imparidade de ativos. 

13. Interesses em Empreendimentos Conjuntos e Investimentos em 

Associadas 

A ULSBA não tem empreendimentos conjuntos e investimentos em associadas. 

Deve ainda referir-se o facto de no balanço estarem registados 53.754,64 € na rubrica 

“investimentos financeiros”.   

Os valores em causa respeitam à contribuição da entidade patronal para os fundos de 

Compensação do Trabalho (fundo de compensação do trabalho e fundo de garantia de 

compensação do trabalho), conforme Lei nº 70/2013 de 30 de agosto e outra legislação 

relacionada. 
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14. Concentrações de atividades empresariais 

Não aplicável 

15. Investimentos em Subsidiárias e Consolidação 

Não aplicável 

16. Exploração e avaliação de recursos minerais 

Não aplicável. 

17. Agricultura 

Não aplicável 

18. Inventários  

18.1. Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de 

custeio usada.  

Os inventários foram valorizados ao custo. Os custos de inventário incluem todos os custos para 

colocar o bem em armazém, incluindo, seguros, portes, fretes, IVA, custos de transporte e 

descontos comerciais realizados na fatura ou extra fatura.  

A fórmula de custeio foi materializada no custo médio ponderado, sendo o custo de cada 

matéria, influenciado pela média de cada matéria semelhante comprada em 2017. 

18.2. Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em 

classificações apropriadas.  

Não aplicável. 

18.3. Quantia de inventários escriturada pelo justo valor menos os custos de vender 

(no caso de corretores/ negociantes).  

Não aplicável. 

18.4. Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período.  
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Quadro 14.17: Mapa da DCMVMC em inventários 

MP Total

Ano 2017 Ano 2016

Saldo inicial 3 126 210,91 3 029 053,67

Compras 13 413 450,71 13 189 326,61

Regularizações 139 504,51 -144 771,43

Saldo final 3 100 769,54 3 126 210,91

CMVMC 13 578 396,59 12 947 397,94  

O quadro seguinte está demonstrado o valor final das compras em 2017, resultante de ficheiro 

extraído da aplicação SICC. 

Quadro 14.18: Demonstração saldo compras 

Debito Credito Saldo

P1 17 576 367,83 €   17 576 367,83 €   

P2 45 649,18 €           17 622 017,01 €   

AC 812,00 €                41 895,93 €        17 580 933,08 €   

OD 4 167 482,33 €   13 413 450,75 €   

Saldo compras 13 413 450,75 €   
 

18.5. Quantia de ajustamento de inventários reconhecida como um gasto do 

período.  

Ver nota anterior. 

18.6. Quantia de ajustamentos e reversões de inventários reconhecidos no período. 

Quadro 14.19: Mapa ajustamentos e reversões em inventários 

Saldo inicial Aumentos Reversões Utilização Saldo final

Matérias Primas 145 485,66 72 318,65 0,00 217 804,31  
 
As perdas acumuladas de imparidade refletem a baixa rotatividade dos stocks. No presente ano 

consideraram-se apenas os bens sem movimento no último ano. 

18.7. Circunstâncias ou acontecimentos que conduziram à reversão de um 

ajustamento de inventários.  

Não aplicável. 

18.8. Quantia escriturada de inventários dados como penhor de garantia a passivos. 

Não aplicável. 
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19. Contratos de construção 

A ULSBA não tem quaisquer contractos em construção, pelo que a nota não se aplica. 

20. Rédito  

20.1. Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo 

os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações 

que envolvem a prestação de serviços.  

O rédito proveniente da venda de bens foi contabilizado quando: 

• O mesmo foi mensurado com fiabilidade; 

• Todas as vantagens e riscos foram transferidos para o comprador; 

• Será provável que benefícios económicos futuros efluam para a ULSBA; 

• Os custos de transação podem ser mensurados com fiabilidade; 

• Deixa de haver controlo sobre o bem vendido por parte da ULSBA. 

O rédito da prestação de serviços foi mensurado quando houve a probabilidade de benefícios 

económicos futuros efluírem para a ULSBA. 

O rédito dos juros obtidos tem como pressuposto os factos mencionados anteriormente, e é 

contabilizado tendo por base o juro efetivo, descontado das taxas e impostos (taxa de juro 

efetiva). 

20.2. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o 

período incluindo o rédito proveniente de:  

O quadro seguinte descreve as prestações de serviços de 2017.  

Quadro 14.20: Mapa rédito reconhecido no período 

2017 2016

Venda de produtos 16,80 0,00

Prestações de serviço - contrato programa 84 730 916,31 88 518 170,21

Prestações de serviço - outras entidades 2 205 309,16 2 229 261,14

Prestações serviços secundários 9 170,37 6 819,46

86 945 412,64 90 754 250,81  

Descrevem-se ainda as restantes componentes do rédito: 
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- Transferências e subsídios correntes – 211.460,77 € 

- Reversões – 229.752,88 € 

- Outros rendimentos e ganhos – 2.038.841,69 € 

Todos os produtos e serviços foram consumidos no mercado nacional, sendo que os cuidados de 

saúde foram prestados a toda a comunidade do Baixo Alentejo, com exceção de alguns utentes 

não residentes na região.  

No corrente exercício, a ULSBA, contabilizou 1.917.809,10 €, em penalizações relativas à 

Produção e 777.730,07 € relativas a incentivos inscritos no contrato Programa. 

Quadro 14.21: Penalização ao contrato programa área produção 

 

Ano: 2017

Mês: Dezembro Instituição: ULS do Baixo Alentejo, EPE

2016 2017 ∆

Dezembro Dezembro Homóloga

GDH internamento 9.163 9.032 8.589 -4,90% 8.589 93,74% ● 1.373.717,55 €

GDH médico 6.275 6.431 5.473 -14,90% 5.473 87,22% ● 1.373.717,55 €

GDH cirúrgico programado 1.445 1.280 1.504 17,50% 1.504 104,08% ● 0,00€

GDH cirúrgico urgente 1.443 1.321 1.612 22,03% 1.612 111,71% ● 0,00€

Sessões de hospital dia 7.099 6.856 7.419 8,21% 7.419 104,51% ● 13.530,00 €

Hematologia 0 0 0 0,00% 0 0,00% ● 0,00€

Imuno-hemoterapia 275 392 392 0,00% 392 142,55% ● 0,00€

Psiquiatria 1.915 907 1.464 61,41% 1.464 76,45% ● 13.530,00 €

Base 4.909 5.557 5.563 0,11% 5.563 113,32% ● 0,00€

Total de urgências 103.792 106.495 99.861 -6,23% 99.861 96,21% ● 147.150,00 €

Total Atendimentos SU Médico-Cirúrgica 60.004 60.846 56.454 -7,22% 56.454 94,08% ● n.a.

Total de Atendimentos SU Básica 43.788 45.649 43.407 -4,91% 43.407 99,13% ● n.a.

Urgências sem internamento 96.510 99.291 93.313 -6,02% 93.313 96,69% ● n.a.

Total Atendimentos SU Médico-Cirúrgica 53.699 54.574 50.756 -7,00% 50.756 94,52% ● 147.150,00 €

Total de Atendimentos SU Básica 42.811 44.717 42.557 -4,83% 42.557 99,41% ● 0,00€

Urgências com internamento 7.282 7.204 6.548 -9,11% 6.548 89,92% ● n.a.

