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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

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

dos compromissos em termos assistências 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% 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. 

Em 2019 dar-se-á continuidade à contratualização nos Cuidados de Saúde Primários orientada 

não para o cumprimento de indicadores e metas individualizados, e sim para as práticas clínicas a 

implementar pelas equipas de saúde, tal como já estava previsto nos Termos de Referência para a 

Contratualização em Cuidados de Saúde no SNS de 2018. 

Na área hospitalar a contratualização para 2019 prosseguirá as mesmas orientações que 

nortearam a negociação do Contrato-Programa para o triénio 2017-2019 e respectivos Acordos 

Modificativos, concretamente: 

• aposta na actividade programada, de forma a cumprir os TMRG nas consultas, cirurgias e 

MCDT, cujo acesso passa a ser gerido no SIGA-VAI; 

• privilegiar os cuidados prestados em ambulatório, médico e cirúrgico, incentivando a 

transferência de cuidados de internamento para o ambulatório; 

• consolidação de programas que visam reduzir os cuidados hospitalares evitáveis 

associados a patologias ou condições de saúde que podem e devem ser prevenidas e/ou 

tratadas ao nível dos cuidados primários, especialmente na área da diabetes e da 

insuficiência cardíaca; 

• melhorar a resposta às situações de urgência e emergência, prosseguindo com as 

iniciativas que visam redireccionar os utentes para os cuidados programados e cuidados 

primários; 

• reforço dos mecanismos de benchmarking e de avaliação dos resultados em saúde; 

• incentivo da implementação de 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, contribuindo para o 

enfoque em torno do cidadão/utente.  

Em 2019 o desafio que continua a colocar-se à ULSBA é o da conjugação da garantia de resultados 

em saúde com o equilíbrio financeiro sustentado, que permita assegurar o presente e o futuro da 

Unidade. 

O plano estratégico para o triénio 2017/2019 define 4 Eixos Estratégicos de atuação e um plano 

de medidas, com impactos na estrutura de custos e de proveitos de forma a corrigir os 

desequilíbrios existentes. 

Os Eixos Estratégicos são: 

� Programa de combate à multimorbilidade; 

� Programa de intervenção comunitária; 

� Melhorar o nível de integração de cuidados de saúde; 

� Sustentabilidade financeira. 

No âmbito do Combate à Multimorbilidade, a ênfase incide nos trabalhos conducentes à 

caracterização de risco dos doentes e intervenção individualizada, consoante o seu grau de risco 

(grandes utilizadores), bem como no reforço da aposta na telemedicina/teleconsulta. Será ainda 

alvo de atenção o controlo da utilização “excessiva” de MCDT e prescrição do medicamento, bem 

como a melhoria da articulação e envolvimento da Segurança Social, ECRCCI e outros 

interlocutores no âmbito das 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 atividade assistencial nesta matéria, 

destacam-se medidas em fase de alargamento, 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, e uma vez que em 

2018 não foi apresentado o Plano de Integração de Cuidados de Saúde para 2018-2019, é 

objectivo que em 2019 estejam reunidas as condições para criar e ser operacionalizada a estrutura 

interna para gerir o processo de integração e elaborar o Plano para 2019-2021.  

No que diz respeito à Sustentabilidade Financeira será prosseguido o objetivo de corrigir, a 

médio prazo, os desequilíbrios existentes na estrutura de custos e de proveitos. Pretende-se que o 

lançamento dos concursos plurianuais e anuais decorra em tempo de estarem preparados no 

inicio de 2019, permitindo assim um melhor acompanhamento dos contratos, nomeadamente, os 

de maior volume nas aquisições de bens e serviços. Dadas as medidas centrais verificadas em 

2018, com impactos definitivos na estrutura de custos com pessoal, nomeadamente, o PNT 35H, o 
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descongelamento das carreiras, o pagamento do suplemento aos enfermeiros especialistas, a 

reposição do valor do trabalho extraordinário, entre outras, ainda mais necessidade existe no 

controlo de custos com pessoal. O reforço da autorização prévia do trabalho extraordinário já 

implementado em 2018 e implementação de plano de reorganização de forma a diminuir o 

numero de horas extraordinárias é um objectivo major para 2019. Também se pretende reduzir os 

gastos com ajudas de custo, na sequência da reorganização encetada em 2018 com o serviço de 

transportes. Mantém-se com especial enfase o controlo e redução dos custos com MCDT realizados 

no exterior, bem como os gastos com os transportes de doentes. Ao nível dos Proveitos, a enfase 

recai no acompanhamento à execução do contrato programa, para minimização das penalizações e 

na potenciação das receitas extra-contrato programa.  

É ainda objetivo 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. 

A política e a estratégia de gestão da ULSBA continuarão a estar decisivamente condicionadas pela 

enorme carência de recursos humanos da carreira médica, em que o quadro só está preenchido 

em 67% dos lugares, com 150 médicos dos 248 previstos, de acordo com o planeamento realizado 

pela ARSA em 2015. Das 182 vagas colocadas a concurso, nos concursos abertos desde 2012, só 33 

ficaram ocupadas. Dos 59 internos formados na ULSBA desde 2012, só 23 ficaram na unidade, 

aceitando celebrar 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 atração e fixação de médicos, a ULSBA propõe-se aumentar 

ligeiramente a atividade nas consultas externas, em especial das primeiras consultas e consultas 

referenciadas pelos médicos de família, bem como a manter a atividade cirúrgica que se estima 

realizar em 2018 (com um ligeiro aumento da cirurgia de ambulatório). 

O nível de produção no internamento a contratar para 2019 será inferior ao contratado para 2018, 

mas ligeiramente acima do que se estima realizar em 2018. 

O nível de produção no Hospital de Dia, bem como os procedimentos médicos de ambulatório que 

são passíveis de agrupamento em GDH reduzir-se-ão face ao que será a produção estimada para 

2018, uma vez que se tem assistido a uma progressiva substituição da terapia neoplásica intra-

venosa por fórmulas orais que não geram sessão de hospital de dia. 

O objetivo é manter a performance dos indicadores de acesso e de tempos de espera, embora se 

admita que a enorme carência de especialistas de ortopedia será uma enorme limitação, 

antevendo-se difícil conter o aumento continuado dos tempos de espera para primeira consulta e 
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para cirurgia programada nesta especialidade. Também na ginecologia-obstetrícia, prevê-se, caso 

não se consiga de forma alguma contratar especialistas, o agravamento dos tempos de espera. 

Nos cuidados primários, far-se-ão todos os esforços para manter todos os utentes com médico de 

família atribuído, mas a aposentação de alguns médicas e a não colocação de recém-especialistas, 

poderá comprometer este objetivo.  

Alguns dos investimentos que estavam previstos no Plano de Atividades e Orçamento de 2018 não 

tiveram, ou tiveram uma baixa execução no ano, dadas as vicissitudes dos procedimentos 

concursais, pelo que, sendo absolutamente necessários e inadiáveis para a prestação de cuidados, 

prêve-se que terão execução e/ou conclusão em 2019. 

No ano de 2019, ao nível dos investimentos nos Cuidados de Saúde Primários, para além dos 

projectos em curso, está previsto iniciar-se o processo concursal para adjudicação das obras de 

construção do novo edifício do centro de saúde de Ourique, cujo projecto de execução já está 

concluído, aguardando-se a abertura do aviso de candidatura a co-financiamento.  

Na área hospitalar dar-se-á execução, em 2019, ao projeto de adaptação das instalações do serviço 

de internamento para construção de um novo Bloco de Partos, junto do Bloco Operatório Central  

A remodelação dos equipamentos de aquisição de imagem instalados no Serviço de Imagiologia do 

Hospital teve início no ultimo trimestre de 2018, com a aquisição dos equipamentos de RX e as 

necessárias intervenções no espaço físico do serviço. Prevê-se que o concurso e subsequente 

aquisição da TAC e Mamógrafo estejam concluídos durante o primeiro semestre de 2019, 

prevendo-se, por isso, poupanças relevantes nos exames realizados no exterior. 

A progressiva desmaterialização de todo o processo clínico e a existência de um crescente número 

de processos clínicos e administrativos baseados em tecnologias e sistemas de informação, tornam 

inadiável o projecto de modernização e unificação das comunicações da ULSBA, que envolve a 

reestruturação do Core da Rede, a aquisição de mais memória RAM na Storage Central, de novos 

servidores para expandir a Enclosure e dar continuidade ao processo de virtualização, a expansão 

da potência das UPS do Data Center, a centralização no Data Center de todos os 14 servidores de 

SINUS e SClinico dos Centros de Saude e USF, bem como outras melhorias importantes em todo o 

sistema de comunicações e DataCenter. 

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: 



 

�P  
 

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 

As estimativas do INE para a população em 31 de dezembro de 2017 apontam para uma 

diminuição da população residente da região, que deverá ser de 117.868 residentes e uma 

densidade populacional de 13,9 habitantes por Km2.  

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 2017 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 24,8% do total de residentes face aos 21,3% 

observados 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 2017 se situe 

nos 54,6%.  

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 2017 um índice de 61,1% (agravamento face a 2016) contra os 

54,4% da média nacional, ou seja, quase mais 7 dependentes a cargo. 
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A taxa bruta de natalidade de 2017 é de 7,9 (quando em 2016 foi de 8,5), tendo-se afastado 

novamente da média nacional que é de 8,4, estimando-se, a avaliar pela redução do número de 

partos no Hospital JJF, que a taxa baixe novamente para os valores registados em 2015 e 2014 que 

foram de 7,8 e 7,6.  

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

país (15,9‰, em 2017), e bastante superior à média nacional, que é de 10,6‰. É também a região 

que em 2016 apresenta a taxa mais elevada de Portugal Continental da proporção de mortes por 

doenças do aparelho circulatório (31,5% contra 29,5% da média nacional) e a segunda taxa mais 

elevada de morte por diabetes (4,8% contra 3,9% da média nacional). 

Os dados de 2016 apontam para que o valor mais elevado da prevalência de diabetes na população 

entre os 25 e os 74 anos 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 Hipertensão 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, no Baixo Alentejo, a primeira causa de mortalidade 

(31,5% dos óbitos registados em 2016) e os tumores malignos a segunda (20,2% dos óbitos de 

2016). Os problemas do foro da Saúde Mental têm uma grande relevância, sendo a região do país 

com maior taxa de suicídio em idosos, em especial nos Concelhos do sul do Distrito (1,5% das 

mortes ocorridas em 2016 são por suicídio).  

De acordo com dados do INE, em 2017, a taxa de desemprego no Alentejo (8,4%) é inferior à 

média nacional (8,9%), mas a taxa de emprego permanece inferior à média nacional (50,9% 

contra 53,6% a nível nacional). A taxa de população inactiva, em 2017, é de 44,5% no Alentejo, 

enquanto que a média nacional é de 41,0%. 
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De acordo com os dados mais recentes, a região do Baixo Alentejo era a região do Alentejo com 

menor poder de compra per capita, com um índice de 85,1 em 2015, estando no grupo das regiões 

com menor poder de compra.  

O número de utentes com inscrição ativa nos centros de saúde da ULSBA, a 30/06/2018 é de 

123.626, sendo que a percentagem de utentes com inscrição ativa e frequentadores que têm 

médico de família é de cerca de 98,7% e, do total de inscritos sem médico de família atribuído, 

cerca de 28% 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; 

3. Especialidades médicas: 

� Medicina Interna e Cuidados Intensivos; 

� Cardiologia; 

� Pneumologia; 

� Neurologia; 

� Pediatria; 

� Psiquiatria; 

� Hematologia; 
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� 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 2019 

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 

   

 

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

em 30/6/2018 de 1.651 trabalhadores no seu mapa de recursos humanos, prevendo-se que sejam 

1.709 no final do ano de 2018. Destes, 161 são médicos especialistas e 571 enfermeiros. 

Do total de trabalhadores, 784 têm vínculo laboral de Contrato Individual de Trabalho em Funções 

Públicas, 835 com Contrato Individual de Trabalho e os restantes com Contratos de Trabalho a 

Termo Resolutivo Certo e outro tipo de vínculo. 
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A ULSBA, EPE desenvolve atividades de formação pós-graduada, registando-se a existência 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 deContratos de Prestação de Serviços Médicos por especialidade - 2018 

Especialidades 
CPS-

EMPRESA 
CPS-

INDIVIDUAL 

Obstetrícia/Ginecologia 10 2 

Ortopedia 7 0 

Urgência Geral + VMER 21 8 

Anestesiologia 6 0 

Gastroenterologia 6 2 

Pediatria (Urgência) 3 4 

Pediatria (Internamento) 7 0 

Imuno-hemoterapia 1 0 

Endocrinologista 0 1 

Psiquiatria 2 2 

Medicina Interna - UCI 0 2 

Clinica Geral - CSPrimários 2 19 

TOTAL 65 40 
Fonte: Recursos Humanos 

Para o ano de 2019 o esforço a realizar é na substituição dos médicos que se aposentarão nesse 

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

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

orçamento submetida à DGO está a saída de 54 profissionais (sobretudo médicos internos) e a 

contratação de 109 trabalhadores: 10 médicos especialistas; 7 médicos internos do Internato 

Médico do Ano Comum; 6 médicos do Internato Médico Complementar; 15 enfermeiros; 7 

assistentes técnicos e 9 assistentes operacionais. Totalizando 1.735 efetivos a 31/12/2019.  

 

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 
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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. 
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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; 
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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, foram delineados 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 

Estender o plano de teleconsultas na ULSBA, já iniciado com a diabetologia, a outras 

especialidades, designadamente a psiquiatria geriátrica e a fisiatria, 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 – consolidar o programa de proximidade 

da 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 

Operacionalizar o Plano Local de Saúde do Baixo Alentejo que se prevê que seja concluído 

ainda em 2018. 
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EIXO ESTRATÉGICO 3– MELHORAR O NÍVEL DE INTEGRAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE 

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 2019-2021; 

� 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. 

Consolidar o processo de sinalização/referenciação direta do hospital para o médico ou 

enfermeiro de família implementado no Serviço de Urgência e alargá-lo a outras áreas de 

cuidados.  

 

EIXO ESTRATÉGICO 4– SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

1.13. Objetivo estratégico 13 – Revisão dos contratos do Aprovisionamento  

Revisão de cadernos de encargos e lançamento de procedimentos concursais plurianuais 

para as aquisições de bens e serviços autónomas com maior volume financeiro. 

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

 Obj. Operacional 1 – Monitorização, com vista à rentabilização dos recursos e cumprimento 

do Mapa de Pessoal, nomeadamente, médico, definido para 2019. 
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 Obj. Operacional 2 - Negociação dos contratos dos prestadores de serviços médicos a 

realizar actividade no hospital, convergindo-os com os valores do Despacho nº 5346/ 

2017, através do lançamento de Concursos Públicos; 

 Obj. Operacional 3 – contenção do número de horas extraordinárias, cuja pressão aumentará 

decorrente da alteração do horário de trabalho das 40 para as 35 horas semanais; 

 Obj. Operacional 4 – Eliminação completa da modalidade de pagamento de “produção 

adicional” existente na enfermagem, com excepção para a equipa de emergência das 

viaturas do INEM; 

Obj. Operacional 5 – Redução dos custos com transporte de trabalhadores da ULSBA, através da 

reorganização da logística do sistema de transportes, nomeadamente, nos CSP, com gestão 

centralizada no Serviço de Transportes.. 

 

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 – Programa de controlo das prescrições dos cuidados domiciliários 

respiratórios; 

 Obj. Operacional 3 – Instalação de novos equipamentos de radiologia, com início de 

operação no 1º quadrimestre de 2019, 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 de custos sobre os custos com o 

transporte de doentes 

 Obj. Operacional 1 – implementação de medidas para redução dos custos com os transportes 

do Centro de Paralisia de Beja; 

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

no Serviço de MFR, 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, 

horários flexíveis, tanto quanto possível, 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 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 contínuo, 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, as quais, 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 2019 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 aos projetos 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 
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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. 

Também será continuado em 2019 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. 

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 diversos projectos na área da Diabetes, em especial com o “Saúde a 

Gosto”, premiado em 2018 com um donativo da Missão Continente. 
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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 

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.  
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL – IMAGEM DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

No decorrer do ano de 2018, o Gabinete da Promoção e Garantia da Qualidade promoveu 

atividades no âmbito da Certificação e Acreditação:  

a) Certificação dos Serviços Farmacêuticos e de Imunohemoterapia pela norma ISO 

9001:2015; 

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

peloModelo 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; 

e Área da Cirurgia de Ambulatório. 

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

Qualidade, onde se implementam os Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem, 

através de um conjunto de iniciativas devidamente planeadas pelos vários enfermeiros 

dinamizadores (um em cada Serviço e Unidade dos Cuidados Hospitalares e dos Cuidados de 

Saúde Primários). 

Procedeu-se à Monitorização de Indicadores da Qualidade dos Cuidados de Enfermagem 

associados à Segurança do Doente, nomeadamente: 

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 2019 o Gabinete tem planeado: 
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� Consolidar a transição do Sistema de Gestão para a norma ISO 9001:2015, nos Serviço de 

Imunohemoterapia e Farmacêuticos;  

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

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

Cardiologia e Cirurgia de Ambulatório;  

� 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 

No âmbito da Segurança e Bem-estar no trabalho, o Gabinete de Segurança no Trabalho (GST) 

da ULSBA desenvolveu em 2018 algumas atividades das quais se destacam: 

1)      Segurança contra incêndios dos edifícios da ULSBA: 

i)        Realização de Teste 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 Serviço de 

Urgência; 

iii)     Formação de profissionais em segurança contra incêndios, tendo sido ministradas um 

total de dez ações de formação abrangendo três dos Centros de Saúde da ULSBA 

(Castro Verde, Moura e Aljustrel) e alguns dos Serviços de Internamento do Hospital 

José Joaquim Fernandes. 

2)      Segurança no trabalho: 

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

Fernandes e Centros de Saúde da ULSBA; 

ii)       Elaboração de Campanha sobre Acidentes de Trabalho envolvendo Objetos Cortantes 

e Perfurantes; 
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iii)     Desenvolvimento e aplicação de questionário aos trabalhadores no âmbito da 

Segurança no Trabalho. 

3)      Gestão de riscos profissionais: 

i)        Início de atividades no âmbito do programa PROGERPSI (gestão de riscos 

psicossociais dos trabalhadores da ULSBA); 

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

elaboração dos respetivos mapas de risco; 

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

ministradas cinco ações de formação (Geral, UCIP, USF, Especialidades Médicas) 

iv)     Análise de acidentes e incidentes através do novo sistema informático desenvolvido 

pelo Gabinete; 

v)       Organização dos elementos necessários às notificações obrigatórias. 

4)      Gestão de resíduos: 

i)        Auditorias aos armazéns temporários de resíduos dos serviços para comprovar os 

circuitos de separação e triagem de resíduos perigosos e não perigosos; 

ii)       Acompanhamento da produção dos resíduos perigosos no hospital;  

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

iv)     Elaboração de documentação associada à triagem e separação dos resíduos; 

v)       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; 

vi)     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. 

6)      Qualidade da Água (controlo de Legionella e águas residuais) - acompanhamento do 

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

Para 2019 o GST prevê dar continuidade a estes trabalhos, bem como envolver-se noutros 

projetos, nomeadamente:  

i)        Desenvolver uma política de Economia Circular para a ULSBA, numa perspetiva de 

otimização da utilização dos recursos caminhando para um objetivo de emissões 

zero; 

ii)      Dar continuidade ao projeto de melhoria da eficiência energética das 

infraestruturas que constituem a ULSBA; 
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iii)     Promover o consumo racional de energia elétrica, de água, de 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; 

iv)     Promover a separação seletiva de resíduos e o reencaminhamento correto dos 

resíduos perigosos e não perigosos das unidades produtoras de resíduos da ULSBA, 

garantindo assim que os resíduos perigosos têm um tratamento adequado. 

