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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

O ano de 2017 foi marcado por avanços importantes na implementação de medidas estruturais de 

organização dos Cuidados de Saúde no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, tais como: 

� a Reforma do SNS na área dos Cuidados de Saúde Hospitalares – introdução de novos 

termos de contratualização pela Coordenação Nacional para a Reforma do SNS na área dos 

Cuidados de Saúde Hospitalares, de novos indicadores que visam maior eficiência e a 

verticalidade de cuidados, bem como a introdução de melhorias no processo de 

negociação;  

� a Reforma do SNS na área dos Cuidados de Saúde Primários - conceção de um novo modelo 

de contratualização aplicado a todas as unidades funcionais, bem como a sua 

operacionalização suportada pelo desenvolvimento de uma plataforma eletrónica e pela 

publicação transparente e pública do Índice de Desempenho Global de todos os ACES e 

unidades, bem como o lançamento do portal BI CSP;  

�  a facilitação do acesso e da liberdade de escolha do utente, através do SIGA-SNS (Sistema 

Integrado de Gestão do Acesso) e da PDS (Plataforma de Dados da Saúde); 

� o reforço do processo de benchmarking e de monitorização do desempenho das entidades, 

através do recurso a ferramentas de Business Inteligence. Não foi conseguido ainda o 

objectivo de consolidação e interoperabilidade entre os vários sistemas, notando-se 

alguma dispersão de fontes de informação. Este deverá ser um objectivo a prosseguir em 

2018; 

� Compras centralizadas e negociação de medicamentos e dispositivos médicos no SNS e 

nova legislação da contratação pública e das exigências em termos de procedimentos 

(Decreto-lei n.º 111-B/2017 e Despacho n.º 851-A/2017). 

Para 2018, o Termos de Referência para a Contratualização em Cuidados de Saúde no SNS dão 

enfoque à consolidação do processo de contratualização dos Cuidados de Saúde Primários, que 

reorienta o foco para as práticas clínicas a implementar pelas equipas de saúde, distanciando-se 

de um modelo baseado em indicadores e metas individualizados.  

Por seu lado, a contratação hospitalar para 2018 apostará na actividade programada e actualizará 

as modalidades de pagamento do tratamento de determinadas patologias, como o VIH, a Hepatite 

C e doenças mentais graves. Serão reforçados os mecanismos de benchmarking e de avaliação dos 

resultados em saúde. Serão valorizadas as respostas no domicílio e na comunidade, tanto por 

parte dos cuidados de saúde hospitalares, como dos primários.  
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Será aperfeiçoado o Sistema Integrado de Gestão do Acesso (SIGA) enquanto mecanismo de 

acompanhamento dos percursos do utente e de monitorização dos TMRG, por forma a que o SNS 

se reorganize em torno do cidadão.  

As grandes linhas de orientação do Plano Nacional de Saúde a ter em conta no estabelecimento 

dos compromissos em termos assistênciais a assumir com o Ministério da Saúde são: o aumento 

até 2020 em 30% da esperança média de vida saudável aos 65 anos, a redução da mortalidade em 

indivíduos com menos de 70 anos para um valor inferior a 20% em 2020, a redução da 

prevalência do consumo de tabaco, bem como do excesso de peso e da obesidade na população 

infantil escolar.  

Será também fomentada a Gestão Partilhada de Recursos no contexto do SNS, procurando 

maximizar a capacidade instalada em termos de recursos humanos e materiais (equipamentos e 

instalações) das instituições do SNS. Assistiremos também a uma forte dinamização da integração, 

desmaterialização e partilha de informação entre os sistemas de informação e a melhoria da 

fiabilidade dos dados, utilizando o Registo de Saúde Eletrónico. Serão valorizadas as respostas de 

Tele Saúde. 

Por força da entrada em vigor dos Estatutos das Unidades Locais de Saúde, E. P. E., aprovados pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, houve nomeação de novos membros do Conselho de 

Administração, para um mandato de três anos, tendo o atual Conselho de Administração iniciado 

funções em 1 de Abril de 2017. 

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. 

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; 
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� 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 reforçada a atuação ao nível da redução da utilização hospitalar evitável 

(urgências, internamentos e readmissões evitáveis), bem como o plano em curso no âmbito da 

transição segura entre serviços hospitalares e de cuidados de saúde primários. 

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 e acompanhamento 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. 

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. 

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 
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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 de todas as restrições financeiras e das rescisões de contrato por parte de alguns médicos, 

bem como da enorme dificuldade de fixação de médicos, a ULSBA propõe-se manter a actividade 

nas consultas externas referenciadas pelos médicos de família e, bem assim, a actividade cirúrgica. 

Garantir-se-á o mesmo nível de produção no Hospital de Dia e nos procedimentos médicos de 

ambulatório que são passíveis de agrupamento em GDH. O objectivo é manter a performance dos 

indicadores de acesso e de tempos de espera. Complementarmente, far-se-ão todos os esforços 

para manter todos os utentes com médico de família atribuído e aprofundar-se os níveis de 

integração entre cuidados primários e hospitalares.  

A necessidade de garantir, a prazo, a sustentabilidade económico-financeira da ULSBA, não pode 

impedir a realização dos investimentos que se consideram absolutamente necessários e inadiáveis 

para a prestação de cuidados.  

No ano de 2017 foram aprovadas as candidaturas a fundos comunitários de um conjunto de 

importante de investimentos: a beneficiação do edifício do Centro de Saúde de Mértola, a 

construção de um edifício para instalação do polo de saúde da Messejana e ainda a construção de 

um novo edifício para o Centro de Saúde da Vidigueira. Em 2018, dar-se-á início ao processo 

concursal para adjudicação das obras e avançar-se-á com as mesmas. Também em 2018 dar-se-á 

execução ao projeto de dotação de novas estações de anestesia para o Bloco Operatório. Prevê-se 

que o início da substituição dos equipamentos de aquisição de imagem instalados no Serviço de 

Imagiologia do Hospital efetuar-se-á a partir do segundo semestre de 2018, sendo para tal 

necessárias algumas intervenções no espaço físico de serviço, bem como a criação de um espaço 

para a instalação da mamografia. Considera-se também prioritária a aquisição e instalação de 

novos equipamentos para a unidade de endoscopia (endoscópios, máquinas de lavagem e 

desinfeção de endoscópios e máquinas de secagem) e de novos equipamentos médicos para a 

cardiologia. 

Os esforços de contenção da despesa manter-se-ão, já que o valor do adiantamento do contrato 

programa considerado no orçamento de caixa é de 77.553.917€, apenas mais 957.856€ que o 

valor inscrito em 2017, sendo que para 2018 a pressão nos custos com pessoal agravar-se-á, 

decorrente da atualização do valor do subsídio de refeição, do valor do trabalho extraordinário e 

do descongelamento de carreiras.  

Assim, é expectável que no próximo ano se perpetue a situação de fundos disponíveis negativos e a 

impossibilidade de dar cumprimento à Lei de Compromissos e Pagamentos em Atraso, situação 
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que é insustentável, pelo que, este aspeto merecerá especial atenção de modo a que, em 2018, seja 

encontrada solução para resolver o problema. 

Apesar do contexto económico e social, não deixaremos de trabalhar com toda a motivação e 

determinação e contando com a colaboração e extraordinário empenho de todos os profissionais 

para garantirmos um futuro com melhor e mais saúde da população do Baixo Alentejo.  
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2. A UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO 

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, que pressupõe um modelo de 

organização dos cuidados de saúde baseado na integração entre os vários níveis primários, 

hospitalares e continuados.  

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

prestação de cuidados: 

� Cuidados de Saúde Primários – Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Alentejo 

(DACESBA), 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); 

� Cuidados de Saúde Hospitalares – Hospital José Joaquim Fernandes (Beja); 

Nos Cuidados de Saúde Primários existem ainda três Equipas Comunitárias de Suporte em 

Cuidados Paliativos, a de Beja que apoia todos os Concelhos com exceção de Moura, Barrancos e 

Mértola, a de Moura e Barrancos que intervém nestes dois concelhos e a de Mértola. No hospital 

está também constituída uma equipa intra-hospitalar que dá apoio ao serviços de internamento e 

hospital de dia e que se articula 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. 

  

 Ilustração 2.1: Estrutura da ULSBA Ilustração 2.2: Área de influência da ULSBA 
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É visão da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE (ULSBA, EPE) o seu reconhecimento 

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

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

eficácia, técnica e social. 

É missão da ULSBA, 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. 

Atendendo às suas especificidades, a ULSBA, EPE, rege a sua atividade de acordo com os seguintes 

valores: 

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

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

• Acessibilidade e equidade na prestação dos cuidados; 

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

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

• Ética, integridade e transparência; 

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

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

organizacional; 

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

• Humanização dos cuidados de saúde; 

• Reforço da Cidadania. 

A organização interna da ULSBA caracteriza-se por uma estrutura departamental, adequada a uma 

gestão empresarial e adequação à Governação Clínica, estando esquematizada no seguinte 

organograma: 
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Ilustração 2.3: Organograma da ULSBA 

3. A REGIÃO DO BAIXO ALENTEJO 

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. 

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, 

                                                           
1
 Na designação atual, em termos de NUTS II (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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Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira que, 

por sua vez, integram um total de 62 freguesias.  

 
 

Ilustração 3.1: Mapa de Portugal Ilustração 3.2: Mapa do Baixo Alentejo 

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 para 2016 apontam para uma diminuição do efetivo populacional da região, 

que deverá ser de 119.024 residentes e uma densidade populacional de 14 habitantes por Km2. À 

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

maioritariamente por estudantes, trabalhadores temporários e veraneantes, com os dados do INE 

a apontarem para uma população média de aproximadamente 119.576 habitantes no ano de 2016. 

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. 

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. Há um fenómeno do duplo envelhecimento da população, 

caracterizado pelo aumento da população idosa e pela redução da população jovem. As 

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

Baixo Alentejo a permanecer como uma das regiões mais envelhecidas do País, com a camada mais 

idosa da população (+65 anos) a representar cerca de 24,6% do total de residentes face aos 21,1% 
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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 populacional no Baixo Alentejo está igualmente patente no índice de 

longevidade, com a população idosa com idade superior a 75 anos a representar mais de metade 

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

verificado um novo aumento do índice para os 55,1%.  

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, prevendo-se para 2016 um índice de 60,7% contra os 53,8% da média nacional, ou 

seja, quase mais 7 dependentes a cargo. 

A taxa bruta de natalidade de 2016 é de 8,5, bastante superior à de 2015, que foi de 7,8 e muito 

próxima da média nacional de 8,4, o que permite ter alguma esperança de renovação da 

população, mas com alguma reserva, já que nos três anos anteriores a taxa foi de 7,4, 7,6 e 7,8.  

A região do Baixo Alentejo é a região com a taxa bruta de mortalidade mais elevada do país 

(16,1‰, em 2016), e bastante superior à média nacional, que é de 10,7‰. É também a região que 

em 2015 apresenta a taxa mais elevada de Portugal Continental da proporção de mortes por 

doenças do aparelho circulatório (33,5% contra 29,7% da média nacional) e diabetes (5,1% contra 

4,1% da média nacional). 

Dados de 2015 apontam que o valor mais elevado da prevalência de diabetes é registado na região 

do Alentejo (11,3%), concretamente no Baixo Alentejo e o mais baixo na região do Algarve (7,7%). 

Se analisarmos a prevalência padronizada verifica-se que a taxa mais elevada se encontra na 

Região Autónoma dos Açores. De realçar que também é na região do Alentejo que se encontra a 

prevalência mais elevada de Obesidade no Continente, sendo suplantada só pela Região Autónoma 

dos Açores. A maior taxa de prevalência não padronizada de Hiper Tensão Arterial do País, 37,9%, 

é também no Alentejo. 

Com o envelhecimento da população do Baixo Alentejo, tem-se assistido, segundo os dados dos 

registos dos cuidados de saúde primários (classificação IPCP-2) a um aumento da incidência de 

certo tipo de patologias crónicas, designadamente a Tensão Arterial Alta, a Diabetes, o AVC-

Acidente Vascular cerebral, a Depressão e o EMA-Enfarte Agudo do Miocárdio, muitas delas 

incapacitantes e que pressupõe a adaptação da capacidade de resposta dos cuidados de saúde.  

As doenças Cardiovasculares representam a primeira causa de mortalidade (33,5% dos óbitos 

registados em 2015 são por doenças do cardiovasculares, enquanto que em 2011 eram 42,5%) e 
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os tumores malignos a segunda (19,5% dos óbitos de 2015 são por tumores malignos e em 2011 

eram17,7%). Os problemas do foro da Saúde Mental têm uma grande relevância, sendo a região do 

país, ainda, com maior taxa de suicídio em idosos, em especial nos Concelhos do sul do Distrito. A 

doença Oncológica também regista um acréscimo de incidências. 

De acordo com dados do INE, em 2016, a taxa de desemprego no Alentejo melhorou bastante face 

à média nacional, mas a taxa de emprego permanece inferior à média nacional (48% contra 51,9% 

a nível nacional). A taxa de população inactiva, em 2015, é de 45% no Alentejo, enquanto que a 

média nacional é de 41,5%. 

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, com um índice de 85,1.  

O número de utentes com inscrição ativa no ACES é de 130.772, sendo que a percentagem de 

inscritos frequentadores que tinha médico de família é de cerca de 98,5% e, do total de 

inscritos sem médico de família atribuído, cerca de 27% estão nessas condições por vontade 

própria.  

4. A OFERTA DE SERVIÇOS  

Os cuidados de saúde da região são quase integralmente assegurados pela ULSBA, existindo uma 

oferta de unidades privadas pouco expressiva e fundamentalmente centrada na realização de 

meios complementares de diagnóstico e terapêutica e consultas de especialidade. 

A carteira de serviços da ULSBA inclui as seguintes especialidades: 

1. Medicina Geral e Familiar;  

O departamento do Agrupamento dos Centros de Saúde do Baixo Alentejo é constituído 

por 13 Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, 66 Extensões de Saúde e 1 Unidade 

de Saúde Familiar-B e 5 Unidade de Cuidados na Comunidade. 

Atualmente existe cobertura dos utentes inscritos em todos os centros de saúde. Mas, a 

situação é instável dada a carência de médicos de Medicina Geral e Familiar e o recurso a 

médicos de nacionalidade cubana. 

Na área dos cuidados primários existem valências de apoio clínico, em articulação com os 

cuidados hospitalares, tais como a psicologia, nutrição, medicina dentária, radiologia, 

optometria, patologia clínica e fisioterapia e terapia ocupacional. 

2. Saúde Pública; 
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3. Especialidades médicas: 

� Medicina Interna e Cuidados Intensivos; 

� Cardiologia; 

� Pneumologia; 

� Neurologia; 

� Pediatria; 

� Psiquiatria; 

� Hematologia; 

� Gastrenterologia (apenas consulta e MCDT); 

� Endocrinologia (apenas consulta); 

� Oncologia Médica (apenas consulta e hospital de dia). 

4. Especialidades cirúrgicas: 

� Cirurgia geral; 

� Ortopedia; 

� Oftalmologia; 

� Ginecologia e Obstetrícia; 

� Urologia; 

� Otorrinolaringologia. 

5. Especialidades de apoio clínico: 

� Anestesiologia; 

� Imagiologia; 

� Patologia Clínica 

� Anatomia Patológica; 

� Imunohemoterapia; 

� Medicina Física e Reabilitação 

� Cuidados Paliativos; 

� Medicina do Trabalho. 

A resposta do HJJF é focada nos cuidados agudos de curta duração, admitindo apenas doentes com 

necessidades de cuidados médicos e de enfermagem intensivos ou diferenciados. No HJJF estão 

concentrados os recursos humanos e tecnológicos necessários para que se verifique um nível de 

especialização dos serviços, aliados a uma garantia dos níveis de segurança e qualidade ditados 

pelas boas práticas. 
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A capacidade instalada do Hospital é a seguinte: 

Quadro 4.1: Capacidade instalada Previsão 2018 

Área de produção Descrição Quant. 

Consulta externa 
  Gabinetes de Consulta Externa Hospitalar 47 
  Salas de Pequena Cirurgia da Consulta Externa 1 

Internamento 

  Camas de internamento 202 
  Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente 8 
  Unidade de Cuidados Intermédios  5 
  Berçário 18 

Bloco Operatório 

  Salas Bloco Operatório - Cirurgia Urgente 1 
  Salas Bloco Operatório - Cirurgia Convencional 3 
  Salas Bloco Operatório - Cirurgia Ambulatória 1 
 Camas da Unidade de Recobro 6 

Bloco de Partos   Salas no Bloco de Partos 2 

Urgência 
  Salas de Pequena Cirurgia da Urgência 1 
  Camas do Serviço de Observação da Urgência 13 

Hospital de Dia 
  Camas de Hospital de Dia 5 
  Cadeirões de Hospital de Dia 15 

Cirurgia de Ambulatório 
  Salas Bloco Operatório - Cirurgia Ambulatória 1 
 Cadeirões na sala de recobro  

MCDT 

  Ecógrafo com Dopler 12 
  Ecógrafo normal 2 
  Mamografia digital 1 
  Rx digital  6 
  Rx Móvel Convencional 2 
  TC Multiplanar (Inferior a 16 cortes) 1 
   Cardio-angiografo 1 
  Videogastrocópios 5 
  Video - colonoscópios/sigmoidoscópios 4 
  Videoduodenoscópios 2 
  Broncofibroscópios 2 
  Videobroncoscópios 1 
  Pletismografos 3 
  Litotritor Extra-coperporal 1 
Intensificadores de Imagem 3 
  Equipamentos Neurofisiologia e do Sono 6 

Outros 
  Aparelhos de Ventilação 26 
  Posto de Hemodiálise 41 

   

No ano de 2017 (dados da avaliação de maio), no conjunto das áreas avaliadas pelo SINAS na 

dimensão da excelência clínica, a ULSBA obteve uma classificação de nível de qualidade III – a 

classificação máxima - na área das Histerectomias e dos Partos e Cuidados Pré-natais, e uma 

classificação de nível de qualidade II na área das Artroplastias da Anca e Joelho, das Fraturas 

proximais do fémur e do Enfarte Agudo do Miocárdio.  

Para dar resposta à sua Carteira de Serviços nos vários níveis de cuidados, a ULSBA, EPE dispõe de 

1.652 trabalhadores no seu mapa de recursos humanos, sendo 785 com vínculo laboral de 
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Contrato Individual de Trabalho em Funções Públicas, 800 com Contrato Individual de Trabalho e 

os restantes com Contratos de Trabalho a Termo Resolutivo Certo e outro tipo de vínculo. 

A ULSBA, EPE desenvolve atividades de formação pós-graduada, registando-se a existência de 5 

médicos a realizar o Ano Comum, 14 no 1º ano do complementar e 40 em Formação Específica, 

num total de 59. Para 2018 prevê-se formar 70 internos: 5 médicos do ano comum e 65 em 

formação específica.  

Dada a grande e permanente insuficiência de médicos em determinadas especialidades (Anestesia, 

Psiquiatria, Medicina Geral e Familiar, Cardiologia, Obstetrícia, Pediatria, Medicina Geral e 

Familiar) torna-se indispensável o recurso à celebração de Contratos de Prestação de Serviços 

para assegurar o normal funcionamento de diversos Serviços e Áreas (Urgência Geral, Obstétrica, 

Pediátrica, Bloco Operatório, VMER-Beja, Serviços de Urgência Básica.) 

Quadro 4.2: Distribuição de  Contratos de Prestação de Serviços Médicos por especialidade - 2017 

Especialidades CPS/EMPRESA CPS/INDIVIDUAL 

Obstetrícia/Ginecologia 10 2 

Ortopedia 11 0 

Urgência Geral + VMER 21 9 

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 

Clinica Geral - CSPrimários 2 19 

TOTAL  67 40 
Fonte: Recursos Humanos 

Para o ano de 2018 o esforço a realizar é na substituição dos médicos que se aposentarão nesse 

ano e dos que rescindiram o seu contrato com a ULSBA em 2017, bem como o reforço de outros 

grupos profissionais mais carenciados (afetos à prestação de cuidados). Subjacente à proposta de 

orçamento submetida à DGO estava a saída de 20 profissionais (sobretudo médicos internos) e a 

contratação de 75 trabalhadores: 16 médicos especialistas, 7 médicos internos do Internato 

Médico do Ano Comum e 13 médicos do Internato Médico Complementar. Estavam também 

previstas as contratações de dois técnicos superiores de saúde, dois técnicos de diagnóstico e 

terapêutica, 14 enfermeiros, 5 técnicos superiores; 4 assistentes técnicos e 12 assistentes 

operacionais. Totalizando no final de ano 1.707 efetivos.  
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5. ANÁLISE ESTRATÉGICA 

As orientações estratégicas estão alinhadas com as resoluções do Conselho de Ministros, 

legislação, plano nacional de saúde e outros instrumentos aprovados pelo Governo. 

Designadamente, o Programa do XXI Governo Constitucional; com as Grandes Opções do Plano 

para 2018 (Lei 113/2017) e a Lei do Orçamento de Estado 2018 (Lei 114/2017); o Plano Regional 

de Saúde; o Plano Nacional de Saúde (PNS) 2012-2016 / Extensão para 2020; os Termos de 

Referência para a Contratualização de Cuidados de Saúde no SNS para 2018; o conjunto de 

medidas emanadas das Coordenações Nacionais da Reforma do SNS para a área dos Cuidados de 

Saúde Primários (CNCSP), dos Cuidados Hospitalares (CNCH) e dos Cuidados Continuados 

Integrados (CNCCI), da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos (CNCP); da Comissão Nacional 

para os Centros de Referência (CRe); do Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e 

Autocuidados; e do Programa Nacional de Saúde Mental. 