Total de consultas externas 92.901 92.150 92.293 0,16% 92.293 99,35% ● 1.610,00 €

Primeiras consultas externas 34.683 35.220 35.480 0,74% 35.480 102,30% ● n.a

Consultas (s/ majoração de preço) 23.525 24.390 24.311 -0,32% 24.311 103,34% ● 0,00€

Consultas a pedido dos CSP 10.943 10.814 10.782 -0,30% 10.782 98,53% ● 0,00€

Consultas telemedicina 20 21 0 -100,00% 0 0,00% ● 920,00 €

Consultas descentralizadas nos CSP 200 0 387 0,00% 387 2 ● 0,00€

Consultas subsequentes 58.218 56.930 56.813 -0,21% 56.813 97,59% ● n.a

Consultas telemedicina 15 17 0 -100,00% 0 0,00% ● 690,00 €

Consultas descentralizadas nos CSP 399 0 806 0,00% 806 202,01% ● 0,00€

Consultas (s/ majoração de preço) 58.219 57.315 56.007 -2,28% 56.007 96,20% ● 0,00€

GDH cirúrgico de ambulatório 2.534 2.494 2.258 -9,46% 2.258 89,11% ● 381.801,56 €

GDH médico de ambulatório 2.586 2.681 3.271 22,01% 3.271 126,49% ● 0,00€

% primeiras consultas 37,3% 38,2% 38,4% 0,58% 38,4% 102,97% ● n.a.

% consultas referenciadas pelos CSP 11,8% 11,7% 11,7% -0,45% 11,7% 99,18% ● n.a.

% urgências com admissão a internamento 7,0% 6,8% 6,6% -3,07% 6,6% 93,46% ● n.a.

Total Penalizações 1.917.809,1 €

Penalização 

associada à 

estimativa 

final

PRODUÇÃO AM_2017

Produção SNS
Execução de 2017 estimada com base na codificação e penalizações

Linhas de Produção

Acordo 

Modificativo 

2017

Realizado Acumulado
Estimativa 

Final 2017

% do 

Contrato

Cumpriment

o
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Quadro 14.22: Penalização ao contrato programa relativa a objetivos 

Incentivos não concretizados 777 730,07 €

Indíce de Desempenho Global 90,1%

Incentivos Contratados 7 871 234,10 €

Incentivos Estimados 7 093 504,03 €

 

21. Provisões, passivos e ativos contingentes 

21.1. Divulgações para cada classe de provisão 

As provisões são reconhecidas quando a ULSBA tem uma obrigação presente (legal ou implícita) 

resultante dum acontecimento passado, seja provável que o seu pagamento venha a ser exigido 

e exista uma estimativa fiável da quantia da obrigação.  

As provisões são revistas na data de cada balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor 

estimativa a essa data, tendo em consideração os riscos e incertezas inerentes a tais estimativas 

na área, judicial, acidentes de trabalho, doenças profissionais e outras. 

A sua contabilização obedece ao preconizado na NCRF 21 – Provisões, passivos contingentes e 

ativos contingentes. 

21.2. Para cada classe de passivo contingente à data do balanço:  

a) Descrição da natureza do passivo contingente;  

 
Ano 2017: 

Quadro 14.23: Mapa de provisões judiciais e acidentes de serviço (2017) 

Saldo inicial Reforço Reversão Utilização Alt. Taxa Desconto Saldo final

Provisões judiciais 375 718,80 168 296,97 207 421,83

Total 375 718,80 168 296,97 207 421,83  

Houve uma reversão das provisões para ações judiciais no valor de 168.296,97 €. 

Ano 2016: 

Quadro 14.24: Mapa de provisões judiciais e acidentes de serviço (2016) 

Saldo inicial Reforço Reversão Utilização Alt. Taxa Desconto Saldo final

Provisões judiciais 320 347,36 55 371,44 375 718,80

Provisões acid. e doenças prof. 59 775,27 59 775,27 0,00

Total 380 122,63 55 371,44 59 775,27 375 718,80  
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As provisões judiciais foram calculadas tendo por base a probabilidade da ação judicial ser 

desfavorável à ULSBA. A estimativa da mesma foi avaliada pela área jurídica e apenas se 

consideraram as ações cuja probabilidade de serem desfavoráveis, superior a 50%. Foi efetuada 

uma estimativa em juros e custas e danos não patrimoniais, caso se aplique.  

O quadro seguinte tem o suporte para o justificativo do reforço das provisões judiciais. 

Quadro 14.25: Mapa ações judiciais ULSBA 

Tipo de acção Nº Processo Valor da acção Probabilidade ocorrência Valor contabilistico Saldo provisão

Acção Administrativa comum 246/07.0BEBJA 60 000,00 10% 0,00 0

Processo contra Ordenação CO/000552/13 15 000,00 1%

Ação Administrativa Especial 98/13.1BEBJA 16 348,68 50% 7 888,24 7 888,24

Acção de condenação pagamento quantia certa 361/08.3BEBJA 188 273,34 100% - 16.994,81/ 171.278,53 20% 19 722,48 19 722,48

TAF - Responsabilidade civil extra contratual 191/15.6BEBJA 64 767,60 100% 73 997,01 73 997,01

Tribunal Judicial - Responsabilidade civil extra contratual 283/15.1TBJA 50 752,11 50% 58 872,45 58 872,45

TAF - Responsabilidade civil extra contratual 111/15.8BEBJA 6 236,00 50% 7 233,76 7 233,76

TAF - Acção Administrativa por cessação CTFP 282/15.3BEBJA 7 747,22 30%

TAF - Acção Administrativa Comum 2210/15.7BELSB 165 251,09 50% 26 440,17 26 440,17

TAF - Acção Administrativa Especial 349/15.8BEBJA 30 000,00 30%

TAF - Ação Administrativa de anulação de ato administrativo 180/17.6BEBJA 30 000,00 20%

Acção Administrativa impugnação acto administrativo 734/167BEBJA 0,00 0% 0,00 0,00

Ação Administrativa de anulação de ato administrativo 1122/17.4BELSA 0,00 0% 0,00 0,00

Ação Administrativa de condenação 280/17.2BEBJA 9 134,20 20% 0,00 0,00

Processo de contraordenação - PCO/70/2017_SJ PCO/70/217-SJ 1 500,00 30% 0,00 0,00

Injunção 142/13,2BEBJA 2 349,92 50% 0,00 0,00

Injunção 63/13.9BEBJA 27 497,88 50% 13 267,73 13 267,73

Total Provisão 2017 674 858,04 207 421,83 207 421,83

Total provisão ano 2016 375 718,80 375 718,80

Reversão -168 296,97 -168 296,97  

21.3. Provisões e passivos contingentes provenientes do mesmo conjunto de 

circunstâncias: evidenciação das ligações entre provisão e passivo contingente 

nas divulgações dos parágrafos 23.1 e 23.2.  

Não aplicável 

21.4. Descrição da natureza dos ativos contingente à data do balanço 

(probabilidade de um influxo de benefícios económicos) e estimativa do seu 

efeito financeiro.  

Torna-se impraticável efetuar esta estimativa. 
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22. Subsídios do Governo e apoios do Governo 

22.1. Política contabilística adotada para os subsídios do Governo, incluindo os 

métodos de apresentação adotados nas demonstrações financeiras.  

Os subsídios ao investimento de ativos fixos tangíveis são reconhecidos nos capitais próprios. 

Posteriormente e relativos aos bens depreciáveis adquiridos com estes subsídios, são imputados 

numa base sistemática a rendimentos, por forma a balanceá-los com os gastos.  

Os subsídios para ativos não depreciáveis são mantidos nos Capitais Próprios. 

Os subsídios destinados a financiar rendimentos são imputados diretamente aos rendimentos do 

período. São contabilizados como subsídios à exploração. 

22.2. Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas 

demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo 

de que diretamente se beneficiou.  