Outras ações e projetos para 2019 envolvem: 

i. A sensibilização dos profissionais em matéria de consumo de água e de energia, com 

monitorização mensalmente destes consumos nos edifícios da ULSBA; 

ii. Estudos de avaliação dos níveis de iluminação que complementarmente incluem 

propostas de racionalização energética, sendo monitorizado o cumprimento da política 

de substituição de lâmpadas fundidas por lâmpadas LED, em vigor na ULSBA; 

iii. A sensibilização para se manterem os equipamentos elétricos 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; 

iv. 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; 

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

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

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

desejada; 

• Aquisição de produtos de higiene e limpeza biodegradáveis. 
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SUSTENTABILIDADE ECONÓMICO FINANCEIRA – CONTRATUALIZAÇÃO INTERNA E 

EXTERNA 

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

áreas, nomeadamente: 

� Potenciar os novos equipamentos em aquisição, assegurando no Serviço de 

Imagiologia do hospital a realização de MCDT (TAC, Mamografia e Eco) que estão a ser 

enviados a entidades convencionadas; 

� Promoção de consultoria por parte 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” – Operacionalização do WebRHV; 

� Através da Equipa Hospitalar de Gestão de Altas, 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); 

� 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. 

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. Verifica-se nos últimos anos que o valor do contrato-programa é 

insuficiente, tendo havido sempre um reforço do financiamento, através da atribuição de 

verbas extraordinárias: em 2015, de 5.795.112€, em 2016, de 14.259.666€, em 2017, de 

8.439.137,38€, e em 2018, até à data da elaboração do presente Plano, a ULSBA recebeu 

6.891.937€ do aumento de capital subscrito em dezembro de 2017, mas cuja verba só foi 

recebida em 2018 e, ainda, um total de 3.976.666 € de financiamentos extraordinários pontuais. 
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Gráfico 6.1: Evolução do Financiamento - Valor do Contrato Programa - 2014 – 2018 

 

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 e actualizações de carreiras determinadas pelo Governo, bem como a alteração da 

carga semanal de 40 para 35 horas semanais, houve um ligeiro ajustamento no valor capita, 

mas insuficiente para cobrir o custo dos factores de produção. Para 2019, tendo em conta o 

valor comunicado pela ACSS a inscrever no Orçamento de Caixa, como receita proveniente do 

Contrato-Programa - 80.192.994€, cremos que o valor capita será de cerca de 663€. Grande 

parte deste aumento serve para compensar os acréscimos de custos com pessoal. 

Gráfico 6.2: Evolução do Financiamento - Valor Capita- 2011 – 2019 

 

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 2017, o montante total recebido está sempre acima do valor do contrato, o que evidencia o 

subfinanciamento e a necessidade do seu reforço.  

682,4

659,4

618,8

601,0

580,5

602,9
604,6

621,7

642,8

663,6

570,00

590,00

610,00

630,00

650,00

670,00

690,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Valor capita



 

/�  
 

Gráfico 6.3: Valor do Contrato inicial vs Receita efetivamente recebida- 2010 - 2017 

 

 

Os fundos disponíveis eram a 30/06/2018 cerca de 6,8 milhões positivos, já que um Despacho do 

Ministério das Finanças permitiu inscrever 25 milhões de euros de receita. Tendo em conta o 

desequilíbrio previsto entre os rendimentos gerados pela operação e os gastos, é previsível 

que no segundo semestre de 2019 os fundos disponíveis possam ficar novamente negativos. 
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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) e de cirurgias (com um valor 

significativo da ponderação do ambulatório). Procurar-se-á em 2019 garantir a manutenção 

do nível de produção em ambulatório registado em 2018, com excepção do hospital de dia. 

Em termos de internamento, verifica-se uma diminuição do número de doentes saídos, o que 

se explica em grande parte pela 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 entidade da região Alentejo com o melhor tempo médio de 

internamento, estando abaixo da média nacional. Neste particular, continuamos a verificar 

que não foi ainda encontrada solução duradoura para o problema dos doentes com alta 

clínica mas sem alta social por grande dificuldade de retorno à comunidade, e prevemos que 

esta dificuldade possa avolumar-se. 

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

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

recursos conseguiremos continuar a aumentar os cuidados de proximidade prestados a uma 

população muito envelhecida, geograficamente dispersa e com fracos recursos financeiros. 

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

acordo com as orientações estabelecidas no despacho nº 19/2018, de 30 de maio, emanado 

pela Sr.ª Secretária de Estado da Saúde, através do qual são definidos os procedimentos a 

executar pelas várias entidades no âmbito dos trabalhos associados ao processo de 

contratualização e financiamento de cuidados de saúde no SNS para 2019. 
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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 2015-2018 e Previsão 2019 

 
Realizado 

2015 

Realizado 

2016 

Realizado 

2017 

Estimado 

2018 

Previsto 

2019 

Internamento (+24H)      

Doentes Saídos – Agudos 9.276 9.243 8.764 8.549 8.703 

GDH Médicos 6.342 6.574 5.528 5.372 5.510 

GDH Cirúrgicos (total) 2.934 2.669 3.236 3.177 3.193 

GDH Cirúrgicos Programados 1.395 1.293 1.502 1.467 1.475 
GDH Cirúrgicos - Urgentes 1.539 1.376 1.734 1.710 1.718 

Demora Média 7,06 7,43 7,82 7,90 7,72 
      

GDH Ambulatório 5.372 5.081 5.585 4.999 4.944 

GDH Médicos 2.882 2.504 2.281 2.301 2.330 
GDH Cirúrgicos 2.490 2.577 3.304 2.698 2.614 
      

Consultas Externas      

Nº Total Consultas Médicas 

(s/medicina trabalho) 
92.380 92.575 91.811 88.221 89.169 

Primeiras Consultas 33.894 35.427 35.430 32.684 34.220 
Consultas Subsequentes 58.486 57.148 56.381 55.527 54.949 
      

Urgência      

Total de Atendimentos 106.556 109.359 103.904 104.242 103.775 

SU Médico-Cirúrgica 60.652 62.985 59.245 59.562 59.255 
SU Básica 45.904 46.374 44.659 44.680 44.520 
      

Hospital de Dia      

Sessões 5.416 7.113 7.466 6.814 6.870 
(Fonte: Proposta PD2019 14.08.2018) 

As consultas médicas por programa de saúde previstas serem realizadas no ACES em 2019 

são as seguintes: 

Quadro 7.2: Consultas de Médico de Família por Programa de Saúde – Evolução 2015-2018 e Previsão 2019 

Programa de Saúde 
Realizado 

2015 

Realizado 

2016 

Realizado 

2017 

Estimado 

2018 

Previsto 

2019 

Consultas CSP (total) 448.806 451.138 432.709 447.250 447.250 

Saúde Adultos 386.717 387.666 382.422 384.500 384.500 

Saúde Infantil 41.554 43.769 41.935 42.400 42.400 

Saúde Materna 8.218 8.900 8.352 8.350 8.350 

Planeamento Familiar 12.317 10.803 11. 979 12.000 12.000 

 

O processo de contratualização externa iniciado em julho de 2018 incidiu apenas sobre o nível de 

produção hospitalar e sobre os resultados económico-financeiros, não tendo sido negociado 

nenhum valor para o IDG dos cuidados primários, nem para todo o conjunto de indicadores das 
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áreas do Acesso e da Qualidade e Eficiência. Desconhecemos se os indicadores contratualizados 

em 2018 manter-se-ão em 2019. Ainda assim, estabeleceram-se metas para cada uma das áreas 

que se detalham abaixo. 

7.2. OBJETIVOS DE ACESSO (CP) 

As metas que nos propomos atingir em 2019 nos objectivos da dimensão acesso, definidos nos 

termos de referência para a contratualização de 2018, evidenciam uma melhoria face às que 

estimamos atingir em 2018.  

Quadro 7.3: Objetivos e Metas na área do Acesso – Realizado 2017, Estimado 2018 e Previsão 2019 

A. Acesso 
 Descrição do objetivo Realizado 

2017 
Estimado 

2018 
Meta 
2019 

A.1 % de 1ªs consultas no total de consultas médicas 38,7% 37,1% 38,4% 

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

14,8% 16,5% 17,0% 

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

91,2% 90,0% 90,0% 

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

100% 99,5% 99,5% 

A.3.3 Mediana de tempo de espera da LIC, em meses 2,6 3,65 3,65 

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

74,4% 82% 80,0% 

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

Sem 
dados 

Sem 
dados 

80% 

(Fonte: Mapa Q1-Índice Desempenho Global, SICA, extraído a 31-08-2018 – dados de 2017 referentes ao mês de dezembro, 
ou, na ausência de dados para este mês, do mês mais recente. Dados para 2018: não estão disponíveis no SICA, pelo que 
foram extraídos dos Relatórios de acompanhamento mensal remetidos pela ACSS e dos sistemas de informação internos) 

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 2018 e, mesmo os de 2017, não estão ainda definitivamente apurados.  

A codificação dos episódios de 2017 não está concluída e a Base de Dados de Morbilidade 

Hospitalar está ainda incompleta, pelo que os valores de 2017 indicados são provisórios. Em 

relação à actividade de 2018, não conseguimos, de todo, estimar os valores dos indicadores, já que 

a 21/08/2018 a taxa global de codificação dos episódios de internamento com data de alta até 
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31/07/2018 era de 38%, sendo que dos episódios dos serviços de medicina interna apenas 9,5% 

estavam agrupados e da Cardiologia só 16%.  

Neste contexto, que exige alguma reserva, e com base no histórico, as metas que nos propomos 

atingir em 2019 são as indicadas em baixo, e revelam o compromisso da ULSBA em não agravar os 

níveis de desempenho. 

Quadro 7.4: Objetivos e Metas na área do Desempenho Assistencial – Estimado 2017 e 2018 e Previsão 2019 

B. Desempenho assistencial 
 Descrição do objetivo Estimado 

2017 
Estimado 

2018 
Contratado 

2018 
Meta 
2019 

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

3,26% - 3,1% 3,1% 

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

2,45% - 1,9% 2,1% 

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

36% - 55,0% 55,0% 

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

59,5% - 82,5% 61,5% 

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

13,2% - 20,0% 15,0% 

B.6 Índice de demora média ajustada 0,9979 - 1,030 1,030 

B.7 Índice de mortalidade ajustada 1,374 - 1,200 1,200 

B.8 Índice de risco e segurança do doente 
Sem 

dados 
- 8,0 8,0 

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

42% - 55,0% 50,0% 

(Fonte: Mapa Q1-Índice Desempenho Global, SICA, extraído a 31-08-2018 – dados de 2017 referentes ao mês de dezembro, 
ou, na ausência de dados para este mês, do mês mais recente. IDMA e IMA – valores extraídos da BDMH, a 31-08-2018 e 
reportado a dezembro). % de Genéricos – fonte Relatório de Monitorização de Medicamentos de jan a dez 2017, mas o 
indicadores é referente às receias dispensadas e não as prescritas). 

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. 

Pelas razões expostas acima: atraso na codificação e não divulgação de quaisquer valores durante 

o ano de 2018, não se conseguem estimar os valores dos indicadores a atingir em 2018. Assim, as 

metas estabelecidas para 2019 são semelhantes às que foram contratualizadas para 2018, excepto 

na % de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) - para 

procedimentos ambulatorizáveis. 
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Quadro 7.5: Objetivos Resultados em Cuidados de Saúde Evitáveis – Estimado 2018 e Meta 2019 

D. Objetivos Resultados em Cuidados de Saúde Evitáveis 
 Descrição do objetivo Estimado 

2017 
Estimado 

2018 
Meta 
2019 

Taxa de internamento por complicações agudas da diabetes 25,4 - 21,6 

Taxa de internamento por diabetes descompensada 5,6 - 3,80 

Taxa de internamento por complicações crónicas da diabetes 51,7 - 159,5 

Taxa de internamento por asma ou DPOC em adultos 163,5 - 6,2 

Taxa de internamento por pneumonia 3,1 - 19,7 

Taxa de internamento por asma em jovens adultos 314,0 - 309,3 

Taxa de internamento por hipertensão arterial  12,2 - 371,4 

Taxa de internamento por insuficiência cardíaca congestiva 221,9 - 89,3 

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

19% - 23,8% 

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

5% - 6,1% 

Fonte: Mapa Q1-Índice de Desempenho Global, SICA, extraído a 31-08-2018 – dados de 2017 referentes ao mês de 
dezembro) 

O facto de não existir informação atempada que permita monitorizar e actuar sobre os desvios, 

torna a 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 2018 e Meta 2019 

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

2017 
Estimado 

2018 
Meta 
2019 

% consultas referenciadas pelos CSP no total de consultas 
externas 

11,8% 10,7% 10,9% 

Índice PPCIRA Sem 
dados 

Sem 
dados 

5,0 

% de atendimentos com prioridade Verde/Azul/Branca 28,7% 27,7% 28% 

Custos operacionais por doente padrão 728,0€ 739,4 € 754,3€ 

Taxa de crescimento dos custos com medicamentos farmácia 
de oficina 

2,31% 2,25% 2% 

(Fonte: Mapa Q1-Índice Desempenho Global, SICA, extraído a 31-08-2018 – dados de 2017 referentes ao mês de dezembro, 
ou, na ausência de dados para este mês, do mês mais recente. IDMA e IMA – valores extraídos da BDMH, a 31-08-2018 e 
reportado a dezembro. Custos Operacionais por doente padrão – é indicado o valor dos custos operacionais por residente. 
Taxa de crescimento dos custos com medicamentos dispensados na farmácia comunitária – extraído do SIARS a 
20.03.2018).  
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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 realizada em 2018 baseou-se 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 IDG do ACES registado em 2017 foi de 49,5. Para 2018 é expectável que seja atingido um IDG 

superior a 52. E a meta para 2019 é que seja atingido um IDG superior a 55. 

É objectivo para 2019 melhorar os valores atingidos em 2018 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;  

→ 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; 
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� 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;. 

7.5. OBJETIVOS DE DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO 

Na área económico-financeira, não são ainda conhecidos os indicadores definidos para 2019. 

Salientar, a este respeito, que os indicadores C.2, C.3 e C.4 estabelecidos para a contratualização de 

2018 nunca foram clarificados, não se conhecendo exactamente a sua fórmula de cálculo. 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 2017 ou 2018, nem a previsão para 2019. 

Quadro 7.7: Objetivos de desempenho económico-financeiro– Estimado 2018 e Meta 2019 

 Descrição do objetivo Realizado 
2017 

Estimado 
2018 

Meta 
2019 

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

21,8% 19,9% 20% 

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

Sem dados Sem dados 
valor do melhor 

do grupo 

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

Sem dados Sem dados 
valor do melhor 

do grupo 

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

Sem dados Sem dados 
valor do melhor 

do grupo 
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8. RECURSOS HUMANOS 

8.1. PLANO DE RECURSOS HUMANOS  

Prevê-se que existam no final de 2019 mais 26 funcionários que os que se estima existirem no 

final de 2018. A previsão do número de efectivos em 31 de Dezembro de 2019 é de 1.735, 

incluindo médicos em formação e excluindo médicos a desempenhar funções através de empresas 

de prestação de serviços médicos e a recibos verdes.  

A 30/6/2018 existiam 1.651, incluído 21 contratados com contrato a Termo Resolutivo Incerto, 

que estão a substituir profissionais por ausências prolongadas, pelo que efectivamente nesta data 

o Mapa de Pessoal apresenta 1.630 efetivos.  

No segundo semestre de 2018 está previsto em plano a possibilidade de contratar 7 médicos 

especialistas: um de Cirurgia Geral, um de Medicina Interna, um de Pediatria (estes 3 médicos 

terminaram o internato médico na 1º época de 2018), um de Psiquiatria (por conversão de um 

contrato de prestação de serviços), um médico de Anestesia em regime de mobilidade parcial e 

dois de Medicina Geral e Familiar, que terminaram o internato médico na 1ºépoca de 2018. Para 

além destes 7 especialistas, está planeada a contratação de dois médicos sem especialidade para o 

Serviço de Urgência do Hospital e para a SUB de Moura. Por outro lado, três médicos especialistas 

aposentar-se-ão neste período. No segundo semestre está previsto também que iniciem a sua 

formação complementar da especialidade 2 médicos e que terminem a sua especialidade 5 

médicos e que 1 termine a formação do ano comum.  

No que diz respeito ao grupo de enfermagem, serão contratados até ao final de 2018 vinte e um 

enfermeiros para fazer face às necessidades geradas pela alteração do horário semanal de 

trabalho das 40 para as 35 horas nos profissionais com contrato individual de trabalho, que na 

enfermagem são a maioria. Estava ainda programada a contratação de onze enfermeiros, cuja 

integração já estava prevista no Orçamento de 2018, mas que ainda não teve lugar, para colmatar 

várias carências, sobretudo nos serviços de internamento e Bloco Operatório, permitindo assim 

reduzir consideravelmente o recurso a trabalho extraordinário e iniciar a resolução do gozo das 

horas existentes em bolsa. Haverá ainda a substituição de um enfermeiro que se aposentará neste 

período. Ou seja, neste segundo semestre integrarão o quadro da ULSBA mais 32 enfermeiros. 

Serão ainda contratados três técnicos de diagnóstico e terapêutica, um deles para substituição de 

uma aposentação e também, cinco técnicos superiores, sendo um deles o Auditor Interno, e seis 
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assistentes técnicos para cobrir várias carências nos Centros de Saúde e no Serviço de Urgência do 

HJJF. 

Quanto aos assistentes operacionais, prevê-se a saída até dezembro de 2018 de sete elementos e 

espera-se contratar até essa data vinte e um: 12 para suprir as necessidades geradas pela 

alteração do horário semanal de trabalho das 40 para as 35 horas nos profissionais com contrato 

individual de trabalho e seis cuja integração já estava prevista no Orçamento de 2018, mas que 

ainda não teve lugar e 3 para a SUB de Castro Verde, já que estas funções estão a ser asseguradas 

por contratados do IEFP. 

Para 2019 está prevista a saída de seis médicos: cinco de Medicina Geral e Familiar, um de Saúde 

Pública, um de Medicina Interna e um de Pediatria e de treze médicos do internato complementar 

e ano comum. Ainda a saída de dois enfermeiros por aposentação, cinco assistentes técnicos e um 

assistente operacional. 

As contratações programadas para 2019 são as seguintes: 

• Dez médicos especialistas, dos quais quatro são contratações nas especialidades de 

pediatria, ginecologia/obstetrícia e ortopedia e seis são admissões por concurso nacional 

de vagas de especialistas hospitalares que terminarão o internato médico em 2019 das 

especialidades de cirurgia geral, medicina interna, anestesia e cardiologia; 

• Seis médicos do internato complementar - de acordo com informação disponibilizada 

pela ACSS serão colocados no âmbito do Internato Médico IM2018 – FE, 7 Internos – 

Medicina Intensiva (1), Medicina Interna (1), Ginecologia/Obstetrícia (1), Ortopedia (1), 

Cirurgia Geral (1), Pediatria (1) (já foi colocado um de Psiquiatria); 

• Sete médicos do internato do ano comum – não foi ainda disponibilizada informação 

por parte da ACSS, pelo que foi planeada a integração do mesmo número de médicos que 

em 2018. 

• Quinze enfermeiros, sendo que três são para integrar as Unidades de Cuidados na 

Comunidade de Ferreira do Alentejo e de Serpa e dez para suprir as necessidades geradas 

pela alteração do horário semanal de trabalho das 40 para as 35 horas, já que estas não são 

garantidas pela contratação dos 21 enfermeiros a ocorrer no 2º semestre de 2018. Ou seja, 

há um faseamento na contratação dos enfermeiros com vista a reforçar as densidades das 

escalas dos serviços de internamento e Serviço de Urgência Básica de Moura e Castro 

Verde. 