A análise do ambiente interno da ULSBA permitiu reconhecer um conjunto de pontos fortes que 

devem ser potenciados e de pontos fracos que importa colmatar e a análise da envolvente externa 

identificou um conjunto de oportunidades que devem ser exploradas, bem como um grupo de 

ameaças em relação ao qual importa definir objectivos que permitam proteger esta ULS das 

mesmas ou minorar os seus impactos. 

E
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Oportunidades 

� Boa articulação e trabalho efetivo com a 
comunidade, designadamente com as Autarquias, 
a CPCJ, as Escolas, os Tribunais, a GNR, a Polícia 
de Segurança Pública; 

� Articulação e/ou afiliação com outras 
Instituições do SNS, em especial com o Hospital 
de Évora; 

� Reforço por parte do Ministério da Governação 
Clinica; 

� Programa Portugal 2020 e possibilidade de 
acesso a fundos comunitários para realização de 
investimentos; 

� Existência de Planos nacionais de Reforma dos 
Cuidados Primários, Hospitalares e Continuados; 

� Desenvolvimento do modelo de gestão de 
Centros de Responsabilidade Integrada; 

� Utilização progressiva por parte do Ministério de 
sistemas de benchmarking, fomentando a 
competitividade e a melhoria da eficiência; 

Ameaças 

� Fraca resposta dos serviços de Segurança 
Social na área de continuidade de cuidados; 

� Aumento do custo de medicamentos cedidos 
em ambulatório na farmácia hospitalar (HIV, 
Doenças Reumáticas, Oncologia); 

� Lacunas do modelo de financiamento das ULS, 
que não se prevê que venha a ser alterado; 

� Grande dispersão geográfica da população e 
elevados níveis de envelhecimento de 
dependência; 

� Falta de resposta dos centros de referência, 
nalgumas especialidades, particularmente da 
Cirurgia Vascular; 

� Limitações na autonomia de contratação de 
recursos humanos e morosidade do processo 
administrativo de autorização de contratação; 

� Limitada condição negocial na elaboração do 
Contrato Programa; 

� Excesso de procura ao Serviço de Urgência 
Geral e Pediátrica; 

� Lei dos Compromissos e Pagamentos em 
Atraso – a partir do 1º ano de vigência a ULSBA 
deixou de a poder cumprir, tendo desde aí 
fundos disponíveis negativos.  



 

19 
 

E
n

vo
lv

en
te

 I
n

te
rn

a 
Pontos Fortes 

� Equipa de gestão empenhada; 
� Missão centrada no utente; 
� Existência de serviços com elevada 

diferenciação técnica; 
� Recursos humanos técnica e cientificamente 

qualificados; 
�  Otimização e partilha de recursos humanos 

existentes, entre os diferentes níveis de 
cuidados; 

� Grande resiliência dos Recursos Humanos; 
� Formação pré e pós graduada de médicos e 

técnicos de saúde; 
� Experiência adquirida de trabalho no âmbito da 

prevenção primária e na Literacia em Saúde;  
� Cobertura de toda a população com médico de 

família; 
� Sistema informático que permite a difusão e 

acesso eletrónico de resultados de MCDT’s ao 
nível dos CSP e CSH – boa infraestrutura 
tecnológica e de rede (a precisar de alguma 
evolução) e planeamento da criação de um 
processo clínico eletrónico;  

� Cobertura total de prescrição electrónica em 
todos os locais de prescrição; 

� Existência e Implementação de fluxogramas de 
referenciação entre CSP / CSH; 

 

Pontos Fracos 

� Pouca consolidação do modelo orgânico da 
ULS, sobretudo na integração clinica; 

� Falta de confiança no modelo ULS; 
� Visão hospitalar centralizada; 
� Receio de perca de autonomia, por parte dos 

CSP; 
� Algum défice de espírito de trabalho de equipa 

entre os vários níveis de cuidados de saúde e 
os vários grupos profissionais; 

� Pouca coesão interna; 
� Falta de recursos humanos qualificados nos 

Centros de Saúde: Fisioterapeutas, Higienistas 
Orais, Nutricionistas, Enfermeiros, Assistentes 
Técnicos, Assistentes Operacionais e Técnicos 
de Serviço Social; 

� Falta de recursos humanos médicos em várias 
especialidades básicas, tais como Anestesia, 
Pediatria, Urologia, Obstetrícia/Ginecologia, 
Gastroenterologia, Cirurgia Geral; 

� Falta de recursos humanos qualificados, de 
enfermeiros e psicólogos, para constituir 
equipas de cuidados continuados e cuidados na 
comunidade. 

� Inexistência de um sistema de atribuição de 
incentivos aos serviços; 

� Elevado absentismo em determinados grupos 
profissionais: Enfermeiros, TDT’s e Assistentes 
Operacionais; 

� Médicos com elevada faixa etária; 
� Insuficiência do financiamento anual para 

assegurar a Carteira de Serviços da ULSBA; 
� Situação económico-financeira deficitária – 

previsão de Ebita negativo;  
� Excesso de prescrição de MCDT’s; 
� Parque Tecnológico deficitário, obsoleto e 

desatualizado; 
� Elevada taxa de infeções nosocomiais; 
� Inexistência de um Sistema de Informação que 

integre as áreas assistencial, recursos humanos 
e económico-financeira; 

� Não adesão a medicamentos biossimilares; 
� Não exclusividade dos médicos, muitos dos 

quais exercem actividade privada na área de 
influência da ULSBA;  

 

Decorrentes da análise das envolventes externa e interna e subjacentes ao presente Plano estão os 

seguintes eixos e objectivos estratégicos e operacionais:  
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EIXO ESTRATÉGICO 1 – COMBATE À MULTIMORBILIDADE  

1.1. Objetivo estratégico 1 – Criação de unidade de monitorização de doentes em risco 

1.1.1. Criar uma base de dados estruturada dos utentes com determinação do grau de risco  

1.1.2.  Identificar as especialidades ou patologias para as quais deverá ser criada uma 

consulta de decisão terapêutica, bem como os profissionais envolvidos. 

1.1.3. Reuniões periódicas, com apresentação de casos clínicos e participação de médicos 

hospitalares e de medicina geral e familiar, potenciando a teleformação. 

1.2. Objetivo estratégico 2 – Aposta na teleconsulta 

Estabelecer um plano de teleconsultas na ULSBA, a iniciar com as seguintes especialidades: 

psiquiatria geriátrica; fisiatria; diabetologia (pé diabético), e com as seguintes UCSP: 

Mértola, Moura e Ferreira-do-Alentejo. 

1.3. Objetivo estratégico 3 – Programa de Controlo da utilização excessiva de MCDT 

Redigir normas clínicas de prescrição de MCDT nos Cuidados de Saúde Primários. 

1.4. Objetivo estratégico 4 – Programa de Controlo da prescrição do medicamento 

Alinhamento com a Estratégia Nacional do Medicamento 2016-2020 - Promoção de uma 

política sustentável na área do medicamento de modo a conciliar o rigor orçamental com o 

acesso à inovação terapêutica 

1.4.1. Reavaliar funcionamento da Comissão de Farmácia e Terapêutica; 

1.4.2. Programa específico de aumento da taxa de medicamentos biossimilares; 

1.4.3.  Promover o aumento da quota do mercado de medicamentos genéricos. 

1.5. Objetivo estratégico 5 – Programa de redução de infeções nosocomiais 

1.6. Objetivo estratégico 6 – Plano de redução demora média e melhoria da taxa de 

ocupação do internamento 

 

EIXO ESTRATÉGICO 2 – PROGRAMA DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA 

1.7. Objetivo estratégico 7 – Telefarmácia para doentes crónicos com terapêutica de 

cedência obrigatória pela farmácia hospitalar - aproximar a dispensa do local de 

residência  

1.8. Objetivo estratégico 8 - Promover o conhecimento adequado e atualizado das 

necessidades em saúde da área de influência da ULSBA 

Concluir o Perfil de Saúde da População do Baixo Alentejo e proceder à sua divulgação. 

EIXO ESTRATÉGICO 3– MELHORAR O NÍVEL DE INTEGRAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE 
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1.9.  Objetivo estratégico 9 - Criação de uma estrutura interna para gerir o processo de 

integração, adequando ao previsto nos estatutos da ULS. 

� Apresentação de uma primeira versão do Plano de Integração de Cuidados de Saúde 

para 2018-2019; 

� Apresentação dos serviços hospitalares aos centros de saúde e vice-versa, com 

discussão de casos de problemas e entropias e suas resoluções; 

� Negociação de indicadores conjuntos e partilha de poupanças com os profissionais 

� Realização de sessões temáticas entre serviços hospitalares e serviços dos cuidados de 

saúde primários para operacionalidade dos protocolos de referenciação e acesso. 

1.10. Objetivo estratégico 10- Sensibilizar e envolver os profissionais para a importância 

da integração de cuidados na ULS 

Realização de jornadas dedicadas ao tema da integração de cuidados. 

1.11. Objetivo estratégico 11 - Implementação das medidas previstas na Politica de Saúde, 

no âmbito dos cuidados de saúde primários 

� Consultas de cessação tabágica nos CSP; 

� Médicos dentistas nos CSP; 

� Reabilitação respiratória nos CSP – Projeto da DPOC. 

1.12. Objetivo estratégico 12 – Apostar na transição segura entre serviços hospitalares e 

de CSP. 

Sinalização/referenciação direta do hospital para o médico ou enfermeiro de família, ou 

para as equipas de apoio domiciliário. 

 

EIXO ESTRATÉGICO 4– SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

1.13. Objetivo estratégico 13 – Revisão dos contratos do Aprovisionamento  

Revisão caderno encargos e lançamento de novos procedimentos concursais nas 

aquisições com maior volume financeiro. 

 

1.14. Objetivo estratégico 14 – Programa de controlo de custos em Recursos Humanos 

 Obj. Operacional 1 – Monitorização, com vista ao integral cumprimento do Mapa de Pessoal 

definido para 2018. 

 Obj. Operacional 2 - Negociação dos contratos dos prestadores de serviços médicos, 

adequando aos valores do Despacho nº 5346/ 2017; 
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 Obj. Operacional 3 – redução do número de horas extraordinárias; 

 Obj. Operacional 4 – reavaliação da oferta de serviços dos cuidados de saúde primários - em 

termos de serviços prestados, de horários e densidade de pessoal, ajustando às 

necessidades da população, com vista à redução do número de horas extraordinárias e/ou 

aumento de serviços disponibilizados; 

 Obj. Operacional 5 – Diminuição da modalidade de pagamento de “produção adicional” 

existente na enfermagem. 

 

1.15. Objetivo estratégico 15 – Programa de controlo de custos com MCDT 

 Obj. Operacional 1 – Plano de Monitorização da prescrição de MCDT realizados interna e 

externamente e correção de desvios, cm vista à redução da prescrição de MCDT e custos 

associados; 

 Obj. Operacional 2 – Internalização das análises clinicas, com colheita descentralizada em 

alguns centros de saúde; 

 Obj. Operacional 3 – Programa de controlo das prescrições dos cuidados domiciliários 

respiratórios; 

 Obj. Operacional 4 – Instalação de novos equipamentos de radiologia, com início de 

operação no 3ºtrimestre de 2018, resultando em aumento da produtividade e permitindo 

a internalização de alguns exames, com a consequente redução do recurso à aquisição de 

exames no exterior.  

 

1.16  Objetivo estratégico 16 – Programa de controlo sobre os custos com o transporte de 

doentes 

 Obj. Operacional 1 – implementação de medidas para redução dos erros nas credenciais de 

pedido de transporte no serviço de Urgência e de Internamento; 

 Obj. Operacional 2 – redução dos custos com os transportes requisitados na Hemodiálise e 

no Serviço de Medicina Física e Reabilitação, introduzindo medidas de maior eficiência no 

sistema. 

 

1.17 Objetivo estratégico 17 – Implementação de 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; 

 

1.18 Objetivo estratégico 18 - Minimização das penalizações do CP 

 

1.19 Objetivo estratégico 19 - Potenciar as receitas extra-contrato programa. 
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6. ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE NO DOMÍNIO 

ECONÓMICO, SOCIAL E AMBIENTAL 

A responsabilidade social deve ser analisada em duas vertentes: a externa, ou seja, a 

responsabilidade perante o bem-estar e a satisfação dos utentes e da comunidade em geral e a 

interna, a satisfação e realização pessoal e profissional dos seus recursos humanos. 

 

SUSTENTABILIDADE SOCIAL – OS NOSSOS PROFISSIONAIS  

A nível interno a ULSBA assume responsabilidades sociais para com os seus profissionais, não 

discriminando os trabalhadores em relação ao género ou idade e procurando criar condições 

que possibilitem a conciliação do trabalho com a vida pessoal, bem como gerar um bom 

ambiente motivacional.  

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo cumpre na íntegra o princípio da igualdade de 

género, quer nos processos de selecção de novos colaboradores, quer na atribuição das 

remunerações, já que estas são atribuídas em função das carreiras/categorias e tabelas 

salariais em vigor. Não se verifica assim a necessidade da implementação de medidas 

concretas ou planos decorrentes dos mecanismos legais sobre esta matéria já que quer 

relativamente à politica de admissões, quer à salarial, as mesmas respeitam os princípios 

fundamentais sobre a matéria, não se verificando e muito menos promovendo qualquer tipo 

de descriminação.  

Relativamente à parentalidade e o apoio à família, a ULSBA cumpre todas as medidas de 

salvaguarda da mesma, quer em matéria de concessão de licenças, aleitamento/amamentação, 

tanto quanto possível concessão de horários flexíveis, entre outras medidas previstas na Lei. 

Anualmente é elaborado um Plano de Formação Profissional para a ULSBA, em função dos 

objetivos estratégicos previamente definidos e por forma a formar, capacitar e melhorar os 

conhecimentos técnico–científicos dos trabalhadores. 

Também é facultado o acesso a formação profissional mais direcionada a um determinado 

trabalhador para o habilitar à execução de tarefas concretas ou para melhorar o seu 

desempenho diário. 
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Destacamos a realização de um conjunto de conferências dirigidas aos profissionais sobre 

vários temas, estando já a ser preparado para 2018 um programa mais dirigido para os riscos 

psicossociais e para a Promoção da Saúde Mental no Local de Trabalho.  

Destacamos ainda ações de apoio à formação e à investigação, e a promoção do conhecimento 

geral, técnico e científico na ULSBA, quer através de conferências, seminários, quer através do 

acesso a bases de conhecimento.  

No âmbito do Plano de Comunicação Interna, existe a divulgação da atividade da ULSBA na 

Intranet e Internet e divulgação de informação pelas várias unidades funcionais. 

Os trabalhadores que por razões de saúde têm de realizar trabalhos moderados são colocados 

em postos de trabalho em função das suas limitações físicas e cognitivas baseadas na 

informação prestada pelo Gabinete de Saúde Ocupacional da ULSBA. 

Procura-se responder de forma positiva a todas as solicitações feitas pelos trabalhadores no 

âmbito de matérias como o Estatuto de Trabalhador-Estudante, horário continuo, entre 

outros, independentemente do sexo do colaborador, procurando harmonizar o interesse 

institucional com as pretensões dos trabalhadores e assim permitir a conciliação da vida 

profissional, pessoal e familiar.  

 

SUSTENTABILIDADE SOCIAL – UTENTES E COMUNIDADE 

No que respeita à responsabilidade social na vertente dos utentes, destacamos o trabalho 

desenvolvido pelo Gabinete do Cidadão, a articulação com a Liga dos Amigos do HJJF e a sua 

equipa de voluntários, o trabalho das equipas de Intervenção Precoce na Infância e de 

cuidados na comunidade que para além das ações de promoção da saúde e de hábitos de vida 

saudável, realizam rastreios à hipertensão arterial, diabetes e outras patologias com 

prevalência no distrito. 

Em 2018 continuaremos a dinamizar, ativamente, os projetos na comunidade que 

consideramos terem um impacto efectivo na saúde e no bem-estar das populações.  

Concretamente, dar-se-á continuidade ao projeto “bem.me.quer”, da responsabilidade do 

Grupo de Saúde Materna da Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados do Agrupamento 

dos Centros de Saúde da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, ao qual foi atribuído o 

prémio da Missão Sorriso 2015, e que assenta na prestação de cuidados especializados e de 

proximidade às grávidas/casais, centrados na realização de consultas de enfermagem 
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especializadas, de acordo com a idade gestacional, preparação para o parto/parentalidade e 

realização de cardiotocografias. As UCC irão também continuar com os seus projectos de 

promoção da amamentação materna, tais como o “Nascer e Bem Crescer” e o “Amamentar – 

nutrir e mimar”. 

Também será dada continuidade ao projeto “A Minha Lancheira”, premiado em 2016 e 

promovido pela Administração Regional de Saúde da Região Alentejo, IP, e cuja 

implementação conta com a colaboração dos profissionais de saúde afetos aos Cuidados de 

Saúde Primários das várias Unidades de Saúde das Unidades Locais de Saúde do Alentejo 

Litoral, Baixo Alentejo e Norte Alentejano. Este projeto é responsável por promover o 

Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável e o de Saúde Escolar, apetrechando 

as equipas de saúde escolar locais com materiais lúdico-pedagógicos e beneficiando a 

população escolar desta região, capacitando os alunos na promoção de escolhas alimentares 

saudáveis, com o recurso a jogos e à simulação como estratégia de motivação. 

Será iniciado em 2017 o projeto "Des(Cobre) o Teu Corpo" , promovido pelo Centro de 

Aconselhamento e Deteção Precoce para a Infeção VIH (CAD) do ACES em parceria com a CPCJ 

Beja, candidatado à edição de 2016 da Missão Continente. Este projeto pretende intervir ao 

nível da prevenção primária da violência e do abuso sexual de menores, nos 13 concelhos do 

Baixo Alentejo e decorrerá em articulação com outros já existentes nas cinco UCC, tais como:  

� os da UCC de Almodôvar: “Arrisco Gostar”, que tem como objetivo principal o 

desenvolvimento da literacia em saúde no domínio da sexualidade e o “O Amor não 

dói” que incide sobre a prevenção do abuso e violência sexual na infância e juventude; 

� o da UCC de Beja: “Brincar com as emoções”;  

� o projeto “Tecer a Prevenção”, promovido pela UCC de Ourique, em parceria com a 

CPCJ de Ourique, no qual as temáticas com maiores níveis de adesão por parte dos 

alunos foram “o meu corpo…ontem, hoje e amanhã”, “maternidade na adolescência” e 

“sexualidade na adolescência”; 

� os da UCC de Serpa “Quem manda no teu corpo és tu”, que visa a prevenção da violência 

sexual infantil; e o “Sexualidade Segura”;  

� o da UCC de Ferreira do Alentejo - “Olha por ti”, um projeto educativo em parceria com 

o Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo (AEFA), a Associação de 

Desenvolvimento de Terras de Regadio (ADTR) e a Biblioteca Municipal de Ferreira do 

Alentejo. 
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Irão ser mantidos os projetos de “Integração de Cuidados de Saúde” da Equipa 

Multidisciplinar da Consulta de Doenças Infeciosas da ULSBA e “A Arte de bem respirar em 

todo o tempo” da UCSP Castro Verde, os dois projectos candidatos à 10ª Edição do Prémio 

Boas Práticas em Saúde, uma iniciativa da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento 

Hospitalar (APDH) e selecionados como finalistas para apresentação de poster.  

Prosseguiremos com o projecto “Não à Diabetes”, em parceria com a Fundação Gulbenkian e 

a Câmara Municipal de Alvito e com outros na área da diabetes, como o "Viver com a 

Diabetes", desenvolvido pela UCC Ourique e o “Conhecer a Diabetes tipo II para a prevenir 

e controlar”, o “Organização dos Cuidados ao Pé Diabético – um passo à frente da 

Diabetes”, que visa a promoção da interligação regular e permanente entre os vários níveis 

de cuidados ao pé diabético e o aumento dos níveis de vigilância dos utentes com diabetes. 

Também será mantido o projecto “Eu não papo grupos – eu não papo fumos”, promovido 

pelo Centro de Diagnóstico Pneumológico e que visa a prevenção do consumo do tabaco. 

Ainda na área da promoção dos hábitos alimentares saudáveis e prevenção dos 

comportamentos aditivos, para além das sessões de educação para a saúde promovidas no 

âmbito da saúde escolar, continuar-se-á a desenvolver os projetos:  

� “Alimentação x 2”, que tem como objetivo clarificar os princípios de uma alimentação 

equilibrada na gravidez e diversificação alimentar no primeiro ano de vida do bebé; 

�  “Dependências e Adições em Saúde Escolar” e “Aprender a Comer para Melhor 

Viver” - os dois da UCC de Almodôvar; 

� “Não compliques!” e o  “Depende de ti!” - os dois da UCC de Ourique; 

Outros projectos que também terão continuidade são os da área da promoção de hábitos 

regulares de higiene oral, como o “Bocas Sorridentes”, os vocacionados para a população 

sénior, como o “Academia da Saúde e Bem-estar” e o Academia Sénior” e para as crianças com 

necessidades de saúde especiais 

O projecto “Stop Infeção Hospitalar”, que já decorre há vários anos irá manter-se e será 

dinamizado, o mesmo acontecerá com o programa de rádio que mantemos numa rádio local - 

"SAÚDE POR SI" – que aborda vários temas da saúde e da organização das unidades de saúde. 

Distinguimos também os protocolos de articulação com o Centro de Paralisia Cerebral de Beja 

e com a CERCI Beja (Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Beja 

Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Beja). A articulação com 

o Instituto Português da Juventude, no âmbito do projecto “CUIDA-TE”, e com as diversas 
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Equipas Locais de Intervenção Precoce e os diversos Núcleos de Apoio a Crianças e Jovens em 

Risco e com as CPCJ.  

Não podemos deixar de destacar as atividades pontuais realizadas com alunos do ensino pré-

escolar, envolvendo visitas dos alunos ao serviço de pediatria e outros serviços clínicos, bem 

como a visita de profissionais de enfermagem aos estabelecimentos escolares no âmbito do 

projeto “profissões” e promoção de hábitos de vida saudável. 