O plano de amortização dos subsídios ao investimento, conforme as taxas de amortização do 

ativo fixo tangível está tipificado no quadro seguinte: 

Quadro 14.26: Mapa plano amortização dos subsídios ao investimento 

Ant. 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017 RESTANTES  TOTAL

ALERT 445.702,75 445.702,75

PACS 787.185,01 787.185,01

PACS - RETENÇÃO 39.375,00 39.375,00

AVC 72.912,12 12.152,02 12.152,02 10.753,38 107.969,54

CARDIOLOGIA 97.821,84 97.821,84

TECNICAS EVASIVAS 300.000,00 300.000,00

LABORATÓRIO 42.823,04 42.823,04

PLANO EMERGÊNCIA 26.775,00 4.462,50 4.462,50 4.462,50 4.462,50 4.462,50 4.462,50 51.791,78 105.341,78

CLIMATIZAÇÃO 130.446,25 130.446,25

ESTERILIZAÇÃO 15.416,82 2.569,47 2.569,47 2.569,47 2.569,47 2.569,47 890,73 29.154,90

ESTERILIZAÇÃO 223.490,16 26.709,22 250.199,38

ANATOMIA PATOLÓGICA 66.991,59 66.991,59

SAM 75.301,59 75.301,59

BLOCO OPERATÓRIO 1.349.661,90 224.943,65 224.943,65 96.858,35 1.896.407,55

BLOCO OP. - RETENÇÃO 85.200,42 10.745,98 95.946,40

FARMÁCIA 227.831,02 227.831,02

MEDICINA FÍSICA 22.878,77 9.468,32 9.468,32 9.468,32 1.119,42 9.468,32 9.468,32 38.486,37 109.826,16

MEDICINA FÍSICA 2.870,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 34.979,00 40.309,00

UNIDADE CONVALESCENÇA 10.374,84 5.187,42 5.187,42 5.187,42 5.187,42 5.187,42 5.187,42 62.581,87 104.081,23

REMODELAÇÃO CHBA 348.741,64 87.185,41 87.185,41 42.141,54 565.254,00

 INFOR. CONSULTA EXTERNA 1.144.417,23 118.532,43 1.262.949,66

PYXIS 390.203,59 65.800,38 456.003,97

PLATAFORMA ELEVATÓRIA 547,23 182,41 182,41 182,41 182,41 182,41 182,41 25.765,42 27.407,41

HOSPITAL DE DIA 54.046,25 36.383,64 36.383,64 36.383,64 36.383,64 36.383,64 36.383,64 329.915,97 565.900,42

DEP. SAÚDE MENTAL 54.066,55 89.413,84 94.377,41 94.377,41 94.377,41 94.377,41 111.555,14 1.483.160,90 2.115.706,07

PROJECTO DEP. S. MENTAL 228.157,80

PROJECTO HOSPITAL DIA 75.248,09 3.762,35 71.485,69 75.248,09

Sub Região:

Sub-Região 578.175,80 10.171,68 3.944,80 6.226,86 6.226,82 6.226,86 6.226,86 525.975,54 1.136.948,36

 



 

 

 

262 RELATÓRIO E CONTAS 2017
6  

 

 
Dos subsídios ao investimento identificados, apenas continuamos a amortizar os que têm valores 

em 2017 (imputação a rendimentos). 

22.3. Condições não satisfeitas e outras contingências ligadas ao apoio do Governo 

que foram reconhecidas. 

Não aplicável. 

23. Efeitos de alterações em taxas de câmbio 

23.1. Quantia das diferenças de câmbio reconhecidas nos resultados (com exceção 

das resultantes de instrumentos financeiros mensurados pelo justo valor 

através dos resultados).  

Não aplicável. 

23.2. Diferenças de câmbio líquidas classificadas num componente separado de 

capital próprio e reconciliação da quantia de tais diferenças de câmbio no 

começo e no fim do período.  

Não aplicável 

23.3. Razão para o uso de uma moeda de apresentação diferente da moeda 

funcional (quando aplicável).  

Não aplicável 

23.4. Razão para a alteração na moeda funcional (quando aplicável e em relação 

quer à entidade que relata quer a uma unidade operacional estrangeira 

significativa). 

Não aplicável. 

24. Acontecimentos após a data do balanço 

Após a data do balanço ocorreram alguns acontecimentos subsequentes ao mesmo. Os mesmos 

são descritos tendo em conta o tipificado na NCRF 24 – Acontecimentos após o balanço. 

24.1. Autorização para emissão 
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a) Data em que as demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão e indicação de 

quem autorizou  

Até à presente data ocorreram os seguintes acontecimentos subsequentes: 

1. Alteração de algumas ações judiciais que estão pendentes segundo mapa apresentado 

neste Anexo; 

2. Solicitação de uma informação vinculativa para esclarecimento de tributações 

autónomas de indemnizações a Ex gestores; 

3. Reclamação graciosa para reembolso de IRS pago em excesso; 

Não existem acontecimentos subsequentes que coloquem em causa a continuidade das 

operações. 

b) Indicação sobre se os proprietários, ou outros, têm o poder de alterar as demonstrações 

financeiras após esta data  

O conselho de Administração tem poder para alterar as demonstrações financeiras, respeitando 

as diretrizes técnicas. 

24.2. Atualização da divulgação acerca de condições à data do balanço. Indicação 

sobre se foram recebidas informações após a data do balanço acerca de 

condições que existiam à data do balanço.  

Não aplicável. 

25. Impostos sobre o rendimento 

Os impostos sobre o rendimento resultam de impostos correntes e diferidos. O imposto corrente 

foi calculado tendo por base o resultado líquido e as posteriores correções fiscais, exigidas 

segundo os códigos fiscais. 

No presente exercício não foram contabilizados impostos diferidos, salvo as regularizações sobre 

impostos diferidos geradas pela utilização de subsídios ao investimento, conforme descrito na 

nota apropriada deste Anexo. 

A taxa de IRC aplicada é de 21% sobre o resultado liquido. No caso, o imposto corrente 

contabilizado na demonstração de resultados traduz o imposto estimado, resultante das 

tributações autónomas de viaturas, ajudas de custo, despesas de representação. 
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25.1. Divulgação separada dos seguintes principais componentes de gasto 

(rendimento) de impostos:  

Quadro 14.27: Mapa Cálculo tributações autónomas 

Valor Taxa IRC

Impostos correntes

  TA - Gastos com viaturas  <25.000 € 283 104,31 20% 56 620,86

  TA - Gastos com viaturas >25.000 €<35.000 € 25 681,82 37,50% 9 630,68

  TA - Gastos com viaturas >35.000 € 15 656,99 45% 7 045,65

  TA - Despesas com ajudas de custo e Km n/ trib. IRS 308 884,15 15% 46 332,62

  TA - Despesas de representação 2 130,04 20% 426,01

  TA - Vencimentos auferidos ex. administradores 47 987,78 45% 21 594,50

  TA - viaturas não consideradas em TA -8 374,75 37,50% -3 140,53

  TA - viaturas não consideradas em TA -14 198,89 45% -6 389,50

Impostos Diferidos:

    Prejuizos fiscais

   Uiti l ização de prejuízos fiscais

   Depreciação de activos revalorizados

   Subsídios ao investimentos

   Benefícios fiscais

   Outros

Total impostos sobre Rendimento 132 120,29

2017

 

25.2. Imposto diferido e corrente agregado relacionado com itens debitados ou 

creditados ao capital próprio.  

Não foram contabilizados impostos diferidos. Mesmo atendendo a que a ULSBA tem prejuízos 

acumulados. 

25.3. Relacionamento entre gasto (rendimento) de impostos e lucro contabilístico 

(em uma ou em ambas das seguintes formas):  
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Quadro 14.28: Mapa demonstração cálculo IRC 

2017 2016

Resultado antes de impostos -3 624 349,00 2 575 390,58

Taxa de imposto sobre lucros 21% 21%

Imposto 0,00 0,00

Diferenças permanentes

  Depreciações não aceites 0,00 0,00

  Correções períodos anteriores 0,00 0,00

  Outros 0,00 0,00

Diferenças temporárias

  Provisões não aceites 0,00 0,00

  Reversão de imparidades não aceites 0,00 0,00

  Outras 0,00 0,00

Deduções à colecta:

Tributações autónomas -132 120,29 -88 448,53

Derrama 0,00 0,00

Imposto sobre o rendimento do período -132 120,29 -88 448,53

Imposto sobre o rendimento do período

  Imposto corrente -132 120,29 -88 448,53

  Imposto diferido 0,00 0,00  
  

25.4. Explicação de alterações na taxa(s) de imposto aplicável comparada com o 

período contabilístico anterior. 

Não aplicável. 