• Sete assistentes técnicos – para substituição das duas aposentações que se prevê 

ocorrerem no final de 2018 e das cinco previstas para 2019. 
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• Nove assistentes operacionais – para substituição das cinco aposentações que se prevê 

ocorrerem até ao final de 2018 e no decurso de 2019 e uma cedência de interesse público, 

bem como quatro para o reforço das equipas nos serviços de internamento de cardiologia, 

ginecologia/obstetrícia e bloco operatório, já que a contratação de 12 a ocorrer no 

segundo semestre de 2018 não será suficiente para suprir as faltas decorrentes da 

alteração da carga horária de 40 para 35. 

Está ainda prevista a integração de mais um elemento no Conselho de Administração, nomeado 

pela CIMBAL e que decorre da alteração dos estatutos das ULS ocorrida pela publicação do 

Decreto -Lei n.º 18/2017 e que não teve lugar no ano de 2017, nem se prevê que o tenha em 2018. 

Resumindo, no final do ano de 2019 a previsão de profissionais afetos à ULSBA, EPE será de 1735, 

com a entrada de 53 funcionários e a saída de 27, onde se incluem 19 elementos contratados com 

contrato a Termo Resolutivo Incerto para substituição de profissionais ausentes por baixas 

prolongadas, pelo que efectivamente se espera que no final de 2019 tenhamos no Mapa de Pessoal 

1.716 efetivos.  

Quadro 8.1: Mapa de Pessoal – Previsão ano de 2019 – Comparação Propostas DGO e do Plano Desempenho ARSA e 

Comparação com o estimado para 2017 nas duas propostas 

  

Proposta 
2019 

Estimado 
2018 

N.º efectivos 
30/6/2018 

Execução 
2017 

Var 

Pessoal Dirigente 18 17 17 17 0 

Médicos 226 224 222 212 23 

Técnicos Superiores de Saúde 29 30 30 31 -1 

Enfermeiros 602 591 559 559 14 

Técnicos de Diagnóstico e 
Terapêutica 

129 129 127 126 2 

Técnicos Superiores 52 50 46 46 3 

Assistentes Técnicos 264 245 241 246 24 

Assistentes Operacionais 396 404 390 396 -10 

Outros Profissionais 19 19 19 19 0 

Total RH  1.735 1.709 1.651 1.652 55 

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

nem aos princípios de referencia para 2019 constantes das instruções dos IPG para 2019 que 

determina não poder registar-se um aumento do número de trabalhadores, relativamente ao 

existente em 2018 e que os gastos com pessoal, corrigidos dos encargos decorrentes das 

indemnizações por rescisão e dos impactos das alterações introduzidas pelos instrumentos de 

contratação colectiva , não deverem ser superiores aos valores estimados para 2018. 
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As contratações previstas são exclusivamente para o desempenho de funções de prestação de 

cuidados de saúde. 

Quadro 8.2: Mapa de Pessoal – Previsão ano de 2019 

Grupo Profissional  

Proposta DGO 

Outras 
Situações 

CIT, 
C/Termo 

CIT, 
S/Termo CTFP 

CTFP 
Termo 

Resolutivo  Total  

O.S e dirigentes intermédios 2 0 4 12 0 18 

Técnico Superior 2 1 33 16 0 52 

Assistente técnico 6 0 109 149 0 264 

Assistente operacional 2 0 271 123 0 396 

Informático + Outros 0 0 11 8 0 19 

Médico 0 2 66 93 65 226 

Enfermeiro 0 18 301 283 0 602 

Téc. Diagnóstico e 
Terapêutica 2 0 79 48 0 129 

Técnico Superior de Saúde 0 0 22 7 0 29 

Total 14 21 896 739 65 1.735 

(Fonte: Proposta PD2019 e Mapa Pessoal 2019 – Anexo Orçamento DGO). Nota: não se incluem nos médicos e enfermeiros 
os que fazem parte do Conselho de Administração. 

Veja-se a evolução do mapa de pessoal ocorrida desde 2010 e até 2017. Houve um enorme esforço 

de ajustamento. Sublinha-se que a partir de 2014 a exploração do Hospital de São Paulo foi 

entregue à SCM de Serpa, mas, por outro lado, criou-se uma unidade de internamento de 

Psiquiatria e alargaram-se os serviços de ambulatório do Departamento de Psiquiatria e Saúde 

Mental, reforçaram-se as equipas das SUB e introduziu-se a triagem, tendo sido criadas as 

Unidades de Cuidados na Comunidade. E a acrescer a pressão da passagem do horário semanal das 

40 para as 35 horas semanais. Seria impossível não planear as contratações propostas, sob pena 

de se gerarem rupturas que comprometeriam a salvaguarda do direito à saúde das populações. 

Quadro 8.3: Evolução dos Recursos Humanos – N.º Efetivos - ano de 2010 a 2017 e colocados em plano no ano de 2018 

QUADRO PESSOAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Estimados 

2018 
Recursos Humanos sem 
Órgãos Sociais  

1756 1763 1746 1694 1623 1629 1638 1647 1692 

Cargos de Dirigentes sem 
Órgãos Sociais 

13 13 9 9 9 9 10 12 12 

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

Total Recursos 
Humanos  

1760 1767 1750 1698 1627 1634 1643 1652 1709 

 

O plano de movimentos nos recursos humanos para 2019, em comparação com 2017 e com aquele 

que se estima para 2018 é o seguinte: 
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Quadro 8.4: Movimento dos Recursos Humanos - 2017 a 2019 

Movimentos 

Ocorridos 
entre 

01/01/2017 e 
31/12/2017 

 

Estimados 
ocorrer entre 
01/01/2018 e 
31/12/2018 

Previstos entre 
01/01/2019 e 
31/12/2019 

  1 de janeiro: 
 

1 de janeiro: 1 de janeiro: 

(1) Início do período: 1643 
 

1652 1709 

(2) Entradas   
 

    

Alterações de leis orgânicas  0 
 

0 0 

Mobilidade 0 
 

0 0 

Regresso 4 
 

2 0 

Admissões  138 
 

109 53 

Outros motivos 0 
 

0 
 (3) Saídas 

    Alterações de leis orgânicas  0 
 

0 0 

Aposentações 9 
 

23 14 

Rescisões 118 
 

23 
 

13 

Mobilidade 2 
 

1 
 

0 

Requalificação 0 
 

0 
 

0 

Outros motivos  4 
 

7 0 

  31 de dezembro: 
 

31 de dezembro: 31 de dezembro: 

 (4)=(1)+(2)-(3) Fim do período: 1652 
 

1709 1735 

 

 

O total de gastos com pessoal previsto para 2019 inscrito no Orçamento de Caixa é de 

54.191.829€, (o valor inscrito no orçamento económico é de 54.245.654€), desagregado pelas 

seguintes rúbricas: 

Quadro 8.5: Gastos com os Recursos Humanos - 2019 

Conta - CP Rubricas 2019 Estimado 
2018 

Orçamentado 
2018 

01.01.02 Órgão de Direcção 271.778 271.778 296.630 

Total Remunerações Certas e Permanentes do 
Pessoal 

37.093.556 35.049.281 34.699.766 

01.01.03 CTFP 15.919.021 15.629.957 15.354.805 

01.01.04 CIT 11.487.901 10.259.015 11.201.370 

01.01.06 A Termo Resolutivo 2.095.748 1.995.390 1.306.260 

01.01.07 Em regime de tarefa ou avença 16.800 16.800 16.800 

01.01.08 A aguardar aposentação 21.236 21.237 - 

01.01.09 Outras Situações  524.469 524.469 81.473 

01.01.11 Despesas de Representação 125.511 126.930 81.674 

01.01.13 Subsídio Refeição 1.793.148 1.703.573,17 1.690.812 

01.01.14.SF Subsídio Férias 2.543.976 2.385.687,57 2.541.536 

01.01.14.SN Subsídio Natal 2.565.747 2.407.458,39 2.425.036 
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Conta - CP Rubricas 2019 Estimado 

2018 
Orçamentado 

2018 

Total Abonos Variáveis ou Eventuais 6.685.706 6.789.988 6.218.912 

01.02.01 Gratificações 4.214 4.214 5.635 

01.02.02 Horas Extraordinárias 3.788.652 3.764.652 3.263.827 

01.02.09 Prevenções 641.498 641.498 549.180 

01.02.10 Noites e Suplementos 1.031.664 973.144 1.342.349 

01.02.04 Ajudas Custo 105.464 105.464 118.272 

01.02.05 Abono Falhas 1.991 1.991 2.003 

01.02.06 Formação 30.057 30.057 15.344 

01.02.08 Subsídios de Fixação 193.927 193.927 233.394 

01.01.12 
Fundos de Garantia Trabalho e outros 
suplementos 467.942 465.506 5.000  

01.02.13.PD Incentivos e Prémios 36.581 219.519 245.542 

01.02.14. SIGIC e Outros Suplementos 383.716 387.580 463.119 
     

Total Despesas com Segurança Social 10.143.224 9.681.778 9.581.973 

01.03.03 Sub. Familiar e crianças 27.570 27.569 30.310 

01.03.04 Outras Prestações Sociais  9.068 9.068 23.928 

01.03.05.A0.A0 CGA 5.578.827 5.542.195 5.328.081 

01.03.05.A0.B0 Seg. Social 4.422.452 4.033.004 4.061.089 

01.03.05.a0.c0 Fundo de compensação do trabalho 2.436   

01.03.05.A0.D0 
Fundo de garantia de compensação do 
trabalho 

32.929 
  

01.03.06 Seguros de acidentes trabalho 0 0 76.175 

01.03.08 Pensões 0 0 43.872 

01.03.10.SS.00 Serviço Social AP 25.552 25.552 18.518 

01.03.10 Parentalidade  0 0 0  

01.03.10 Doença 0 0 0  

01.03.10 Outras despesas de Seg. Social  44.390 44.390 0 

 Total conta 01 54.191.829 51.792.825 50.822.034 

     

02.02.07 Fardas e vestuário 2.377 2.377 0 

02.02.16 Seminários e Similares  5.000  0 5.000  

04.08.02.A0.00 Estágios Profissionais. 5.000 3.760 9.215  

 Total Despesas com RH 54.204.206 51.798.962 50.836.249 

 

8.2. PLANO DE FORMAÇÃO  

O Plano de Formação da ULSBA para 2019 prevê a realização de 21 cursos, muitos deles, 

integravam o plano de 2018 não tendo sido possível executá-los em 2018, estimativa global de 

custos de cerca de 121.942 €, e um co-financiamento de cerca de 33.000€. Os gastos incluem os 

custos indiretos com a dispensa de formandos e os custos com pessoal não docente. Destacamos as 

seguintes formações: 
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Quadro 8.6: Lista de Acções de Formação  - 2019 

N.º do 
Curso 

Designação da Acão de Formação 
Nº. de 
ações do 
Curso 

Nº. de 
formandos 

Nº. Total 
de horas 

Nº. 
Total 
de Dias  

Custo 
(€) 

1 
Curso de Sépsis e Infeção Grave, para 
Médicos 

1 20 18 2 12.418 

2 
Curso de Suporte de Vida Neonatal e 
Pediátrica 

1 18 8 1 2.487 

3 
Curso de Gestão da Dinâmica dos Grupos 
Terapêuticos 

1 15 18 3 4.752 

4 
Curso de Formação sobre Medicina 
Legal: Consentimento Informado e 
Medicina Legal 

1 15 12 2 4.995 

5 Qualidade e Segurança do Doente 1 18 30 5 6.946 

6 
Curso sobre Normas de Utilização dos 
Dispositivos Médicos 

1 14 12 2 3.365 

7 
Curso sobre o Código da Contratação 
Pública 

1 12 12 2 9.078,6 

8 
Curso sobre a Integração Vertical de 
Cuidados no Setor da Saúde 

- - - - 
44.331,

2 

9 Curso de Suporte Avançado de Vida  1  8 1 

16.500 10 Curso de Suporte Imediato de Vida  2  8 1 

11 Curso de Suporte Básico de Vida  1  4 1 

12 
Curso de Controlo de Infeção para 
enfermeiros  

1 26 12 2 

1.530 
 

13 
Curso de Controlo de Infeção para 
médicos 

1 16 12 2 

14 
Curso de Precauções Básicas em Controlo 
de Infeção para Assistentes Operacionais 

3 11 15 3 

15 
Curso de Precauções Básicas em Controlo 
de Infeção para Assistentes Técnicos 

1 10 6 2 

16 

Curso de Formação em Diabetes para 
médicos internos, para enfermeiros 
hospitalares, para enfermeiros dos 
Cuidados de Saúde Primários  

    
1.114 

17 Curso de Formação em Pé Diabético 1 16 6 1 

18 
Curso sobre a Atendimento de Migrantes 
nos Cuidados de Saúde Primários 

1 - - - 726,06 

19 

Formação na área da Qualidade para os 
profissionais do Serviço de Patologia 
Clínica, com vista à certificação do 
Laboratório 

    2.500 

20 
Na área da medicina do trabalho, sobre 
prevenção do absentismo laboral 

    1.200 

21 

Formação na área da Amamentação nos 
Cuidados de Saúde Primários ( para a 
certificação dos Centros de Saúde como 
Unidades de Saúde Amigas dos Bebés) 

    10.000 
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8.3. ESTUDO DE ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO DAS 

CONTRATAÇÕES DE PESSOAL 

1. Sumário Executivo  

Este estudo tem por objetivo apurar os custos e os benefícios da contratação, por grupo 

profissional e área de cuidados de saúde da ULSBA, de forma a satisfazer as necessidades dos 

utentes, a maioria deles com fracos recursos económicos, de uma região do interior, com uma 

dimensão de 8.542,7 Km2, tendo vários locais de atendimento de utentes, mas que se encontram 

muito dispersos.  

 

2. Introdução  

Foram analisadas as entradas de recursos humanos previstas para o ano de 2019 de forma a fazer 

face às saídas que se estima verificarem no final do ano de 2018 e durante o ano de 2019, bem 

como novas contratações para cobrir as necessidades da alteração do período normal de trabalho 

para 35 horas e as contratações de médicos nas especialidades mais carenciadas da ULSBA. 

 

3. Análise das necessidades e da capacidade disponível 

3.1. Análise das necessidades de cuidados de saúde a satisfazer  

Numa região cada vez mais envelhecida e vítima do isolamento é fácil constatar a 

dificuldade de acesso aos cuidados de saúde, quer resultante da pouca mobilidade dos seus 

utentes, quer da deficiente rede de transportes públicos, situação que se agrava pelo 

grande distanciamento geográfico da região do Baixo Alentejo. Consequentemente, esta 

região é vítima da interiorização a que cada vez mais a sujeitam havendo necessidade de 

profissionais em praticamente todas as áreas, seja no âmbito da prestação de cuidados de 

saúde, seja no dos serviços de apoio.  

As estimativas do INE para 2017 apontavam no sentido do Baixo Alentejo permanecer como 

uma das regiões mais envelhecidas do País, com a camada mais idosa da população (+65 anos) 

a representar cerca de 24,8% do total de residentes face aos 21,3% observados a nível 

nacional. Sabemos que é difícil estabelecer exactamente o impacto do envelhecimento da 

população nas despesas públicas com saúde porque tudo depende de como as pessoas 

envelhecem, ou seja, se vivem mais anos saudáveis ou doentes. A Comissão Europeia no Ageing 

Report de 2018 aponta para uma projeção de que Despesa Publica em Saúde em Portugal irá 

crescer de 5,9% do PIB em 2016 para 8,6% em 2070, se tivermos em conta apenas o fator de 

envelhecimento e para 10,7% do PIB se tivermos em conta outros determinantes (aumento de 

rendimento da população, inovação tecnológica, expectativas da população). 
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As estatísticas mostram-nos que a população idosa em Portugal é pouco saudável e embora a 

má saúde da população idosa em Portugal, e nesta região em particular, se possa explicar com a 

história de pobreza do país, esta causa não está erradicada, já que segundo as estatísticas 

actualmente 26,2% das crianças com menos de 16 anos encontram-se em risco de pobreza.  

Os estilos de vida e comportamentos de saúde continuam a ser os principais fatores de risco 

para a perda de anos de vida saudável. Segundo os dados do Institute for Health Metrics and 

Evaluation, a alimentação inadequada, o abuso de álcool e o tabagismo encontravam-se, em 

2016, entre os quatro principais fatores de risco de perda de anos de vida saudável em Portugal 

e entre as principais causas de morte (a alimentação inadequada esteve na base de 173 óbitos 

por 100.000 habitantes, o abuso de álcool 138, e o tabagismo 113). 

A proporção de doentes inscritos nos cuidados primários com registo de abuso do tabaco, 

excesso de peso, abuso crónico do álcool e de drogas apresenta valores superiores na ULSBA 

comparativamente a toda a região Alentejo e em relação ao Continente, apenas o excesso de 

peso tem uma proporção de indivíduos inscritos superior à da ULSBA. 

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

país (15,9‰, em 2017), e bastante superior à média nacional, que é de 10,6‰. É também a 

região que em 2016 apresenta a taxa mais elevada de Portugal Continental da proporção de 

mortes por doenças do aparelho circulatório (31,5% contra 29,5% da média nacional) e a 

segunda taxa mais elevada de morte por diabetes (4,8% contra 3,9% da média nacional). 

Os dados de 2016 apontam para que o valor mais elevado da prevalência de diabetes na 

população entre os 25 e os 74 anos é registado na região do Alentejo (11,3%), concretamente 

no Baixo Alentejo e o mais baixo na região do Algarve (7,7%). De realçar que também é na 

região do Alentejo que se encontra a mais elevada taxa de prevalência padronizada de 

Obesidade no Continente, sendo suplantada só pela Região Autónoma dos Açores. A maior taxa 

de prevalência não padronizada de Hipertensão 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 no Baixo Alentejo a primeira causa de mortalidade 

(31,5% dos óbitos registados em 2016) e os tumores malignos a segunda (20,2% dos óbitos de 
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2016). Os problemas do foro da Saúde Mental têm uma grande relevância, sendo a região do 

país com maior taxa de suicídio em idosos, em especial nos Concelhos do sul do Distrito (1,5% 

das mortes ocorridas em 2016 são por suicídio).  

A caracterização da população da região que temos de servir e a análise das projeções 

demográficas futuras, apontam para um aumento contínuo da procura de cuidados de 

saúde e a necessidade de uma aposta crescente na educação para a saúde e prevenção de 

maus hábitos e comportamentos. Ou seja, haverá a necessidade de reforçar os cuidados nas 

áreas das doenças cardiovasculares, diabetes, saúde mental, oncologia, o que passa pelo 

reforço dos profissionais médicos das respectivas especialidades hospitalates e dos 

cuidados primários.  

Segundo o Relatório de Primavera do Observatório Português do Sistemas de Saúde, de 

2015 a 2017 o número de médicos no SNS aumentou 7,1%, valor que está acima da variação 

global dos Recursos Humanos da Saúde. As horas de trabalho médico também variaram 

positivamente e esse aumento foi superior à variação do número de profissionais: horas de 

trabalho dos especialistas variaram 7,8% e dos internos 6,3%. Percebe-se ainda a importância 

do regime de prestação de serviço, que, somado ao trabalho assalariado, traduz uma variação 

de 15,5% nas horas de trabalho médico (mais do dobro da variação das horas trabalhadas pelo 

conjunto de profissionais de saúde que se situou nos 6,3%). Não obstante este aumento, a 

distribuição geográfica e por especialidades destes profissionais é muito desigual e é referida 

na literatura como um dos principais problemas da profissão médica, além do facto de este ser 

o grupo profissional da saúde mais envelhecido. Segundo este relatório, é na região do Alentejo 

que se regista a menor disponibilidade de médicos no SNS por habitantes (1,4 médicos 

especialistas por 1.000 habitantes contra 2,0 em Portugal Continental) e é também a região do 

país em que é maior o peso da proporção das horas de trabalho médico em Contratos de 

Prestação de Serviços na variação total de horas de trabalho médico realizadas entre 2015 e 

2017. O relatório conclui que no Alentejo, em relação aos médicos, não obstante o aumento das 

horas contratualizadas, a disponibilidade de profissionais face à população estagnou e é das 

mais baixas do país. Suscita-se a necessidade de avaliação dos riscos desta tendência de 

aparente dependência do trabalho médico em prestação de serviços, visto que se trata da 

região do país onde este traço é mais vincado. Em relação aos Enfermeiros e aos Técnicos 

Superiores de Diagnóstico e Terapêutica refere que apesar de a disponibilidade face à 

população ter aumentado e estar em linha com a média nacional, a diminuição do número de 

horas de trabalho realizadas sugere a necessidade de reforço de novos profissionais.  Quanto 

aos Assistentes operacionais assinala a acentuada redução das horas de trabalho (passagem a 
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35 horas e ausências por doença e outras causas), havendo a necessidade de inverter esta 

tendência. 