 

De salientar ainda a atividade formativa relacionada com o ensino pré e pós graduado, na área 

médica e de enfermagem, mas também, a existência de acordos e de protocolos de 

colaboração, nas mais variadas áreas, celebrados concretamente com a Escola Superior de 

Saúde de Beja (IPBeja), com a Escola Nacional de Saúde Pública na realização de projetos de 

investigação, com as Escolas profissionais de Alvito e Cuba, com a Escola Superior de Saúde da 

Universidade do Algarve e com os agrupamentos de Escolas de Beja, para a realização de 

estágios em áreas clínicas e não clínicas.  

SUSTENTABILIDADE SOCIAL – IMAGEM DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

No decorrer do ano de 2017, o Gabinete da Promoção e Garantia da Qualidade promoveu 

atividades no âmbito da Certificação e Acreditação:  

a) Iniciou o processo de transição do Sistema de Gestão da Qualidade para a norma ISO 

9001:2015, no Serviço de Imunohemoterapia e nos Serviços Farmacêuticos.  

b) Manutenção do Processo de Acreditação da Unidade de Saúde Alfa Beja 

pelo  Modelo de Acreditação Nacional e Oficial (ACSA).  

c) Manutenção do Processo de Acreditação de Idoneidade Formativa da Ordem dos 

Enfermeiros em 13 Serviços da área Hospitalar e 13 Unidades Funcionais dos 

Cuidados de Saúde Primários, tendo como enquadramento conceptual a Organização 

dos Cuidados de Enfermagem dos Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem 

e o Modelo de Desenvolvimento Profissional dos Enfermeiros.  

No âmbito do Projeto Sinas Hospitais, ao nível da Excelência Clinica, participou em várias 

áreas, nomeadamente: Área de Cardiologia - Enfarte Agudo do Miocárdio; Área de Ginecologia 

– Histerectomias; Área de Obstetrícia - Partos e Cuidados Pré-Natais; Área de Ortopedia - 

Artropatias totais da Anca e Joelho e Tratamento Cirúrgico das Fraturas Proximais do Fémur. 

Manteve a metodologia de trabalho com o Grupo de Enfermeiros Dinamizadores da 

Qualidade, onde se implementa os Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem, 
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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: 

a) Avaliação do Risco de Queda e Ocorrência de Queda; 

b) Contenção Física e Imobilização; 

c) Mecanismos e procedimentos de identificação inequívoca dos doentes em instituições de 

saúde (Orientação nº 18 da DGS) 

d) Comunicação eficaz na transição de cuidados (Norma n.º 001/2017 da DGS) 

Para 2018 o Gabinete tem planeado: 

� Concluir a transição do Sistema de Gestão para a norma ISO 9001:2015, no Serviço de 

Imunohemoterapia e nos Serviços Farmacêuticos;  

� Implementar o modelo de Acreditação da DGS no Serviço de Psiquiatria; 

� Dar continuidade ao projeto SINAS nas áreas de Ortopedia; Ginecologia; Obstetrícia; 

Enfarte agudo do miocárdio;  

� Realizar ações no âmbito da notificação de incidentes; 

� Implementar práticas seguras no âmbito da Identificação Inequívoca do doente, de acordo 

com a Orientação nº 18 da DGS; 

� Aumentar a cultura de Segurança da Comunicação através da implementação da 

metodologia ISBAR da Norma n.º 001/2017 - Comunicação eficaz na transição de 

cuidados; 

� Proceder à atualização ou elaboração de procedimentos orientadores da boa prática 

clínica de Enfermagem; 

� Garantir a qualidade dos Registos de Enfermagem, de acordo com o Sistema de 

Classificação de Doentes, através da realização de auditorias mensais. 

SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL – SEGURANÇA, HIGIENE E BEM-ESTAR NO 

TRABALHO 

O Gabinete de Gestão de Risco é muito ativo no desenvolvimento das suas actividades de 

avaliação e gestão do risco e da garantia da segurança, higiene e bem-estar no local de 

trabalho. Em 2017 destacam-se as seguintes áreas de trabalho do gabinete, estando previsto 

que em 2018 lhes seja dada continuidade: 

1) Segurança contra incêndios dos edifícios da ULSBA: 
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i) Revisão do Plano de Catástrofes para o Hospital José Joaquim Fernandes; 

ii) Realização de 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; 

iii) 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). 

2) Segurança no trabalho: 

i) Avaliação das condições de trabalho das instalações do Hospital José Joaquim 

Fernandes; 

3) Gestão de riscos profissionais: 

i) Avaliação dos riscos profissionais dos Serviços de internamento do HJJF com a 

elaboração de mapas de risco; 

ii) Formação dos profissionais para os riscos aos quais estão sujeitos, tendo sido 

ministradas duas ações de formação; 

iii) Análise de acidentes e incidentes; 

iv) Elaboração e implementação de um novo sistema de análise de acidentes e 

incidentes; 

v) Organização dos elementos necessários às notificações obrigatórias; 

vi) Formação dos profissionais para os riscos aos quais estão sujeitos, tendo sido 

ministradas duas ações de formação específicas. 

4) Gestão de resíduos: 

i) Acompanhamento da produção dos resíduos perigosos no hospital;  

ii) Reencaminhamento dos resíduos não perigosos para os operadores licenciados;  

iii) Elaboração de documentação (cartazes e folhetos) associada à triagem e separação 

dos resíduos; 

iv) Disponibilização de informação detalhada sobre a produção dos resíduos perigosos 

em cada serviço hospitalar e trabalhado com os  serviços de modo a reduzir a 

produção e melhorar a separação desses resíduos perigosos e de outros resíduos 

não perigosos; 

v) Realização de ações de sensibilização sobre resíduos aos profissionais do hospital. 

5) Qualidade do ar-interior 

i) Avaliação da qualidade do ar-interior nas instalações da ULSBA; 

ii) Sensibilização dos profissionais para esta área. 
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6) Qualidade da Água (controlo de Legionella e águas residuais) - acompanhamento do 

processo de avaliação e controlo de Legionella nos edifícios da ULSBA. 

A ULSBA tem um Guia do Combate ao Desperdício que integra um Plano de Eficiência 

Energética, cuja implementação se iniciou em 2015 e terá continuidade em 2018. O plano visa 

o consumo racional de energia elétrica, de água, materiais de consumo administrativo e de 

outros materiais, descriminando claramente as responsabilidades de cada um dos serviços 

envolvidos no cumprimento das medidas e definindo as formas de divulgação e sensibilização 

dos profissionais para o uso sustentado de recursos. 

É feita a separação seletiva de resíduos, estando em curso um processo de melhoria nesta área. 

A recolha e tratamento dos resíduos perigosos são feitos por uma empresa especializada e 

certificada, garantindo-se desta forma que os resíduos perigoso têm um tratamento adequado. 

Adicionalmente, são conduzidas ações de sensibilização dos serviços produtores para a melhoria 

da triagem de resíduos perigosos e não perigosos. 

É dada formação de sensibilização aos profissionais em matéria de consumo de água e de 

energia, sendo monitorizados mensalmente estes consumos nos edifícios da ULSBA. 

São realizados regularmente, pelo técnico de higiene e segurança no trabalho, estudos de 

avaliação dos níveis de iluminação que complementarmente incluem propostas de 

racionalização energética. Encontra-se atualmente em vigor a política de substituição de 

lâmpadas fundidas por lâmpadas LED. 

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

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

HJJF sempre que possível. 

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

plantar-se árvores e plantas, bem como a manter em bom estado fito-sanitário as existentes.   

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

ULSBA tem adotado os seguintes princípios: 

• Aquisição de equipamento informático energicamente eficiente; 

• Central Térmica a gás natural; 

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

com alvará, respeitando o triângulo de segurança, qualidade e ambiente; 
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• Aquisição de sacos plásticos para depósito de resíduos hospitalares, transparentes 

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

• Reencaminhamento de resíduos valorizáveis para entidades gestoras devidamente 

licenciadas; 

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

• Aquisição preferencial de ecoprodutos quando apresentem a qualidade e a eficiência 

desejada; 

• Aquisição de produtos de higiene e limpeza biodegradáveis. 

SUSTENTABILIDADE ECONÓMICO FINANCEIRA – CONTRATUALIZAÇÃO INTERNA E 

EXTERNA 

A linha estratégica a seguir em 2018 passa pela tomada de ações que visem reduzir o défice 

orçamental económico e financeiro, não agravando os níveis de acessibilidade e de satisfação 

das necessidades da população. 

A ULSBA, EPE propõe-se desenvolver acções no sentido de minimizar a despesa em várias 

áreas, nomeadamente: 

� Realização no laboratório do hospital de MCDT da área da patologia clínica, prescritos 

nos cuidados primários; 

� Promoção de consultoria dos médicos de especialidades hospitalares aos médicos de 

família e realização de consultas não presenciais, através de telemedicina ou de outros 

recursos de comunicação; 

� Projecto “ULS sem papel” - Partilha de informação clínica entre os cuidados primários 

e hospitalares, melhorando o acompanhamento dos doentes e evitando duplicações de 

exames e de atos médicos; 

� Através da equipa de gestão de altas hospitalar, das Equipas de Cuidados Continuados 

Integrados e das Equipas Coordenadoras Locais (ECL), estabelecer uma melhor 

articulação com o setor social e com a Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados (RNCCI), no sentido de reduzir os dias de internamentos após a alta clínica; 

� Reforço da supervisão e do acompanhamento pela direção clínica e níveis de gestão 

intermédia dos tempos médios de internamento, em especial nas especialidades 

médicas que registam desvios significativos em relação a hospitais do mesmo grupo 

(Benchmarking IASIST); 
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� Através do processo de contratualização e monitorização interna, procurar-se-á a 

racionalização da prescrição, prestando-se informação sobre o preço dos diversos 

esquemas terapêuticos e comparações entre médicos; 

� Revisão de preços e diminuição dos níveis de serviço contratados em algumas 

prestações de serviço ainda não reavaliadas, sem comprometer a qualidade dos 

cuidados prestados. 

A melhoria da sustentabilidade da ULSBA não dependerá unicamente da redução da despesa, 

já que está fortemente condicionada pelo nível de financiamento definido em sede de 

contrato-programa, o qual, desde 2011 e até 2015, foi sempre reduzindo-se, sem que a 

diferenciação e o índice de case-mix tenham diminuído. No ano de 2015, houve uma adenda 

ao contrato e a tendência inverteu-se, tendo a ULSBA recebido um financiamento 

extraordinário de 5.795.112€. Em 2016, o reforço do financiamento no valor de 14.259.666€ 

permitiu conter o aumento da dívida. Em 2017, e até à data da elaboração do presente Plano, a 

ULSBA recebeu fundos extraordinários de 2.242.112,33€, sendo estimável que o encerremos o 

ano com 24 milhões de euros de fundos disponíveis negativos. 

Gráfico 6.1: Evolução do Financiamento - Valor do Contrato Programa - 2011 - 2017 

 
 

Não considerando adendas aos respetivos acordos modificativos do ano, o valor per capita 

diminuiu continuadamente entre 2010 e 2014, sendo que a partir de 2015, e tendo em conta o 

agravamento do custo do trabalho na sequência da decisão do Tribunal Constitucional e das 

reversões determinadas pelo Governo, houve um ligeiro ajustamento no valor capita, mas 

insuficiente para cobrir o custo dos factores de produção. Para 2018, tendo em conta o valor 

comunicado pela ARSA a inscrever em Orçamento Económico, 78.712.341, cremos que o valor 

capita será de 642,8€. Grande parte deste aumento funciona como compensação dos 

acréscimos de custos com pessoal. 
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Gráfico 6.2: Evolução do Financiamento - Valor do Contrato Programa - 2011 - 2017 

 

Se considerarmos a receita efetivamente recebida, incluindo adiantamentos no âmbito do 

contrato-programa, financiamentos especiais para recuperação de dívidas (PERD) e aumentos 

de capital, verifica-se uma variação significativa entre os vários anos, sendo que desde 2011 e 

até 2016, o montante total recebido está sempre acima do valor do contrato, o que evidencia o 

subfinanciamento e a necessidade do seu reforço.  

Gráfico 6.3: Valor do Contrato inicial vs Receita efetivamente recebida- 2010 - 2017 
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dos preços dos medicamentos usados nestas patologias. O valor do consumo destes 

medicamentos tem estado relativamente estabilizado, nos cerca de 2.250 mil euros, muito à custa 

da redução dos preços, obtida através de negociações centralizadas com a industria 

farmacêutica, da celebração de acordos com a APIFARMA para emissão de descontos, de 

acordos de rappel e de processos de aquisição rigorosos com critério de mais baixo preço. 

Gráfico 6.4: Valor do Consumo de Medicamentos cedidos em ambulatório- 2012 - 2016 
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7. ATIVIDADES PREVISTAS 

O plano prevê a manutenção da Carteira de Serviços aprovada pela tutela, apesar de persistirem 

as dificuldades de contratação e fixação de recursos humanos médicos de algumas especialidades, 

o que obriga a uma referenciação de doentes para o exterior da área geográfica da ULSBA, EPE, 

com a consequente deslocalização de recursos económicos e implicações negativas no dia-a-dia 

dos utentes e seus familiares. 

Fruto do esforço e do empenho dos profissionais, tem sido possível oferecer um nível 

crescente na área do ambulatório em termos de consultas (procurando aumentar-se 

sucessivamente a acessibilidade às primeiras consultas), cirurgias (com um valor significativo 

da ponderação do ambulatório) e sessões de Hospital de Dia. Procurar-se-á em 2018 garantir 

a manutenção do nível de produção. 

Em termos de internamento, verifica-se uma estabilização do número de doentes saídos, fruto 

da falta de resposta externa em termos de cuidados continuados ou apoio da Rede Social, o 

que se traduz numa pressão negativa na demora média, pese embora a ULSBA seja a melhor 

entidade da região Alentejo e abaixo da média nacional, no que toca ao tempo médio de 

internamento. Neste particular continuamos a verificar ao longo dos anos a existência de 

doentes com alta clínica mas sem alta social por grande dificuldade de retorno à comunidade 

fruto da falta de apoio familiar e outro. 

Os Centros de Saúde continuarão a ser a referência basilar para a população que servimos 

com um apoio mais consistente ao nível das consultas de adultos, de crianças e de apoio 

materno e planeamento familiar, sendo para o efeito muito importante conseguir garantir o 

acesso a um médico de família para todos os utentes, bem como o reforço de alguns recursos 

humanos nas áreas de TDT, enfermagem, assistentes operacionais e técnicos. Só com estes 

recursos conseguiremos continuar e aumentar os cuidados de proximidade a uma população 

muito envelhecida, dispersa geograficamente e com fracos recursos financeiros. 

Os objectivos de produção e de qualidade e eficiência serão contratualizados com a Tutela de 

acordo com o estabelecido nos “Termos de referencia para a contratualização de cuidados de 

saúde para 2018”. 
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7.1. OBJETIVOS DE PRODUÇÃO (CP) 

As actividades previstas nas principais linhas de produção hospitalar são as que a seguir se 

indicam. 

Quadro 7.1: Produção Hospitalar – Evolução 2014-2017 e Previsão 2018 

 
Realizado 

2014 

Realizado 

2015 

Realizado 

2016 

Estimado 

2017 

Previsto 

2018 

Internamento      

Doentes Saídos – Agudos      

  GDH Médicos 6.346 6.342 6.173 6.484 6.502 

  GDH Cirúrgicos (total) 2.643 2.934 2.935 2.619 2.659 

  GDH Cirúrgicos Programados 1.152 1.395 1.425 1.275 1.298 
  GDH Cirúrgicos - Urgentes 1.491 1.539 1.510 1.344 1.361 

Demora Média 6,91 7,06 7,43 7,72 7,42 
      

GDH Ambulatório      

GDH Médicos 2.583 2.882 2.598 3.063 2.828 

GDH Cirúrgicos 1.822 2.490 2.244 2.385 2.450 
      

Consultas Externas      

Nº Total Consultas Médicas 92.268 92.380 93.584 90.313 89.397 

Primeiras Consultas 32.922 33.894 35.593 34.897 34.935 
Consultas Subsequentes 59.346 58.486 57.991 55.416 54.462 
      

Urgência      

Total de Atendimentos 121.647 106.556 106.463 104.678 102.722 

SU Médico-Cirúrgica 59.882 60.652 61.975 59.767 58.451 
SU Básica 61.765 45.904 44.488 44.911 44.271 
      

Hospital de Dia      

Sessões 3.593 5.416 7.085 7.723 7.730 

(Fonte: Proposta PD2018 20.12.2017) 

As consultas médicas por programa de saúde previstas serem realizadas no ACES em 2018 

são as seguintes: 

Quadro 7.2: Consultas de Médico de Família por Programa de Saúde – Evolução 2014-2017 e Previsão 2018 

Programa de Saúde 
Realizado 

2014 

Realizado 

2015 

Realizado 

2016 

Estimado 

2017 

Previsto 

2018 

Consultas CSP (total) 435.677 448.806 451.138 432.709 447.250 

Saúde Adultos 378.505 386.717 387.666 382.422 384.500 

Saúde Infantil 38.886 41.554 43.769 41.935 42.400 

Saúde Materna 7.850 8.218 8.900 8.352 8.350 

Planeamento Familiar 11.044 12.317 10.803 11. 979 12.000 

 

O processo de contratualização interna com as UCSP, USF e UCC não foi ainda iniciado, pelo que 

não se indicam os níveis de produção e indicadores de acesso e desempenho contratualizados com 
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cada unidade. Existe apenas uma proposta a nível global, para o conjunto do ACES, sendo a 

previsão do número de consultas as constantes do quadro 7.1. 

7.2. OBJETIVOS DE ACESSO (CP) 

As metas que nos propomos atingir nos objectivos da dimensão acesso definidos nos termos de 

referência para a contratualização evidenciam uma melhoria face às que estimamos para 2017.  

Quadro 7.3: Objetivos e Metas na área do Acesso – Estimado 2017 e Previsão 2018 

A. Acesso 
 Descrição do objetivo Estimado 

2017 
Meta 
2018 

A.1 % de 1ªs consultas no total de consultas médicas 39% 39,2 

A.2 Peso das consultas com registo de alta no total de consultas externas 16,1% 15,5% 

A.3.1 % de utentes referenciados dos cuidados de saúde primários para 
consulta externa atendidos em tempo adequado  

91,4% 90,0% 

A.3.2 % de doentes com neoplasias malignas inscritos em LIC com tempo de 
espera <= TMRG  

99,5% 99,0% 

A.3.3 Mediana de tempo de espera da LIC, em meses 3,55 3 

A.3.4 % de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto 
no protocolo de triagem 

73,56% 75,5% 

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

Sem 
dados 

80% 

7.3. OBJETIVOS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA (CP) 

Na área da Qualidade e da Eficiência, o atraso verificado na codificação dos episódios das várias 

linhas de produção, bem como a necessidade de auditar a codificação dos processos tendo em 

conta a alteração para o sistema ICD-10, não permitem ter estimativas muito fiáveis dos valores 

que iremos atingir em 2017. Neste contexto, que exige alguma reserva, e com base no histórico, as 

metas que nos propomos atingir em 2018 são as indicadas em baixo, que demonstram o 

compromisso da ULSBA em não agravar os níveis de desempenho. 
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Quadro 7.4: Objetivos e Metas na área do Desempenho Assistencial – Estimado 2017 e Previsão 2018 

B. Desempenho assistencial 
 Descrição do objetivo Estimado 

2017 
Meta 
2018 

B.1 % de reinternamentos 30 dias, na mesma grande categoria de diagnóstico 3,1% 3,1% 

B.2 % de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo 2,7% 1,9% 

B.3 % de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas 54,8% 55,0% 

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

61,5% 82,5% 

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

18% 20,0% 

B.6 Índice de demora média ajustada 1,06 1,030 

B.7 Índice de mortalidade ajustada 1,32 1,200 

B.8 Índice de risco e segurança do doente 10 8,0 

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

54,8% 55,0% 

 

Estamos conscientes que o défice de estruturas de apoio domiciliário, de cuidados continuados, de 

lares e outras estruturas de apoio social, contribuirá para exercer uma forte pressão sobre os 

cuidados hospitalares e muito particularmente sobre os serviços de internamento, pelo que a meta 

de redução da demora média é muito ambiciosa, assim como será muitíssimo difícil atingir a meta 

do objectivo de % de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo. 

Quadro 7.5: Objetivos e Metas na área dos Cuidados Evitáveis– Estimado 2017 e Previsão 2018 

D. Resultados em internamentos, consultas hospitalares e urgências evitáveis 
 Descrição do objetivo Execução 

2016 
Estimado 

2017 
Meta 
2018 

D.1 Taxa de internamento por complicações agudas da diabetes 30,1 - 21,6 

D.2 Taxa de internamento por diabetes descompensada 4,7 - 3,80 

D.3 Taxa de internamento por asma ou DPOC em adultos 181,1 - 159,5 

D.4 Taxa de internamento por asma em jovens adultos 3,1 - 6,2 

D.5 Taxa de internamento por hipertensão arterial 17,9 - 19,7 

D.6 Taxa de internamento por insuficiência cardíaca congestiva 352,6 - 309,3 

D.7 Taxa de internamento por pneumonia 400,5 - 371,4 

D.8 Taxa de internamento por complicações crónicas da diabetes 102,5 - 89,3 

D.9 % de especialidades com protocolos clínicos de referência 
ascendente e descendente elaborados  19% 19% 23,8% 

D.10 % de utilizadores frequentes do serviço de urgência com 
plano de cuidados estabelecido entre os cuidados primários e 
hospitalares 

5,5% 5% 6,1% 

 

As metas dos indicadores relativos aos cuidados evitáveis são também muito ambiciosas e o facto 

de não existir informação atempada que permita monitorizar e actuar sobre os desvios, torna a 
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execução destes objectivos uma tarefa muito difícil. A este respeito, a ULSBA terá que fazer um 

trabalho interno efectivo para recuperar o grande atraso de codificação. 