25.5. Quantia (e a data de extinção, se houver) de diferenças temporárias 

dedutíveis, perdas fiscais não usadas, e créditos por impostos não usados 

relativamente aos quais nenhum ativo por impostos diferidos foi reconhecido 

no balanço.  

Não aplicável 

25.6. Quantia agregada de diferenças temporárias associadas com investimentos 

em subsidiárias, sucursais e associadas e interesses em empreendimentos 

conjuntos, relativamente aos quais não foram reconhecidos passivos por 

impostos diferidos.  

Não aplicável. 
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25.7. Por cada tipo de diferença temporária e com respeito a cada tipo de perdas 

por impostos não usadas e créditos por impostos não usados:  

Não aplicável. 

25.8. Operações descontinuadas. 

Não aplicável.  

25.9. Quantia de um ativo por impostos diferidos e natureza das provas que 

suportam o seu reconhecimento (apenas quando a utilização do ativo por 

impostos diferidos for dependente de lucros tributáveis futuros em excesso 

dos lucros provenientes da reversão de diferenças temporárias tributáveis 

existentes; e tenha sido sofrido um prejuízo quer no período corrente quer no 

período precedente na jurisdição fiscal com que se relaciona o ativo por 

impostos diferidos).  

Não aplicável. 

25.10. Natureza das potenciais consequências do imposto sobre rendimento que 

resultariam do pagamento de dividendos aos acionistas.  

A ULSBA não paga dividendos. 

25.11. Quantias das potenciais consequências do imposto sobre rendimento 

praticamente determináveis e existência ou não de quaisquer potenciais 

consequências no imposto de rendimento não praticamente determináveis. 

Não é aplicável, não existem quantias de potencial imposto sobre o rendimento praticamente 

determináveis e não praticamente determináveis. 

26. Matérias ambientais  

Conforme tipificado no art.º 66º do Código das Sociedades Comerciais, sempre que as matérias 

ambientais forem de montante elevado suscetíveis de influenciar a posição financeira, estas 

devem ser inscritas no relatório de gestão. 

Conforme NCRF 26, a divulgação das matérias ambientais no anexo, dizem respeito a: 

- Bases de mensuração e métodos de ajustamento de valores; 



 

 

 

RELATÓRIO E CONTAS 2017 267 
 

- Incentivos recebidos ou atribuídos; 

- Provisões ou outros incentivos de carácter ambiental; 

- Passivos contingentes; 

- Dispêndios imputados a resultados do período; 

- Dispêndios com multas e outras penalidades; 

- Outros gastos. 

26.1. Descrição das bases de mensuração adotados, bem como dos métodos 

utilizados no cálculo dos ajustamentos de valor, no que respeita a matérias 

ambientais.  

As matérias ambientais, nomeadamente, os gastos em resíduos hospitalares e resíduos urbanos, 

foram mensurados ao custo de aquisição. A gestão de resíduos hospitalares e urbanos é 

efetuada por empresas distintas que faturam o gasto à ULSBA. 

26.2. Incentivos públicos relacionados com a proteção ambiental, recebidos ou 

atribuídos:  

Não aplicável 

26.3. Informações sobre as provisões de carácter ambiental.  

Não foram constituídas provisões de carácter ambiental. 

26.4. Passivos de carácter ambiental, materialmente relevantes, incluídos em cada 

uma das rubricas do Balanço.  

Nas rúbricas do balanço, a ULSBA não tem inscritos quaisquer passivos, todavia, durante o ano 

de 2017, incorreu nos gastos conforme valores inscritos na demonstração de resultados por 

natureza. 

26.5. Para cada passivo de carácter ambiental materialmente relevante:  

Não aplicável. 

26.6. Política contabilística adotada no caso de dispêndios de longo prazo 

referentes ao restauro dos locais, ao encerramento e desmantelamento. 

Não aplicável.  
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26.7. Quantia não descontada do passivo, bem como a taxa de desconto utilizada 

(caso tenha sido utilizado o método do valor presente e o efeito do desconto 

seja materialmente relevante).  

Não aplicável. 

26.8. Passivos contingentes de carácter ambiental (incluindo informações 

descritivas com pormenor suficiente para que a natureza do seu carácter 

contingente seja entendida). 

Não aplicável. 

26.9. Quantia capitalizada, durante o período de referência, dos dispêndios de 

carácter ambiental (caso possa ser estimada com fiabilidade).  

Não aplicável. 

26.10. Quantia dos dispêndios de carácter ambiental imputados a resultados e base 

em que tais quantias foram calculadas. 

Não aplicável 

26.11. Dispêndios significativos incorridos com multas e outras penalidades pelo 

não cumprimento dos regulamentos ambientais e indemnizações a terceiros.  

Não aplicável 

26.12. Dispêndios de carácter ambiental extraordinários imputados a resultados.  

Não aplicável. 

26.13. Emissão de gases com efeito de estufa:  

Não aplicável. 
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27. Instrumentos financeiros  

Políticas contabilísticas:  

27.1. Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras 

políticas contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos 

financeiros relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras.  

A ULSBA reconhece um ativo financeiro, um passivo financeiro ou instrumento de capital 

próprio, quando se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento financeiro. 

Os ativos e passivos financeiros, bem como os instrumentos de capital próprio foram valorizados 

ao custo.  

Contas a receber/Investimentos financeiros: 

As contas de clientes e outras contas a receber foram valorizadas ao custo. A conta “Clientes 

C/C”, “Utentes”, “Clientes MS” e “clientes cobrança duvidosa”, estão deduzidos das respetivas 

imparidades. 

Quando há expectativa que exista imparidade no ativo, esta é registada, sem, contudo, estarem 

contabilizados nos mesmos ativos os juros a receber, por atraso no recebimento. 

As imparidades foram registadas em resultados. 

Caixa e equivalentes a caixa 

Os valores inscritos em caixa e seus equivalentes, dizem respeito a: valores de caixa (incluindo 

fundos maneios, cujos valores não foram verificados); depósitos à ordem e outras aplicações de 

tesouraria, perfeitamente, mobilizáveis. 

A conta caixa não apresenta “descobertos bancários” que pudessem ser contabilizados na conta 

“financiamentos obtidos”. 

Financiamentos obtidos 

São registados no passivo pelo valor moeda recebidos. Todavia, à presente data, a ULSBA não 

apresenta quaisquer valores relativos a financiamentos. 
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Contas a pagar 

As contas a pagar são obrigações assumidas no corrente exercício e anteriores, conforme 

demonstrado no balanço.  

A expectativa é que sejam pagas a um ano, pelo que se classificou em passivo corrente. 

As contas a pagar, foram registadas pelo valor moeda. 

Instrumentos de capital 

Foram registados pelo valor nominal. 

27.2. Quantia escriturada de cada uma das categorias 

Quadro 14.29: Mapa quantia escriturada em ativos 

2017 2016

Caixa e seus equivalentes 746 421,60 364 257,53

Caixa 15 567,28 16 521,49

Depósitos bancários 730 854,32 347 736,04

Activos financeiros ao justo valor

Activos financeiros para negociação

Activos financeiros ao custo:

Activo não corrente:

Activos correntes:

Clientes 2 113 963,17 2 211 523,01

Outras contas a receber 9 291 561,73 3 701 583,59  

Quadro 14.30: Mapa quantia escriturada em passivos 

2017 2016

Passivos financeiros ao custo não amortizado:

Passivos não correntes:

Financiamentos obtidos

Financiamentos - Leasings

Passivos correntes ao custo:

Fornecedores 19 990 514,46 17 281 594,59

Outras contas a pagar 18 925 524,61 25 662 722,02  

27.3. Quantia escriturada de cada uma das categorias de ativos financeiros e 

passivos financeiros, no total e para cada um dos tipos significativos de ativos 

e passivos financeiros de entre cada categoria.  
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Quadro 14.31: Mapa valores escriturados em ativos 

2017 2016

Clientes gerais:

Clientes C/C 138 222,19 394 136,80

Utentes 132 353,59 219 231,27

Instituições do Estado 1 843 387,00 1 598 154,94

Clientes de cobrança duvidosa 5 755 127,64 4 798 034,30

Imparidades acumuladas 5 755 127,64 4 798 034,30  

27.4. Bases de determinação do justo valor  

Não aplicável. 