Estando conscientes de que os fortes constrangimentos económicos limitam, e impedem 

mesmo, a contratação do número adequado e necessário de profissionais propomos a 

contratação de 39 profissionais, dos quais 10 médicos, 13 enfermeiros, 7 Assistentes 

Técnicos e 9 Assistentes Operacionais. Para além destes, prevê-se o ingresso de 13 médicos 

internos e um elemento do CA, perfazendo 53 profissionais já acima referidos no ponto 8.1. 

 

3.2. Análise da capacidade disponível 

Não existe qualquer unidade de internamento de agudos, para além da do Hospital José 

Joaquim Fernandes no distrito de Beja. Também não existe qualquer outra unidade de 

cirurgia de ambulatório ou outro serviço de urgência médico-cirúrgica ou mesmo básica 

para além do da ULSBA.  

Aliás, no distrito de Beja a única oferta do sector social e privado na área da saúde é ao 

nível das análises clínicas, centros de radiologia e de outros exames de imagem, sem 

ressonância magnética e com muitas limitações ao nível de estudos doppler e angiografias. 

Existem clínicas que oferecem consultas de especialidade, com horários muito limitados e 

em que a maioria dos médicos tem vínculo com a ULSBA. As consultas de especialidades 

não existentes na ULSBA, tais como a dermatologia, reumatologia, endocrinologia, 

neurocirurgia, têm no sector privado uma oferta muitíssimo limitada. 

Não há qualquer experiência de concessão de exploração de serviços a privados, com 

excepção da Unidade de Hemodiálise, a qual trabalha também em grande parte com 

funcionários da ULSBA em acumulação de funções. 

Não existe pois na região capacidade disponível para prestar os cuidados necessários que 

identificámos no ponto anterior, pelo que a opção de contratação é a única alternativa 

viável.  

A opção de satisfazer as necessidades identificadas com recurso a pessoal já colocado na 

ULSBA é impraticável, veja-se aliás a título de exemplo a recusa de realização de horas 

extraordinárias para além do limite mínimo legal por parte de alguns médicos, a recusa de 

realização de produção cirúrgica adicional para alguns tipos de cirurgia e a recusa para 

realização de consultas em produção adicional. Também ao nível de enfermagem é 

impossível o recurso a pessoal colocado, existindo mesmo muitas horas de folgas por 

gozar. 



 

2�  
 

3.3. Definição da carteira de serviços e análise da produção  

 

A carteira de serviços da ULSBA contratualizada com a Tutela é a descrita no ponto 4.  

A evolução da actividade realizada está espelhada nos gráficos abaixo e ilustra a pressão do 

aumento da actividade que tem sido realizada com menos recursos humanos. Note-se que 

no final de 2012 existiam 177 médicos especialistas (e 61 internos), 550 enfermeiros, 435 

assistentes operacionais e 124 TDT. A meio do ano de 2018 existiam menos 24 médicos 

especialistas (e mais 8 internos) que os que existiam no final de 2018! Quanto à 

enfermagem existiam mais 9 enfermeiros e mais 3 TDT, e embora o Hospital de São Paulo 

tenha sido devolvido à Santa Casa da Misericórdia, é certo que foram criadas as UCC nos 

cuidados primários, o Internamento de Psiquiatria e o alargamento do ambulatório de 

Psiquiatria, bem como novas unidades de fisioterapia nos centros de saúde e outros 

cuidados descentralizados. Não ignorar também a passagem do horário semanal para as 35 

horas. 

É pois evidente que sem a contratação do pessoal que propomos será impossível 

cumprirmos as metas de produção hospitalar e dos cuidados primários que propusemos e, 

acima de tudo, poder cumprir todos os indicadores de resultados, de desempenho e de 

acesso a que nos obrigámos.  

Não olvidar que em 2019 vários médicos atingirão a idade da reforma e vários os 50 anos 

reduzindo a disponibilidade para a realização de tempo de urgência. 

Gráfico 8.7: Evolução GDH Internamento2012- 2019 

 

Nota: Valor CP 2018 é o novo valor apresentado na proposta de renegociação. Valor Inicial: 9.161. 

Gráfico 8.8: Evolução do N.º de Cirurgias 2012- 2019 

 

Nota: Em 2014 – encerramento do Bloco operatório para remodelação das instalações físicas.  
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Gráfico 8.9: Evolução do N.º de GDH Cirúrgicos de ambulatório 2012- 2019 

 

Nota: Valor CP 2018 é o novo valor apresentado na proposta de renegociação. Valor Inicial: 2.450. 

 

Gráfico 8.10: Evolução do N.º de GDH Médicos de ambulatório 2012- 2019 

 

 

Gráfico 8.11: Evolução do N.º de Consultas Externas Médicas 2012- 2019 

 

 

Gráfico 8.12: Evolução do N.º de Atendimentos de Urgência 2012- 2019 

 



 

2/  
 

 

Gráfico 8.13: Evolução do N.º de Atendimentos em Hospital de Dia 2012- 2019 

 

A lista de espera para cirurgia da ULSBA a 30/09/2018 era de 1.111 utentes com um 

tempo médio de espera de 145 dias e um tempo mediano de espera de 74 dias, sendo que 

na especialidade de Ortopedia existiam 480 utentes à espera de cirurgia com tempos de 

espera de 257 dias, em média e de 237 dias na mediana. Na área da Cirurgia Geral e na 

Urologia a mediana do tempo de espera situa-se entre os 43 e 48 dias (mas com tempos 

médios muito maiores). No global 30% dos utentes em espera já tinham atingido o limite 

máximo de tempo de espera. 

A 30 de setembro existiam 4.711 de pedidos de consulta em espera com tempos médios de 

espera de 76 dias, mas com algumas especialidades a ultrapassarem os tempos de espera 

garantidos, designadamente a Otorrinolaringologia, com 218 dias em média de espera, a 

Urologia com 242 dias e a Oftalmologia, a Cardiologia e a Hematologia com espera médias 

de cerca de 112 dias e a Pedopsiquiatria com 93 dias. 

Na área da Pediatria, da Obstetrícia e Ginecologia e Anestesia há uma enorme dificuldade 

em assegurar as escalas de urgência, tendo a ULSBA que se socorrer de prestação de 

serviços médicos, com todas as desvantagens de custos e de desarticulação de equipas que 

isso acarreta. Temos contratos de prestação de serviços com 12 médicos de 

Ginecologia/Obstetrícia, 6 anestesistas, 7 pediatras e 7 médicos na Urgência Pediátrica, 29 

no primeiro atendimento do Serviço de Urgência e VMER, bem como de outras 

especialidades em número menos representativo. Isto ilustra a carência de médicos 

efectivos da ULSBA. 

Na área hospitalar os 10 médicos que nos propomos contratar são 2 cirurgiões gerais, 2 de 

medicina interna, 1 anestesista e 1 cardiologista, que terminarão o internato médico em 

2019, para além de 2 pediatras, 1 ginecologista-obstetra e 1 ortopedista.  
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4. Avaliação custo-benefício – 10 médicos para os Cuidados de Saúde Hospitalar 

 

Contratação de 10 Médicos para os Cuidados de Saúde Hospitalares a partir de Julho/2019. 

 

4.1. Estimativa do valor monetário do custo base associado  

Opção A 

Contratação através de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, cujo 

custo anual é 258.753,24 €.  

 

Opção B  

Recurso a trabalho extraordinário - 40 horas semanais, pelo valor hora de 37,99 €, sendo 

este o valor médio registado no ano de 2018, o que perfaz a quantia de 488.287,80 € 

 

Opção C  

Recurso à contratação de 10 médicos através de prestação de serviços, ao valor hora de 

39€, cujo valor será de 405.600,00 € 

 Quadro 8.14: Comparação de opções relativas a contratação de Médicos Especialistas Hospitalares  - 2019 

 

 

4.2. Seleção da opção preferida 

A escolha recai sobre a contratação através de contrato individual de trabalho por tempo 

indeterminado, por ser a que apresenta o menor custo, para além de fixar novos médicos na 

instituição, alguns deles tendo efetuado o internato médico na ULSBA. 

 

 

5. Avaliação custo-benefício – 10 Enfermeiros para os Cuidados de Saúde Hospitalar  

Contratação de 10 Enfermeiros, a partir de Julho de 2019, para os Cuidados de Saúde 

Hospitalares – Internamento de diversos serviços para fazer face a 2 aposentações e ao novo 

horário semanal de trabalho de 35 horas.  
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5.1. Estimativa do valor monetário do custo base associado  

 

Opção A 

Recursos à contratação através de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, 

com um custo de 118.367,96 €. 

 

Opção B 

Recurso a trabalho extraordinários dos enfermeiros do serviço, cujo montante se estima em 

199.436,74€, considerando o valor hora médio deste verificado no ano de 2018, que é de 

17,71 €. 

 

Opção C 

Recurso a contratos de prestação de serviço ao valor hora de 15 €, totalizando 136.500,00 €. 

Quadro 8.15: Comparação de Opções relativas a Contratação de Enfermeiros  Hospitalares  - 2019 

 

 

5.2. Seleção da opção preferida 

A escolha recai sobre a contratação através de contrato individual de trabalho por tempo 

indeterminado, por ser a que apresenta o menor custo.  

Também, é de frisar que haverá uma redução de custos neste grupo profissional, com uma 

previsão de 46.412,71 €, uma vez que 2 enfermeiros se irão aposentar com uma remuneração 

base superior à remuneração base de início de carreira, em Maio de 2019. 

 

 

 

 

Opções
Nº de 

Meses

Nº de 

Entradas  

Previstas 

durante 

o Ano - 

2019

Valor 

Hora
Rem. Base

Remuneração 

Base ilíquida 

Subsídio de 

Férias e 

Natal

Sub. 

Refeição  
Suplementos 

Encargos da 

Entidade 

patronal 

Total da 

Despesa com 

Pessoal 

Opção A - Contratação CIT S/Termo 6
10

7,92 € 1 201,48 € 72 088,80 €         12 014,80 € 5 008,50 € 7 500,00 €      21 755,86 € 118 367,96 € 

Opção B - Recurso a Trabalho Extra 6 10 17,71 € 161 161,00 € 38 275,74 € 199 436,74 €

Opção C - Recurso a Cont.Prest.Serv. 6 10 15,00 € 136 500,00 €

Nº de Meses

Nº de 

saídas 

Previstas 

durante 

o Ano - 

2019

Rem. Base Valor

Subsídio de 

Férias e 

Natal

Sub. 

Refeição  
Suplementos

Encargos da 

Entidade 

patronal 

Total da 

Despesa com 

Pessoal 

Custo Total 

das Saídas

7 1 1 968,54 € 13 779,78 €     2 296,63 €    701,19 €     1 050,00 €      4 067,52 €    21 895,12 €    

7 1 2 228,03 € 15 596,21 €     2 599,37 €    701,19 €     1 050,00 €      4 570,82 €    24 517,59 €    

46 412,72 € 
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6. Avaliação custo-benefício – 1 Assistente Técnico para os Cuidados de Saúde 

Hospitalar  

Contratação de 1 Assistente Técnico para substituição de uma aposentação, com inicio em 

Agosto de 2019 

 

6.1. Estimativa do valor monetário do custo base associado  

Opção A 

Recurso a contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, no valor de 5.432,19 €. 

Opção B 

Recurso a trabalho extraordinário a efetuar por outros funcionários, tendo por base a média 

do valor hora do trabalho extraordinário verificado durante o ano de 2018, neste grupo 

profissional, perfazendo o total de 9.694,06 €. 

Opção C 

Recurso a contrato de prestação de serviço, ao valor hora de 8 €, no total de 6.066,67 €. 

Quadro 8.16: Comparação de Opções relativas a Contratação de Assistente Técnico  - 2019 

 

 

6.2. Seleção da opção preferida 

A melhor opção será o contrato individual por tempo indeterminado por apresentar o custo 

mais vantajoso.  

Esta contratação visa substituir um Assistente Técnico que se aposentará e cujo custo 

semestral é de 11 008,84 €. 

 

 

 

Opções
Nº de 

Meses

Nº de 

Entradas  

Previstas 

durante 

o Ano - 

2019

Valor 

Hora
Rem. Base

Remuneração 

Base ilíquida 

Subsídio de 

Férias e Natal

Sub. 

Refeição  
Suplementos 

Encargos 

da 

Entidade 

patronal 

Total da 

Despesa 

com 

Pessoal 

Opção A - Contratação CIT S/Termo 5 1 4,50 €     683,13 €     3 415,65 €        569,28 €         500,85 €    946,42 €    5 432,19 €   

Opção B - Recurso a Trabalho Extra 5 1 10,33 € 7 833,58 € 1 860,48 € 9 694,06 €

Opção C - Recurso a Cont.Prest.Serv. 5 1 8,00 € 6 066,67 €

Nº de 

Meses

Nº de 

Saídas  

Previstas 

durante 

o Ano - 

2019

Valor Hora Rem. Base
Remuneração 

Base ilíquida 

Subsídio 

de Férias e 

Natal

Sub. Refeição  Suplementos 

Encargos da 

Entidade 

patronal 

Total da 

Despesa 

com Pessoal 

6 1 7,92 € 1 201,48 €         7 208,88 €         1 201,48 € 601,02 €           1 997,46 €    11 008,84 € 
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7. Avaliação custo-benefício – 4 Assistentes Operacionais para os Cuidados de Saúde 

Hospitalar  

Contratação de 4 Assistentes Operacionais, a partir de Julho de 2019, para reforço das equipas dos 

serviços de Internamento devido à redução do período normal de trabalho de 40 horas semanais 

para 35 horas. 

 

7.1. Estimativa do valor monetário do custo base associado  

Opção A 

Contratação de 4 Assistentes Operacionais com contrato individual de trabalho por tempo 

indeterminado, cujo valor é de 24.278,40 €. 

Opção B 

Recurso a trabalho extraordinário efetuado pelos funcionários da Instituição, cuja média do 

valor hora é de 5,94, de acordo com dados de 2018, totalizando um custo de 26.756,73 €. 

Opção C 

Recurso à subcontratação, com um valor hora de 7 €, o que perfaz a quantia de 

25.480,00€. 

Opção D  

Contratação de prestação de serviços, ao valor hora de 6 €, com um total de 21.840,00€. 

Quadro 8.17: Comparação de Opções relativas a Contratação de Assistentes Operacionais- 2019 

 

 

7.2. Seleção da opção preferida 

Embora a opção mais vantajosa seja a de prestação de serviço por apresentar um custo 

inferior face às restantes, a opção recaiu na contratação individual de trabalho por tempo 

indeterminado por ser a segunda opção mais baixa economicamente e por ser mais favorável 

em termos de estabilidade de recursos humanos na Instituição. Os sistemas informáticos 

Opções
Nº de 

Meses

Nº de 

Entradas  

Previstas 

durante 

o Ano - 

2019

Valor 

Hora
Rem. Base

Remuneração 

Base ilíquida 

Subsídio 

de Férias e 

Natal

Sub. 

Refeição  
Suplementos 

Encargos 

da 

Entidade 

patronal 

Total da 

Despesa 

com Pessoal 

Opção A - Contratação CIT S/Termo 6 4 3,97 €     600,00 € 14 400,00 €    2 400,00 € 2 003,40 € 1 200,00 €        4 275,00 € 24 278,40 € 

Opção B - Recurso a Trabalho Extra 6 4 5,94 € 21 621,60 € 5 135,13 € 26 756,73 €

Opção C - Recurso Subcontratação 6 4 7,00 € 25 480,00 €

Opção D - Recurso a Cont.Prest.Serv. 6 4 6,00 € 21 840,00 €
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utilizados e os circuitos dos processos clínicos e dos utentes são muito específicos não se 

adequando a contratação de trabalhadores indiferenciados e sem formação ou experiência na 

área para a realização destas tarefas. Por outro lado, não existem empresas na região que 

ofereçam este tipo de prestação de serviços.  

 

8. Avaliação custo-benefício – 3 Enfermeiros para os Cuidados de Saúde Primários  

 

Recrutamento de 3 enfermeiros para os Cuidados de Saúde Primários, no início do ano de 2019, 

para reforço das equipas das Unidades de Cuidados Continuados, nomeadamente em Serpa e 

Ferreira do Alentejo 

 

8.1. Estimativa do valor monetário do custo base associado  

Opção A 

Contratação através de contrato individual de trabalho de 3 enfermeiros no início do ano, cujo 

custo será de 65.752,53 €.  

Opção B 

Recurso a trabalho extraordinário dos funcionários da Instituição, ao valor hora médio 

registado em 2018 de 17,71€, totalizando 119.662,04€. 

Opção C 

Recurso à contratação de prestação de Serviços, cujo total é de 81.900,00 €. 

Quadro 8.18: Comparação de Opções relativas a Contratação de Enfermeiros CSP - 2019 

 

 

8.2. Seleção da opção preferida 

A opção é a contratação por contrato individual de trabalho, por ser a que apresenta um 

menor custo. 

A não entrada de profissionais nestas Unidades traduz-se num aumento de gastos indiretos 

com o transporte de doentes aos Centros de Saúde e/ou Hospital, para além de causar maior 

Opções
Nº de 

Meses

Nº de 

Entradas  

Previstas 

durante 

o Ano - 

2019

Valor 

Hora
Rem. Base

Remuneração 

Base ilíquida 

Subsídio 

de Férias e 

Natal

Sub. 

Refeição  
Suplementos 

Encargos da 

Entidade 

patronal 

Total da 

Despesa 

com Pessoal 

Opção A - Contratação CIT S/Termo 12
3

7,92 € 1 201,48 € 43 253,28 €       7 208,88 € 3 305,61 € 11 984,76 € 65 752,53 € 

Opção B - Recurso a Trabalho Extra 12 3 17,71 € 96 696,60 € 22 965,44 € 119 662,04 €

Opção C - Recurso a Cont.Prest.Serv. 12 3 15,00 € 81 900,00 €
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incómodo para os doentes que são obrigados a sair do seu domicílio para fazer tratamentos de 

enfermagem que poderiam ser aí feitos. Por vezes, verifica-se mesmo a permanência de 

doentes internados por não haver apoio domiciliário destes cuidados de enfermagem. 

9. Avaliação custo-benefício – 6 Assistentes Técnicos para os Cuidados de Saúde 

Primários  

 

Admissão de 6 Assistentes Técnicos para substituição de funcionários cujas aposentações estão 

previstas acontecer, duas delas, no final do ano de 2018 e outras quatro, até Julho de 2019, pelo 

irão ocorrer duas substituições no início do ano de 2019 e quatro a partir de Agosto de 2019.  

É de salientar que os vencimentos auferidos pelos funcionários que irão sair são superiores aos 

vencimentos que os funcionários que irão ser admitidos. 

 

9.1. Estimativa do valor monetário do custo base associado  

Opção A 

Contratação através de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, cujo custo 

será de 47.602,97 €.  

Opção B 

Recurso a trabalho extraordinário pelos profissionais da Instituição, com um valor médio de 

10,33 €/h, de acordo com a média registada durante o ano de 2018, num total de 85.307,72€. 

Opção C 

Contratação de prestação de serviços, ao valor hora de 8 €, perfazendo o montante de 

53.386,67€. 