Quadro 7.6: Objetivos Regionais dos Cuidados de Saúde Secundários – Estimado 2017 e Meta 2018 

E. Objectivos Regionais – Cuidados de Saúde Secundários 
 Descrição do objetivo Estimado 

2017 
Meta 
2018 

% consultas referenciadas pelos CSP no total de consultas externas 10,7% 12,3% 

Índice PPCIRA Sem dados 5,0 

% de atendimentos com prioridade Verde/Azul/Branca 27,7% 35,% 

Custos operacionais por doente padrão 727,0€ 725,4€ 

Taxa de crescimento dos custos com medicamentos farmácia de oficina 2,25% 0% 

7.4. OBJETIVOS DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS   

Desde 2017, o processo de contratualização para a área dos Cuidados de Saúde Primários sofreu 

uma reformulação estratégica, passando a assentar na prossecução de resultados em saúde, assim 

como no desempenho das organizações, considerando as suas diferentes áreas e dimensões. 

A negociação interna será baseada na discussão do plano de ação a 3 anos em que a avaliação é 

operacionalizada por uma matriz multidimensional de indicadores que compõem o Índice Global 

de Desempenho do ACES. O processo de contratualização interna com as UCSP, USF e UCC não foi 

ainda iniciado, pelo que a esta data podemos estimar que o IDG para 2017 seja 49,5. Contudo, e 

uma vez que não foi efetuada contratualização com as UCC e que as mesmas são responsáveis pelo 

valor do IDG ser menor, podemos afirmar que esperamos, para 2018, alcançar um IDG superior a 

50. 

Assim, esperamos melhorar os valores atingidos nas seguintes dimensões: 

� Distribuição das consultas presenciais no dia, tentando redistribuir o horário das 

consultas ao longo do dia; 

� Gestão da Saúde-Saúde Infantil e Juvenil, melhorar os valores atingidos a nível do PNV, 

efetuando revisão sistemática dos não cumpridores e convocando os mesmos 

� Gestão da Saúde-Saúde da Mulher, aumentar a proporção de mulheres entre os 25-60 

anos, com colpocitologia nos últimos três anos, incentivando a adesão ao rastreio; 

� -Gestão da Saúde-Saúde do Adulto,  

→ aumentar a proporção de utentes com idade entre os 50-75 anos, com rastreio 

cancro do colon e reto efetuado, incentivar a pratica do teste de pesquisa de sangue 

oculto nas feses;  
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→ Aumentar o número de utentes com vinte e cinco anos ou mais, com a vacina 

antitetânica atualizada, revendo os não cumpridores e convocando-os; 

� Gestão da Doença-Gestão da pessoa com Diabetes 

→ Aumentar a proporção de utentes com diabetes, com o ultimo registo de HgbA1c< 

ou igual a 8%, incentivando os utentes a fazerem exercício, encaminhando-os para 

a consulta de nutrição e revendo a terapêutica; 

→ Aumentar a proporção de utentes com diabetes, com registo de risco de ulceração 

do pé no ultimo ano, incentivando o exame aos pés através dos enfermeiros e 

seguindo as orientações da Unidade Coordenadora Funcional da Diabetes; 

→ Aumentar a proporção de utentes com diabetes tipo 2 e indicação para 

insulinoterapia, a fazer a terapêutica adequada; 

→ Reduzir os custos com terapêutica do doente com Diabetes Mellitus, efetuando a 

monitorização sistemática de custos; 

� -Qualificação e prescrição-Prescrição farmacoterapêutica: Reduzir a despesa média 

(PVP), de medicamentos prescritos e comparticipados por utente; 

� -Prescrição de MCDT:-Reduzir a despesa média baseada no preço convencionado de 

MCDT prescritos por utente inscrito padrão, efetuando a monitorização sistemática de 

custos;. 
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7.5. OBJETIVOS DE DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO 

Na área económico-financeira, os objectivos definidos para 2018 são diferentes dos que haviam 

sido negociados nos anos anteriores, não existindo ainda informação sobre a fórmula de cálculo 

dos indicadores. E, por outro lado, dado que são indicadores que dependem do valor obtido pela 

entidade com melhor desempenho pertencente ao grupo de referência em que a ULSBA se inclui, 

não conseguimos indicar estimativas para o resultado a obter em 2017, nem a previsão para 2018. 

Quadro 7.7: Objetivos de desempenho económico-financeiro– Estimado 2017 e Meta 2018 

 Descrição do objetivo Estimado 
2017 

Meta 
2018 

C.1 %dos custos com horas extraordinárias, suplementos e 
fornecimentos de serviços externos, no total de gastos com pessoal 

23,14% 21,04% 

C.2 Custos com pessoal por residente, face ao melhor do grupo  Sem dados 
valor do melhor 

do grupo 

C.3 Custos com produtos farmacêuticos por residentes, face ao 
melhor do grupo 

Sem dados 
valor do melhor 

do grupo 

C.4 Custos com material de consumo clínico por residente, face ao 
melhor do grupo 

Sem dados 
valor do melhor 

do grupo 
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8. RECURSOS HUMANOS 

8.1. PLANO DE RECURSOS HUMANOS  

Estima-se que o número de efectivos em 31 de Dezembro de 2017 seja de 1.652. Aquando da 

submissão à DGO da proposta de orçamento na óptica da contabilidade pública, o total de efectivos 

previsto para 2018 era de 1.707, mais 55 que em 2017. Mas, entretanto, a proposta foi corrigida e 

prevê-se que até 31 de Dezembro de 2018 o número de efectivos, excluindo prestadores de 

serviços médicos a recibos verdes e empresa e incluindo médicos em formação, ascenda a 1.670. 

O plano de recursos humanos apresentado no âmbito do Plano de Desempenho contratualizado 

com a ARSA em Dezembro de 2017, que inclui médicos em prestação de serviços e exclui os 

médicos em formação do ano comum e do 1º ano de especialidade, prevê um total de 1,781 

trabalhadores, representando mais 35 funcionários que os existentes no final de 2017. 

Quadro 8.1: Mapa de Pessoal – Previsão ano de 2018 – Comparação Propostas DGO e do Plano Desempenho ARSA e 

Comparação com o estimado para 2017 nas duas propostas 

  
Total 2018 
- PD ARSA 

Total 
Estimado 
2017 - PD Var. 

 Total 
2018 
DGO 

Total 
2017 
DGO Var 

  Pessoal Dirigente 17 17 0  17 17 0 

  Médicos 305 307 -2  231 212 23 

  Técnicos Superiores de Saúde 32 31 1  34 31 -1 

  Enfermeiros 571 559 12  573 559 14 

  Técnicos de Diagnóstico e 
Terapêutica 129 126 3 

 
128 126 2 

  Técnicos Superiores 51 46 5  49 46 3 

  Assistentes Técnicos 272 246 26  270 246 24 

  Assistentes Operacionais 385 396 -11  386 396 -10 

  Outros Profissionais 19 18 1  19 19 0 

  Total RH  1.781 1.746 35  1.707 1.652 55 

Não é possível dar cumprimento à orientação da Lei do Orçamento de Estado para 2018 (art.52º) 

que determina não poderem registar-se aumentos do número de trabalhadores, relativamente aos 

valores estimados de 2017, nem ao princípio constante das instruções dos IPG para 2018 de os 

encargos com pessoal, corrigidos dos encargos decorrentes da reposição salarial, não deverem ser 

superiores aos valores estimados para 2017. 

Sob pena de colocarmos em causa a missão de prestar os cuidados de saúde, com qualidade e em 

tempo útil, seria irresponsável não planear a contratação do número de profissionais e categorias 
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que propomos. Note-se que as contratações previstas são quase exclusivamente para desempenho 

de funções de prestação de cuidados de saúde. 

Em relação ao grupo profissional de médicos em formação graduada, em 2017 estão afectos 57 

médicos internos: 5 do ano comum, 12 do 1º ano e 40 do ano complementar das diversas 

especialidades. No início de 2018, iniciarão a sua formação na ULSBA 20 novos médicos internos, 

sendo 7 do ano comum e 13 de especialidade e irão sair para outras instituições 3 internos do ano 

comum e 4 de especialidade, totalizando os 70 internos previstos para o ano de 2018. 

Quanto aos médicos especialistas, juntam-se aos 155 médicos que se estima estarem em funções 

a 31 de dezembro de 2017, 16 médicos que prevemos contratar. Por outro lado, está previsto 

aposentarem-se 10 médicos durante 2018. As contratações são nas especialidades que 

apresentam maior carência de recursos humanos, concretamente, prevê-se a contratação de cinco 

médicos  de Medicina Geral e Familiar, um de Psiquiatria, dois de Ginecologia-Obstetrícia, dois de 

Pediatria, um de Cardiologia, um de Anestesista, um de Ortopedia, um de Cirurgia e dois de 

Medicina Interna. Com grande probabilidade, estas contratações não se materializarão, mas 

faremos todos os esforços para o conseguir.  

No que respeita ao grupo profissional de enfermagem, dos 559 que se estima fazerem parte do 

quadro a 31 de dezembro de 2017, o plano para 2018 prevê a admissão de 14. A necessidade de 

contratação prende-se sobretudo pela grande carência verificada nos Cuidados Hospitalares 

decorrente da transição da carga horária das 40 para as 35 horas semanais e das rescisões e 

aposentações que se verificaram ao longo do tempo.   

No grupo de Técnicos Superiores de Saúde, prevê-se a contratação de 1 Psicólogo para 

melhorar a resposta do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental.  

O plano prevê a contratação de cinco Técnicos Superiores: um Jurista, na medida em que está um 

cedido à ACSS, dois Técnicos de Serviço Social, de forma a completar e dar outro impulso ao 

trabalho desenvolvido no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental e um técnico oficial de 

contas e um gestor para o Departamento de Logística.  

Em relação ao grupo dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, dos 126 que se estima 

exercerem funções a 31/12/2017, acrescerão dois: um Técnicos de Farmácia e um Técnico de 

Saúde Ambiental. 

No que toca aos Assistentes Técnicos, além dos 246 que se estima existirem no final de 2017, 

prevê-se a reconversão de 22 assistentes operacionais em assistentes técnicos, uma vez que 

desempenham há já muito tempo funções administrativas, bem como a contratação de mais 
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quatro profissionais para colmatar necessidades dos Cuidados de Saúde Primários e do Serviço de 

Urgência. Há a previsão de se aposentarem dois Assistentes Técnicos. 

Finalmente, em relação aos Assistentes Operacionais, prevê-se a contratação de 12 profissionais 

para reforçar as equipas em serviços hospitalares cuja carga de trabalho é mais pesada e ainda de 

compensar as saídas verificadas.  

Quadro 8.2: Mapa de Pessoal – Previsão ano de 2018  

Grupo Profissional  

Proposta DGO 2018 
(Propost

a ACSS 
Dez17) 

Outras 
Situações 

CIT, 
C/Termo 

CIT, 
S/Termo CTFP 

CTFP 
Termo 

Resolutivo  Total  

O.S e dirigentes intermédios 1 0 4 12 0 17 17 

Técnico Superior 2 0 31 16 0 49 51 

Assistente técnico 2 0 109 159 0 270 272 

Assistente operacional 2 2 252 130 0 386 385 

Informático + Outros 0 0 11 8 0 19 19 

Médico 0 0 64 97 70 231 305 

Enfermeiro 0 18 270 285 0 573 571 

Téc. Diagnóstico e 
Terapêutica 2 2 74 50 0 128 129 

Técnico Superior de Saúde 0 0 22 8 4 34 32 

Total 9 22 837 765 74 1.707 1.781 

(Fonte: Proposta PD2018 21.12.2017). Nota: não se incluem nos médicos e enfermeiros os que fazem parte do Conselho de 
Administração. 

O efetivo total a apresentar em 2018 não respeita como limite o existente a 31/12/2017, na 

medida em que o número de efetivos em 2017, para alguns grupos profissionais, era já 

insustentavelmente baixo. Veja-se a evolução do mapa de pessoal ocorrida desde 2010. Houve um 

enorme esforço de ajustamento.  

Quadro 8.3: Evolução dos Recursos Humanos – N.º Efetivos - ano de 2010 a 2017 

QUADRO PESSOAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Recursos Humanos sem Órgãos Sociais  1756 1763 1746 1694 1623 1629 1638 1647 

Cargos de Dirigentes sem Órgãos Sociais 13 13 9 9 9 9 10 12 

Órgãos Sociais (membros do C.A) 4 4 4 4 5 5 5 5 

Total de Recursos Humanos  1760 1767 1750 1698 1627 1634 1643 1652 

 

O plano de movimentos nos recursos humanos para 2018, em comparação com 2016 e com aquele 

que se estima para 2017 (proposta submetida à DGO), é o seguinte: 
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Quadro 8.4: Movimento dos Recursos Humanos - 2016 a 2018 

Movimentos 

Ocorridos 
entre 

01/01/2016 e 
31/12/2016 

 

Ocorridos 
entre 

01/01/2017 e 
31/12/2017 

Previstos entre 
01/01/2018 e 
31/12/2018 

  1 de janeiro: 
 

1 de janeiro: 1 de janeiro: 

(1) Início do período: 1634 
 

1643 1652 

    (2) Entradas       
 

    

Alterações de leis orgânicas    
 

    

Mobilidade 
   

  

Regresso  4 
 

1   

Admissões  102 
 

138 75 

Outros motivos 0 
 

 0   

    (3) Saídas       
 

    

Alterações de leis orgânicas    
 

    

Aposentações 22 
 

12  7 

Rescisões 64 
 

115 
 

13 

Mobilidade 2 
 

3 
 

  

Requalificação   
 

  
 

  

Outros motivos  9 
  

  

  31 de dezembro: 
 

31 de dezembro: 31 de dezembro: 

   (4)=(1)+(2)-(3) Fim do período: 1643 
 

1652 1707 

 

O total de gastos com pessoal previsto para 2018 inscrito no Orçamento de Caixa é de 

50.822.033,92 €, (o valor inscrito no orçamento económico é de 51.262.287€), desagregado pelas 

seguintes rúbricas: 

Quadro 8.5: Gastos com os  Recursos Humanos - 2018 

Conta - POCMS Conta - CP Rubricas 2018 

6411 01.01.02.A0.01 Órgão de Direcção  296.630 

641134 01.01.11        Desp. Rep. 60.214 

641121 01.01.14.SF.00 Subsídio Férias 35.071 

641122 01.01.14.SN.00 Subsidio de Natal 23.847 

641131 01.01.13 Subsidio de Refeição 3.739 

641132 01.02.04 Ajudas Custo 10.830 

64119 01.02.14.A0.01 Outras Remunerações 13.923 

64211 01.01.03.A0.01 Pessoal Quadro  15.354.805 

64211112 01.01.11       Desp. Representação 17.582 

64212 01.01.06.A0.01 A Termo Resolutivo 1.306.260 

64213 01.01.04.A0.01 CIT 11.201.370 

64213112 01.01.11       Desp. Representação 3.877 

64214 01.01.09.A0.01 Outras Situações  81.473 

642211 01.02.02 Horas Extras 3.263.827 

642212 01.02.09 Prevenções 549.180 

642221 01.02.10 Noites e Suplementos 1.342.349 

64223 01.02.05 Abono Falhas 2.003 
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Conta - POCMS Conta - CP Rubricas 2018 

64224 01.01.13 Sub. Refeição  1.687.074 

64225 01.02.04 Ajudas Custo 107.442 

642281 01.02.14.A0.01 SIGIC 264.659 

642282 01.01.10 Gratificações 5.635 

642283 01.02.13.PD.00 Incentivos e Prémios 245.542 

642284 01.02.08 Subsídios de Fixação 233.394 

642285 01.02.06 Formação 15.344 

642289 01.02.14.A0.01 Outros Suplementos 106.914 

64231 01.03.03 Sub. Familiar e crianças 30.310 

64232 01.03.04 Subsídio mensal vitalício 4.545 

64235 01.03.10.SS.00 Serviço Social AP 18.518 

64239 01.03.04 Outras Prestações Sociais 19.382 

64241 01.01.14.SF.00 Subsídio Férias 2.506.465 

64242 01.01.14.SN.00 Subsídio Natal 2.401.189 

643 01.03.08.A0.01 Pensões 43.872 

6451 01.03.01.A0.00 ADSE 0 

6452 01.03.05.A0.A0 CGA 5.328.081 

6453 01.03.05.A0.B0 SEG. Social 4.061.089 

646 01.03.06 Seguros de acidentes trabalho 76.175 

6471 01.03.10.P0 Parentalidade  0  

6473 01.03.10.DO Doença 0  

6475 01.03.10.G0 Contribuições C/Seg. Social  0 

64832 02.02.16 Seminários e Similares  5.000  

648521 01.02.12.A0.00 Fundos de Garantia Trabalho 5.000  

6489 01.02.14.A0.01 Outro Pessoal 77.623  

6491 04.08.02.A0.00 Est. Prof. 9.215  

   Total conta 64    50.819.449  

622291 01.01.07 Avença 16.800  

      50.836.249  

  Total Conta 01   50.822.034  

 

 

8.2. PLANO DE FORMAÇÃO  

O Plano de Formação da ULSBA para 2018 prevê 682 participações, num total de 634 horas de 

formação, agrupadas em 31 cursos e 41 acções de formação, numa estimativa global de custos de 

cerca de 181.051 €, que inclui os custos indiretos com a dispensa de formandos e os custos com 

pessoal não docente. Destacamos as seguintes formações: 
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N.º do 
Curso 

Período de 
Realização 

Designação da Acão de Formação 
Nº. de 
ações do 
Curso 

Nº. de 
formandos 

Nº. Total 
de horas 

Nº. Total 
de Dias  

Custo 
(€) 

1 mai-18 
Curso de Sépsis e Infeção Grave, para 
Médicos 

1 20 18 2 12.418 

2 jun-18 Curso de Controlo de Infeção 2 36 36 6 10.416 

3 jan-18 
CURSO DE CONTROLO DE INFEÇÃO PARA 

MÉDICOS INTERNOS 
1 16 12 2 2.668 

4 fev-18 
Curso de Precauções Básicas em Controlo 
de Infeção 

3 54 15 3 3.386 

5 mar-18 
Curso de Precauções Básicas em Controlo 
de Infeção para Assistentes Técnicos 

2 36 6 2 962 

6 mar-18 
Curso de Prevenção e Tratamento da 
Infeção VIH – SIDA 

1 15 12 2 2.257 

7 - 
Curso de Insulinoterapia INSUSTART2 – 
Módulo 1 

1 18 6 1 1.739 

8 - 
Curso de Insulinoterapia INSUSTART2 – 
Módulo II 

1 18 6 1 1.739 

9 abr-18 Curso de Formação em Pé Diabético 1 16 6 1 1.808 

10 mai-18 
Curso de Prevenção e Tratamento da 
Úlcera por Pressão 

2 32 28 4 5.880 

14 mar-18 
Curso de Suporte de Vida Neonatal e 
Pediátrica 

1 18 8 1 2.487 

16 mar-18 Curso de Cuidados Paliativos 1 18 21 3 4.893 

18 mai-18 
Curso de Atualização em Saúde Infantil 
para enfermeiros 

1 18 14 2 3.486 

19 mai-18 
CURSO SOBRE GINECOLOGIA, CONTRACEÇÃO E 

PLANEAMENTO FAMILIAR 
1 18 18 3 3.980 

20 jun-18 Curso de Psico-Oncologia 1 18 30 5 11.555 

21 jun-18 
Curso de Gestão da Dinâmica dos Grupos 
Terapêuticos 

1 15 18 3 4.752 

22 abr-18 
Curso de Eletroterapia para 
Fisioterapeutas 

1 10 14 2 2.557 

24 jun-18 
Curso de Formação sobre Medicina Legal: 
Consentimento Informado e Medicina 
Legal 

1 15 12 2 4.995 

26 mar-18 Curso de Gestão de Conflitos 1 16 14 2 3.252 

27 jun-18 Curso sobre Qualidade do Atendimento 1 16 18 3 4.401 

28 mai-18 
Curso de Desenvolvimento de 
Competências Relacionais na Equipa de 
Trabalho 

1 13 25 4 4.238 

30 abr-18 Qualidade e Segurança do Doente 1 18 30 5 6.098 
31 fev-18 Curso de Preparação para a Emergência 4 48 16 2 3.088 

32 fev-18 
Curso sobre Segurança e Saúde no 
Trabalho 

2 30 28 4 5.832 

34 jun-18 
Curso de Prevenção e Gestão do Stress 
Ocupacional e Sindroma de Burnourt em 
profissionais de Saúde 

1 18 24 8 5.307 

35 mai-18 
Curso sobre Normas de Utilização dos 
Dispositivos Médicos 

1 14 12 2 3.365 

36 mar-18 
Curso sobre o Código da Contratação 
Pública 

1 12 12 2 3.840 
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N.º do 
Curso 

Período de 
Realização 

Designação da Acão de Formação 
Nº. de 
ações do 
Curso 

Nº. de 
formandos 

Nº. Total 
de horas 

Nº. Total 
de Dias  

Custo 
(€) 

38 jun-18 

Curso de Atualização sobre as Aplicações 
Informática em Uso na Área 
Administrativa da ULSBA: EDOC, EXCEL, 
WORD,etc. 