27.5. Situações em que a mensuração fiável do justo valor deixou de estar 

disponível para um instrumento de capital próprio mensurado ao justo valor 

por contrapartida em resultados.  

Não aplicável 

27.6. Ativos financeiros transferidos para uma outra entidade em transações que 

não se qualificaram para desreconhecimento. Divulgação, para cada classe de 

tais ativos financeiros:  

Não aplicável. 

27.7. Ativos dados em garantia ou penhor, como colateral de passivos ou passivos 

contingentes:  

Não aplicável. 

27.8. Situações de incumprimento para empréstimos contraídos reconhecidos à 

data do balanço. 

Não aplicável.  

27.9. Incumprimento, durante o período, dos termos de contractos de empréstimo 

além dos referidos no parágrafo anterior Elementos de rendimentos, gastos, 

ganhos e perdas:  
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Até à presente data todos os empréstimos, incluindo leasings, foram cumpridos integralmente. 

27.10. Ganhos líquidos e perdas líquidas reconhecidas; 

Não aplicável. 

27.11. Total de rendimento de juros e total de gasto de juros (calculado utilizando o 

método da taxa de juro efetiva) para ativos e passivos financeiros não 

mensurados ao justo valor com contrapartida em resultados.  

No exercício de 2017, o valor em causa ascendeu a 34.219,84 €. Foram contabilizados em gastos 

e relativos ao exercício de 2016, 39.191,46 € em juros decorrentes de operações efetuadas e 

suportadas pela ULSBA.  

27.12. Quantia de perda por imparidade reconhecida para cada uma das classes de 

ativos financeiros.  

Imparidades relativas a 2017: 

Quadro 14.32: Mapa imparidades de 2017 

Saldo inicial Reforço Reversão Saldo final

Provisões cobranças duvidosas 4 798 034,30 1 075 683,57 229 752,88 5 755 127,64

Total 4 798 034,30 1 075 683,57 229 752,88 5 643 964,99  

 

Houve um reforço de imparidades no valor de 1.075.683,57 €.  

Imparidades relativas a 2016: 

Quadro 14.33: Mapa imparidades de 2016 

Saldo inicial Reforço Reversão Saldo final

Provisões cobranças duvidosas 2 586 224,41 2 211 809,89 4 798 034,30

Total 2 586 224,41 2 211 809,89 4 798 034,30  
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27.13. Em separado e por cada uma das quatro categorias de cobertura:  

Foram provisionadas todas as faturas cujas dívidas estejam em tribunal, as dívidas de 

subsistemas, independentes e seguradoras anteriores a 2016, bem como algumas faturas de 

entidades Estatais. 

27.14. Para cobertura do risco de taxa de juro variável, risco de taxa de câmbio, 

risco de preço de mercadorias num compromisso firme ou numa transação 

futura de elevada probabilidade, ou num investimento líquido numa 

operação no estrangeiro:  

Não aplicável. 

27.15. Indicação das quantias do capital social nominal e do capital social por 

realizar e respetivos prazos de realização.  

Não aplicável. 

27.16. Número de ações representativas do capital social, respetivas categorias e 

valor nominal.  

Não aplicável. 

27.17. Reconciliação, para cada classe de ações, entre o número de ações em 

circulação no início e no fim do período.  

Não aplicável. 

27.18. Quantias de aumentos de capital realizados no período e a dedução efetuada 

como custos de emissão.  

De acordo com a Informação nº 1365/2017 de 29/12/2017 da DGTF e Despacho nº 1266/2017 

de 29/12/2017 do Secretário de Estado da Saúde, a ULSBA recebeu 6.891.937,00 € para 

aumento de capital. O mesmo foi subscrito em 2017 e realizado em 2018, conforme registo na 

Conservatória do Registo comercial de Beja. 

27.19. Quantias e descrição de outros instrumentos de capital próprio emitidos e a 

respetiva quantia acumulada à data do balanço.  
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Quadro 14.34: Mapa instrumentos capital próprio 

2017 2016

Capital Realizado 81 508 063,00 81 508 063,00

Outras reservas 9 911 550,14 10 196 707,72

Reservas legais 7 285,63 7 285,63  

Capital social: 

Entre o exercício de 2016 e 2017, houve o aumento de capital mencionado na nota 27.18. 

Outras reservas: 

A rubrica “outras reservas”, traduz o excedente de revalorização resultante da avaliação do ativo 

fixo tangível em 2006, efetuada por auditor independente. No corrente exercício, foi realizado o 

excedente de revalorização de acordo com o uso, sendo que, nos “terrenos” não houve 

realização do mesmo.  

Reservas legais: 

De acordo com a legislação comercial pelo menos 5% do valor do resultado líquido anual, se 

positivo, deve ser transformado em reserva legal até esta representar 20% do capital social. 

Todavia, a ULSBA tem apresentado resultados líquidos negativos e a constituição desta reserva 

ocorreu no período em que a mesma era sociedade anónima. 

27.20. Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado menos imparidade: 

termos significativos e condições que afetam a quantia, o momento e 

segurança de fluxos de caixa futuros, incluindo risco de taxa de juro, risco de 

taxa de câmbio e risco de crédito. 

Não aplicável. 

28. Benefícios dos empregados:  

Os benefícios dos empregados são reconhecidos como gastos do período. 

O direito a férias e subsídio de férias vence-se no final de cada ano, sendo pagos no período 

seguinte. Foi constituída uma provisão para férias e subsídio de férias no valor de 7.109.913,29 

€. Este gasto foi reconhecido no exercício de 2017. 

Relativamente aos benefícios de funcionários reconhecidos como gastos do período, o quadro 

seguinte representa o quantitativo contabilizado em 2017 e 2016: 



 

 

 

RELATÓRIO E CONTAS 2017 275 
 

Quadro 14.35: Mapa remuneração Órgãos Sociais e pessoal 

2017 2016

Órgãos sociais:

Remunerações 300 520,44 235 871,81

Ajudas de custo 1 832,30 8 135,11

Subsídio de refeição 5 030,97 3 364,76

Remunerações periféricas 99 072,85 112 778,15

Encargos sociais 104 430,85 81 862,25

Sub-total 510 887,41 442 012,08

Remunerações do pessoal:

Remunerações 39 983 819,37 39 408 394,33

Encargos Sociais 9 348 348,26 8 868 744,45

Pensões 57 739,92 81 304,34

Outros custos com pessoal 469 725,60 389 504,35

Sub-Total 49 859 633,15 48 747 947,47

Gasto Total 50 370 520,56 49 189 959,55  

28.1. Benefícios pós-emprego.  

Não aplicável 

28.2. Outros benefícios a longo prazo de empregados.  

A ULSBA não efetuou quaisquer planos atuariais para benefícios de reforma dos funcionários 

aposentados. 

28.3. Benefícios de cessação de emprego.  

Não aplicável. 

28.4. Informação acerca do passivo contingente resultante de incerteza sobre o 

número de empregados que aceitarão a oferta de benefícios de cessação de 

emprego  

Não existem expectativas de quais os funcionários que poderão deixar a ULSBA nos próximos 

anos. 

29. Divulgações exigidas por diplomas legais: 

A ULSBA solicitou as seguintes informações vinculativas à AT e cumpriu a legislação/Diretrizes, 

infra: 
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- Pedido nº 12777 – Informação vinculativa para esclarecimento de despesas suportadas 

documentalmente de reembolsos de despesas médicas a utentes; 

- Pedido nº 13028 – Informação vinculativa para esclarecer aplicação do regime de 

autoliquidação de IVA na instalação de painéis solares no CS Cuba; 

30. Outras informações: 

a) Capital Próprio  

Pela evolução dos Capitais Próprios, verifica-se que o total perfaz -15.550.747,67 €. Por sua vez, 

o capital social subscrito  é de 88.400.000,00 euros, tendo sido totalmente realizado em Janeiro 

de 2018 o aumento de Dezembro de 2017, no montante do valor de 6.891.937 €. 