Quadro 8.19: Comparação de Opções relativas a Contratação de Assistentes Técnicos CSP - 2019 

 

 

 

 

Opções
Nº de 

Meses

Nº de 

Entradas  

Previstas 

durante 

o Ano - 

2019

Valor 

Hora
Rem. Base

Remuneração 

Base ilíquida 

Subsídio 

de Férias e 

Natal

Sub. 

Refeição  
Suplementos 

Encargos 

da 

Entidade 

patronal 

Total da 

Despesa 

com Pessoal 

Custo Total 

das Entradas

Opção A - Contratação CIT S/Termo 12 2 4,50 € 683,13 € 16 395,12 €      2 732,52 € 2 203,74 € 4 542,81 € 25 874,19 € 

5 4 4,50 € 683,13 € 13 662,60 €      2 277,10 € 2 003,40 € 3 785,68 € 21 728,78 € 

Opção B - Recurso a Trabalho Extra 12 2 10,33 € 37 601,20 € 8 930,29 € 46 531,49 €

5 4 10,33 € 31 334,33 € 7 441,90 € 38 776,24 €

Opção C - Recurso a Cont.Prest.Serv. 12 2 8,00 € 29 120,00 €

5 4 8,00 € 24 266,67 €

47 602,97 € 

85 307,72 €

53 386,67 €
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9.2. Seleção da opção preferida 

A opção mais vantajosa economicamente é a contratação individual de trabalho por tempo 

indeterminado.  

Realce-se o facto de paralelamente existir uma redução de custos de 81.774,15 €, com a 

aposentação dos Assistentes Técnicos. Os dois funcionários que saem no final do ano de 

2018 representariam um custo anual em 2019 de 44.102,52 € e os seis profissionais que se 

aposentarão até Junho de 2019 significariam um custo de 37.671,63€. 

 

10. Avaliação custo-benefício – 5 Assistentes Operacionais para os Cuidados de Saúde 

Primários  

Entrada de 5 Assistentes Operacionais para substituir funcionários que se aposentarão: quatro 

deles em Dezembro de 2018 e um em Julho de 2019, pelo que as substituições verificar-se-ão 

em Janeiro e em Agosto de 2019, respetivamente. Também, é de salientar que os vencimentos 

auferidos pelos funcionários que irão sair, por aposentação, são superiores aos vencimentos 

que os funcionários que irão entrar.  

10.1. Estimativa do valor monetário do custo base associado  

Opção A 

Contratação individual de trabalho por tempo indeterminado, com um custo anual 

estimado de 50.819,58 €. 

Opção B 

Recurso a trabalho extraordinário dos funcionários da Instituição, num total de 59.087,78 

€, considerando um valor médio de 5,94€ registado no ano de 2018.  

Opção C 

Recurso à Subcontratação, com o valor hora de 7 €, o que perfaz a quantia de 56.268,33 €. 

Opção D 

Contratação de prestação de serviços ao valor de 6€/h, cujo montante é de 48.230,00 € 
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Quadro 8.20: Comparação de Opções relativas a Contratação de Assistentes Operacionais CSP - 2019 

 

 

10.2. Seleção da opção preferida 

Embora a opção mais vantajosa seja a de prestação de serviço por apresentar um custo 

inferior face às restantes, a opção recaiu na contratação individual de trabalho por tempo 

indeterminado por ser a segunda opção mais baixa economicamente, com uma diferença da 

primeira de cerca de 2.500 €, e por ser mais favorável em termos de estabilidade de recursos 

humanos na Instituição.. 

Realce-se o facto de paralelamente existir uma redução de custos de 55.887,26 €, com a 

aposentação dos Assistentes Técnicos, conforme explicitado no quadro abaixo. 

 

  

11. Alteração de categoria de 18 Assistentes Operacionais para Assistentes Técnicos  

 

Alteração de categoria profissional de 18 funcionários Assistentes Operacionais que 

desempenham funções de Assistentes Técnicos há vários anos. Dezasseis destes profissionais 

desempenham funções nos Cuidados de Saúde Primários e dois nos Cuidados de Saúde 

Hospitalares, sendo que 8 são detentores de CIT S/termo e 10 em regime de CTFP e 1 

Assistente Técnica para Técnica Superior, nos Cuidados de Saúde Hospitalares, com CTFP, uma 

vez que não é possível no âmbito da ULSBA a mobilidade intercarreiras ou intercategorias (mas 

tão só a mobilidade interna, para os profissionais de saúde) tal transição operar-se-á mediante 

Opções
Nº de 

Meses

Nº de 

Entradas  

Previstas 

durante 

o Ano - 

2019

Valor 

Hora
Rem. Base

Remuneraçã

o Base 

ilíquida 

Subsídio 

de Férias e 

Natal

Sub. 

Refeição  
Suplementos 

Encargos 

da 

Entidade 

patronal 

Total da 

Despesa 

com Pessoal 

Custo Total 

das Entradas

Opção A - Contratação CIT S/Termo 12 4 3,97 € 600,00 € 28 800,00 € 4 800,00 € 4 407,48 € 7 980,00 € 45 987,48 € 

5 1 3,97 € 600,00 € 3 000,00 €    500,00 €     500,85 €     831,25 €     4 832,10 €    

Opção B - Recurso a Trabalho Extra 12 4 5,94 € 43 243,20 € 10 270,26 € 53 513,46 €

5 1 5,94 € 4 504,50 € 1 069,82 € 5 574,32 €

Opção C - Recurso Subcontratação 12 4 7,00 € 50 960,00 €

5 1 7,00 € 5 308,33 €

Opção C - Recurso a Cont.Prest.Serv. 12 4 6,00 € 43 680,00 €

5 1 6,00 € 4 550,00 €

50 819,58 € 

59 087,78 €

48 230,00 €

56 268,33 €

Nº de Meses

Nº de 

Saídas  

Previstas 

durante o 

Ano - 2019

Valor 

Hora

Remuneração 

Base ilíquida 

Subsídio 

de Férias e 

Natal 

Sub. 

Refeição  
Suplementos

Encargos 

da 

Entidade 

patronal 

Total da 

Despesa 

com Pessoal 

Custo Total 

das Saídas

12 1 600,00 € 7 200,00 €       1 200,00 € 1 101,87 € 1 995,00 € 11 496,87 € 

12 1 809,28 € 9 711,36 €       1 618,56 € 1 101,87 € 2 690,86 € 15 122,65 € 

12 1 636,79 € 7 641,48 €       1 273,58 € 1 101,87 € 2 117,33 € 12 134,26 € 

12 1 593,77 € 7 125,24 €       1 187,54 € 1 101,87 € 1 974,29 € 11 388,94 € 

6 1 593,77 € 3 562,62 €       593,77 €     601,02 €     987,14 €     5 744,55 €    

55 887,26 € 
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a celebração de novos contratos nas respetivas categorias para as quais transitam com extinção 

da categoria anterior. 

O valor apurado é a diferença entre o valor da remuneração base de Assistente Técnico- 683,13 

€/mês, e de Técnico Superior – 1201,48 €/mês e o valor atual, que cada profissional aufere, 

com a alteração do subsídio de férias e natal de acordo com a referida remuneração, bem como 

os encargos daí decorrentes. 

Remuneração 
Base ilíquida  

Subsídio de 
Férias e Natal 

Encargos da 
Entidade 
patronal  

Total do acréscimo 
da Despesa com 

Pessoal  

15 088,56 € 2 514,76 € 4.180,79 € 21.784,11 € 

 

O acréscimo anual não é significativo, impondo-se esta medida como um dever moral, já 

que os funcionários estão há mais de uma década a exercer funções muito mais 

qualificadas e com maiores responsabilidades que aquelas que estão previstas no seu 

contrato e para a sua categoria profissional. E a trabalhar lado a lado com outros 

profissionais a exercer funções com competências semelhantes e a receber um vencimento 

muito menor. É uma questão elementar de regularizar uma situação de injustiça social. 

Estes funcionários têm inclusive responsabilidades financeiras, já muitos estão em postos 

de admissão de doentes, onde se cobram taxas moderadoras. Seria imoral e muitíssimo 

desmotivador atribui-se novos locais de trabalho e novas tarefas a estes funcionários 

adaptando-as às de um assistente operacional e simultaneamente contratar-se pessoas 

externas à entidade, sem qualquer formação ou experiência, quando na ULSBA temos 

colaboradores em condições de desempenhar essas tarefas. 

 

12. Conclusão  

Fica sobejamente demonstrado que a opção pela contratação mediante a figura do Contrato 

Individual de Trabalho será a que melhor se adequa e serve os interesses, quer da 

Instituição, quer da população que serve.  

Numa perspetiva financeira, quando comparada com as outras opções, a opção pelo CIT 

consubstancia uma menor despesa, para além de que dá uma maior segurança jurídica 

quer à Instituição, quer aos profissionais contratados, com reflexo positivo evidente para 

os utentes já que o regime de CIT permite uma fixação mais prolongada de profissionais, 

com outro tipo de estabilidade e consequentemente mais direitos mas também maior 

responsabilidade no exercício das funções para as quais são contratados. 
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9. PLANO DE COMPRAS 

Na orçamentação das compras da ULSBA assumiram-se os seguintes pressupostos:  

1. Teve-se em conta os valores acumulados das compras de produtos farmacêuticos por 

grupo farmacoterapêutico e por família de produtos de consumo clínico e de consumo 

geral referentes aos anos de 2016, 2017 e dos primeiros 9 meses de 2018; 

2. Como o nível de produção previsto para 2019 não tem aumentos relevantes face ao 

que se estima registar em 2018, assumiu-se que, em termos globais, não existem 

crescimentos nas quantidades compradas, com algumas excepções indicadas abaixo; 

3. À data da elaboração do presente plano o volume de créditos emitidos em 2018 pelos 

associados da APIFARMA era muito menor que em 2017, pelo que, não tendo outra 

informação adicional relevante para a previsão dos créditos que serão emitidos, 

assumimos que os descontos médios por grupo farmacoterapêutico serão os seguintes: 

 
Valor créditos  % desconto médio 

2016 2017 2017 2018 
Medicamentos anti-infecciosos  1.788.424 1.343.987 44% 8% 
Sistema nervoso central  9.032 29.039 3% 3% 
Aparelho cardiovascular  0 777 0% 0% 
Sangue 358.195 64.202 6% 6% 
Aparelho respiratório  12.111 9.393 14% 9% 
Aparelho digestivo 10.888 11.681 22% 12% 
Aparelho geniturinário 836 4.848 22% 12% 
Medicamentos doenças endócrinas  2.296 34.980 23% 13% 
Aparelho locomotor 0 2.016 5% 4% 
Medicamentos  antialérgicos 174 0 0% 0% 
Nutrição 344 355 0% 0% 
Correctivos da volémia e das alterações 
electrolíticas 

0 0 0% 0% 

Medicamentos usados em afecções 
cutâneas 

0 1.149 2% 2% 

Medicamentos usados em afecções 
otorrinolaringológicas 

0 0 0% 0% 

Medicamentos usados em afecções 
oculares 

1.390 33.460 31% 10% 

Medicamentos antineoplásicos e 
imunomoduladores  

770.396 993.787 20% 10% 

Medicamentos usados no tratamento 
de intoxicações  

22.124 33.528 26% 11% 

Vacinas e imunoglobulinas  83.548 31.585 6% 5% 
Meios de diagnóstico 0 0 0% 0% 
Material de penso, gases medicinais e 
outros produtos 

0 147 0% 0% 

Matérias Primas e Manipulados  0 0 0% 0% 
Produtos para saúde oral 0 0 0% 0% 

Absorventes  0 0 0% 0% 
Total 3.059.757 2.594.934 - - 
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4. Assumiu-se que será celebrado para 2019 um novo acordo entre o Ministério da Saúde 

e a APIFARMA que pressupõe o mesmo nível de emissão de créditos de 2018. 

5. Tendo em conta o valor das existências em stock registadas em Setembro de 2018, 

assumiu-se que as existências finais de 2018 serão similares às registadas em 2017, 

que foram 2 milhões e 883 mil euros (e às de 2016 que foram 2 milhões 981 mil 

euros). Ou seja, as existências iniciais de 2019 serão próximas destes valores. 

 

Quadro 9.1: Compras por grupo fármaco-terapêutico- Jan a Set 2017e 2018 

Grupo Fármaco Terapêutico 
2017 – Jan a Set 2018 – Jan a Set Tx. Var. 

Val. Bruto Qtd. Val. Bruto Qtd. 
Val. 

Bruto 
Qtd. 

Medicamentos anti-infecciosos 1.490.664 203.838 1.157.884 176.502 -22% -13% 

Sistema nervoso central 232.424 243.854 247.986 281.030 7% 15% 

Aparelho cardiovascular 92.861 134.021 54.240 146.956 -42% 9% 

Sangue 498.829 57.030 417.008 54.574 -16% -3% 

Aparelho respiratório 33.151 43.859 43.562 49.867 31% 14% 

Aparelho digestivo 39.606 112.711 53.880 131.103 36% 16% 

Aparelho geniturinário 19.022 9.810 18.641 12.296 -2% 25% 

Medicamentos das doenças endócrinas 166.669 1.132.972 138.016 892.173 -17% -21% 

Aparelho locomotor 36.975 31.546 32.382 31.866 -12% 1% 

Medicamentos  antialérgicos 4.534 9.852 4.154 11.494 -8% 17% 

Nutrição 74.123 32.314 72.654 32.427 -2% 0% 

Correctivos da volémia e das alterações 
electrolíticas 

181.340 210.684 154.892 205.489 -15% -2% 

Medicamentos usados em afecções 
cutâneas 

56.388 63.595 60.723 80.925 8% 27% 

Medicamentos usados em afecções 
otorrinolaringológicas 

623 134 515 103 -17% -23% 

Medicamentos usados em afecções 
oculares 

75.791 3.495 141.776 5.242 87% 50% 

Medicamentos antineoplásicos e 
imunomoduladores 

3.007.257 218.500 3.326.695 231.404 11% 6% 

Medicamentos usados no tratamento de 
intoxicações 

77.851 12.131 65.820 10.742 -15% -11% 

Vacinas e imunoglobulinas 395.882 27.232 296.330 8.203 -25% -70% 

Meios de diagnóstico 58.592 6.604 56.209 5.832 -4% -12% 

Material de penso, gases medicinais e 
outros produtos 

332.869 353.360 297.497 356.124 -11% 1% 

Matérias Primas e Manipulados 4.424 5.435 4.482 3.252 1% -40% 

Produtos para saúde oral 1.702 82 7.474 1.686 339% 1956% 

Absorventes 1.122 96 701 60 -38% -38% 

 

Verifica-se uma quebra de 13% nas quantidades compradas de medicamentos anti-

infecciosos, o que reflecte uma redução de 22% do valor das compras deste grupo de 

medicamentos no período dos nove primeiros meses de 2017 e 2018.  
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Quadro 9.2: Compras Anti-infecciosos - Jan a Set 2017e 2018 

 
Qtd. 2018  

Jan a Set 
Qtd. 2017  

Jan a Set 
% Var. 
quant. 

% Var 
valor 

Medicamentos anti-infecciosos  176.502 203.838 -13% -22% 

Antibacterianos   86.894 108.911 -20% 4% 
Antifúngicos     1.417 1.098 29% 8669% 
Antiparasitários  190 188 1% -95% 
Antivíricos   88.001 93.641 -6% -26% 

Dentro deste grupo, o valor das compras de antivíricos foi o que mais se reduziu - 26%, 

apesar das quantidades compradas terem diminuído apenas 6%. De facto, os preços dos 

antivíricos, concretamente os vocacionados para o tratamento do VIH e da hepatite C, têm 

diminuído muito.  

Quadro 9.3: Compras Antivíricos – quantidades - Jan a Set 2017e 2018 

Antivíricos 

Princ. ativo principal 
Var. 

Qtd.17/18 Princ. ativo principal 
Variação 

Qtd.17/18 

Abacavir 0 Glecaprevir 420 

abacavir+lamivudina 3.000 Lamivudina -720 

Aciclovir 716 Ledipasvir+sofosbuvir -308 

Atazanavir  -4.140 Maraviroc  -900 

Daclatasvir -84 Nevirapina 211 

Darunavir  7.290 Ombitasvir -1.176 

Dasabuvir  -1.176 Oseltamivi -140 

Dolutegrav 780 Raltegravi -2.160 

efavirenz  -1.020 Ribavirina 0 

elbasvir 112 Rilpivirina -510 

emtricitabicina 11.700 Ritonavir  -8.400 

emtricitabicina+tenofovir -6.510 Saquinavir -120 

Entecavir  -270 Sofosbuvir 196 

Etravirina -300 Tenofovir  -960 

Fosamprena -600 Valganciclovir 180 

Ganciclovir 9 Zidovudina -760 

  Total Geral -5.640 

Não é de esperar que esta quebra de preço se verifique novamente em 2019. Por outro lado, 

prevemos que para 2019 as necessidades deste grupo de medicamentos não se alterem face a 

2018 (não há alterações previstas no número de doentes tratados). Contudo, haverá uma 

substituição de esquemas terapêuticos, privilegiando-se os medicamentos combinados com 

Tenofovir alafenamida que são mais caros Assim, é previsível que o valor para 2019 seja 

cerca de 3,6% acima do registado em 2018. 
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Nos antibacterianos há uma redução de 20% das quantidades compradas, mas um aumento 

de 4% do valor das compras, em virtude de uma substituição de antibióticos simples e mais 

baratos como a isoniazida, por antibióticos do grupo das quinolonas, como a ciprofloxacina e a 

norfloxacina. Prevemos que para 2019 o consumo do grupo das quinolonas irá aumentar um 

pouco, mas, no total, as quantidades consumidas não serão substancialmente diferentes das 

que se estima registar em 2018. Assim, prevemos que o valor para 2019 será ligeiramente 

superior ao que estimamos para 2018. 

Quadro 9.4: Compras Antibacterianos – quantidades - Jan a Set 2017e 2018 

Antibacterianos 

Princ. ativo principal 
Variação 

Qtd. 17/18 
Princ. ativo 
principal 

Variação 
Qtd. 17/18 

Amicacina 100 Espiramicina 32 

Amoxicilina 175 Estreptomicina 100 

Amoxicilina+ácid. Clavul. -1.292 Etambutol  -3.780 

Ampicilina  700 Etionamida  -500 

Azitromicina 122 Flucloxacilina 403 

Benzilpenicilina 280 Fosfomicina 2 

Cefazolina  -550 Gentamicina 400 

Cefotaxima  570 Isoniazida  -10.758 

Cefoxitina  -150 Levofloxacina -500 

Cefradina -304 Linezolida  -80 

Ceftazidima 60 Meropenem  -180 

Ceftriaxona -250 Metronidazol -4.400 

Cefuroxima  -385 Moxifloxacina -200 

Cicloserina -500 Netilmicina 300 

Ciprofloxacina 1.364 Norfloxacina 772 

Claritromicina -1.734 Piperacilina 1.696 

Clindamicina 360 Pirazinamida -2.700 

Colistimetato 40 Rifabutina  210 

Cotrimoxazol -183 Rifampicina -1.190 

Doxiciclina 86 Trimetoprima 2 

Eritromicina -35 Vancomicina -120 
  Total Geral -22.017 

 

No grupo dos correctivos da volémia e das alterações electrolíticas verifica-se uma 

redução de 2% das quantidades compradas e de 15% do valor das compras dos primeiros 

nove meses do ano, que se explica, pelo menor consumo de albumina humana (consumo do 

stock de 2017). Partimos do pressuposto que as quantidades a comprar para 2019 serão 

muito semelhantes às que se estima adquirir em 2018, à excepção da albumina que será 

bastante superior, pelo que o valor global deverá ser 2,6% acima de 2018. 
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Quadro 9.5: Compras Corretivos Volémia - quantidades- Jan a Set 2017e 2018 

 
Qtd. 2018 
Jan a Set 

Qtd. 2017 
Jan a Set 

% Var. 
quant. 