1 12 36 12 4.124 

39 abr-18 Curso de Contratualização nos CSP 1 28 21 3 9.079 

40 mar-18 
Curso de Formação sobre Proteção de 
Dados dos Trabalhadores 

1 18 6 1 2.118 

41 mai-18 
Curso sobre a Integração de Cuidados no 
Setor da Saúde 

2 48 112 16 44.331 
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9. RECURSOS FINANCEIROS/ORÇAMENTO 

9.1. PLANO DE INVESTIMENTOS: INFRA-ESTRUTURAS E 

EQUIPAMENTOS  

A imposição de fortes medidas de contenção de despesa decorrentes do Programa de Ajustamento 

aprovado no âmbito do resgate financeiro ao Estado Português, aliado à legislação sobre a 

autorização de despesas de investimento, que impõe grandes limitações às entidades que tenham 

pagamentos em atraso, implicou um grande desinvestimento em infra-estruturas e equipamentos 

médico-cirúrgicos. 

Desde 2004, ano em que o serviço de radiologia renovou todos os seus equipamentos de aquisição 

de imagem radiológica, reconvertendo o serviço para a imagem digital e para o arquivo e gestão da 

imagem radiológica digital, através dum sistema RIS e PACS (entretanto, renovado), que o serviço 

não realizou quaisquer outros investimentos em infra-estruturas ou em equipamentos (com 

exceção do gravador de CD e de uma estação de tratamento de imagem). Todos os equipamentos 

apresentam diversos problemas decorrentes da idade e da atividade intensa, bem como da 

desatualização tecnológica. O elevado número de avarias provoca interrupções frequentes na 

atividade do serviço, com um impacto muito negativo nos serviços utilizadores, designadamente 

no Serviço de Urgência e Serviços de Internamento. As paragens dos sistemas são por vezes 

longas, acumulando-se os pedidos de exames sem resposta no tempo adequado. Foi submetida em 

2016 uma candidatura ao programa Portugal 2020, tendo sido aprovada, mas por vicissitudes 

processuais do procedimento concursal não foi possível dar-lhe execução em 2017, estando 

previsto que durante o segundo semestre de 2018 todos os equipamentos estejam instalados e em 

funcionamento. 

No Bloco Operatório é absolutamente urgente a substituição de uma torre laparoscópica e de uma 

mesa de operações de ortopedia, bem como das estações de anestesia de todas as salas de 

operação, já que têm entre doze e dezasseis anos de utilização e apresentam falhas com alguma 

gravidade.  

No Serviço de Cardiologia foi substituído, durante o segundo semestre de 2017, um sistema de 

telemetria sendo também necessário substituir: um ecocardiógrafo, um ecocardiógrafo portátil, 

um tapete para realização de prova de esforço cardio-respiratória; seis monitores de tensão 

arterial; dois monitores de tensão arterial de transporte; um ventilador não invasivo e uma mesa 

de "Tilt Test". 
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O HJJF foi construído há mais de 50 anos, com uma arquitectura adaptada às necessidades da 

altura, muito diferentes das actuais. As instalações do hospital foram sofrendo adaptações ao 

longo dos anos, mas existem ainda vários serviços e unidades em que se impõem alterações na sua 

estrutura física. Um dos serviços é a Unidade de Endoscopia, cujas condições físicas não permitem 

realizar os exames complementares segundo as boas práticas, nem fazer um adequado 

acompanhamento dos utentes em recobro após sedação ou anestesia, pelo que se torna necessário 

proceder à ampliação da unidade, bem como substituir um dos endoscópios e os equipamentos de 

reprocessamento (lavagem e desinfeção de endoscópios), que se encontram muito deteriorados e 

obsoletos. 

O projecto de deslocalização do Bloco de Partos para junto do internamento do Serviço de 

Obstetrícia visando aumentar a segurança no parto, bem como proporcionar melhores condições 

de proximidade dos profissionais, utentes e seus familiares, tem sido equacionado durante vários 

anos, mas por restrições orçamentais tem sido sempre adiado. Entendemos, contudo, que não 

deve ser mais uma vez adiado, pelo que prevemos executá-lo em 2018, ainda que à partida não 

tenhamos financiamento externo para o executar. 

No ano de 2017 foram aprovadas as candidaturas a fundos comunitários de um conjunto de 

importante de investimentos: a beneficiação do edifício do Centro de Saúde de Mértola, a 

requalificação de um edifício para instalação do polo de saúde da Messejana e ainda a construção 

de um novo edifício para albergar o Centro de Saúde da Vidigueira, actualmente a operar num 

edifício arrendado, antigo hospital da Santa Casa da Misericórdia, que não oferece as condições 

necessárias para funcionamento de uma unidade de saúde. Em 2018, dar-se-á início ao processo 

concursal para adjudicação das obras e avançar-se-á com as mesmas. Também em 2018 será 

submetida uma candidatura ao programa Portugal 2020 para financiamento da construção de um 

novo edifício do Centro de Saúde de Ourique, estando em curso o projeto de execução. 

A aquisição de um equipamento de ressonância magnética e a adaptação do espaço físico para a 

sua instalação ficaram previstas no orçamento submetido à Direção Geral de Orçamento num total 

1.500.000€, mas este investimento foi, mais uma vez, excluído e será feita uma primeira alteração 

orçamental para corrigir o orçamento em conformidade. 

O levantamento de necessidades de investimento identificou inúmeros investimentos, alguns 

absolutamente prementes. Contudo, as restrições orçamentais não permitem dar-lhes execução, 

pelo que foram inscritos no plano, apenas os seguintes, considerados mais prioritários: 
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Quadro 9.1: Valor dos Investimentos previstos para 2018 por fonte de financiamento e payback 

 
Designação do Projeto 

Fonte 
Financiamento 

Payback 
Previsto 

Valor Total 
Investimento 

Data de 
Início 

Data de 
Conclusão 

Própria Externa 

Modernização do Equipamento de 
Imagiologia - Substituição da Tomografia 
Axial Computorizada  

60.000 340.000 6,9 anos 400.000 06/2018 10/2018 

Modernização do Equipamento de 
Imagiologia - Substituição do Mamógrafo 

42.642 241.638 6,9 anos 284.280 06/2018 10/2018 

Modernização do Equipamento de 
Imagiologia - Substituição de Ecógrafos 

30.000 170.000 6,9 anos 200.000 06/2018 10/2018 

Modernização do Equipamento de 
Imagiologia - Substituição de RX 
convencional 

43.500 246.500 6,9 anos 290.000 06/2018 10/2018 

Modernização do Equipamento de 
Imagiologia - Aquisição de cinco estações 
de trabalho e tratamento de imagem 

15.000,00 85.000,00 6,9 anos 100.000,00 06/2018 10/2018 

Beneficiação da rede estruturada e do 
Datacenter, unificação dos servidores e 
comunicações e outras melhorias das TIC.  

113.310 642.090 4 anos 755.400 06/2017 04/2019 

Substituição de equipamento do Bloco 
Operatório 

74.700 423.300 5 anos 498.000 03/2018 12/2018 

 Remodelação das instalações de AVAC da 
UCIP 

93.917 0 5 anos 93.916,57 11/2017 01/2018 

 Construção de Bloco de Partos 200.000 0 12 anos 200.000 11/2018 12/2019 

Beneficiação das condições físicas da sala 
de preparação de citostáticos do Hospital 
de Dia 

25.254 143.104 12 anos 168.358 12/2017 03/2018 

Requalificação do edifício do Centro de 
Saúde de Mértola 

47.305 268.061 10 anos 315.366 06/2018 12/2018 

Construção do Centro de Saúde de 
Vidigueira  

253.452 1.436.228 15 anos 1.689.680 06/2018 06/2019 

Beneficiação da Extensão de Saúde de 
Messejana 

15.501 87.839 10 anos 103.340 01/2018 10/2018 

Construção do Centro de Saúde de 
Ourique  

216.601 1.227.403 15 anos 1.444.004 12/2018 12/2020 

 Requalificação da Unidade de Endoscopia 22.928 129.926 8,8 anos 152.854 02/2018 12/2018 

 Substituição de equipamento do Serviço 
de Cardiologia 

56.088 317.832 4,7 anos 373.920 12/2017 12/2018 
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Os investimentos inscritos na proposta de Orçamento submetida à DGO foram os que a seguir se 
indicam: 
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9.2. PLANO DE REESTRUTURAÇÃO E REDUÇÃO DE CUSTOS 

 

REDUÇÃO DE GASTOS COM COMUNICAÇÕES, AJUDAS DE CUSTOS, DESPESAS DE DESLOCAÇÃO E ALOJAMENTO  

Do ano 2010 até ao ano 2017 assistiu-se a uma diminuição dos custos da ULSBA, que tem contudo 

sido acompanhada por uma contracção do volume de negócios, em grande medida devido à redução 

anual no valor do financiamento previsto no Contrato Programa. Para 2018 prevê-se que o total de 

gastos operacionais seja ligeiramente inferior ao que se estima para 2017 e o mesmo acontece com 

os ganhos obtidos com a prestação de serviços. 

Uma análise mais pormenorizada ao quadro 9.6 permite concluir que no total das principais rubricas 

de custos (Consumos, FSE e Gastos com Pessoal) verifica-se uma redução de 12 milhões e 371 mil 

euros do ano 2010 para o ano 2018, o que equivale a uma redução de 12%, que é acompanhada de 

um decréscimo de 8 milhões e 763 mil euros do volume de negócios. Ou seja, verifica-se uma 

melhoria da proporção dos gastos operacionais no volume de negócios, revelando uma maior 

eficiência na actividade da ULSBA. 

A redução dos custos com comunicações é muito expressiva, já que a previsão é de que em 2018 os 

gastos sejam inferior em 46% aos que se registaram em 2010. Este resultado foi conseguido graças a 

um plano de criação de uma infraestrutura de rede informática que permitiu criar VPN e de 

aproveitamento de outras tecnologias. Mas é também resultado da renegociação dos contratos de 

prestação de serviços de comunicação.  

Os gastos com as deslocações e estadas previstos para 2018 ficam 13% abaixo dos 247.877€ 

verificados em 2010 e quase ao mesmo nível dos que se estima registar em 2017, cumprindo-se 

assim o pressuposto de manutenção dos gastos face a 2016 previsto nas instruções dos IPG para 

2018.  

Relativamente às ajudas de custos, estão orçamentados para 2018 gastos num total de 101.100€, 

mais 11% que o valor registado em 2010, mas menos 16% que o valor estimado para 2017. 
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REDUÇÃO DE GASTOS OPERACIONAIS 

Quadro 9.2: Plano de Redução de Custos – Gastos Operacionais e comparação com execução anos anteriores 

PRC 
 
Milhares de euros 

Previsão 
2018 

Estimado 
2017 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Variação 
2018/2017 

Variação 
2017/2016 

Variação 
2018/2010 

Absoluta % Absoluta % Absoluta % 

CMVMC 12.879 13.229 12.497 13.498 12.391 13.317 13.483 15.322 15.324 -349 -2,64% 281 2,2% -2.445 -16% 

FSE 25.850 26.752 25.703 23.970 23.655 22.121 23.958 26.473 29.700 -902 -3,37% 1.049 4,1% -3.850 -13% 

Deslocações/Estadas 215,1 216,2 222,1 216,9 188,2 179,1 168,6 201,6 247,9 -1 -0,53% -6 -2,7% -33 -13% 

Ajudas de custo 101,1 105,6 126,3 93,4 85,8 74,3 72,7 76,1 95,7 -5 -4,84% -20 -16% 5 6% 

Comunicações 190,0 190,0 184,3 212,2 259,3 271,6 295,0 328,1 353,8 0 0,00% 6 3,1% -164 -46% 

Gastos com o pessoal 51.261 50.378 49.188 47.908 47.504 50.260 48.619 51.499 57.701 883 1,75% 1.189 2,4% -6.440 -11% 

Indeminizações 1,5 1,9 1,5 2,3 120,4 5,6 5,7 2,2 6,0 0 -21,30% 0 27,1% -4 -75% 

Total dos Gastos 
operacionais 

89.992 90.360 87.840 85.378 83.670 85.703 86.066 93.296 102.731 -369 -0,41% 2.520 2,9% -12.371 -12% 

Volume de Negócios 83.688 81.135 81.617 83.272 78.038 79.072 79.924 82.587 89.898 2.554 3,15% -482 -0,6% -6.209 -6,9% 

Peso dos Gastos no VN 1,08 1,11 1,08 1,03 1,07 1,08 1,08 1,13 1,14 -0,04 -3,45% 0,04 3,5% -0,07 -5,9% 

N.º de Trabalhadores 1.707 1.652 1.642 1.632 1.627 1.698 1.750 1.767 1.760 -349 -2,64% 281 2,2% -115 -6,5% 
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REDUÇÃO DE GASTOS COM VIATURAS 

A previsão para 2018 dos gastos com viaturas, incluindo as utilizadas em regime de renting e 

leasing, incluindo os juros da locação financeira, é de um total de 330.000€, 2% abaixo do que se 

estia registar em 2017. 

Quadro 9.3: Plano de Redução de Custos – Custos com Viaturas 

U.M=Euros 
Previsão 

2018 
Estimado 

2017 
2016 2015 

Variação 
2018/2017 

N.º Viaturas 63 63 64 75 0 0,0% 

Gastos com viaturas 313.200 316.213 344.294 322.114 -3.013 -0,95% 

 

REDUÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS 

O número de trabalhadores previstos para 2018, não incluindo prestadores de serviços, é de 1.707, 

mais 55 trabalhadores que os que se estimam existirem no final do ano de 2017.  

Quadro 9.4: Plano de Redução de Custos – Número de Efetivos – sem prestadores de serviços 

PRC 
Previsão 

2018 
Estimativa 

2017 
2016 2015 2014 2013 

Variação 
2018/2017 

Número Total de RH 1.707 1.652 1.642 1.632 1.627 1.698 55 3,33% 

N.º de Órgãos Sociais 5 5 5 5 4 4 0 0,00% 

N.º de cargos de 
direção sem O.S 

15 15 14 14 9 9 0 0,00% 

Nº de Efetivos sem 
O.S e sem cargos de 
direção 

1.690 1.635 1.626 1.616 1.614 1.685 55 3,37% 

Nº Efetivos/ Cargos 
Direção 

84,35 81,6 85,42 84,89 95,47 99,65 2,75 3,37% 
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Quadro 9.5: Plano de Redução – Evolução de trabalhadores por grupo profissional 

Grupo Profissional 

PAO 

2018 

(DGO) 

PAO  

2017 

(DGO) 

Estimado 

2017 
Execução 

2016 

Execução 

2015 

Execução 

2014 

Variação 

2018/2017 

Pessoal Dirigente  - Conselho de 

Administração 
5 5 5 5 5 4 0 

Pessoal Dirigente / Admins.Hosp. / 

Chefe Divisão 
12 12 12 10 9 9 0 

Médico (sem diretores clínicos) 161 174 155 165 160 167 -13 

Enfermagem (sem enfermeiro 

diretor) 
573 565 559 540 528 517 8 

Técnico Superior Saúde 34 37 31 33 32 34 -7 

Técnico Superior 49 53 46 44 45 41 -4 

Informática 17 17 17 17 17 16 0 

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 128 134 126 122 123 116 -6 

Docente e Religioso 2 2 2 2 2 2 0 

Assistente Técnico 270 247 246 245 246 256 23 

Assistente Operacional 386 407 396 397 391 384 -21 

Médicos em formação 70 90 57 63 76 81 -16 

TOTAL 1.707 1.743 1.652 1.643 1.634 1.627 -36 

TOTAL, excluindo médicos em 

formação 
1.633 1.653 1.594 1.580 1.558 1.546 -20 

 

Quadro 9.6: Plano de Redução de Custos – Gastos com Recursos Humanos e comparação com execução anos anteriores 

PRC 
Previsão 

2018 
Estimativa 

2017 
2016 2015 2014 

Variação 
2018/2017 

Absoluta % 

Gastos Totais com Pessoal = 
(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f) 

51.262.287 50.379.583 49.189.960 47.910.028 47.624.491 882.704 1,8% 

(a) Gastos com órgãos sociais 444.254 444.254 442.012 353.382 283.706 0 0,0% 

(b) Gastos cargos de direção 217.125 222.531 209.188 99.691 99.313 -5.406 -2,4% 

(c) Remunerações do Pessoal 40.844.860 40.004.913 39.199.206 37.983.961 37.975.836 839.947 2,1% 
(i) Vencimento Base+   
Sub.Férias+Sus. Natal 

33.080.570 31.831.686 31.574.772 30.988.571 30.932.146 1.248.884 3,9% 

(ii) Outros Subsídios 7.764.290 8.173.227 7.624.433 6.995.390 7.043.690 -408.937 -5,0% 

(iii) Impacto das reduções 
remuneratórias/suspensão de 
subsídios em cada ano 

0 12.501 649.787 1.588.699 1.852.547 -12.501 -100% 

(iv) Impacto da aplicação dos art. 
20º e 21º da LOE 2017 

33.145 0 0 0 0 33.145  

(v) Impacto estimado com 
valorizações remuneratórias nos 
termos do despacho 3746/2017 

546.180 0 0 0 0 546.180  

(d) Benefícios pós-emprego 43.872 43.872 81.304 111.533 340.487 0 0,0% 

(e) Restantes Encargos 9.710.270 9.662.108 9.256.750 9.359.130 8.804.768 48.162 0,5% 

(e) Rescisões/Indemnizações 1.906 1.906 1.499 2.330 120.380 0 0,0% 
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PLANO DE SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA 

Para dar cumprimento ao Orçamento proposto, serão levadas a cabo uma série de medidas de 

redução dos custos, descritas resumidamente na listagem abaixo. 

 

Descrição da medida Impacto financeiro 
esperado em 2018 

Revisão dos contratos do Aprovisionamento com maior volume financeiro 
(alimentação, limpeza, assistência técnica, etc..) e compras centralizadas de 
dispositivos médicos. 

555.352 € 

Introdução de alterações e de maior rigor nos processos de aquisição de 
reagentes, com consequentes poupanças nas compras de modo a 
compensar o aumento das quantidades decorrente do processo de 
internalização da realização na ULSBA das análises clínicas  

63.225 € 

Reavaliação dos acréscimos e suplementos médicos. 30.367 € 

Negociação dos contratos de prestação de serviços de recursos humanos 
médicos . 

224.000 € 

Redução do valor unitário das horas adicionais (extraordinárias) das 
equipas da VMER e redução de 14,2% do total das horas extraordinárias, 
adicionalmente com a implementação da autorização prévia do trabalho 
extraordinário 

528.000 € 

Reorganização dos tempos de bloco e aumento da eficiência com vista a 
reforçar a produção no horário normal e reduzir a produção em regime 
SIGIC 

171.910€ 

Plano de Monitorização da prescrição de MCDT realizados interna e 
externamente e correção de desvios 

287.910€ 

Colheitas de sangue e urina descentralizadas nalguns centros de saúde da 
ULSBA e melhoria no agendamento e horários disponíveis para colheita, 
por forma a reduzir o recurso a clinicas convencionadas 

140.000€ 

Instalação de novos equipamentos de radiologia, com início de operação no 
3ºtrimestre de 2018, com aumento da produtividade e internalização de 
exames 

50.000€ 

Programa de controlo dos custos com o transporte de utentes - 127.000€ 

Redução da totalidade dos pagamentos de horas de trabalho em regime 
adicional, à excepção da VMER 

551.936€ 

Poupança total estimada 2.729.700€ 
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9.3. ORÇAMENTOS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Os orçamentos e demonstrações financeiras propostos apresentam-se no referencial contabilístico 

POCMS e evidenciam a evolução prevista para um período de três anos, com comparação entre a 

execução de 2016, a melhor estimativa de 2017 e o orçamentado para 2018. Apresentamos os que 

foram submetidos à aprovação da DGO em agosto de 2017 e os que se submeteram à ARSA, no 

âmbito da contratualização externa do Contrato-Programa, em 20 de dezembro de 2017, que têm 

alterações face aos primeiros, nomeadamente no que respeita aos investimentos considerados e 

nas contratações previstos do plano de recursos humanos, revendo-se o valor do EBITDA a atingir 

em 2018, que passa de -7.372.927€ na proposta submetida à DGO para -4.977.691€. 
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9.3.1. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS  

Quadro 9.7: Valor dos Investimentos previstos iniciar em2018, por rúbrica contabilista 

Unidade Monetária: Euros 

Valor Total do 
Projeto 

Valor a 
realizar em 

2018 

422 Edifícios e 
outras 

construções  

423 
Equipamento 

Básico 

426 Equipam. 
Administrativ

o e 
informático 

429 - Outras 
imobilizações 

corpóreas 

425 -
Ferramentas 
e Utensílios 

Total de Projetos Aprovados  3.382.666,46 1.692.986,57 2.108.396,46 1.174.280,00 100.000,00 0 0 
         

Construção de Centro de Saúde em Vidigueira  1.689.679,89 0 1.689.679,89 0 0 0 0 

Requalificação da Extensão de Saúde de Messejana  103.340,10 103.340,10 103.340,10 0 0 0 0 

Requalificação do C.S. de Mértola  315.366,47 315.366,47 315.366,47 0 0 0 0 

Substituição de equipamentos (Imagiologia)  1.274.280,00 1.274.280,00 0 1.174.280,00 100.000,00 0 0 
         

Total de Investimentos em aprovação  1.717.920,00 961.920,00 0 961.920,00 756.000,00 0 0 

Substituição de equipamentos (Bloco Operatório)  498.000,00 498.000,00 0 498.000,00 0 0 0 
Substituição de equipamentos (Gastroenterologia)  90.000,00 90.000,00 0 90.000,00 0 0 0 
Substituição de equipamentos (Cardiologia)  373.920,00 373.920,00 0 373.920,00 0 0 0 
Unificação de comunicações na ULSBA  756.000,00 0 0 0 756.000,00 0 0 
Total de investimentos candidatados  5.100.586,46 2.654.906,57 2.108.386,46 2.136.200,00 856.000,00 0 0 
         

Construção do Centro de Saúde de Ourique 1)  1.444.004,35 0 1.444.004,35 0 0 0 0 

Aquisição de Ressonância Magnética Nuclear  1.500.000,00 0 325.000,00 1.175.000,00 0 0 0 