Não está salvaguardado o art.º 35º do Código das Sociedades Comerciais.  

b) Variação na conta “Adiantamento de clientes, utentes e Instituições do Ministério da 

saúde” 

O ano de 2016 encerrou com um saldo de 5.403.140,07 € e o exercício de 2017 encerrou com 

um saldo de 20.047.621,34 €.  

c) Garantias extra balanço 

O quadro seguinte descreve as garantias extra balanço. 
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Quadro 14.36: Garantias bancárias 

ENTIDADE BANCÁRIA Nº DA GARANTIA DATA EMPRESA VALOR Data Liberação OBS.

Banco Santander Totta , S.A. 107924 20/05/1991 NMC - Centro Médico Nacional 1 020 000,00 € 02/12/2016

Banco Santander Totta , S.A. 3,62305E+13 30/08/2006 NMC - Centro Médico Nacional 98 400,00 € 02/12/2016

GAR/10301130 10/03/2001 Martins & Bailão 4 064,32 €  Empresa  insolvente

GAR/13301246 29/07/2013 Galp Gás Natural 7 383,45 € C/comunicação da ULSBA

320 930 31/08/2005 2 088,17 €

322 718 17/11/2005 354,31 €

335407 13/07/2007 2 597,50 €

329 236 07/09/2006 2 765,47 €

331 214 13/12/2006 1 955,66 €

331 213 13/12/2006 2 142,80 €

331 396 20/12/2006 598,39 €

334 285 18/05/2007 3 870,00 €

343 933 03/09/2008 3 200,16 €

N00390913 06/02/2014 ITAU 46 180,94 € C/comunicação da ULSBA

125-02-1625243 29/12/2009 Arquinave 4 924,98 €

125-02-1872671 22/07/2013 Stryker 9 515,00 € C/comunicação da ULSBA

125-02-1910880 10/04/2014 Acail Gás 5 628,62 € C/comunicação da ULSBA

00125-02-1927658 18/08/2014 Stryker 3 420,17 € C/comunicação da ULSBA

962300488011739 02/08/2013 Strong-Segurança 9 998,99 € C/comunicação da ULSBA Pedida a Libertação da Garantia Bancária

962300488014504 18/08/2014 Abbott Laboratórios 9 078,45 € 31/12/2014
Caixa de Crédito Agrícola de 

Beja e Mértola, C.R.L.
8372010 04/02/2010 Construções Claudino Gonçalves 3 814,15 € C/comunicação da ULSBA Empresa insolvente 

0237. 002987. 293 19/12/2008 Imocastro 4 866,50 € Empresa insolvente 

Guia de depósito 15/01/2008 296,24 €

Guia de depósito 16/06/2008 4 074,70 €

80. 10. 000689 19/09/2005 9 920,84 €

80. 10. 000771 07/11/2005 55 873,95 €

80. 10. 000787 17/11/2005 4 041,65 €

80. 10. 000838 26/12/2005 9 920,84 €

80. 10. 000839 26/12/2005 4 041,65 €

80. 10. 001798 01/02/2008 46 647,99 €

Mapfre Caucion y Credito 7800514933532 14/03/2005 Alvenobra 55 873,95 € Empresa insolvente
Banif - Banco Internacional do 

Funchal, S.A.
N/NR 532007068 12/07/2007 Alvenobra 9 523,82 € Empresa insolvente

BNP PARIBAS GRE14254 19/08/2014 Siemens Helathcare Diagnostics 10 228,80 € 31/12/2014
Fidelidade-Companhia de 

seguros,S.A.
201401038/CA30003415 31/12/2013 EDP Comercial 19 000,06 € C/comunicação da ULSBA Pedida a Libertação do Seguro Caução 

em 23/09/2016BBVA 980154006351 09/08/2010 Costa & Carvalho 117 500,00 € C/comunicação da ULSBA

Guia Receita 541 17/08/2007 90,00 €

Guia receita 154 05/02/2007 488,73 €

Banco Millennium - BCP Gar./1668535 07/06/2010 Acail Gás 7 670,00 € C/comunicação da ULSBA Pedida a Libertação do Seguro Caução

Banco Millennium - BCP Gar./1870824 11/07/2013 Acail Gás 25 000,00 € C/comunicação da ULSBA Pedida a Libertação do Seguro Caução

BBVA Gar./730980002670 23/05/2013 Acciona Facility Services 21 847,41 € C/comunicação da ULSBA Pedida a Libertação do Seguro Caução

Deutsche Bank AG GAR./N.º G190604 24/03/2015 Amgem Biofarmacêutica 10 622,49 €        

Banco Santander Totta , S.A. GAR./962300482017033 16/06/2015 ABBOT MEDICAL  OPTICS SPAIN 25 687,95 €        C/comunicação da ULSBA

Novo Banco GAR./ N0039743 22/06/2015 Iberlim 22 253,23 €        C/comunicação da ULSBA

BBVA GAR./ 730980004569 08/07/2015 Janssen Cilag Farmacêutica 13 695,48 €        C/comunicação da ULSBA

Seguro caução n.º 201512040

Caução  Garantia

Caução  GarantiaCosec 22/02/2018 Abbott Laboratórios 12.466,20 C/comunicação da ULSBA

Banco Santander Totta , S.A. GAR./ 962300488023854 24/11/2017 Gillead Sciences 18.527,69 C/comunicação da ULSBA

C/comunicação da ULSBAGAR./E17437BNP PARIBAS 23.013,19Novartis Farma 17/11/2017

Deutsche Bank AG GAR./BGA1700570 14/12/2017 Amgem Biofarmacêutica 10.782,00

Banco Santander Totta , S.A. C/comunicação da ULSBAGAR./ 962300488023113 11/08/2017 MEO 14.908,18€

BBVA GAR./ 730980007794 20/11/2017 Janssen - Cilag Farmacêutica 29.639,99€ C/comunicação da ULSBA

Deutsche Bank AG GAR./BGA1700440 20/11/2017 Merck 11.871,77€ C/comunicação da ULSBA

BBVA GAR./ 730980007562 15/11/2017 Janssen - Cilag Farmacêutica 13.191,77€ C/comunicação da ULSBA

BNP PARIBAS GAR./GRE17214 24/04/2017 Siemens Helathcare 37 658,09 € C/comunicação da ULSBA

Banco Santander Totta , S.A. C/comunicação da ULSBAGAR./962300488021916

C/comunicação da ULSBABNP PARIBAS GAR./GRE17135 10/03/2017 Janssen Cilag Farmacêutica 30 039,32 €

C/comunicação da ULSBABanco Santander Totta , S.A. GAR./962300488021652 09/02/2017 Gilead 10 252,96 €        

C/comunicação da ULSBAIberdrola 

BBVA Gar./730980005749 22/06/2016 Janssen Cilag Farmacêutica 11 236,28 €        C/comunicação da ULSBA

14 745,44 €29/11/2016Banc o Popular Espanhol, S.A.

C/comunicação da ULSBADeutsche Bank AG 17 707,08 €Roche Farmacêutica Química17/01/2017

GAR./00125-02-1976747 Stryker Portugal C/comunicação da ULSBA

Banco Millennium - BCP C/comunicação da ULSBAGar./ 00125-02-1991141 18/11/2015

COSEC 29/12/2014

25 572,62 €        

GALP PWER 15 427,83 €        C/comunicação da ULSBA

Banco Millennium - BCP

Pedida a Libertação do Seguro Caução13 669,04 €        EDP Comercial11/12/2015

Banco Santander Totta , S.A. 24 609,22 €        C/comunicação da ULSBA

C/comunicação da ULSBACaixa Geral de Depósitos, S.A. Gar./ 9015.0082.67.193 18/09/2015 Fidelidade 

Gar.7962300488018391

20 729,71 €

Fidelidade C/comunicação da ULSBA

Banco Millennium - BCP

Caixa Geral de Depósitos, S.A.