% Var 
valor 

Correctivos da volémia e das 
alterações electrolíticas 

205.489 210.684 -2% -15% 

Correctivos das alterações hidro 
electrolíticas 

203.490 207.940 -2% -10% 

Correctivos do equilíbrio ácido-base     420 540 -22% -35% 

Medicamentos captadores de iões          -155 34 -556% -51% 

Soluções para hemodiálise                1.134 980 16% 16% 
Substitutos do plasma e das fracções 
proporcionais 

600 1.190 -50% -54% 

Quanto ao grupo dos medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores, a quantidade de 

citotóxicos comprada nos 9 meses de 2018 é 6% superior à quantidade adquirida no mesmo 

período de 2017 e o valor das compras é superior em 11% (comparando valores brutos). A 

diferença do valor das compras será bastante superior quando compararmos os valores 

líquidos de créditos (ainda não apurado para 2018). O valor dos créditos emitidos até à data 

em 2018 é muito inferior aos emitidos em 2017, pelo que é de crer que a diferença no valor 

líquido das compras seja bastante superior aos 11% que resultam da comparação do valor 

bruto. 

Assume-se que a quantidade comprada de citotóxicos irá aumentar em 2019 cerca de 2%, e 

que não se sentirá o impacto da redução dos preços, porque não se prevê a introdução de 

genéricos nos principais citotóxicos consumidos. Assume-se que o nível de créditos a emitir 

em 2019 será semelhante ao que se estima para 2018. Assim, pressupomos um aumento de 

4% no valor das compras de citotóxicos.  

No grupo das hormonas há um aumento de 3% das quantidades compradas e de 43% do 

valor das compras, que se deve ao agravamento do preço dos medicamentos goserelna 

(+51%), abiraterona (+29%) e exemestano (+43%). Considerando que o valor dos créditos 

emitidos em 2018 é bastante inferior ao de 2017, assumimos que as quantidades compradas 

deste grupo de medicamentos serão muito semelhantes às de 2017, mas haverá um aumento 

de 10% do seu valor. Para 2019 prevê-se um aumento face a 2018 de 4% no valor. 

Quadro 9.6: Compras antineoplásicos e imunomoduladores - Jan a Set 2017e 2018 

 
Qtd. 2018 
Jan a Set 

Qtd. 2017 
Jan a Set 

% Var. 
quant. 

% Var 
valor 

Medicamentos antineoplásicos e 
imunomoduladores 

231.404 218.500 6% 11% 

Citotóxicos  82.813 75.320 10% -9% 

Hormonas e anti-hormonas  137.974 133.997 3% 43% 

Imunomoduladores  10.617 9.183 16% 18% 
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No grupo das vacinas e imunoglobulinas adquiriram-se menos 70% de vacinas que nos 

primeiros 9 meses de 2017, o que se explica pelo facto de em 2017 ter-se adquirido a 

quantidade concursada para dois anos de algumas vacinas. Para 2019 prevê-se que a 

quantidade a comprar seja semelhante à registada em 2017 e que o valor destas aquisições 

seja superior em 2% ao valor estimado para 2018. 

No grupo do material de penso e gases medicinais, uma vez que não se prevêem aumentos 

relevantes no nível de produção cirúrgica e de internamento, assume-se que a quantidade a 

adquirir em 2019 será apenas ligeiramente superior à de 2018 e o valor das compras 1,5% 

superior. 

No grupo dos medicamentos do sistema nervoso central, verifica-se um aumento de 15% 

das quantidades compradas nos primeiros 9 meses de 2018, tendo o valor das compras sido 

7% superior ao das registadas no mesmo período de 2017. Para 2019 prevê-se um aumento 

de 1,8% do valor que se estima registar em 2018.  

No grupo dos medicamentos do aparelho cardiovascular, o valor médio dos produtos 

comprados nos primeiros 9 meses de 2017 foi de 69 cêntimos e no mesmo período de 2018 

foi de 37 cêntimos, o que se explica em grande medida pela redução muito substancial do 

preço da isoprenalina, da noradrenalina, da adrenalina e da digoxina. Considerando que as 

quantidades compradas nestes 9 meses são 9% superiores ao período homólogo, prevê-se 

que para 2019 haja um aumento de 1,1 do valor gasto.  

Quadro 9.7: Compras Medicamentos do aparelho cardiovascular - Jan a Set 2017e 2018 

 
Qtd. 2018 
Jan a Set 

Qtd. 2017 
Jan a Set 

% Var. 
quant. 

% Var 
valor 

Medicamentos do aparelho 
cardiovascular 146.956 134.021 9% -42% 

Antiarrítmicos         5.852 6.014 -3% 13% 

Antidislipidémicos       13.390 9.076 48% 41% 

Anti-hipertensores      106.941 98.774 8% 4% 

Cardiotónicos      2.385 1.922 24% -82% 

Simpaticomiméticos     6.350 6.860 -7% -63% 

Vasodilatadores   11.358 10.970 4% 15% 

Venotrópicos         680 405 68% 44% 
 

A quantidade de reagentes e testes de diagnóstico adquiridos sofreu uma redução de 13%, 

ainda que o consumo só tenha diminuído 3% face ao consumido nos 9 meses de 2017 (stock 

de produtos no final de 2017). Assim, para 2018 estima-se que a quantidade comprada seja 

8% inferior à de 2017 e o valor também 8% menor, já que não há praticamente alteração do 
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preço médio dos reagentes.. Para 2019, prevemos um aumento de 3% na quantidade e valor 

das compras destes produtos face ao adquirido em 2018  

O valor das compras de material de consumo clínico e outros materiais realizadas nos 

primeiros 9 meses de 2018 é 11% inferior ao registado no mesmo período de 2017. 

Quadro 9.8: Compras Material de Consumo Clínico e Outros Materiais- Jan a Set 2017e 2018 

Qtd. Jan a 
Set 2018 

Val. Jan a 
Set 2018   

Qtd. Jan a 
Set 2017 

Val. Jan a Set 
2017 

Var. 
Qtd. 

Var. 
Val. 

Total Compras Material de 
Consumo Clínico e Outros 

9.158.200 3.377.202 
 

9.858.378 3.742.812 -8% -11% 

              

Reagentes 970.918 969.075 
 

1.096.849 1.075.341 -13% -11% 

Reagentes Patologia Clínica 931.899 895.645 
 

1.054.977 989.001 -13% -10% 

Reagentes imunohemoterapia 39.019 73.430 
 

41.872 86.340 -7% -18% 
  

    
  

 

Material Penso 2.586.131 113.561 
 

3.034.997 142.357 -17% -25% 
  

    
  

 

Artigos Cirúrgicos 2.422.853 323.587 
 

2.313.957 311.331 4% 4% 
  

    
  

 

Material de tratamento 1.127.177 523.528 
 

1.244.986 701.100 -10% -34% 
  

    
  

 

Mat. Electromedicina 76.456 31.588 
 

71.687 36.535 6% -16% 
  

    
  

 

Material de Laboratório 437.933 60.564 
 

700.638 81.798 -60% -35% 
  

    
  

 

Próteses 1.576 869.983 
 

1.674 892.450 -6% -3% 

Próteses Cardiologia 168 666.502 
 

166 669.925 1% -1% 
Próteses Cirurgia Geral e 
Urologia 

256 20.720 
 

215 16.338 16% 21% 

Próteses CPRE 57 13.677 
 

51 14.225 11% -4% 

Próteses Oftalmologia 682 49.590 
 

768 54.172 -13% -9% 

Próteses Ortopedia 413 119.494 
 

474 137.790 -15% -15% 
  

    
  

 

Material Osteosíntese  2.319 167.946 
 

2.390 157.233 -3% 6% 
  

    
  

 

Outro Material Cons. Clínico 1.532.837 317.371 
 

1.391.200 344.666 9% -9% 

Relativamente ao material de penso, que inclui ligaduras, compressas, malhas tubulares, 

adesivos, pensos e outro material de penso, verifica-se uma redução de 25% no valor das 

compras, que é consequência, em grande medida, de se terem adquirido menos pensos com 

sistema de vácuo, que são muito caros, bastante menos malhas tubulares e bandas adesivas. 

Estimamos que as compras em 2018 fiquem 15% abaixo do valor de 2017. Para 2019 

prevemos um aumento de 2%, em relação a 2018, do valor das compras deste grupo de 

produtos. 

Relativamente ao material cirúrgico, que inclui trocards, cânulas, mandris, pinças, máquinas 

de sutura, clips e suturas, entre outros, verifica-se um aumento de 4% no valor (e quantidade) 

das compras, que é consequência, em grande medida, de se terem adquirido mais 20% de 

máquinas de sutura e mais 47% de recargas de máquinas de sutura, mais 57% de luvas de 
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micro-cirurgia e mais 19% de mandris para trocard. Para 2019, não se prevendo aumentos 

relevantes da actividade cirúrgica, prevemos que o valor das compras deste grupo seja muito 

próximo do valor estimado para 2018. 

Em relação ao material de tratamento, que inclui seringas, cateteres, agulhas, sondas de 

aspiração, tubos e muitos outros materiais, há uma diminuição de 10% na quantidade de 

material adquirido nos 9 primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período de 

2017 e uma redução de 34% no valor gasto, o que se justifica, essencialmente, pelo facto de 

terem adquirido apenas 30 sistemas de aquecimento de fluídos, quando no ano passado se 

adquiriram 390 e apenas 700 sondas vesicais, quando em 2017 foram compradas 11.180, 

menos 58% de conjuntos de victrectomia, menos 17% de cateteres e menos 34% de cateteres 

centrais, menos material de CPRE e menos sondas gástricas. Para 2019 prevemos uma 

aumento face a o valor gasto em 2018 de 6%. 

Quanto ao material de laboratório há uma diminuição de 60% na quantidade de material 

adquirido nos 9 primeiros meses do ano e uma redução de 34% nos gastos da aquisição 

destes materiais, o que é resultado de se terem adquirido menos 15% de sistemas fechados de 

colheita de sangue, menos 18% de agulhas, menos 22% de lancetas, menos 835 de 

microcuvetes, menos 92% de contentores e praticamente não se terem comprado pipetas. 

Utilizou-se stock adquirido em 2017. Estimamos assim que o valor anual comprado em 2018 

fique 26% abaixo do de 2017. Para 2019 prevemos um aumento face a 2018 de 8%.. 

Quanto às próteses de ortopedia, os gastos foram 15% inferiores em relação ao mesmo 

período do ano passado, em virtude de terem sido realizadas menos cirurgias da anca. Não se 

prevê que até ao final do ano seja possível recuperar-se a actividade cirúrgica, aliás, prevê-se 

uma ligeira descida, pelo que se estima que as compras de próteses de ortopedia e seus 

componentes tenham uma redução de 20% face a 2017. Em 2019 espera-se poder recuperar 

um pouco a lista de espera de artroplastia de anca estando prevista a aquisição de 700 

componentes a utilizar nas cirurgias da anca, joelho e braço. num total de cerca de 230 mil 

euros. 

Quadro 9.9: Compras Próteses Ortopedia- Jan a Set 2017e 2018 

Qtd. Jan a 
Set 2018 

Val. Jan a 
Set 2018   

Qtd. Jan a 
Set 2017 

Val. Jan a 
Set 2017 

Var. 
Qtd. 

Var. 
Val. 

Próteses Ortopedia 413 119.494 
 

474 137.790 -15% -15% 

Da anca 277 61.919  330 89.865 -19% -45% 

Da bacia 0 0  15 1.268 - - 

Do joelho 136 57.575  127 42.911 7% 25% 

Da mão e ombro 0 0  2 3.747 - - 
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No que respeita às próteses de cardiologia, as quantidades adquiridas foram muito 

semelhantes às do ano passado. Para 2019 está prevista a aquisição de 210 dispositivos 

utilizados na colocação de pacemakers e cardio-desfibrilhadores (89 pacemakers, 16 CDI, 53 

geradores de pacemakers e 4 geradores de CDI, e os respectivos eléctrodos.)  

Quadro 9.10: Compras Próteses Cardiologia- Jan a Set 2017e 2018 

Qtd. Jan a 
Set 2018 

Val. Jan a 
Set 2018   

Qtd. Jan a 
Set 2017 

Val. Jan a 
Set 2017 

Var. 
Qtd. 

Var. 
Val. 

Próteses Cardiologia 168 666.502 166 669.925 1% -1% 

Pacemaker tripla câmara 2 11.130 
 

2 11.130 0% 0% 

Pacemaker monocâmara    47 62.264 
 

40 53.625 15% 14% 

Pacemaker dupla camara  40 84.906 
 

59 126.246 -48% -49% 

Gerador pacemaker monocâmara 11 16.324  7 10.388 36% 36% 

Gerador pacemaker dupla câmara  8 27.984  10 30.910 -25% -10% 
Cardiodesfibrilhador 
monocâmara    

16 193.662  13 155.502 19% 20% 

Cardiodesfibrilhador 
c/ressincroniz. 

9 174.900  10 195.570 -11% -12% 

Gerador de cardiodesfibrilhador 4 77.804  5 75.472 -25% 3% 

Eléctrodo de estimulação 2 1.230    100% 100% 

Eléctrodo de desfibrilhador 3 1.845  2 1.230 33% 33% 

Eléctrodo ventricular 11 2.030  5 1.113 55% 45% 

Eléctrodo auricular 12 2.645  11 2.220 8% 16% 

Implantável de longa duração 3 9.779  2 6.519 33% 33% 
 

No que toca às lentes intraoculares, verifica-se uma redução de 13% nas quantidades 

compradas, em virtude de terem sido realizadas menos cirurgias de catarata. Contudo, 

estimamos que até ao final do ano seja possível recuperar-se a lista de espera e assim o valor 

das compras deverá ficar muito próximo do valor gasto em 2018. Para 2019 prevê-se uma 

manutenção do valor das compras.  

Quadro 9.11: Compras Próteses Oftalmologia- Jan a Set 2017e 2018 

Qtd. Jan a 
Set 2018 

Val. Jan a 
Set 2018   

Qtd. Jan a 
Set 2017 

Val. Jan a 
Set 2017 

Var. 
Qtd. 

Var. 
Val. 

Próteses Oftalmologia 682 49.590 768 54.172 -13% -9% 

Lente afáquica 20 2.226 
  

 100% 100% 

Lente câmara posterior dobrável 653 42.223 
 

756 48.883 -16% -16% 

Lente fáquica 4 1.484 
 

8 2.968 -100% -100% 

Lente intraocular 5 3.657  4 2.321 20% 37% 
 

Foram adquiridas mais 12% de próteses para hernioplastia, embora se tenha gasto menos. 

Para 2019 prevê-se a aquisição de um número muito semelhante de próteses para reparação 
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de hérnias (não se perspectiva a contratação de actividade cirúrgica adicional), pelo que o 

valor a gastar será semelhante ao que se estima para 2018. 

No material de osteossíntese, apesar da diminuição do número de intervenções cirúrgicas 

de ortopedia (757 em Setembro 2018 para 911 em Setembro de 2017), verifica-se um 

aumento de 6% do valor gasto. Seleccionando apenas alguns exemplos de produtos, 

observamos que há um aumento significativo de quantidades compradas e nalguns casos o 

preço médio é superior (por se utilizarem outros materiais mais caros). Isto tem que ver com 

o facto de se ter terminado o ano de 2017 com stocks muito baixos destes produtos (ao 

contrário de 2016) e por isso ter-se que comprar no início de 2018. Para 2019 prevê-se um 

valor de compras semelhante ao de 2018.  

Quadro 9.12: Compras Mat. Osteossíntese- Jan a Set 2017e 2018 

Qtd. Jan a 
Set 2018 

Val. Jan a 
Set 2018   

Qtd. Jan a 
Set 2017 

Val. Jan a 
Set 2017 

Var. 
Qtd. 

Var. 
Val. 

Osteossíntese – alguns produtos 

T2 - cavilha 129 50.947  110 39.598 15% 22% 

Parafusos 625 26.861  723 25.829 -16% 4% 

Placas 57 21.634  65 27.068 -14% -25% 

T2 - gamma parafuso 116 14.223  87 11.795 25% 17% 

T2 - parafusos 261 11.476 234 11.096 10% 3% 

Artroscopia-lâmina 51 4.391 40 3.444 22% 22% 

Substituto ósseo  6 3.333     100% 100% 

Cimento alta densidade 77 2.984  50 1.961 35% 34% 

SPS parafuso 265 2.453  181 1.535 32% 37% 

SPS placa 19 1.577  25 1.028 -32% 35% 

Artroscopia-ponteira 15 2.768  10 1.845 33% 33% 

Cavilha elástica 21 2.498  17 2.123 19% 15% 
 

Nos quadros abaixo apresentam-se as previsões para 2019 das compras, em quantidades e 

valor, dos medicamentos, reagentes e outros produtos farmacêuticos, bem como dos materiais 

de consumo clínico e outros materiais.  
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Quadro 9.13: Compras Medicamentos – Anual 2016, 2017, Estimativa 2018 e Previsão 2019 

GFT Descrição 
2016 - Real 2017 - Real 2018 – Estimativa 2019 –Previsão Tx. Var. 

Val. Líq. Qtd. Val. Liq Qtd. Val. Líq. Qtd. Val. Liq Qtd. 
Val. 
líq 

Qtd. 

Medicamentos anti-infecciosos 1.755.230 322.578 1.212.258 263.164 1.533.698 248.431 1.582.505 250.970 3% 1% 

Sistema nervoso central 260.876 329.910 308.228 330.237 350.278 388.073 356.430 394.220 2% 2% 

Aparelho cardiovascular 161.614 172.249 115.469 176.328 70.824 198.907 71.627 202.320 1% 2% 

Sangue 123.501 72.528 609.343 73.085 554.631 68.945 596.072 71.550 7% 4% 

Aparelho respiratório 33.354 59.187 39.927 59.461 53.840 64.827 54.336 64.830 1% 0% 

Aparelho digestivo 42.648 154.293 39.061 141.158 75.740 173.480 77.073 173.230 2% 0% 

Aparelho geniturinário 17.139 13.171 18.905 14.323 23.545 17.143 23.503 16.765 0% -2% 

Medicamentos das doenças endócrinas 222.785 895.875 190.073 1.542.070 164.754 1.233.557 167.948 1.254.825 2% 2% 

Aparelho locomotor 65.417 42.367 44.211 43.929 45.133 44.542 45.077 44.180 0% -1% 

Medicamentos antialérgicos 4.074 10.930 6.502 12.872 5.764 15.982 5.770 16.000 0% 0% 

Nutrição 76.271 35.830 91.498 42.644 110.660 44.981 110.714 44.960 0% 0% 
Correctivos da volémia e das alterações 
electrolíticas 

292.470 305.603 249.226 284.718 
222.732 283.744 228.566 286.800 

3% 1% 

Medicamentos - afecções cutâneas 73.738 44.107 77.360 80.275 82.898 114.775 83.030 114.260 0% 0% 
Medicamentos - afecções 
otorrinolaringológicas 

587 113 710 155 
1.107 226 1.101 225 

-1% 0% 

Medicamentos - afecções oculares 41.664 4.343 72.057 4.391 173.499 5.764 174.708 5.865 1% 2% 

Antineoplásicos e imunomoduladores 3.708.883 292.728 3.477.665 314.584 4.405.353 321.701 4.539.012 338.060 3% 5% 
Medicamentos - tratamento de 
intoxicações 

87.720 15.021 81.675 16.340 
87.864 16.121 92.655 17.000 

5% 5% 

Vacinas e imunoglobulinas 381.734 45.113 579.201 51.138 519.453 34.547 527.183 34.596 1% 0% 

Meios de diagnóstico 81.506 8.537 74.446 8.906 79.432 8.396 85.069 9.445 7% 12% 

Gases medicinais e outros produtos 435.699 468.007 499.669 517.039 427.741 492.216 433.974 496.500 1% 1% 

Matérias Primas e Manipulados 5.540 10.638 4.816 6.679 5.558 1.725 6.121 1.900 10% 10% 

Produtos para saúde oral 14.268 4.876 7.353 2.418 9.712 2.190 9.960 2.300 3% 5% 
Absorventes 1.542 132 1.893 162 1.274 110 1.400 120 10% 9% 

Total 7.888.261 3.308.136 7.801.548 3.986.076 9.005.492 3.780.383 9.273.834 3.840.921 3% 2% 
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Quadro 9.14: Compras Material de Consumo Clínico e Outros Materiais – Anual 2016, 2017, Estimativa 2018 e Previsão 2019 

GFT Descrição 
2016 - Real 2017 - Real 2018 – Estimativa 2019 –Previsão Tx. Var. 