         

Investimentos a submeter candidatura  2.944.004,35  1.769.004,35 1.175.000,00 0 0 0 
         

Construção de bloco de partos  200.000,00 0 200.000,00 0 0 0 0 

Requalificação de UPPC – Hospital de Dia  168.358,37 168.358,37 0 0 0 0 0 

         

Investimentos sem projetos candidatados   368.358,37 168.358,37 200.000,00 0 0 0 0 
         

Total de investimentos por rubrica   8.412.949,18 2.823.264,94 4.077.390,81 3.111.200,00 856.000,00 0 0 
1) 91.444€ - a contabilizar na 421 – projectos e estudo 
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Descrição do Investimento 
Valor Total do 
Investimento 

Distribuição do Investimento por anos e tipo de financiamento  

Anos 
Anteriores 

2018 2019 
Anos 

Posteriores 
FEDER 

FUNDOS 
PRÓPRIOS 

TOTAL FEDER 
FUNDOS 

PRÓPRIOS 
TOTAL 

          
 

Construção de Centro de Saúde Vidigueira 1.689.680 0 0 0 0 1.436.228 253.452 1.689.680 0 

Requalificação da Extensão de Saúde de 
Messejana 

103.340 0 87.839 15.501 103.340 0 0 0 0 

Requalificação do C.S. de Mértola 315.366 0 268.062 47.305 315.366 0 0 0 0 

Substituição de equipamentos Imagiologia 1.274.280 0 1.083.138 191.142 1.274.280 0 0 0 0 

 
  

       
 

Total de Investimentos aprovados 3.382.666 0 1.439.039 253.948 1.692.987 1.436.228 253.452 1.689.680 0 

 
  

       
 

Substituição de equipamentos (Bloco 
Operatório) 

498.000 0 423.300 74.700 498.000 0 0 0 0 

Substituição de equipamentos 
(Gastroenterologia) 

90.000 0 76.500 13.500 90.000 0 0 0 0 

Substituição de equipamentos 
(Cardiologia) 

373.920 0 317.832 56.088 373.920 0 0 0 0 

 
 0 

       
 

Total de Investimentos candidatados a 
aprovar em 2018 

961.920 0 817.632 144.288 961.920 0 0 0 0 

           

Construção do Centro de Saúde de Ourique 1.444.004 0 0 0 0 
   

1.444.004 

Aquisição de Ressonância Magnética 
Nuclear 

1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 

 
 0 

       
 

Total de Investimentos a candidatar em 
2018 

2.944.004 0 0 0 0 0 0 0 2.944.004 

           

Total de Investimentos não 
candidatados 

368.358 0 0 0 0 313.105 55.254 368.358 0 

  
     

   
 

Total de Investimentos 7.656.949 0 2.256.671 398.236 2.654.907 1.749.333 308.706 2.058.038 2.944.004 
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9.3.2. ORÇAMENTO ECONÓMICO – PROPOSTO À DGO EM AGOSTO 2017 

O orçamento económico proposto aquando a submissão da proposta de Orçamento à Direção 

Geral do Orçamento é o seguinte:  

CUSTOS 
2016 

(Execução) 
2017 

(Estimado) 
2018 

(Previsão) 
  

Acréscimo 
% 2018/2017 

        
 

  

  612-Mercadorias 12.947.398 13.498.537 13.359.061 
 

-1,0% 

  616-Matérias de consumo 12.947.398 13.498.537 13.359.061  0,4% 

  6161-Produtos Farmacêuticos 9.054.896 9.456.489 9.493.167  0,0% 

  61611-Medicamentos 7.529.090 7.896.718 7.894.231  2,5% 

  61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos 1.525.807 1.559.771 1.598.936  -4,6% 

  6162-Material consumo clínico 3.381.080 3.493.542 3.333.542  -1,2% 

  6163-Produtos alimentares 7.887 13.074 12.918  -5,2% 

  6164-Material consumo hoteleiro 215.742 248.771 235.717  -1,3% 

  6165-Material consumo administrativo 153.010 154.963 153.021  -18,9% 

  6166-Material manutenção e conservação 129.807 126.549 125.718  -3,3% 

  6169-Outro material de consumo 4.975 5.149 4.978  -1,0% 

  61-Custo das Mercadorias Vendidas e 
Matérias Consumidas 

12.947.398 13.498.537 13.359.061 
 

-1,0% 

        
 

  

  62-Fornecimentos e serviços externos 25.702.850 24.632.981 22.970.332   -2,9% 

        
 

  

  6211-Assistência ambulatória 1.816 805 801   -0,5% 

  
    

  

  6212-Meios complementares diagnóstico 2.152.427 2.330.905 2.138.350   -8,3% 

  62121-Patologia clínica 1.566.326 1.691.615 1.551.615   -8,3% 

  62122-Anatomia patológica 0 442 412   -6,8% 

  62123-Imagiologia 304.862 351.673 301.673   -14,2% 

  62124-Cardiologia 253.119 257.224 255.714   -0,6% 

  62125-Electroencefalografia 4.822 5.634 5.502   -2,3% 

  62126-Medicina nuclear 22.813 22.738 21.945   -3,5% 

  62127-Gastrenterologia 215 1.005 958   -4,7% 

  62128-Pneumologia/Imunoalergologia 253 544 501   -7,9% 

  62129-Outros 16 30 30   0,0% 

  
    

  

  6213-Meios complementares terapêutica 3.775.113 3.680.986 3.612.941   -1,8% 

  62131-Hemodiálise 3.731.523 3.680.936 3.612.941   -1,8% 

  62132-Medicina física e reabilitação 43.589 50 0   -100,0% 

        
 

  

  6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac. 0 0 0   -  

  6215-Internamentos 25.543 25.235 24.389   -3,4% 

  6216-Transporte de doentes 1.452.503 1.499.087 1.372.087   -8,5% 

  6217-Aparelhos complementares de terapêutica 43.521 43.936 43.723   -0,5% 
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2016 

(Execução) 
2017 

(Estimado) 
2018 

(Previsão) 
  

Acréscimo 
% 2018/2017 

  6218-Trabalhos executados no exterior 5.512.482 6.303.161 6.234.357   -1,1% 

  62181-Em entidades do M. Saúde 1.245.298 1.303.418 1.294.071   -0,7% 

  621811-Assistência ambulatória 39.457 45.523 70.236   54,3% 

  621812-Meios complementares de diagnóstico 834.987 919.176 900.389   -2,0% 

  621813-Meios complementares de terapêutica 302.417 266.450 253.714   -4,8% 

  621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac. 68.437 68.933 66.495   -3,5% 

  621815-Internamentos e transporte de doentes 0 3.336 3.237   -3,0% 

  621819-Outros trabalhos executados no exterior 0 0 0     

  62189-Em outras entidades 4.267.184 4.999.743 4.940.286   -1,2% 

  621891-Assistência ambulatória 2.154 1.872 1.748   -6,6% 

  621892-Meios complementares diagnóstico 2.196.604 2.665.105 2.632.222   -1,2% 

  621893-Meios complementares terapêutica 407.619 456.214 451.556   -1,0% 

  621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac. 9.031 8.366 7.958   -4,9% 

  621895-Internamentos e transporte de doentes 1.421.703 1.596.360 1.576.894   -1,2% 

  621896-Aparelhos complementares de terapêutica 223.381 255.430 254.122   -0,5% 

  621897-Assistência no estrangeiro 5.958 2.976 2.955   -0,7% 

  621899-Outros trabalhos executados no exterior 735 13.420 12.831   -4,4% 

        
 

  

  6219-Outros subcontratos 1.356.814 1.398.449 1.397.128   -0,1% 

        
 

  

  621-Subcontratos 14.320.219 15.282.564 14.823.776   -3,0% 

        
 

  

  622-Fornecimentos e serviços 10.464.159 10.892.462 10.155.153   -6,77% 

  6221-Fornecimentos e serviços I 1.988.988 1.862.980 1.861.366 
 

-0,1% 

  6222-Fornecimentos e serviços II 975.792 2.088.663 1.852.789 
 

-11,3% 

  62229 - Honorários 514.528 1.615.635 1.391.635 
 

-13,9% 

  6223-Fornecimentos e serviços III 8.118.969 7.474.916 7.399.468 
 

-1,0% 

  62236 - Trabalhos Especializados 5.552.538 5.172.433 5.098.514 
 

-1,4% 

  622364-Serviços Técnicos Recursos Humanos 3.764.182 3.292.144 3.292.144 
 

0,0% 

  6229-Outros fornecimentos e serviços 298.881 194.172 193.477 
 

-0,4% 

  622-Fornecimentos e serviços 11.382.631 11.620.731 11.307.100 
 

-2,7% 

        
 

  

  63-Transf. correntes conced. e prest. sociais 0   0  0    - 

        
 

  

  64-Custos com o pessoal 49.189.960 50.379.583 50.864.620 
 

0,96% 

  
     

  641-Remunerações dos orgãos directivos 442.012 444.254 444.254 
 

0,0% 

  
     

  642-Remunerações de pessoal 39.408.394 40.299.945 40.769.140 
 

1,2% 

  6421-Remunerações base do pessoal 27.063.124 27.254.570 27.965.367 
 

2,6% 

  64211-RCTFP por tempo indeterminado 15.806.192 15.797.277 15.372.387 
 

-2,7% 

  64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo 1.340.431 1.342.531 1.306.260 
 

-2,7% 

  64213-Pessoal em regime Contrato Individual 9.850.376 10.033.289 11.205.246 
 

11,7% 

  64214-Pessoal em qualquer outra situação 66.124 81.473 81.473 
 

0,0% 
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2016 

(Execução) 
2017 

(Estimado) 
2018 

(Previsão) 
  

Acréscimo 
% 2018/2017 

  6422-Suplementos de remunerações 7.568.753 8.173.227 7.823.363 
 

-4,3% 

  642211-Horas extraordinárias 2.997.187 3.136.824 3.263.827 
 

4,0% 

  642212-Prevenções 479.400 549.180 549.180 
 

0,0% 

  642221-Noites e suplementos 1.124.344 1.285.649 1.342.349 
 

4,4% 

  64223-Abono para falhas 1.860 2.003 2.003 
 

0,0% 

  64224-Subsídio de refeição 1.428.353 1.622.723 1.687.074 
 

4,0% 

  64225-Ajudas de custo 118.188 107.442 107.442 
 

0,0% 

  642281-PECLEC/SIGIC 426.921 436.567 264.659 
 

-39,4% 

  642282/9-Outros Suplementos 992.501 1.032.839 606.830 
 

-41,2% 

  
    

 

  6423-Prestações sociais directas 55.681 72.501 72.756 
 

0,4% 

  
    

 

  6424-Subsídios de férias e de Natal 4.720.837 4.799.646 4.907.654 
 

2,3% 

  643-Pensões 81.304 43.872 43.872 
 

0,0% 

  645-Encargos sobre remunerações 8.868.744 9.251.005 9.389.170 
 

1,5% 

  646-Seguros de acid. trab. e doenças 
profissionais 

203.261 198.499 76.175 
 

-61,6% 

  647-Encargos sociais voluntários 27.678 45.171 45.171 
 

0,0% 

  648-Outros custos com pessoal 137.224 87.623 87.623 
 

0,0% 

  649-Estágios Profissionais 21.341 9.215 9.215 
 

0,0% 

        
 

 

  64-Custos com o pessoal 49.189.960 50.379.583 50.864.620    1,0% 

        
 

  

  65-Outros custos e perdas operacionais 275.221 188.071 186.938   -0,6% 

  
    

  

  66-Amortizações do exercício 1.431.221 1.387.791 1.425.897   2,7% 

  
    

  

  67-Provisões do exercício 830.969 214.203 213.051   -0,5% 

  
    

  

  68-Custos e perdas financeiras 101.814 36.421 35.401   -2,8% 

  
    

  

  69-Custos e perdas extraordinários 354.850 288.728 286.256   -0,9% 

        
 

  

Total Custos  92.487.237 92.085.055 92.341.557  -0,4% 
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 PROVEITOS 
2016 

(Execução) 
2017 

(Estimado) 
2018 

(Previsão) 
  

Acréscimo 
2018/2017 

        
    711-Vendas 0 0 0 
  

  
     

  712-Prestações de serviços 90.747.431 80.924.264 81.660.310 
 

0,9% 

  7121 - SNS Contrato-programa 88.518.170 79.132.814 79.873.808 
 

0,9% 

  7122 - Outras Entidades Responsáveis 2.229.261 1.791.450 1.786.502 
 

-0,3% 

  71221-Internamento  463.645 114.672 114.548 
 

-0,1% 

  71222-Consulta  22.292 5.836 5.796 
 

-0,7% 

  71223-Urgência/SAP 191.821 104.022 101.477 
 

-2,4% 

  712231-Urgência 188.440 95.882 93.471 
 

-2,5% 

  712232-Serviço de atendimento permanente 2.564 6.468 6.381 
 

-1,3% 

  712239-Outros 818 1.672 1.625 
 

-2,8% 

  71225-Hospital de dia  3.557 0 0 
 

-% 

      
  71226-Meios compl. de diagnóstico e terapêutica  17.021 13.596 13.249 

 
-2,6% 

  712261-Meios complementares diagnóstico -  15.512 13.596 13.249 
 

-2,6% 

  7122611-Patologia Clínica 8.205 8.153 8.025 
 

-1,6% 

  7122612-Anatomia patológica 0 0 0 
 

-% 

  7122613-Imagiologia 1.829 1.178 1.096 
 

-7,0% 

  7122619-Outros 5.479 4.438 4.651 
 

4,8% 

  712262-Meios complementares terapêutica  1.509 4.365 4.228 
 

-3,1% 

  7122621-Hemodiálise 0 100 100 
 

0,0% 

  7122629-Outros 1.509 4.265 4.128 
 

-3,2% 

  71227 - Taxas moderadoras - Total 1.424.645 1.481.981 1.480.529 
 

-0,1% 

  712271 - Consultas  733.501 757.918 757.815 
 

0,0% 

  712272 - Urgência/SAP  375.567 484.219 483.215 
 

-0,2% 

  712273 - Internamento  3.722 26 25 
 

-2,0% 

  712276 - Meios complementares diagnóst. e terapêut.  193.768 150.958 150.741 
 

-0,1% 

  712279 - Outros  118.087 88.860 88.733 
 

-0,1% 

  71228-Outras Prestações de Serviços de Saúde  29.111 0 0 
 

-% 
  712282-GDH de Ambulatório  29.111 0 0 

 
-% 

  7122821-GDH Cirúrgicos 5.988 0 0 
 

-% 
  7122822-GDH Médicos 0 0 0 

 
-% 

  712289-Outras prestações serviços de saúde  25.845 0 0 
 

-% 
  71229 - Outras prestações de serviços Outras Ent Resp - 
Total 

77.169 71.343 70.903 
 

-0,6% 

  712291 - Convenções internacionais - Outras Ent Resp 2.386 0 0  - 

  712294 - Unidades terapêuticas de Sangue - Outras Ent Resp 25.842 50.553 50.431 
 

-0,2% 

  712296 - Análises sanitárias - Outras Ent Resp 25.067 12.009 11.825 
 

-1,5% 

  712299 - Outras 23.874 8.781 8.647 
 

-1,5% 

     
  71-Vendas e prestações de serviços 90.747.431 80.924.264 81.660.310 

 
0,9% 

     
  72-Impostos e taxas 6.819 7.003 6.815 

 
-2,7% 

     
  73-Proveitos suplementares 924.037 878.462 979.965 

 
11,6% 
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2016 

(Execução) 
2017 

(Estimado) 
2018 

(Previsão) 
  

Acréscimo 
2018/2017 

  74-Transf. e subsídios correntes obtidos 157.674 192.741 143.741 
 

-25,4% 

 
     

  76 - Outros proveitos e ganhos operacionais 817.211 796.122 377.737 
 

-52,6% 

  7611-ACSS IP 404.936 481.943 64.446 
 

-86,6% 

  762 - Reembolsos 359.036 230.205 229.819 
 

-0,2% 

  769 - Outros 53.239 83.974 83.472 
 

-0,6% 

 
     

  78 - Proveitos e ganhos financeiros 38.617 2.062 2.059 
 

-0,1% 

     
  79 - Proveitos e ganhos extraordinários 717.884 479.693 478.323 

 
-0,3% 

      
Total Proveitos 83.005.735 85.661.141 85.668.324  3,2% 

 

 

9.3.3. ORÇAMENTO ECONÓMICO – PROPOSTO À ARSA EM 20 DEZ. 2017 

Apresentamos também o orçamento económico proposto aquando a submissão da proposta de 

Plano de Desempenho à ARS de Alentejo, a 20 de Dezembro de 2017, que não poderá não ser a 

versão final a merecer aprovação, mas será mais próxima do que a que foi submetida em agosto.  

 

 
2016 

(Execução) 
2017 

(Estimado) 
2018 

(Previsão) 
2019 

(Previsão) 
  

Acréscimo 
% 2018/2017 

          
 

  

  61-Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas13.490.825,00     

          
 

  

  612-Mercadorias             

  616-Matérias de consumo 12.947.398 13.228.537 12.879.061 12.919.341 
 

-2,6% 

  6161-Produtos Farmacêuticos 9.054.896 9.206.489 9.143.167 9.186.056 
 

-0,7% 

  61611-Medicamentos 7.529.090 7.696.718 7.694.231 7.689.735 
 

0,0% 

  61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos 1.525.807 1.509.771 1.448.936 1.496.321 
 

-4,0% 

  6162-Material consumo clínico 3.381.080 3.463.542 3.203.542 3.203.874 
 

-7,5% 

  6163-Produtos alimentares 7.887 13.074 12.918 12.735 
 

-1,2% 

  6164-Material consumo hoteleiro 215.742 248.771 235.717 234.986 
 

-5,2% 

  6165-Material consumo administrativo 153.010 159.963 153.021 152.804 
 

-4,3% 

  6166-Material manutenção e conservação 129.807 131.549 125.718 124.029 
 

-21,4% 

  6169-Outro material de consumo 4.975 5.149 4.978 4.857 
 

-3,3% 

  61-Custo das Mercadorias Vendidas e 
Matérias Consumidas 

12.947.398 13.228.537 12.879.061 12.919.341 
 

-2,6% 
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2016 

(Execução) 
2017 

(Estimado) 
2018 

(Previsão) 
2019 

(Previsão) 
  

Acréscimo 
% 2018/2017 

  62-Fornecimentos e serviços externos 23.970.330 25.508.668 23.339.483 22.879.815   -8,5% 

  
     

  

621-Subcontratos     

  6211-Assistência ambulatória 1.816 1.025 801 795   -21,9% 

  
       

  6212-Meios complementares diagnóstico 2.152.427 2.217.454 2.029.643 2.025.754   -8,5% 

  62121-Patologia clínica 1.566.326 1.602.908 1.462.908 1.462.742   -8,7% 

  62122-Anatomia patológica 0 2.698 412 405   -84,7% 

  62123-Imagiologia 304.862 351.673 301.673 300.092   -14,2% 

  62124-Cardiologia 253.119 237.224 235.714 234.121   -0,6% 

  62125-Electroencefalografia 4.822 5.634 5.502 5.309   -2,3% 

  62126-Medicina nuclear 22.813 15.738 21.945 21.725   39,4% 

  62127-Gastrenterologia 215 1.005 958 834   -4,7% 

  62128-Pneumologia/Imunoalergologia 253 544 501 496   -7,9% 

  62129-Outros 16 30 30 30   0,0% 

  
       

  6213-Meios complementares terapêutica 3.775.113 3.640.986 3.612.941 3.611.854 
 

-0,8% 

  62131-Hemodiálise 3.731.523 3.640.936 3.612.941 3.611.854   -0,8% 

  62132-Medicina física e reabilitação 43.589 50 0 
 

  -100,0% 

  
     

  

  6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac. - - - -    - 

  6215-Internamentos 25.543 18.235 24.389 24.125   33,7% 

  6216-Transporte de doentes 1.452.503 1.499.087 1.372.087 1.371.965   -8,5% 

  6217-Aparelhos complementares de terapêutica 43.521 33.936 43.723 43.412   28,8% 

  6218-Trabalhos executados no exterior 5.512.482 6.035.983 5.706.957 5.700.093   -5,5% 

  62181-Em entidades do M. Saúde 1.245.298 1.096.184 1.056.071 1.053.117   -3,7% 

  621811-Assistência ambulatória 39.457 38.289 64.236 63.836   67,8% 

  621812-Meios complementares de diagnóstico 834.987 689.176 638.389 637.417   -7,4% 

  621813-Meios complementares de terapêutica 302.417 266.450 253.714 252.631   -4,8% 

  621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac. 68.437 98.933 96.495 96.128   -2,5% 

  621815-Internamentos e transporte de doentes 0 3.336 3.237 3.105   -3,0% 

  621819-Outros trabalhos executados no exterior 0 0 0 
 

    

  62189-Em outras entidades 4.267.184 4.939.799 4.650.886 4.646.976   -5,8% 

  621891-Assistência ambulatória 2.154 1.372 1.348 1.298   -1,7% 

  621892-Meios complementares diagnóstico 2.196.604 2.585.105 2.322.222 2.321.455   -10,2% 

  621893-Meios complementares terapêutica 407.619 547.437 542.556 541.938   -0,9% 

  621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac. 9.031 8.366 7.958 7.861   -4,9% 

  621895-Internamentos e transporte de doentes 1.421.703 1.670.877 1.650.894 1.649.098   -1,2% 

  621896-Aparelhos complementares de terapêutica 223.381 99.455 99.122 98.847   -0,3% 

  621897-Assistência no estrangeiro 5.958 2.976 2.955 2.856   -0,7% 

  621899-Outros trabalhos executados no exterior 735 24.211 23.831 23.623   -1,6% 

  
       