C/comunicação da ULSBA Empresa  insolvente
Banco Espirito Santo

Pinto Caeiro

Banco Santander Totta , S.A.

Alvenobra 

Empresa insolvente

Empresa insolvente                   

Banco BPI, S.A.

AXA Portugal, Companhia de 

Seguros, S.A.
Alvenobra 

Empresa insolvente Pinto Caeiro 

Seguro caução AP. 100.016.353/200

03/03/2017 Gilead Sciences 13 806,00 €        

C/comunicação da ULSBAMillennium -  BCP Gar./00125-02-2012607 02/05/2016 Stryker Portugal 10 107,85 €        

23/11/2015 Strong-Segurança

Caução /Depósito 38 178,00 €        Eurodial24/09/2014

14 313,90 €        06/08/2015

Gar./G205503

Novo Banco, S.A. Biogen Portugal 15/03/2017GAR./E00403047 15 931,42 €        C/comunicação da ULSBA

Deutsche Bank AG C/comunicação da ULSBAGAR./ G206254 22/02/2017 Amgem Biofarmacêutica 11 192,12 €        

Banco Santander Totta , S.A. C/comunicação da ULSBAGAR./962300488021821

Roche Farmacêutica Química 12.173,25€ C/comunicação da ULSBA

Banco BIC PORTUGÊS, SA. Caução 02/05/2017 Inforlandia 12.226,33€ C/comunicação da ULSBA

Cosec 03/01/2018 Eurest Portugal 119.932,66 C/comunicação da ULSBA

Lease Plan Portugal 

C/comunicação da ULSBA

Bankinter, S.A. GAR./0406545 17/12/2017 Iberdrola 14.450,79 C/comunicação da ULSBA

16/03/2017 Abbot Laboratórios 10 687,50 €

Deutsche Bank AG GAR./BGA1700109 31/05/2017

 

A ULSBA possui ainda retenções de garantia relativas à construção do Centro de Saúde de Beja II, 

pagas pela entidade que construiu o Centro de Saúde, conforme quadro seguinte. 
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Quadro 14.37: Garantias de retenção 

Data Entidade retentora Entidade pagadora retenção Tipo caução Valor
25/12/1992 ARS Campo e Mar Lda Construção CS Beja - Auto medição 2 - Fatura 92075 2 900,12

31/12/1992 ARS Campo e Mar Lda Construção CS Beja - Auto medição 3 - Fatura 92082 3 048,03

26/03/1993 ARS Campo e Mar Lda Construção CS Beja - auto medição 1 a 5 - Fatura 93009 1 730,39

08/03/1993 ARS Campo e Mar Lda Construção CS Beja - auto medição 5 - Fatura 93008 1 932,13

09/02/1993 ARS Campo e Mar Lda Construção CS Beja - auto medição 4 - fatura 93002 1 816,73

14/04/1993 ARS Campo e Mar Lda Construções CS Beja - auto medição 6 - fatura 93020 1 925,10

21/10/1993 ARS Campo e Mar Lda Construções CS Beja - auto medição 1 - fatura 93080 891,05

07/05/1993 ARS Campo e Mar Lda Construções CS Beja - auto medição 7 - fatura 93033 1 862,13

22/06/1993 ARS Campo e Mar Lda Construção CS Beja - auto medição 8 - fatura 93044 5 788,00

17/05/1993 ARS Campo e Mar Lda Constrção CS Beja - auto medição 6 e 7 - fatura 93034 621,11

25/01/1994 ARS Campo e Mar Lda Construção CS Beja - auto medição 16 - fatura 93090 2 220,28

25/01/1994 ARS Campo e Mar Lda Construção CS Beja - auto medição 15 - fatura 93089 797,69

22/12/1993 ARS Campo e Mar Lda Construção CS Beja - auto medição 15 - fatura 93088 2 702,31

17/11/1993 ARS Campo e Mar Lda Construção CS Beja - auto medição 14 - fatura 93084 1 818,61

05/11/1993 ARS Campo e Mar Lda Construções CS Beja - auto medição 14 - factura 93083 4 514,73

01/10/1993 ARS Campo e Mar Lda Construção CS Beja - auto medição nº 13 - fatura 93008 3 199,43

06/09/1993 ARS Campo e Mar Lda Construções CS Beja - auto medição 12 - fatura 93073 1 207,68

18/08/1993 ARS Campo e Mar Lda Construções CS Beja - auto medição 4,5,8 e 9 - fatura 93057 691,39

27/07/1993 ARS Campo e Mar Lda Construções CS Beja - auto medição 10 - fatura 96060 4 310,69

20/07/1993 ARS Campo e Mar Lda Construções de CS Beja - trabalhos a mais nº 1 - fatura 93042 986,95

07/07/1993 ARS Campo e Mar Lda Construções de CS de Beja - auto medição 9 - fatura 93049 2 124,12

06/09/1993 ARS Campo e Mar Lda Construções de CS Beja - auto medição 11 - fatura 93072 1 597,02

25/01/1994 ARS Campo e Mar Lda Construções de CS Beja - auto medição 15 - fatura 93089 797,69

21/12/1992 ARS Campo e Mar Lda Construções de CS Beja - auto medição 2 - fatura 92075 858,66

Total 50 342,05  

c) Composição e referência à Conta “Estado e outros entes públicos” 

A conta Estado e outros entes públicos tem a seguinte composição: 

1 – Ativo 

Pagamento especial por conta        
 290.499,74 € (D) 

2 – Passivo 

Imposto a pagar (IRC)      132.120,29 € (C) 

IRS – Retenção na fonte – Trabalho dependente  650.949,98 € (C) 

IRS – Retenção na fonte – Trabalho independente     28.674,21 € (C) 

IRS – Retenção na fonte – Pensões         2.853,64 € (C) 

IVA            48.649,30 € (C) 

Segurança social e CGA, ADSE, outras contribuições 1.027.106,91 € (C) 
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Considerações sobre esta conta: 

Pagamento especial por conta: 

O pagamento especial por conta, conforme tipificado pelo CIRC, pode ser solicitado o reembolso, 

90 dias após envio da modelo 22. No corrente exercício será solicitado o PEC de 2013; foi decidido 

pelo Órgão de Gestão não solicitar o reembolso de 2012, convertendo-se o PEC em imposto 

definitivo. 

Imposto a pagar: 

Corresponde ao IRC resultante do apuramento em 2017, a pagar em maio de 2018. 

IRS – Retenções na fonte (Cat A, B, H): 

Corresponde aos valores a pagar de IRS, retenção na fonte de dezembro/2017 e pagos em 

janeiro de 2018. Foi solicitado reembolso do IRS retido na fonte da categoria B (reclamação 

graciosa) no valor de 31.734,27 €. 

IVA: 

Corresponde ao imposto sobre o valor acrescentado, relativo aos bens da atividade não 

isenta, dos meses de novembro e dezembro de 2017, e pago em janeiro e fevereiro de 2018. 

Segurança social, CGA, ADSE e outras tributações:  

Corresponde ao valor destas contribuições relativas a dezembro de 2017 e pagas em janeiro 

de 2018. Nas mesmas, incluem-se os fundos de compensação do trabalho. 

Outras tributações: 

Valores residuais de outras contribuições. 

 

d) Elaboração e reporting de informação financeira e fiscal 

Foram cumpridas todas as obrigações respeitantes a envio da informação financeira à DGTF, 

DGO, elaboração do orçamento financeiro por rubricas da contabilidade pública, envio de todas 

as declarações fiscais à AT (DP Iva mensais, Modelo 30 mensais, Modelo 22, IES, Modelo 44, 

Modelo 25, DMR mensais, Modelo 10, Modelo 37, Modelo 45, guias de retenção na fonte, guias 

da SS via DRI, guias da CGA, fundos de compensação, IUC, SAFT, Ficheiro inventários, guias de 

transporte e outros). 
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e) Variações patrimoniais negativas e positivas 

O quadro seguinte regista o valor registado nas contas de capital próprio. Foram registadas na 

modelo 22 os valores aqui presentes respeitantes às variações patrimoniais negativas e 

positivas. 