Val. Líq. Qtd. Val. Liq Qtd. Val. Líq. Qtd. Val. Liq Qtd. Val. líq Qtd. 

Reagentes 1.585.987 1.654.331 1.535.797 1.667.862 1.439.792 1.511.474 1.468.588 1.556.818 2,0% 3,0% 
            

Material Penso 171.306 3.729.237 169.818 3.744.716 173.704 4.003.426 175.441 4.063.478 1,0% 1,5% 
            

Artigos Cirúrgicos 347.114 2.914.011 407.617 3.024.812 477.235 3.546.366 467.690 3.546.657 -2,0% 0,0% 
            

Material de tratamento 814.908 1.666.491 1.034.648 1.705.194 795.744 1.714.349 813.250 1.748.636 2,2% 2,0% 
            

Mat. Electromedicina 35.633 104.295 44.528 97.034 47.871 114.684 48.254 114.535 0,8% -0,1% 
            

Material de Laboratório 104.809 1.017.751 119.082 1.179.385 91.319 651.404 93.781 671.597 2,7% 3,1% 
            

Próteses 1.143.982 2.561 1.182.936 2.335 1.123.506 2.303 1.002.699 2.357 -10,8% 2,3% 

Próteses Ortopedia 222.649 779 186.082 629 175.014 583 229.979 700 31% 20% 

Próteses Oftalmologia 81.700 1.146 69.525 1.004 75.094 1.053 75.996 1.065 1,2% 1,2% 

Próteses Cirurgia Geral 18.578 321 25.390 323 27.490 370 27.342 368 -0,5% -0,5% 

Próteses Cardiologia 797.116 236 879.717 245 823.892 223 645.50 210 -21,0% -5,8% 

Próteses CPRE 23.939 79 22.222 134 22.016 74 23.882 80 8,5% 8,5% 
            

Material Osteosíntese  226.171 3.409 199.508 2.772 243.763 3.416 238.888 3.348 -2,0% -2,0% 
            

Outro Material Consumo Clínico 517.640 1.977.259 493.705 1.972.505 497.231 2.340.155 507.325 2.368.939 2,0% 1,2% 
            

Material de consumo hoteleiro 212.161 1.087.794 259.550 1.126.570 235.331 1.076.681 224.550 1.050.563 -4,6% -2,4% 
            

Material consumo administrativ 147.132 6.495.730 153.233 6.547.547 149.438 5.336.165 145.025 5.321.660 -3,0% -0,3% 
            

Material de manutenção e 
conservação 

126.971 51.342 126.557 54.802 106.353 59.594 110.450 60.210 3,9% 1,0% 
                

Outro Material Consumo  5.212 156.172 6.381 241.237 5.182 225.750 5.000 220.200 -3,5% -2,5% 
            

Total  5.439.028 20.860.383 5.733.360 21.366.771 5.386.469 20.585.767 5.300.941 20.728.998 -1,6% 0,7% 
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10. PLANO DE INVESTIMENTOS: INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS 

10.1. DESCRIÇÃO DOS INVESTIMENTOS 

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. 

Foi submetida em 2016 uma candidatura ao programa Portugal 2020 para substituição dos 

equipamentos do serviço de radiologia que apresentam diversos problemas decorrentes da idade 

e da atividade intensa, bem como da desatualização tecnológica. A candidatura foi aprovada, mas 

por vicissitudes processuais do procedimento concursal não foi possível dar-lhe execução em 

2017, tendo transitado para 2018 com novo processo de aquisição, mas apenas parte dos 

equipamentos será instalada até ao final do ano. Foi necessário proceder a novo concurso para 

aquisição do equipamento TAC e do mamógrafo, que está presentemente em fase de pedido de 

esclarecimentos, pelo que se estima que apenas no primeiro trimestre de 2019 todos os 

equipamentos estejam devidamente instalados e em funcionamento. 

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. Foi inscrito no plano de 2018, mas 

não foi possível dar-lhe execução, pelo que esperamos que seja viável em 2019 candidatar-se este 

projecto a fundos comunitários e executá-lo, pelo menos parte, ainda em 2019. 

O concurso para aquisição de vários equipamentos do Bloco Operatório, onde se incluem seis 

estações de anestesia para substituição das que estão em utilização e que estão completamente 

obsoletas, bem como de uma mesa operatória de ortopedia e uma torre de laparoscopia – 

investimento inscrito no plano de 2018 – está em fase de apresentação de propostas, pelo que se 

prevê que a adjudicação possa ocorrer até o final do ano, mas a sua perfeita operacionalidade, que 

passa pela integração dos equipamentos com o sistema informático do Bloco, só deverá acontecer 

no primeiro trimestre de 2019. 



 

ML  
 

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

importante de investimentos, onde se inclui 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, deu-se início ao 

processo concursal das várias obras, mas apenas a do polo de saúde da Messejana está adjudicada, 

pelo que apenas esta terá execução em 2018. As restantes avançarão em 2019. O da Vidigueira 

aguarda alteração ao projeto de execução para lançamento do concurso 

Espera-se que ainda em 2018 seja submetida uma candidatura ao programa Portugal 2020 para 

financiamento da construção de um novo edifício do Centro de Saúde de Ourique. Estamos a 

aguardar parecer favorável do projeto de execução por parte da ARSA e após obtenção do mesmo 

e logo que seja conhecido o aviso de abertura de candidatura, esta será submetida, esperando-se 

que até ao final de 2019 se possa dar início à obra. 

Em 2019 será também submetida uma candidatura para financiamento da Requalificação do 

edifício do Centro de Saúde de Moura, com o objetivo de criar gabinetes de consulta e uma área 

reservada a atividades de reabilitação motora. 

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

sua instalação têm constado nos orçamentos de investimentos dos últimos anos, mas, mais uma 

vez, tiveram que ser adiadas, prevendo-se que em 2019 possa submeter-se uma candidatura a 

fundos comunitários e ter, pelo menos, o projecto de execução da adaptação das instalações 

aprovado. 

Em diversos serviços foram identificados vários equipamentos médicos cuja substituição é 

premente, mas em virtude de restrições orçamentais não é possível dar-lhes execução, pelo que 

estão inscritos no plano para 2019 apenas os que são absolutamente inadiáveis, num investimento 

total de 310 mil euros. 

Outro investimento que foi inscrito no orçamento de 2018, mas cuja execução foi adiada foi o da 

beneficiação da rede estruturada e do Datacenter, a unificação dos servidores e das comunicações 

e outras melhorias das TIC. A candidatura submetida não foi aprovada e aguarda-se a publicação 

do aviso de abertura de novas candidaturas, esperando que até ao final de 2019 todos as novas 

tecnologias estejam instaladas. 
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O levantamento de necessidades de investimento identificou inúmeros investimentos, alguns 

muito prementes. Contudo, as restrições orçamentais não permitem dar execução a todos, pelo 

que foram inscritos no plano para 2019 apenas os seguintes, considerados mais prioritários: 

Quadro 10.1: Valor dos Investimentos previstos para 2019 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 12/2018 04/2019 

Modernização do Equipamento de 
Imagiologia - Substituição do Mamógrafo 

42.642 241.638 6,9 anos 284.280 12/2018 04/2019 

Aquisição e Instalação de Equipamento de 
Ressonância Magnética 

225.000 1.275.000 7 anos 1.500.000 12/2019 12/2020 

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 01/2019 06/2019 

Atualização do sistema de fornecimento 
automático de medicamentos e material 
de consumo clínico (Pyxis®) 

132.500 132.500 5 anos 265.000 04/2019 12/2019 

 Construção de Bloco de Partos 30.000 170.000 12 anos 200.000 09/2019 04/2020 

Requalificação do edifício do Centro de 
Saúde de Mértola 

47.305 268.061 10 anos 315.366 11/2018 06/2019 

Requalificação do edifício do Centro de 
Saúde de Moura 

22.500 127.500 10 anos 150.000 08/2019 12/2019 

Construção do Centro de Saúde de 
Vidigueira  

253.452 1.436.228 15 anos 1.689.680 06/2019 12/2020 

Construção do Centro de Saúde de 
Ourique  

216.601 1.227.403 15 anos 1.444.004 12/2018 12/2019 

 Substituição de equipamento do Serviço 
de Oftalmologia 

50.000 50.000 4,7 anos 100.000 04/2019 06/2019 

Aquisição e instalação de 4 estações de 
saúde oral 

60.000 60.000 7 anos 120.000 06/2019 12/2019 

Nota: nos projectos candidatados ou a candidatar a fundos comunitários considera-se 15% do valor do 

investimento financiado com verbas próprias. Contudo, na proposta de Orçamento Financeiro considera-se 
50% para os projectos a candidatar e os candidatados, mas cuja decisão de aprovação ainda não é 
conhecida. 

 
A execução financeira dos investimentos inscritos na proposta de Orçamento submetida à DGO, 

que totalizam um volume financeiro de 8.023.731€, dos quais serão executados em 2019 

3.947.255€ e em 2020 2.975.818€, terá a seguinte repartição pelos vários anos: 
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11. PLANO DE REESTRUTURAÇÃO E REDUÇÃO DE CUSTOS 

REDUÇÃO DE GASTOS OPERACIONAIS, GASTOS COM CONSULTORIA, 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 contração do volume de negócios, em grande medida devido à redução 

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

gastos operacionais seja ligeiramente superior ao registado em 2017 (mais cerca de 600 mil euros), 

dados os custos adicionais derivados das decisões administrativas do descongelamento das 

carreiras, da passagem do PNT das 40H para as 35H, do pagamento do suplemento aos enfermeiros 

especialistas e do aumento do valor da hora extraordinária. Para 2019 prevê-se um aumento de 

cerca de 1 milhão e 600 mil euros face ao estimado para 2018, na sequência das razões 

anteriormente referidas. 

No total das principais rúbricas de custos (Consumos, FSE e Gastos com Pessoal) verifica-se uma 

redução de 11 milhões e 356 mil euros do ano 2010 para o ano 2018, o que equivale a uma redução 

de 11%, que é acompanhada de um decréscimo de 3 milhões e 247 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 comparação entre os anos de 2018 e 2019 

evidencia um crescimento de 1 milhão e 865 mil euros dos gastos operacionais que decorre do 

aumento dos gastos com o pessoal, conforme explicado. 

No Orçamento de 2018 não foram previstos alguns custos que vieram a verificar-se ao longo do ano, 

como sejam:  

• a despesa com o descongelamento das carreiras, que no ano de 2018 estima-se que seja de 

454.834€; 

• a despesa com o pagamento do suplemento aos enfermeiros especialistas que totaliza, 

durante o ano de 2018, a quantia de 336.352,50€; 

• o custo com o reforço das equipas após a alteração do horário semanal de trabalho das 40 

para as 35 horas, que totaliza 343.204,23€. 

Para 2019, o impacto destas despesas acrescidas será superior, dado que algumas das medidas 

legislativas só tiveram aplicação numa parte do ano, designadamente, as seguintes: 
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• Progressões nas carreiras 

Para o ano de 2019 a estimativa é de 756.533,54 €. Ou seja, o impacto desta medida ao longo dos 

2 anos de pagamento, de forma faseada, é de 1.125.130,90€; 

•  Suplemento Remuneratório aos Enfermeiros Especialistas de acordo com o Decreto-

Lei 27/2018, de 27 de Abril 

Foram atribuídas 158 vagas à ULSBA. Até à data presente 151 enfermeiros especialistas estão a 

receber 150 € mensais, o que perfaz 271.800 € de suplementos por ano, acrescido dos respectivos 

encargos sociais cujo valor é 64.552.50 €, o que totaliza a quantia anual de 336.352,50 €. Para o 

ano de 2019 o impacto será igual, já que os enfermeiros apesar de terem começado a receber em 

Maio de 2018, foram-lhes pagos os retroativos a Janeiro. Se o número de enfermeiros especialistas 

aumentar para os 158, então o custo acrescido será de 351.945€. 

• PNT 35H 

Com a transição dos profissionais em regime de CIT com carga horária semanal de 40 horas para 

35 horas houve autorização para a contratação, a partir de Julho, de 35 profissionais, cuja despesa 

até final do ano será de 343.204,23 €. Para 2019 o impacto será de 688.149€. 

Refira-se ainda que a contratação destes profissionais é manifestamente insuficiente para fazer 

face ao novo regime de horário semanal, pelo que haverá necessidade de recorrer à prestação de 

trabalho extraordinário. 

• Reposição do regime de trabalho no âmbito do SNS – Lei 114/2017, de 29 de Dezembro 

(LO2018) 

Relativamente ao trabalho extraordinário foi reposto na íntegra o pagamento das horas 

extraordinárias prestadas nos termos do nº 2 do Artigo 1º do Decreto-Lei 62/79, de 30 de março, 

conforme ponto 2, do artigo 41º e, de forma faseada, do trabalho noturno ao sábado depois das 

13 horas e aos domingos, conforme ponto 3, do artigo 41º. 

• Outros factores explicativos do aumento de despesa: 

O aumento do salário mínimo de 580 € para 600 € no ano de 2019 terá um impacto na despesa de 

aumento de 80.158,27€; A transição de 18 Assistentes Operacionais para Assistentes Técnicos, 

com um acréscimo de 21.784,11€ e a transição de 1 Assistente Técnico para Técnico Superior, 

com um acréscimo de 4.193 €. 

Os gastos com as deslocações e estadas previstos para 2019 ficam 21% abaixo dos 247.877€ 

verificados em 2010 e quase ao mesmo nível dos que se estima registar em 2018, cumprindo-se 
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assim o pressuposto de manutenção dos gastos face a 2018 previsto nas instruções dos IPG para 

2019. Ainda assim, com o plano colocado em prática no 2º semestre de 2018 nos CSP, com 

reorganização do sistema de transportes, espera-se reduções superiores.   

Relativamente às ajudas de custos, estão orçamentados para 2019 gastos num total de 105.464€, 

mais 10% que o valor registado em 2010, mas o mesmo valor que se estima registar em 2018. 

Quanto às despesas com projectos e consultoria, estão inscritos em orçamento 72.995€ que 

apesar de ser quatro vezes mais que o que estima registar em 2018, é um valor não relevante e 

perfeitamente justificado tendo em conta os projectos de investimento que serão executados em 

2019. 

A redução dos custos com comunicações é muito expressiva, já que a previsão é de que em 2019 os 

gastos sejam inferior em 47% 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. Para 2019 prevê-se que os gastos neste rubrica seja os 

mesmos que os que se estima registar em 2018 – 185.342€. 

Quadro 11.1: Plano de Redução de Custos 2019– Gastos Operacionais e comparação com execução anos anteriores 

PRC 
 
Euros 

Previsão 
2019 

Estimado 
2018 

2017 
Variação 2019/2018 

Absoluta % 

CMVMC 13.219.376 13.384.020 13.578.397 -164.644 -1,2% 

FSE 25.774.159 26.048.543 26.080.641 -274.384 -1,1% 

Gastos com o pessoal 54.245.654 51.941.512 50.370.521 2.304.142 4,4% 

Valorizações Remuneratórias 756.554 368.577 0 387.977 105% 

 Indemnizações 0 0 47.894 0 0,0% 

Total dos Gastos operacionais 93.239.189 91.374.075 90.029.559 1.865.114 2,0% 

Volume de Negócios 88.577.238 85.925.848 85.362.017 2.651.390 3,1% 

 Subsídios à Exploração 88.577.238 85.925.848 85.362.017 2.651.390 3,1% 

 Indemnizações compensatórias 0 0 0 0 - 

Peso dos Gastos no VN 1,0526 1,0634 1,0547 -0,011 -1,0% 

Deslocações/Estadas 192.100 195.392 216.250 -3.292 -1,7% 

Ajudas de custo 105.464 105.464 98.059 0 0,0% 

Gastos com comunicações 185.342 185.342 191.457 0 0,0% 

Gastos com a frota automóvel 313.200 313.200 315.093 0 0,0% 

Gastos com a contratação de estudos, pareceres, 
projectos e consultoria 

72.995 15.965 27.627 57.030 357,2% 
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REDUÇÃO DE GASTOS COM VIATURAS 

A previsão para 2019 dos gastos com viaturas, incluindo as utilizadas em regime de renting e 

leasing, incluindo os juros da locação financeira, é de um total de 313.200€, o mesmo que se 

estima registar em 2018 e 0,6% abaixo do registado em 2017. 

Quadro 11.2: Plano de Redução de Custos – Custos com Viaturas 

U.M=Euros 
Previsão 

2019 
Estimado 

2018 
2017 2016 

Variação 
2019/2018 

N.º Viaturas 63 63 64 64 0 0,0% 

Gastos com viaturas 313.200 313.200 315.093 344.294 0 0,0% 

REDUÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS 

O número de trabalhadores previstos para 2019, não incluindo prestadores de serviços, é de 1.735, 

mais 26 trabalhadores que os que se estimam existirem no final do ano de 2018.  

Quadro 11.3: Plano de Redução de Custos – Número de Efetivos – sem prestadores de serviços 

PRC 
Previsão 

2020 
Estimativa 

2019 
Estimativa 

2018 
Execução 

2017 
Variação 

2019/2018 

Número Total de RH 1.735 1.735 1.709 1.651 26 1,5% 

N.º de Órgãos Sociais 6 6 5 5 1 20,0% 

N.º de cargos de direção 
sem O.S 

15 15 15 14 0 0,0% 

Nº de Efetivos sem O.S e 
sem cargos de direção 

1.714 1.714 1.689 1.632 25 1,5% 

Nº Efetivos/ Cargos 
Direção 

81,62 81,62 84,45 85,89 -2,83 3,35% 

Gastos com Dirigentes / 
Gastos com Pessoal 

0,91% 0,91% 0,95% 1,01% 0 0% 

 

O aumento de efetivos deve-se sobretudo à alteração/redução do PNT para 35 horas semanais, à 

contratação para diminuição de trabalho extraordinário, bem como à contratação de enfermeiros 

para reforçar ou criar novas equipas de unidades de cuidados na comunidade e a necessidade de 

reforço nas especialidades médicas mais carentes de forma a dar cumprimento às metas 

contratualizadas.  