  6219-Outros subcontratos 1.356.814 1.528.449 1.897.128 1.896.854   24,1% 
  

       

  621-Subcontratos 14.320.219 14.975.155 14.687.669 14.674.852   -1,9% 
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2016 

(Execução) 
2017 

(Estimado) 
2018 

(Previsão) 
2019 

(Previsão) 
  

Acréscimo 
% 2018/2017 

  622-Fornecimentos e serviços   -5,84% 

  6221-Fornecimentos e serviços I 1.988.988 1.803.278 1.801.366 1.800.836 
 

-0,1% 

  6222-Fornecimentos e serviços II 975.792 1.993.851 1.757.977 1.757.038 
 

-11,8% 

  62229 - Honorários 514.528 1.615.635 1.391.635 1.390.455 
 

-13,9% 

  6223-Fornecimentos e serviços III 8.118.969 7.789.123 7.413.675 7.412.866 
 

-4,8% 

  62236 - Trabalhos Especializados 5.552.538 5.558.213 5.284.294 5.284.128 
 

-4,9% 

  622364-Serviços Técnicos Recursos Humanos 3.764.182 3.600.919 3.500.819 3.500.751 
 

-2,8% 

  6229-Outros fornecimentos e serviços 298.881 190.594 189.477 188.758 
 

-0,6% 

  622-Fornecimentos e serviços 11.382.631 11.776.846 11.162.495 11.159.498 
 

-5,2% 

          
 

  

  63-Transf. correntes conced. e prest. sociais 0   0  0  0    - 

          
 

  

  64-Custos com o pessoal  
  

  
      

  641-Remunerações dos orgãos directivos 442.012 444.254 444.254 444.254 
 

0,0% 

       
 

  

  642-Remunerações de pessoal 39.408.394 40.299.945 41.061.984 41.061.984 
 

1,9% 

  6421-Remunerações base do pessoal 27.063.124 27.254.570 28.329.373 28.329.373   3,9% 

  64211-RCTFP por tempo indeterminado 15.806.192 15.797.277 15.689.260 15.689.260   -0,7% 

  64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo 1.340.431 1.342.531 1.306.260 1.306.260   -2,7% 

  64213-Pessoal em regime Contrato Individual 9.850.376 10.033.289 11.252.380 11.252.380   12,2% 

  64214-Pessoal em qualquer outra situação 66.124 81.473 81.473 81.473   0,0% 

          
 

  

  6422-Suplementos de remunerações 7.568.753 8.173.227 7.691.534 7.691.534 
 

-5,9% 

  642211-Horas extraordinárias 2.997.187 3.136.824 3.136.824 3.136.824 
 

0,0% 

  642212-Prevenções 479.400 549.180 551.015 551.015 
 

0,3% 

  642221-Noites e suplementos 1.124.344 1.285.649 1.335.687 1.335.687 
 

3,9% 

  64223-Abono para falhas 1.860 2.003 2.003 2.003 
 

0,0% 

  64224-Subsídio de refeição 1.428.353 1.622.723 1.687.074 1.687.074 
 

4,0% 

  64225-Ajudas de custo 118.188 107.442 107.442 107.442 
 

0,0% 

  642281-PECLEC/SIGIC 426.921 436.567 264.659 264.659 
 

-39,4% 

  642282/9-Outros Suplementos 992.501 1.032.839 606.830 606.830 
 

-41,2% 

          
 

  

  6423-Prestações sociais directas 55.681 72.501 72.756 72.756 
 

0,4% 

          
 

  

  6424-Subsídios de férias e de Natal 4.720.837 4.799.646 4.968.321 4.968.321 
 

3,5% 

  643-Pensões 81.304 43.872 43.872 43.872 
 

0,0% 

  645-Encargos sobre remunerações 8.868.744 9.251.005 9.493.992 9.493.992 
 

2,6% 

  646-Seguros de acid. trab. e doenças 
profissionais 

203.261 198.499 76.175 76.175 
 

-61,6% 

  647-Encargos sociais voluntários 27.678 45.171 45.171 45.171 
 

0,0% 

  648-Outros custos com pessoal 137.224 87.623 87.623 87.623 
 

0,0% 

  649-Estágios Profissionais 21.341 9.215 9.215 9.215 
 

0,0% 

          
 

  

  64-Custos com o pessoal 49.189.960 50.379.583 51.262.287 51.262.287 
 

1,8% 
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2016 

(Execução) 
2017 

(Estimado) 
2018 

(Previsão) 
2019 

(Previsão) 
  

Acréscimo 
% 2018/2017 

  65-Outros custos e perdas operacionais 275.221 188.071 186.938 186.123   -0,6% 

          
 

  

  66-Amortizações do exercício 1.431.221 1.394.614 1.425.897 1.658.719   2,2% 

          
 

  

  67-Provisões do exercício 830.969 214.203 213.605 213.333   -0,3% 

          
 

  

  68-Custos e perdas financeiras 101.814 41.500 35.401 35.148   -14,7% 

          
 

  

  69-Custos e perdas extraordinários 354.850 288.728 231.702 232.256   -19,8% 

 
 

 
2016 

(Execução) 
2017 

(Estimado) 
2018 

(Previsão) 
2019 

(Previsão) 
  

Acréscimo 
% 

2018/2017 

  71-Vendas e prestações de serviços81.121.853,004,00  

          
  

  711-Vendas 0 0 0 0    - 

          
  

  712-Prestações de serviços 90.747.431 81.134.656 83.688.291 83.690.002   3,15% 

  7121 - SNS Contrato-programa 88.518.170 79.046.824 81.604.653 81.604.653   3,24% 

  7122 - Outras Entidades Responsáveis 2.229.261 2.087.832 2.083.638 2.085.349   -0,2% 

  71221-Internamento  463.645 104.672 104.548 104.619   -0,1% 

  71222-Consulta  22.292 11.564 11.524 11.591   -0,3% 

  71223-Urgência/SAP 191.821 104.602 102.048 102.353   -2,4% 

  712231-Urgência 188.440 99.295 96.885 97.128   -2,4% 

  712232-Serviço de atendimento permanente 2.564 3.924 3.837 3.894   -2,2% 

  712239-Outros 818 1.383 1.326 1.331   -4,1% 

  71225-Hospital de dia  3.557 0 0  0   - 

    
  

  
  71226-Meios compl. de diagnóstico e terapêutica  17.021 24.458 24.111 24.143   -1,4% 

  712261-Meios complementares diagnóstico  15.512 24.458 24.111 24.143   -1,4% 

  7122611-Patologia Clínica 8.205 6.909 6.781 6.789   -1,9% 

  7122612-Anatomia patológica 0 0 0  0    - 

  7122613-Imagiologia 1.829 14.391 14.309 14.317   -0,6% 

  7122619-Outros 5.479 3.158 3.021 3.037   -4,3% 

  712262-Meios complementares terapêutica  1.509 0 0 0   - 

  7122629-Outros 1.509 0 0 0   - 
  71227 - Taxas moderadoras Outras Ent Resp - 
Total 

1.424.645 1.782.660 1.781.504 1.782.340   -0,1% 

  712271 - Consultas  733.501 800.127 799.815 799.918   0,0% 

  712272 - Urgência/SAP  375.567 508.259 508.215 508.655   0,0% 

  712273 - Internamento  3.722 0 0 0     

  712276 - Meios complementares diagnóst. e 
terapêut.  

193.768 405.414 404.741 405.024 
 

-0,2% 

  712279 - Outros  118.087 68.860 68.733 68.743   -0,2% 
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2016 

(Execução) 
2017 

(Estimado) 
2018 

(Previsão) 
2019 

(Previsão) 
  

Acréscimo 
% 

2018/2017 

  71228-Outras Prestações de Serviços de Saúde  29.111 0 0 0 
 

- 

  712282-GDH de Ambulatório  29.111 0 0 0   - 

  7122821-GDH Cirúrgicos 5.988 0 0 0   - 

  7122822-GDH Médicos 0 0 0 0    - 

  712289-Outras prestações serviços de saúde  25.845 0 0  0    - 

  71229 - Outras prestações de serviços Outras Ent 
Resp - Total 

77.169 59.876 59.903 60.303   0,0% 

  712291 - Convenções internacionais  2.386 0 0  0    - 

  712294 - Unidades terapêuticas de Sangue  25.842 35.386 35.431 35.465   0,1% 

  712296 - Análises sanitárias  25.067 14.986 14.825 15.139   -1,1% 

  712299 - Outras 23.874 9.504 9.647 9.699   1,5% 

 

        
 

  

  71-Vendas e prestações de serviços 90.747.431 81.134.656 83.688.291 83.690.002   3,1% 

 
         

  

  72-Impostos e taxas 6.819 6.432 6.815 6.857   6,0% 

 
         

  

  73-Proveitos suplementares 924.037 871.819 972.965 978.002   11,6% 

  
     

  74-Transf. e subsídios correntes obtidos 157.674 134.951 134.951 134.951   0% 

  
     

  76 - Outros proveitos e ganhos operacionais 817.211 376.122 377.737 378.038   0,4% 

  7611-ACSS IP 404.936 81.943 64.446 64.508   -21,4% 

  762 - Reembolsos 359.036 230.205 229.819 229.986   -0,2% 

  769 - Outros 53.239 63.974 83.472 83.544   30,5% 

  
     

  78 - Proveitos e ganhos financeiros 38.617 2.062 2.059 2.061   -0,1% 

 
         

  

  79 - Proveitos e ganhos extraordinários 717.884 479.693 478.323 478.413   -0,3% 
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9.3.4. RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS – PROPOSTAS À DGO E À ARSA 

Demonstração de Resultados – 
Custos – Proposta DGO 

2016 
(Execução) 

2017 
(Estimado) 

2018 
(Previsão) 

2019 
(Previsão) 

  
Acréscimo 

% 2017/2016 

          
 

  
  61-Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias 
Consumidas 

12.947.398 13.498.537 13.359.061 -   -1,0% 

% s/ Total Geral 14,3% 14,5% 14,4% -%     

  621-Subcontratos 14.320.219 15.282.564 14.823.776 -   -3,0% 

% s/ Total Geral 15,8% 16,5% 16,0% -%     

  622-Fornecimentos e serviços 11.382.631 11.620.731 11.307.100 -   -2,7% 

% s/ Total Geral 12,5% 12,5% 12,2% -%    

  62229 – Honorários 0 0 0 -     

% s/ Total Geral 0,0% 0,0% 0,0% -%     
    622364-Serviços Técnicos Recursos 
Humanos 

49.189.960 50.379.583 50.864.620 -   1,0% 

% s/ Total Geral 54,2% 54,2% 55,0% -%     

  63-Transf. correntes conced. e prest. sociais 2.997.187 3.136.824 3.263.827 -   4,0% 

% s/ Total Geral 3,3% 3,4% 3,5% -%     

  64-Custos com o pessoal 479.400 549.180 549.180 -   0,0% 

% s/ Total Geral 0,5% 0,6% 0,6% -%     

  642211-Horas extraordinárias 275.221 188.071 186.938 -   -0,6% 

% s/ Total Geral 0,3% 0,2% 0,2% -%     

  642212-Prevenções 1.431.221 1.387.791 1.425.897 -   2,7% 

% s/ Total Geral 1,6% 1,5% 1,5% -%     

  65-Outros custos e perdas operacionais 830.969 214.203 213.051 -   -0,5% 

% s/ Total Geral 0,9% 0,2% 0,2% -%     

  66-Amortizações do exercício 101.814 36.421 35.401 -   -2,8% 

% s/ Total Geral 0,1% 0,0% 0,0% -%     

  67-Provisões do exercício 354.850 288.728 286.256 -   -0,9% 

% s/ Total Geral 0,4% 0,3% 0,3% -%     

  68-Custos e perdas financeiras 12.947.398 13.498.537 13.359.061 -   -1,0% 

% s/ Total Geral 14,3% 14,5% 14,4% -%     

  69-Custos e perdas extraordinários 14.320.219 15.282.564 14.823.776 -   -3,0% 

% s/ Total Geral 15,8% 16,5% 16,0% -%     

          
 

  

TOTAL Geral 90.834.283 92.896.630 92.502.100 -   -0,4% 

  
   

  
 

  

Custos com Pessoal Ajustados 53.468.670 55.287.362 55.548.399 -   0,5% 

  
   

  
 

  

Outros Custos Operacionais 36.908.949 37.284.118 36.632.044 -   -1,7% 

  
   

  
 

  

% Custos com HE, Suplementos e FSE 20,9% 22,5% 21,1% -%   -6,5% 

  
   

  
 

  

Custos Operacionais 90.377.618 92.571.481 92.180.443 -   -0,4% 

  
   

  
 

  

Custos Operacionais relevantes para EBITDA 88.115.428 90.969.487 90.541.495 -   -0,5% 
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Demonstração de Resultados – 
Custos – Proposta ARSA  

2016 
(Execução) 

2017 
(Estimado) 

2018 
(Previsão) 

2019 
(Previsão) 

  
Acréscimo 

% 2018/2017 

          
 

  
  61-Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias 
Consumidas 

12.947.398 13.228.537 12.879.061 12.919.341   -2,6% 

% s/ Total Geral 14,3% 14,3% 14,0% 14,0%     

  621-Subcontratos 14.320.219 14.975.155 14.687.669 14.674.852   -1,9% 

% s/ Total Geral 15,8% 16,2% 16,0% 15,9%     

  622-Fornecimentos e serviços 11.382.631 11.776.846 11.162.495 11.159.498   -5,2% 

% s/ Total Geral 12,5% 12,7% 12,1% 12,1%    

  62229 – Honorários 514.528 1.615.635 1.391.635 1.390.455   -13,9% 

% s/ Total Geral 0,6% 1,7% 1,5% 1,5%     
    622364-Serviços Técnicos Recursos 
Humanos 

3.764.182 3.600.919 3.500.819 3.500.751   -2,8% 

% s/ Total Geral 4,1% 3,9% 3,8% 3,8%     

  63-Transf. correntes conced. e prest. sociais 0 0 0 0     

% s/ Total Geral 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%     

  64-Custos com o pessoal 49.189.960 50.379.583 51.262.287 51.262.287   1,8% 

% s/ Total Geral 54,2% 54,5% 55,7% 55,5%     

  642211-Horas extraordinárias 2.997.187 3.136.824 3.136.824 3.136.824   0,0% 

% s/ Total Geral 3,3% 3,4% 3,4% 3,4%     

  642212-Prevenções 479.400 549.180 551.015 551.015   0,3% 

% s/ Total Geral 0,5% 0,6% 0,6% 0,6%     

  65-Outros custos e perdas operacionais 275.221 188.071 186.938 186.123   -0,6% 

% s/ Total Geral 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%     

  66-Amortizações do exercício 1.431.221 1.394.614 1.425.897 1.658.719   2,2% 

% s/ Total Geral 1,6% 1,5% 1,5% 1,8%     

  67-Provisões do exercício 830.969 214.203 213.605 213.333   -0,3% 

% s/ Total Geral 0,9% 0,2% 0,2% 0,2%     

  68-Custos e perdas financeiras 101.814 41.500 35.401 35.148   -14,7% 

% s/ Total Geral 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%     

  69-Custos e perdas extraordinários 354.850 288.728 231.702 232.256   -19,8% 

% s/ Total Geral 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%     

  
     

  

TOTAL Geral 90.834.283 92.487.237 92.085.055 92.341.557   -0,4% 

  
     

  

Custos com Pessoal Ajustados 53.468.670 55.596.137 56.154.741 56.153.493   1,0% 

  
     

  

Outros Custos Operacionais 36.908.949 36.560.872 35.663.211 35.920.660   -2,5% 

  
     

  

% Custos com HE, Suplementos e FSE 20,9% 23,1% 21,0% 21,0%   -9,1% 

  
     

  

Custos Operacionais 90.377.618 92.157.009 91.817.952 92.074.153   -0,4% 

  
     

  

Custos Operacionais relevantes para EBITDA 88.115.428 90.548.192 90.178.450 90.202.101   -0,4% 
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Demonstração de Resultados – Proveitos – Proposta DGO   
Acréscimo 

% 
2018/2017 

  
  

  71-Vendas e prestações de serviços 90.747.431 80.924.264 81.660.310 -   0,9% 

% s/ Total Geral 97,15% 97,17% 97,62% -% 
 

  

  72-Impostos e taxas 6.819 7.003 6.815 -   -2,7% 

% s/ Total Geral 0,01% 0,01% 0,01% -%     

  73-Proveitos suplementares 924.037 878.462 979.965 -   11,6% 

% s/ Total Geral 0,99% 1,05% 1,17% -%     

  74-Transf. e subsídios correntes obtidos 157.674 192.741 143.741 -   -25,4% 

% s/ Total Geral 0,17% 0,23% 0,17% -%     

  76 - Outros proveitos e ganhos operacionais 0 0 0 - 
 

 - 

% s/ Total Geral 0,00% 0,00% 0,00% -%     

  78 - Proveitos e ganhos financeiros 817.211 796.122 377.737 - 
 

-52,6% 

% s/ Total Geral 0,87% 0,96% 0,45% -%     

  79 - Proveitos e ganhos extraordinários 38.617 2.062 2.059 - 
 

-0,1% 

% s/ Total Geral 0,04% 0,00% 0,00% -%   
 

  
      

TOTAL Geral 93.409.674 83.280.347 83.648.950 -   0,4% 

 

Demonstração de Resultados – Proveitos – Proposta ARSA   
Acréscimo 

% 
2018/2017 

  
  

71-Vendas e prestações de serviços 90.747.431 81.134.656 83.688.291 83.690.002 
 

3,15% 

% s/ Total Geral 97,1% 97,7% 97,7% 97,7% 
 

  

72-Impostos e taxas 6.819 6.432 6.815 6.857 
 

5,95% 

% s/ Total Geral 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

73-Proveitos suplementares 924.037 871.819 972.965 978.002 
 

11,60% 

% s/ Total Geral 1,0% 1,1% 1,1% 1,1%    

74-Transf. e subsídios correntes obtidos 157.674 134.951 134.951 134.951 
 

0,00% 

% s/ Total Geral 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%    

76 - Outros proveitos e ganhos operacionais 817.211 376.122 377.737 378.038 
 

0,43% 

% s/ Total Geral 0,9% 0,5% 0,4% 0,4%    

78 - Proveitos e ganhos financeiros 38.617 2.062 2.059 2.061 
 

-0,15% 

% s/ Total Geral 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

79 - Proveitos e ganhos extraordinários 717.884 479.693 478.323 478.413 
 

-0,29% 

% s/ Total Geral 0,8% 0,6% 0,6% 0,6%    

 
        

 
  

TOTAL Geral 93.409.674 83.005.735 85.661.141 85.668.324 
 

3,20% 

 

 

  



 

 

74 
 

 

 

Demonstração de Resultados – Resultados 
– Proposta DGO 

2016 
(Execução) 

2017 
(Estimado) 

2018 
(Previsão) 

2019 
(Previsão) 

  
Acréscimo 

% 
2018/2017 

Resultados Operacionais 2.275.555 -9.772.889 -9.011.875 - 
 

7,8% 

  
     

  

Resultado Líquido do Exercício 2.575.391 -9.616.283 -8.853.150 - 
 

7,9% 

  
     

  

Resultado Operacional (EBITDA) 4.537.745 -8.170.895 -7.372.927 - 
 

9,8% 

  
    

 
  

Proveitos Operacionais Próprios (Extra-Contrato) 4,46% 4,43% 3,96% -   -0,5% 

 

 

Demonstração de Resultados – Resultados 
– Proposta ARSA 

2016 
(Execução) 

2017 
(Estimado) 

2018 
(Previsão) 

2019 
(Previsão) 

  
Acréscimo 

% 
2018/2017 

Resultados Operacionais 92.653.173 -9.633.029 -6.637.193 -6.886.303 
 

31,1% 

          
 

  

Resultado Líquido do Exercício 93.409.674 -9.481.502 -6.423.914 -6.673.233 
 

32,2% 

          
 

  

Resultado Operacional (EBITDA) 92.653.173 -8.024.212 -4.997.691 -5.014.251 
 

37,7% 

          
 

  

Proveitos Operacionais Próprios (Extra-Contrato) 4,46% 4,21% 4,20% 4,21% 
 

0,0% 
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9.3.5. BALANÇO PREVISIONAL - PROPOSTO À DGO EM AGOSTO 2017 

 

Activo 
Exercícios 

2018 2017 2016 

Activo Bruto 
Amortizações/ 

Provisões 
Activo liquido 

Activo 
liquido 

Activo 
liquido   

Imobilizado           
 Imobilizações incorpóreas           

  Propriedade Industrial 2.812.938 2.718.524 94.414 35.962 17.401 

  2.812.938 2.718.524 94.414 35.962 17.401 

 Imobilizações corpóreas           

  Terrenos e recursos naturais 4.870.998  0 4.870.998 4.870.998 4.870.998 

  Edifícios e outras construções 32.764.037 16.747.858 16.016.180 15.783.566 16.422.520 

  Equipamento básico 21.288.322 17.990.227 3.298.096 1.691.343 1.580.927 

  Equipamento de transporte 346.254 346.254   1.855 2.294 

  Ferramentas e utensílios 46.017 44.557 1.460 2.774 4.067 

  Equipamento administrativo e informático 7.591.639 7.088.636 503.003 690.025 409.315 

         

  Outras imobilizações corpóreas 19.832 11.071 8.761 7.595 6.242 

  Imobilizações em curso 2.602.923   2.602.923 97.373 93.373 

  69.530.022 42.228.602 27.301.420 23.145.529 23.389.736 

 Investimentos financeiros           

  Títulos e outras aplicações financeiras 94.873 0 94.873 62.718 30.268 

  94.873 0 94.873 62.718 30.268 

Circulante         

 Existências         

  Matérias-primas, subsidiarias e de consumo 2.404.773 190.742 2.214.031 2.527.517 2.980.725 