Quadro 14.38: Mapa das variações patrimoniais 

5769 31/dez/17 31/dez/17 975808 1702314 0 € 4 375,29 € Oferta

5769 31/dez/17 31/dez/17 975808 1702320 0 € 1 554,61 € Oferta

5769 31/dez/17 31/dez/17 975808 1702322 0 € 6 559,46 € Oferta

5769 31/dez/17 31/dez/17 975808 1702382 0 € 199 € Oferta

5922 21/abr/17 21/abr/17 975803 1700660 6 213 € OD de correção de valores

5922 26/abr/17 26/abr/17 975803 1700674 5 379,99 € 0 € Correção HES

5922 26/abr/17 26/abr/17 975803 1700675 10 672,14 € 0 € Correção HES

5922 26/abr/17 26/abr/17 975803 1700678 1 120,92 € 0 € Correção HES

5922 26/abr/17 26/abr/17 975803 1700679 1 700,16 € 0 € Correção HES

5922 26/abr/17 26/abr/17 975803 1700680 1 531,46 € 0 € Correção HES

5922 26/abr/17 26/abr/17 975803 1700681 16 265,47 € 0 € Correção HES

5922 26/abr/17 26/abr/17 975803 1700682 6 608,64 € 0 € Correção HES

5922 29/set/17 29/set/17 9704264 1701509 216 749,90 € 0 € Anulação candidatura Dep. Psiquiatria

5922 31/dez/17 31/dez/17 9999999 1702395 200 636,64 € 0 € Anulação PEC anteriores 2013

5922 31/dez/17 31/dez/17 9964012 1702329 0 € 50 118,68 € Reg. Relativa a custos com pessoal

5922 31/dez/17 31/dez/17 9964012 1702330 0 € 49 000,82 € Reg. Relativa a custos com pessoal

5922 31/dez/17 31/dez/17 9964012 1702331 33 800,02 € 0 € Reg. Relativa a custos com pessoal

5922 31/dez/17 31/dez/17 9999999 1702232 83 601,67 € 0 € Anulação Ac. Taxas moderadoras

5922 31/dez/17 31/dez/17 9999999 1702233 0 € 34 974,58 € Acrescimo Taxas moderadoras

5922 31/dez/17 31/dez/17 971010 1702306 520 567,36 € 0 € Acerto penalização CP ano 2013

5922 31/dez/17 31/dez/17 971010 1702307 117 923,13 € 0 € Acerto penalização CP ano 2013

5922 31/dez/17 31/dez/17 975808 1702335 0 € 48 085 € Correção de saldo de fornecedores de investimento

5922 31/dez/17 31/dez/17 975808 1702383 3 121,44 € 0 € Correção saldo inicial 

5922 31/dez/17 31/dez/17 975808 1702384 1 069,34 € 0 € Correção saldo inicial 

5922 31/dez/17 31/dez/17 975808 1702389 3 756,75 € 0 € Correção saldo inicial 

5922 31/dez/17 31/dez/17 975808 1702390 5 847 € 0 € Correção saldo inicial 

5922 31/dez/17 31/dez/17 971010 17002387 202 274,47 € 0 € Acerto da Penalização CP de 2014, 2015 e 2016

5922 31/dez/17 31/dez/17 9999999 1702398 0 € 285 157,58 € Realização do excedente revalorização

5922 31/dez/17 31/dez/17 971010 1702408 88 979,59 € 0 € Estimativa 2016 reembolsos ACSS

 

 

f) Outras considerações gerais e do controlo interno 

Esta nota foi incluída em anos anteriores, e segundo o Tribunal de Contas, deve ser mantida: 

Contas de custos e proveitos: 

1 – Foram verificados todos os documentos contabilísticos do ano, verificada a sua regularidade 

fiscal, e efetuadas as correções fiscais conforme legislação em vigor; 

2 – Todas as Faturas registadas na contabilidade foram sujeitas a validação, segundo o principio 

da segregação de funções, conferidas com a nota de encomenda e guia de entrada; são 

conferidas via EDOC nos serviços que solicitam os bens e serviços; 
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3 – A ULSBA está a enviar mensalmente, o ficheiro SAFT, embora em versão não atualizada do 

mesmo; 

4 – Havendo dúvidas sobre o suporte documental das despesas relativas a utentes de faturas 

emitidas por farmácias que não eram emitidas em nome da ULSBA, foi solicitada informação 

vinculativa. 

Contas de terceiros e existências: 

1 – Não é efetuado o procedimento mensal de abates de bens de inventários obsoletos ou sem 

movimento ao longos dos anos; 

2 – Foram efetuadas as contagens físicas com distribuição dos procedimentos de contagens; 

3 – Existe segregação de funções entre quem compra, quem confere e quem paga, em serviços 

diferentes e existentes na ULSBA; 

4 – Existe conferências dos bens adquiridos, em quantidade e qualidade, por funcionário 

responsável na área do aprovisionamento; 

5 – Não é efetuada a conferência mensal dos ficheiros de consumos, compras e outros entre a 

contabilidade e aprovisionamento; 

Contas de investimentos: 

1 – Os bens adquiridos são registados no SIGA, etiquetados, havendo conferência anual entre a 

contabilidade e aprovisionamento dos mesmos; 

2 – Os abates seguem regras procedimentos próprios estabelecidos pela Comissão de Abates, 

que deixou de estar em funcionamento. É elaborado auto de abate, autorizado pelo Conselho de 

Administração, e comunicado à autoridade tributária a data do mencionado abate; 

3 – As ofertas em dinheiro e espécie são registadas ao justo valor de acordo com valores 

existentes no mercado para o mesmo tipo de bens; 

4 – Foram elaborados os mapas fiscais, nomeadamente a modelo 32 relativa a ativos intangíveis 

e ativos fixos tangíveis; 

5 – Foram elaborados os mapas de mais e menos valias fiscais e corrigidas as mesmas na modelo 

22; 



 

 

 

282 RELATÓRIO E CONTAS 2017
6  

 

6 – Não foi testada a imparidade dos ativos fixos em curso, e os mesmos continuam sem 

movimento há mais de um ano; conforme solicitação aos serviços respetivos, os mesmos são 

para manter em curso; 

7 – Não foram conferidos os bens relativos a investimentos nos serviços onde se encontram 

alocados, nem existem procedimentos para identificar as “transferências” de bens entre 

serviços; 

Tesouraria: 

1 – Não foram efetuadas contagens surpresa ao Caixa; 

2 – São elaboradas reconciliações bancárias mensalmente e registadas as divergências; 

3 – Não forma conferidos os fundos de maneio, nem existem procedimentos escritos para 

funcionamento dos mesmos; 

4 – Não foi verificado o espólio e não existem registos do mesmo por forma a haver controlo, 

estando este na posse da área de tesouraria; 

Área financeira: 

1 – Não existem segregações de funções, o funcionário que tem acesso às contas correntes é o 

mesmo que efetua os pagamentos; 

2 – Não existem procedimentos de reconciliação mensais das contas, contas correntes e saldos 

contabilísticos. Deve existir uma área no serviço financeiro afeta a reconciliações, estas devem 

ser de acesso ao Chefe de Serviço e Contabilista Certificado, para as mesmas serem analisadas e 

regularizadas; 

3 – Não existe definição de procedimentos de regularização de contas de “fundos alheios”, 

nomeadamente, “adiantamento clientes”, “Adiantamento fornecedores” e outras; 

4 – O controlo das faturas em pré-contencioso é deficitário, havendo grande risco de prescrição 

das mesmas. É feito por uma funcionária da área de contencioso sem dedicação exclusiva; 

5 – Não existe manual de procedimentos contabilísticos e controlo interno. 

O Contabilista Certificado: O Conselho de Administração: 
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15. OUTROS ANEXOS
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