  2.404.773 190.742 2.214.031 2.527.517 2.980.725 

          

 Dividas de terceiros - Médio e longo prazo 0 0 0   

          

 Dividas de terceiros - Curto prazo         

  Clientes, c/c 499.130   499.130 410.519 394.137 

  Utentes c/c 216.839   216.839 216.438 219.231 

  Instituições Ministério Saúde 1.735.844   1.735.844 1.639.002 1.598.155 

  Clientes e utentes de cobrança duvidosa 5.225.288 5.225.288  0  0  0 

  Adiantamentos a fornecedores 2.028.512   2.028.512 1.555.815 1.074.404 

  Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 33.859   33.859 32.246 89.455 

  Estado e outros entes públicos 498.327   498.327 519.826 480.637 

  Outros devedores 2.651.520   2.651.520 2.912.928 2.998.327 
  Subscritores de capital      

  12.889.319 5.225.288 7.664.031 7.286.774 6.854.345 

            

 Títulos negociáveis 0 0 0 0 0 

            

 Depósitos bancários e caixa           

  Conta no tesouro 321.650 0 321.650 305.896 245.592 

  Depósitos em instituições financeiras 32.177 0 32.177 33.665 102.144 

  Caixa 15.250 0 15.250 15.416 16.521 

  369.077 0 369.077 354.977 364.258 
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Activo 
Exercícios 

2018 2017 2016 

Activo Bruto 
Amortizações/ 

Provisões 
Activo liquido Activo liquido Activo liquido 

  

 Acréscimos e diferimentos           

  Acréscimos de proveitos 2.945.152 0 2.945.152 615.872 613.927 

  Custos diferidos 60.518 0 60.518 58.755 56.538 

  Impostos diferidos   0       

  3.005.670 0 3.005.670 674.627 670.464 

Total de amortizações   44.947.127       

Total de provisões   5.416.030       

Total do activo 91.106.672 50.363.157 40.743.516 34.088.104 34.307.197 

 
 

Fundos próprios e passivo 
Exercícios 

2018 2017 2016 

Fundos próprios:       

 Património 81.508.063 81.508.063 81.508.063 

 Reservas de reavaliação 10.481.865 10.481.865 10.196.708 

        

  91.989.928 91.989.928 91.704.771 

 Reservas:       

Reservas livres       

Reservas legais 7.286 7.286 7.286 

Subsídios 7.150.548 7.150.548 7.150.548 

Doações 864.929 863.429 861.879 

  8.022.763 8.021.263 8.019.713 

 Resultados transitados -129.581.148 -119.964.865 -122.451.807 

Resultado líquido exercício -8.853.150 -9.616.283 2.486.942 

  -138.434.298 -129.581.148 -119.964.865 

Total Fundos Próprios -38.421.607 -29.569.957 -20.240.382 
        

Passivo:       

 Provisões para riscos e encargos       

  379.437 378.945 375.719 

 Dividas a terceiros - Médio e longo prazo       

 Fornecedores imobilizado - leasings 0 0 0 

  0 0 0 

Dívidas a terceiros - Curto Prazo:       

  Adiantamento de clientes, utentes e Inst. MS 5.389.427 5.473.374 5.403.140 

  Fornecedores c/c 27.919.767 21.218.864 17.281.595 

   Fornecedores de imobilizado c/c 1.171.911 1.057.421 624.286 

   Estado e outros entes públicos 1.830.736 1.829.732 1.835.405 

   Outros credores 21.469.610 15.897.592 11.313.623 

  57.781.451 45.476.982 36.458.048 

Acréscimos e diferimentos       

 Acréscimos de custos 14.822.305 14.297.204 13.781.475 

 Proveitos diferidos 6.181.931 3.504.929 3.932.336 

  21.004.235 17.802.133 17.713.811 

Total do Passivo 79.165.123 63.658.061 54.547.578 

Total do F. próprios e do passivo  40.743.516 34.088.104 34.307.197 
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9.3.6. BALANÇO PREVISIONAL - PROPOSTO À ARSA EM 20 DEZ 2017 

 

Activo 
Exercícios 

2018 2017 2016 

Activo Bruto 
Amortizações/ 

Provisões 
Activo liquido 

Activo 
liquido 

Activo 
liquido   

Imobilizado           

 Imobilizações incorpóreas           

  Propriedade Industrial 2.812.938 2.718.524 94.414 35.962 17.401 

  2.812.938 2.718.524 94.414 35.962 17.401 

 Imobilizações corpóreas       

  Terrenos e recursos naturais 4.870.998   4.870.998 4.870.998 4.870.998 

  Edifícios e outras construções 32.632.395 16.747.858 15.884.537 15.783.566 16.422.520 

  Equipamento básico 22.107.013 17.990.227 4.116.787 1.691.343 1.580.927 

  Equipamento de transporte 346.254 346.254 0 1.855 2.294 

  Ferramentas e utensílios 46.017 44.557 1.460 2.774 4.067 

  Equipamento administrativo e informático 7.699.639 7.088.636 611.003 690.025 409.315 

            

  Outras imobilizações corpóreas 19.832 11.071 8.761 7.595 6.242 

  Imobilizações em curso 2.056.566   2.056.566 97.373 93.373 

  69.778.713 42.228.602 27.550.111 23.145.529 23.389.736 

 Investimentos financeiros       

  Títulos e outras aplicações financeiras 94.873   94.873 62.718 30.268 

  94.873   94.873 62.718 30.268 

Circulante      

 Existências      

  Matérias-primas, subsidiarias e de consumo 2.404.773 190.742 2.214.031 2.527.517 2.980.725 

  Produtos e trabalhos em curso      

  2.404.773 190.742 2.214.031 2.527.517 2.980.725 

       

 Dividas de terceiros - Médio e longo prazo      

       

 Dividas de terceiros - Curto prazo      

  Clientes, c/c 499.130   499.130 410.519 394.137 

   Utentes c/c 216.839   216.839 216.438 219.231 

  Instituições Ministério Saúde 1.735.844   1.735.844 1.639.002 1.598.155 

  Clientes e utentes de cobrança duvidosa 5.225.288 5.225.288 0 0  0 

  Adiantamentos a fornecedores         1.074.404 

  Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 2.028.512   2.028.512 1.555.815 89.455 

  Estado e outros entes públicos 33.859   33.859 32.246 480.637 

  Outros devedores 498.327   498.327 519.826 2.998.327 

  Subscritores de capital      

  12.889.319 5.225.288 7.664.031 7.286.774 6.854.345 

       

 Títulos negociáveis 0 0 0 0 0 

       

 Depósitos bancários e caixa      

  Conta no tesouro 321.650 0  321.650 305.896 245.592 

  Depósitos em instituições financeiras 32.177 0  32.177 33.665 102.144 

  Caixa 15.250   15.250 15.416 16.521 

  369.077 0  369.077 354.977 364.258 
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Activo 
Exercícios 

2018 2017 2016 

Activo Bruto 
Amortizações/ 

Provisões 
Activo liquido Activo liquido Activo liquido 

  

 Acréscimos e diferimentos           

  Acréscimos de proveitos 636.432   636.432 615.872 613.927 

  Custos diferidos 60.518   60.518 58.755 56.538 

  Impostos diferidos 0 0 0  0   

  696.950   696.950 674.627 670.464 

Total de amortizações   44.947.127       

Total de provisões   5.416.030       

Total do activo 89.046.643 50.363.157 38.683.487 34.088.104 34.307.197 

 
 

Fundos próprios e passivo 
Exercícios 

2018 2017 2016 

Fundos próprios:       

 Património 81.508.063 81.508.063 81.508.063 

 Reservas de reavaliação 10.481.865 10.481.865 10.196.708 

        

  91.989.928 91.989.928 91.704.771 

 Reservas:       

Reservas livres       

Reservas legais 7.286 7.286 7.286 

Subsídios 7.150.548 7.150.548 7.150.548 

Doações 756.093 756.093 861.879 

  7.913.927 7.913.927 8.019.713 

 Resultados transitados -115.074.335 -110.238.170 -122.451.807 

Resultado líquido exercício -5.543.075 -4.836.165 2.486.942 

  -120.617.410 -115.074.335 -119.964.865 

Total Fundos Próprios -20.713.555 -15.170.480 -20.240.382 
        

Passivo:       

 Provisões para riscos e encargos       

  398.436 389.123 375.719 

 Dividas a terceiros - Médio e longo prazo       

 Fornecedores imobilizado - leasings 59.997 59.997 0 

  59.997 59.997 0 

Dívidas a terceiros - Curto Prazo:       

  Adiantamento de clientes, utentes e Inst. MS 1.058.925 1.055.439 5.403.140 

  Fornecedores c/c 28.499.064 27.857.454 17.281.595 

   Fornecedores de imobilizado c/c 2.789.956 635.939 624.286 

   Estado e outros entes públicos 1.835.917 1.726.232 1.835.405 

   Outros credores 15.644.147 12.301.967 11.313.623 

  49.828.009 43.577.031 36.458.048 

Acréscimos e diferimentos       

 Acréscimos de custos 7.455.436 6.067.018 13.781.475 

 Proveitos diferidos 2.925.836 2.745.942 3.932.336 

  10.381.272 8.812.960 17.713.811 

Total do Passivo 60.677.715 52.839.111 54.547.578 

Total do F. próprios e do passivo  39.954.159 37.668.631 36.828.902 
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9.3.7. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL - PROPOSTO À ARSA EM 20 

DEZ 2017 
 

   
Previsão 

2018 
Estimado 

2017 
Execução 

2016 
        
  Fluxos de Actividades Operacionais 779.904,46 1.661.812,55 805.592,10 
  Recebimentos (+): 82.786.308 82.686.708 93.243.271 
  Contrato-programa (produção) 79.181.492 78.764.234 89.206.695 
  Dívidas de Terceiros (outras entidades) 220.858 252.240 392.275 

  Contrato-Programa (convergência/custos de 
contexto) 

0 0 0 

  Incentivos 0 0 0 
  Subsídios à Exploração 143.741 192.741 131.356 

  Taxas Moderadoras (R) 1.620.110 1.717.510 1.538.853 

  Outros (inclui outros operacionais e 
extraordinários) 1.620.107 1.759.983 1.974.092 

     
  Pagamentos (-): -80.610.587 -81.905.609 -92.323.433 
  Fornecedores e outros c/c -29.682.809 -31.450.137 -43.293.719 
  Custos com Pessoal -50.819.449 -50.348.056 -48.910.176 
  Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais 0 0 0 
  Outros (inclui outros operac. e extraord.) -108.329 -107.416 -119.538 
  Fluxos de Actividades Operacionais 2.175.721 781.099 919.837 
        
  Fluxos de Actividades de Investimento -2.132.704 -761.460   
  Recebimentos provenientes de (+): 4.078.927 2.967 81 
  Investimentos Financeiros 0     
  Imobilizações Corpóreas 0   81 
  Imobilizações Incorpóreas 0     

  Subsídios ao Investimento 4.076.022 0   

  Juros e Proveitos Similares 2.905 2.967   
  Outros    
     
  Pagamentos respeitantes a (-): -6.211.631 -764.427 -787.716 
  Investimentos em curso       
  Investimentos Financeiros -32.450 -32.450 -26.107 
  Imobilizações Corpóreas -6.163.442 -729.852 -761.561 

  Imobilizações Incorpóreas -15.739 -2.125 -48 

  Fluxos de Actividades de Investimento -2.132.704 -761.460 -787.635 

     
  Fluxos de Actividades de Financiamento    
  Recebimentos provenientes de (+): 1.500 1.550 1.550 
   Outras operações de financiamento     81.543 
  Aumentos de Capital e P. Suplementares       
  Subsídios e Doações 1.500 1.550 1.550 
        
  Pagamentos respeitantes a (-): -30.417 -30.469 -221.191 
  Empréstimos Obtidos       
  Amortizações de Contratos de Leasing       
  Juros e Custos Similares -30.417 -30.469 -221.191 
  Fluxos de Actividades de Financiamento -28.917 -28.919 -219.641 
        
  Variação de Caixa e seus equivalentes 14.100 -9.281 -5.896 
  Caixa no início do período 354.977 364.258 370.153 
  Caixa no fim do período 369.077 354.977 364.258 
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9.3.8. ORÇAMENTO DE CAIXA - RECEITA 
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9.3.9. ORÇAMENTO DE CAIXA - DESPESA 
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10. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS TRIMESTRAL -2018 
 

   2018 

2018 2017 
RENDIMENTOS E GASTOS 1ºTRIM 2ºTRIM 3ºTRIM 4ºTRIM 

Prestação de Serviços SNS 20.400.150 20.400.150 20.400.150 20.404.203 81.604.653 79.046.824 

Prestação de Serviços – Outras Entidades 515.005 535.265 516.905 516.463 2.083.638 2.087.832 

Subsídios à exploração 4.500 5.425 64.230 60.796 134.951 134.951 

Custos das mercadorias vendidas e 
matérias consumidas 

3.220.934 3.304.394 3.031.933 3.321.800 12.879.061 13.228.537 

Fornecimentos e serviços externos 
6.588.038 6.508.510 6.120.589 6.633.027 25.850.164 26.752.001 

Gastos com pessoal 12.988.731 12.305.025 13.148.953 12.819.577 51.262.287 50.379.583 

Provisões  0 0 0 213.605 213.605 214.203 

Imparidades dívidas a receber e 
inventários 

25.612 24.306 20.405 161.379 231.702 288.728 

Reversões de imparidades (sobras, 
reduções de amortizações) 

30.250 35.620 95.900 316.553 478.323 479.693 

Outros rendimentos e ganhos 262.612 273.756 341.103 482.105 1.359.576 1.256.435 

Outros gastos e perdas 45.725 45.250 45.724 50.239 186.938 188.071 

Resultados antes de depreciações, 
gastos de financiamento e impostos 

-1.656.523 -937.269 -949.316 -1.419.507 -4.962.616 -8.045.388 

Gastos/reversões de depreciação e 
amortização 

364.200 364.120 365.410 332.167 1.425.897 1.394.614 

Resultado operacional (antes de 
gastos de financiamento e impostos) 

-2.020.723 -1.301.389 -1.314.726 -1.751.674 -6.388.513 -9.440.002 

Juros e gastos similares suportados 2.000 4.540 12.455 16.406 35.401 41.500 

 Resultado antes de impostos -2.022.723 -1.305.929 -1.327.181 -1.768.080 -6.423.914 -9.481.502 
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11. BALANÇO PREVISIONAL TRIMESTRAL -2018 

Ativo Trim 1 Trim 2 Trim 3 31-dez-18 31-dez-17 

Ativo não corrente 23.290.646 24.424.521 26.016.909 27.739.398 23.244.209 

Ativos fixos tangíveis 23.184.300 24.307.073 25.887.753 27.550.111 23.145.529 

Terrenos e Recursos Naturais 4.870.998 4.870.998 4.870.998 4.870.998 4.870.998 

Edifícios e Outras Construções 15.783.566 15.783.566 15.783.566 15.884.536 15.783.566 

Equipamento Básico 1.740.843 2.025.443 2.825.858 4.116.787 1.691.343 

Equipamento administrativo e Informático 675.400 671.380 666.860 611.003 690.025 

Outros ativos tangíveis 11.120 11.002 10.523 10.221 12.224 
Imobilizações em Curso de Imobilizações 
Corpóreas 

102.373 944.684 1.729.948 2.056.566 97.373 

Ativos intangíveis 40.126 47.708 55.290 94.414 35.962 

Outros ativos financeiros  66.220 69.740 73.866 94.873 62.718 
            

  Ativo corrente  8.089.087 9.853.367 7.722.257 10.944.088 10.843.895 

  Inventários 1.233.550 1.623.600 1.125.461 2.214.031 2.527.517 

  Clientes 2.166.037 2.217.928 2.336.058 2.451.813 2.265.959 

  Adiantamento a fornecedores 105.668 357.312 905.274 2.028.512 1.555.815 

  Adiantamento a fornecedores de 
imobilizado 

34.752 35.421 45.712 33.859 32.246 

  Estado e outros entes públicos 510.325 512.487 500.248 498.327 519.826 

  Outras contas a receber 2.998.374 2.951.254 2.540.502 2.651.520 2.912.928 

  Diferimentos 510.325 0 0 696.950 674.627 

  Caixa e depósitos bancários 530.056 2.155.365 269.002 369.077 354.977 
            

Total do ativo 31.379.733 34.277.888 33.739.166 38.683.486 34.088.104 
            

 CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO           

 Capital próprio           

  Capital realizado 81.508.063 81.508.063 81.508.063 81.508.063 81.508.063 

  Reservas legais 7.286 7.286 7.286 7.286 7.286 

  Outras reservas 8.015.477 8.015.477 8.015.477 8.015.477 8.013.977 

  Resultados transitados -129.446.367 -129.446.367 -129.446.367 -129.446.367 -119.964.865 

  Outras variações capital próprio 10.481.865 10.481.865 10.481.865 10.481.865 10.481.865 

  Resultado líquido período -2.022.723 -3.328.652 -4.655.833 -6.423.914 -9.481.502 

  Total do capital próprio -31.456.399 -32.762.328 -34.089.509 -35.857.590 -29.435.176 
            

 Passivo 62.836.132 67.040.216 67.828.675 74.541.077 63.523.281 
            

  Passivo não corrente 379.437 379.437 379.437 379.437 378.945 

 Provisões 379.437 379.437 379.437 379.437 378.945 
            

  Passivo corrente 62.456.695 66.660.779 67.449.238 74.161.640 63.144.336 

 Fornecedores 22.771.691 23.706.328 23.936.842 26.331.126 22.067.066 

Fornecedores faturas em conferência 2.321.520 2.014.620 1.456.870 0 0 

 Adiantamento de clientes 4.393.294 4.041.422 3.758.222 3.223.201 5.473.374 

 Estado e outros entes públicos  1.452.102 1.245.210 1.465.751 1.830.736 1.829.732 

 Outras contas a pagar 12.127.638 17.128.984 19.174.584 21.322.464 15.897.592 

Acréscimos e diferimentos 19.390.450 18.524.215 17.656.969 21.454.113 17.876.572 
            

Total do Capital Próprio e do Passivo 31.379.733 34.277.888 33.739.166 38.683.487 34.088.105 



 

89 
 

 

12. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL 

TRIMESTRAL -2018 

   
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

Previsão 
2018 

        
  Fluxos de Actividades Operacionais     779.904,46 

  Recebimentos (+): 20.560.208 € 20.658.682 € 20.546.034 € 21.021.384 € 82.786.308 € 

  Contrato-programa (produção) 19.795.373 € 19.795.373 € 19.795.373 € 19.795.373 € 79.181.492 € 

  Dívidas de Terceiros (outras entidades) 45.235 € 48.012 € 63.214 € 64.397 € 220.858 € 

  Contrato-Programa (convergência/custos de 
contexto) 

    - € 

  Incentivos     - € 

  Subsídios à Exploração 4.500 € 5.500 € 64.530 € 69.211 € 143.741 € 

  Taxas Moderadoras (R) 326.000 € 397.438 € 412.563 € 484.109 € 1.620.110 € 

  Outros  389.100 € 412.359 € 210.354 € 608.294 € 1.620.107 € 

       

  Pagamentos (-): 19.275.260 € 19.554.114 € 17.599.830 € 24.181.382 €  80.610.587 € 

  Fornecedores e outros c/c 
6.997.775 € 5.820.275 € 5.287.097 € 11.577.662 € -29.682.809 € 

  Custos com Pessoal 
12.264.231 € 13.680.625 € 12.307.948 € 12.566.645 € -50.819.449 € 

  Outros (inclui outros operac. e extraord.) 13.254 € 53.214 € 4.785 € 37.076 € 108.329 € 

  Fluxos de Actividades Operacionais 1.284.948 € 1.104.568 € 2.946.204 € -3.159.998 € 2.175.721 € 

       

  Fluxos de Actividades de Investimento     - 2.132.704 € 

  Recebimentos provenientes de (+): - € 1.236 € 367.688 € 3.710.004 € 4.078.927 € 

  Subsídios ao Investimento 
  366.842 € 3.709.180 € 4.076.022 € 

  Juros e Proveitos Similares 
0 1.236 € 846 € 824 € 2.905 € 

  Outros      

       

  Pagamentos respeitantes a (-): 135.248 € 465.796 € 1.135.520 € 4.475.067 € 6.211.631 € 

  Investimentos Financeiros 8.104 € 8.120 € 8.106 € 8.120 € 32.450 € 

  Imobilizações Corpóreas 125.320 € 456.320 € 1.125.100 € 4.456.702 € 6.163.442 € 

  Imobilizações Incorpóreas 
1.824 € 1.356 € 2.314 € 10.245 € 15.739 € 

  Fluxos de Actividades de Investimento - 135.248 € - 464.561 € - 767.832 € - 765.064 € -2.132.704 € 

       

  Fluxos de Actividades de Financiamento      

  Recebimentos provenientes de (+): 1.500 0 0 0 1.500 

   Outras operações de financiamento      

  Aumentos de Capital e P. Suplementares      

  Subsídios e Doações 1.500 0 0 0 1.500 

       

  Pagamentos respeitantes a (-):  2.000 €   4.540 €   6.455 €   17.472 €  30.417 

  Empréstimos Obtidos      

  Amortizações de Contratos de Leasing      

  Juros e Custos Similares  2.000 €   4.540 €   6.455 €   17.472 €  30.417 

  Fluxos de Actividades de Financiamento -450 €  - 4.540 €  - 6.455 €  - 17.472 €  -28.917 

       

  Variação de Caixa e seus equivalentes 1.149.250 635.467 2.171.917 -3.942.534 14.100 
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  Caixa no início do período 354.977 1.504.227 2.139.694 4.311.611 354.977 

  Caixa no fim do período 1.504.227 2.139.694 4.311.611 369.077 369.077 

 

13. PARECER DO FISCAL ÚNICO AO ORÇAMENTO 
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