Saliente-se que o Despacho Conjunto da Secretária de Estado da Saúde e do Secretário de Estado do 

Tesouro de 24.08.2018 que adapta a aplicação dos n.ºs 1 e 3 do artigo 145.º do Decreto-Lei 

n.º33/2018, de 15 de maio, às EPE integradas no SNS, definindo os critérios específicos de aprovação 

do PAO 2018, não obriga à manutenção dos gastos totais com pessoal e apenas à manutenção dos 

gastos com horas extraordinárias e prestações de serviços médicos. 
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Quadro 11.4- Plano de Redução de Custos -Evolução de trabalhadores por grupo profissional 

Grupo Profissional 

PAO 

2019 

(DGO) 

PAO 

2018 

(DGO) 

PAO 

2017 

(DGO) 

Estimado 

2018 

Execução 

2017 

Execução 

2015 

Execução 

2014 

Variação 

2019/2018 

(estimado) 

Pessoal Dirigente- Conselho de 

Administração 
6 5 5 5 5 5 5 1 

Pessoal Dirigente / Admins.Hosp. / 

Chefe Divisão 
12 12 12 12 12 10 9 0 

Médico (sem diretores clínicos) 161 161 174 160 155 165 160 1 

Enfermagem (sem enfermeiro 

diretor) 
602 573 565 591 559 540 528 11 

Técnico Superior Saúde 29 34 37 30 31 33 32 -1 

Técnico Superior 52 49 53 50 46 44 45 2 

Informática e outros  19 19 19 19 19 19 19 0 

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 129 128 134 129 126 122 123 0 

Assistente Técnico 264 270 247 245 246 245 246 19 

Assistente Operacional 396 386 407 404 396 397 391 -8 

Médicos em formação 65 70 90 64 57 63 76 1 

TOTAL 1.735 1.707 1.743 1.709 1.652 1.643 1.634 26 

TOTAL, excluindo médicos em 

formação 
1.670 1.637 1.653 1.645 1.595 1.580 1.558 25 

 

Quadro 11.5: Plano de Redução de Custos – Gastos com Recursos Humanos e comparação com execução anos anteriores 

PRC 
Previsão 

2020 
Previsão 

2019 
Estimativa 

2018 
Execução 

2017 

Variação 
2019/2018 

Absoluta % 

Gastos Totais com Pessoal = 
(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 

54.245.645 54.245.645 51.941.512 50.370.521 2.304.133 4,4% 

(a) Gastos com órgãos sociais 394.587 394.587 394.587 406.457 0 0,0% 

(b) Gastos cargos de direção - - - 361.315   

(c) Remunerações do Pessoal 43.585.917 43.585.917 41.707.855 39.690.015 1.878.062 4,5% 

(i) Vencimento Base+Sub.Férias e Natal 35.109.680 35.109.680 33.215.242 33.777.294 1.894.438 5,7% 

(ii) Outros Subsídios 8.476.227 8.476.227 8.492.613 8.184.626 -16.386 -0,2% 

(iii) Impacto da reposição dos direitos 
previstos em instrumentos de 
regulamentação colectiva de trabalho 

- - - - - - 

(v) Impacto estimado com valorizações 
remuneratórias não abrangidas por 
instrumentos de regulamentação colectiva de 
trabalho 

- - - - - - 

(d) Benefícios pós-emprego 44.390 44.390 44.390 57.740 0 0,0% 

(e) Restantes Encargos 10.218.325 10.218.325 9.792.245 9.807.100 426.080 4,4% 

(g) Rescisões/Indemnizações 2.436 2.436 2.436 47.894 0 0,0% 

Gastos Totais com Pessoal sem impacto das 
medidas identificadas em iii), iv) e g)  

10.659.738 10.659.738 10.233.658 10.319.191 426.080 4% 

Nota: Gastos não são os da óptica da Contabilidade Pública e sim os da Demonstração de Resultados. Valor das 
indemnizações é o montante descontado mensalmente para o Fundo de Compensação do Trabalho 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS A CONSIDERAR NA AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE ACTIVIDADE E ORÇAMENTO DAS 

ENTIDADES PÚBLICA EMPRESARIAIS (EPE), INTEGRADAS NO SNS (DESPACHO CONJUNTO DA SENHORA 

SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE E DO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DO TESOURO DE 24.08.2018)  

1. Redução dos Custos Anuais por doente padrão face ao valor base de 2018. 

Quadro 11.6: Evolução dos Gastos Operacionais por doente padrão  

PRC 
 
Euros 

Previsão 
2020 

Previsão 
2019 

Estimado 
2018 

2017 
Variação 2019/2018 

Absoluta % 

N.º de Doentes padrão 12.294 12.268 12.208 12.680 60 0,5% 

Custos Anuais Operacionais 
por doente padrão 

7.613 7.640 7.525 7.138 115 1,5% 

Meta 6.970 7.000 7.300 7.337 -300 -4,1% 

Nota: Gastos não são os da óptica da Contabilidade Pública e sim os da Demonstração de Resultados 

Uma das principais razões para o aumento dos gastos operacionais tem a ver com o crescimento da 

rubrica do pessoal, com os custos adicionais derivados, conforme já referido, das decisões 

administrativas do descongelamento das carreiras, da passagem do PNT das 40H para as 35H, do 

pagamento do suplemento aos enfermeiros especialistas e do aumento do valor da hora 

extraordinária. Para 2019 esse aumento será maior, dado que algumas das medidas têm impactos 

superiores por estarem a ser executadas na totalidade do ano. 

 

2. Manutenção dos custos globais com horas extraordinárias e prestações de serviços 

médicos em valores não superiores aos realizados em 2018 

Quadro 11.7: Evolução dos Gastos com H. Extraordinárias e Prestações de Serviços Médicos  

PRC 
 
Euros 

Previsão 
2020 

Previsão 
2019 

Estimado 
2018 

2017 
Variação 2019/2018 

Absoluta % 

Gastos com H. Extraordinárias 3.788.652 3.788.652 3.788.652 3.291.856 0 0,0% 

Gastos com Prestações de Serviços 
Médicos 4.410.995 4.410.995 4.530.995 4.373.266 -120.000 -2,6% 

Nota: Gastos não são os da óptica da Contabilidade Pública e sim os da Demonstração de Resultados 

 

De acordo com a Lei do Orçamento de Estado para 2018, Artigo 41º, ponto 2 houve lugar à 

reposição do regime de trabalho extraordinário na íntegra, no âmbito do SNS, conforme os termos 

do nº 2 do Artigo 1º do Decreto-Lei 62/79, de 30 de março, o que levou a um aumento dos gastos 

com horas extraordinárias. A este nível terá de haver um controlo e limitação do recurso ao 

trabalho extraordinário, obrigando a reorganização nos serviços. 

Em relação aos gastos com prestações de serviço médicos verificou-se uma diminuição por ter 

havido negociação com alguns prestadores em relação ao valor hora, verificando-se assim, uma 
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diminuição no global. Em 2019 terão de ser lançados Concursos Públicos para conseguir-se 

poupanças nos montantes afetos aos CPS.   

 

3. Manutenção dos custos com comunicações, deslocações, ajudas de custo e 

alojamento, bem como os associados à frota automóvel, com a contratação de 

estudos, pareceres, projetos e consultoria em valores não superiores aos realizados 

em 2018 

No ponto acima está evidenciado o cumprimento deste princípio. 

PLANO DE SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA 

Para dar cumprimento ao Orçamento proposto serão levadas a cabo, entre outras, as seguintes 

medidas:  

Descrição da medida 

Lançamento atempado de procedimentos concursais plurianuais, potenciando poupanças nos 
montantes de aquisição 

Reavaliação dos acréscimos e suplementos. 

Concursos Públicos com revisão em baixa dos contratos de prestação de serviços médicos  

Redução em 15% do número de horas extraordinárias, com a implementação da autorização prévia 
do trabalho extraordinário e reorganização de serviços 

Reorganização dos tempos de bloco e aumento da eficiência com vista a reforçar a produção no 
horário normal e reduzir ligeiramente a produção em regime SIGIC 

Plano de Monitorização da prescrição de MCDT realizados interna e externamente e correção de 
desvios 

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 

Instalação de novos equipamentos de radiologia, com início de operação no 1º quadrimestre de 
2019, com aumento da produtividade e internalização de exames 

Programa de controlo dos custos com o transporte de utentes: MFR e C. Paralisia Cerebral de Beja 

Programa de reorganização do sistema de transportes da ULSBA, com enfase nos CSP, 
perspectivando-se reduções de custos no pagamento de deslocações e ajudas de custo 
Redução da totalidade dos pagamentos de horas de trabalho em regime adicional, à excepção da 
VMER 
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12. ORÇAMENTOS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

Os orçamentos e demonstrações financeiras propostos apresentam-se no referencial contabilístico 

SNC-AP e evidenciam a evolução prevista para um período de três anos, com comparação entre a 

execução de 2017, a melhor estimativa de 2018 e o orçamentado para 2019.. 
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12.1. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS  

Quadro 12.1: Valor dos Investimentos previstos iniciar em2019, por rúbrica contabilista 

Unidade Monetária: Euros 

Valor Total do 
Projeto 

Valor a 
realizar em 

2019 

Edifícios e 
outras 

construções  

Equipamento 
Básico 

Equipam. 
Administrativo 
e informático 

Outro 
imobilizado 

tangível 

Total de Projetos Aprovados  3.279.326 1.615.521 1.378.746 236.775 0 0 
        

Construção de Centro de Saúde em Vidigueira  1.689.680,00 1.126.453 1.126.453 0 0 0 

Requalificação do C.S. de Mértola  315.366,47 252.293 252.293 0 0 0 

Substituição de equipamentos (Imagiologia)  1.274.280,00 236.775 0 236.775  0 
        

Investimentos a submeter candidatura  4.744.404 2.331.735 731.335 695.000 755.400 150.000 
        

Reconversão do sistema de fornecimento 
automático de medicamentos 

 265.000,00 265.000 0 265.000 0 0 

Unificação de comunicações na ULSBA  755.400,00 755.400 0 0 755.400 0 

Requalificação do C.S. de Moura  150.000,00 150.000 150.000  0 0 

Construção do Centro de Saúde de Ourique   1.444.004,35 481.335 481.335 0 0 0 

Construção do Bloco de partos  200.000,00 100.000 100.000 0 0 0 

Aquisição de Equipamentos de Oftalmologia  100.000,00 100.000  100.000   

Aquisição de Diversos Equipamentos Médicos  210.000,00 210.000  210.000   

Aquisição de Ressonância Magnética Nuclear  1.500.000,00 150.000 0 0 0 150.000 

Aquisição 4 estações saúde oral  120.000,00 120.000  120.000  0 

        

Investimentos sem projetos candidatados   0 0 0 0 0 0 

-    0 0 0 0 
        

Total de investimentos por rubrica   
8.023.731 3.947.256 2.110.081 931.775 755.400 150.000 

Descrição do Investimento Valor Total Distribuição do Investimento por anos e tipo de financiamento  
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do 
Investimento Anos 

Anteriores 

2019 2020 
Anos 

Posteriores FUNDOS 
PRÓPRIOS  

FEDER TOTAL 
FUNDOS 

PRÓPRIOS  
FEDER TOTAL 

          
 

Construção de Centro de Saúde Vidigueira 1.689.680 0 168.968 957.485 1.126.453 84.472 478.676 563.148 0 

Requalificação do C.S. de Mértola 315.366 63.073 37.844 214.449 252.293 0 0 0 0 

Substituição de equipamentos Imagiologia 1.274.280 1.037.505 35.516 201.259 236.775 0 0 0 0 

 
  

       
 

Total de Investimentos aprovados 3.279.326 1.100.578 242.328 1.373.193 1.615.521 84.472 478.676 563.148 0 

 
  

       
 

Reconversão do sistema de fornecimento 
automático de medicamentos 

265.000 0 39.750 225.250 265.000 0 0 0 0 

Unificação de comunicações na ULSBA 755.400 0 113.310 642.090 755.400 0 0 0 0 

Requalificação do C.S. de Moura 150.000 0 22.500 127.500 150.000 0 0 0 0 

Construção do Centro de Saúde de Ourique 1.444.004 0 72.200 409.134 481.335 144.400 818.269 962.669 0 

Construção do Bloco de partos 200.000 0 15.000 85.000 100.000 15.000 85.000 100.000 0 

Aquisição de Equipamentos de 
Oftalmologia 

100.000 0 15.000 85.000 100.000 0 0 0 0 

Aquisição de Diversos Equipamentos 
Médicos 

210.000 0 31.500 178.500 0 210.000 
  

0 

Aquisição de Ressonância Magnética 
Nuclear 

1.500.000 0 22.500 127.500 150.000 202.500 1.147.500 1.350.000 0 

Aquisição 4 estações saúde oral 120.000 0 18.000 102.000 120.000 0 0 0 0 

 
 0 

       
 

Total de Investimentos a candidatar  4.744.404 0 349.760 1.981.974 2.121.735 571.900 2.050.769 2.412.669 0 
           

Total de Investimentos 8.023.731 1.100.578 592.088 3.355.167 3.737.256 656.372 2.529.445 2.975.817 0 

Nota: nos projectos candidatados ou a candidatar a fundos comunitários considera-se 15% do valor do investimento financiado com verbas próprias. Contudo, na 
proposta de Orçamento Financeiro considera-se 50% para os projectos a candidatar e os candidatados, mas cuja decisão de aprovação ainda não é conhecida 
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12.2. ORÇAMENTO ECONÓMICO  

O orçamento económico proposto é o seguinte:  

CUSTOS 
2017 

(Execução) 
2018 

(Estimado) 
2019 

(Previsão) 
  

Acréscimo 
% 2019/2018 

        
 

  

61-Custo das Mercadorias Vendidas e 
Matérias Consumidas 

13.578.397 13.219.376 13.202.971 
 -0,1% 

6124-Matérias de consumo específico dos 
serviços de saúde 

13.566.993 13.377.797  13.213.255  -1,2% 

61241-Produtos Farmacêuticos 9.559.020 9.364.772 9.225.913  -1,5% 

612411-Medicamentos 8.026.641 8.024.201 7.891.635  -1,7% 
612412/9-Reagentes/Outros produtos 

farmacêuticos 
1.532.379 1.340.571 1.334.278  -0,5% 

61242-Material consumo clínico 3.454.987 254.556 251.936  -1,0% 

61243-Material consumo hoteleiro 254.729 163.261 162.937  -0,2% 

616244-Material consumo administrativo 166.740 111.060 110.736  -0,3% 

61245-Material manutenção e conservação 126.043 5.891 5.796  -1,6% 

61249-Outro material de consumo 5.474 254.556 251.936  -1,0% 
        

  
62-Fornecimentos e serviços externos 26.080.172 26.048.543 25.774.159   -1,1% 
  

     
621-Subcontratos e concessões de serviços 11.527.462 11.583.519 11.512.194   -0,6% 

62111-Meios complementares diagnóstico 5.221.528 5.086.886 4.827.376   -5,1% 

62112-Meios complementares terapêutica 4.265.907 4.298.280 4.293.624   -0,1% 
62115/9-Internamentos/SIGIC e Outros 

subcontratos 
1.915.193 1.887.743 2.084.076   10,4% 

622-Serviços especializados 8.147.913 8.003.054 7.937.050   -0,8% 

6221-Trabalhos especializados 4.916.967 4.224.724 4.236.146   0,3% 
622191-Serviços técnicos de recursos 

humanos 
3.011.569 2.691.913 2.547.961   -5,3% 

6221911-Serviços Médicos prestados 
por empresas serviços médicos 

2.829.375 2.597.165 2.531.161   -2,5% 

622192-Serviços de Alimentação 1.272.135 946.468 946.468   0,0% 

622193-Serviços de Lavandaria 486.356  490.351 490.351 
 0,0% 

622199-Outros 68.921 64.085 65.000   1,4% 

6222-Publicidade, comunicação e imagem 32.908  3.083 3.070   -0,4% 

6223-Vigilância e segurança 323.964  414.205 414.205   0,0% 

6224-Honorários 1.506.008  1.950.629 1.950.629 
 0,0% 

6226-Conservação e reparação 1.368.066 1.340.912 1.330.500   -0,8% 

623-Materiais de consumo 41.019 41.746 41.010   -1,8% 

624-Energia e fluidos 1.702.857 1.794.649 1.790.600   -0,2% 
625-Deslocações, estadas e transportes 3.256.066 3.397.059 3.326.945   -2,1% 

6255-Transporte de doentes 3.032.385 3.201.667 3.136.553  -2,0% 
626-Serviços diversos 1.404.856 1.228.515 1.166.360  -5,1% 

6261-Rendas e alugueres 151.019 140.771 140.500  -0,2% 

6262-Comunicação 191.457 142.786 140.200  -1,8% 

6267-Limpeza, higiene e conforto 800.780 736.221 771.123  4,7% 
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CUSTOS 
2017 

(Execução) 
2018 

(Estimado) 
2019 

(Previsão) 
  

Acréscimo 
% 2019/2018 

        
 

  

63-Custos com o pessoal 50.370.521 51.941.512 54.245.654  4,4% 
  

     

631-Remunerações dos órgãos directivos 406.457 394.587 394.587 
 

0,0% 
  

     

632-Remunerações de pessoal 40.009.513 41.707.855 43.585.917  
4,5% 

6321-Remunerações certas e permanentes 33.428.961 35.419.739 37.398.219 
 

5,6% 

6322-Abonos variáveis ou eventuais 6.580.552 6.288.116 6.187.698  -1,6% 

632204-Trabalho extraordinário 3.860.922 4.406.150 4.430.150  0,5% 

6322041-Horas Extraordinárias 3.291.856 3.764.652 3.788.652  0,6% 

6322042-Prevenções 569.065 641.498 641.498  0,0% 

632207-Subsídio de prevenção, trabalho 
noturno e de turno 

1.266.081 973.144 1.031.664  6,0% 

632299-Outros abonos variáveis 397.909 353.650 353.650  0,0% 

6322991-SIGIC 352.478 328.962 328.962  0,0% 

635-Encargos sobre remunerações 9.452.779 9.575.200 10.001.279  4,4% 

636-Seguros Acidentes no trabalho e 
doenças profissionais 

148.390 71.895 71.895  0,0% 

637-Gastos de ação social 67.043 16.500 16.500  0,0% 

639-Outros encargos sociais 67.511 92.344 92.344  0,0% 

  
    

 

64-Gastos de depreciação e de amortização 1.408.419 € 1.472.190 1.506.931   2,4% 

  
     

65- Perdas por imparidade 1.090.868 510.827 259.949   -49,1% 

     
  

 66 - Perdas por reduções de justo valor 0 0 0   - 

     
  

67-Provisões do exercício 0 0 0   - 

     
  

68-Outros Gastos e perdas  480.373 488.659 486.700   -0,4% 

     
  

69- Gastos e perdas por juros e outros 
encargos 41.069 38.631 27.104   -29,8% 

        
 

  

Total Custos  93.049.817 93.884.382 95.519.873  1,7% 
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 PROVEITOS 
2017 

(Execução) 
2018 

(Estimado) 
2019 

(Previsão) 
  

Acréscimo 
2019/2018 

        
  70-Impostos, contribuições e taxas 1.879.295 1.792.794 1.793.320  0,03% 

  
     72-Prestações de serviços 85.362.017 85.925.848 88.577.238  3,09% 

72011 - SNS Contrato-programa 85.026.832 85.285.188 88.264.190 3,49% 

72012 -Financiamento Vertical (ACSS) 0 329.676 0 -100% 

72013 - Outras Entidades Responsáveis 335.185 310.984 313.048 0,66% 

 
     

75-Transf. e subsídios correntes obtidos 211.461 81.274 81.965  0,85% 

 

     
76 - Reversões 229.753 41.288 41.574  0,69% 

 

     
78 - Outros rendimentos e ganhos operacionais 1.472.853 1.629.090 1.633.328  0,26% 

 
     

79-Juros, dividendos e outros rendimentos 
similares 0 1.658 1.856  11,94% 

 
     

Total Rendimentos e Ganhos 89.425.395 89.471.952 92.129.281  2,97% 

 

 

Demonstração de Resultados  2017 
(Execução) 

2018 
(Estimado) 

2019 
(Previsão) 

  
Acréscimo 

% 
2018/2017 

Resultados Operacionais -3.590.130 -4.374.799 -3.364.443 
 

23,1% 

  
    

  

Resultado Líquido do Exercício -3.756.470 -4.412.430 -3.390.592 
 

23,2% 

  
    

  

Resultado Operacional (EBITDA) -2.181.710 -2.902.609 -1.857.512 
 

36,0% 

  
    

  

Proveitos Operacionais Próprios (Extra-Contrato) 4,7% 4,68% 4,20%   -10,35% 
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12.3. BALANÇO PREVISIONAL  

  

2017 
(Execução) 

2018 
(Estimado) 

2019 
(Previsão) 

Ativo 45.510.689 50.459.409 61.980.611 

Ativo Não Corrente 23.234.186 24.901.58 28.827.288 

Ativo fixo tangíveis 23.133.207,34 24.707.071,00 28.593.631,00 
Propriedades de investimento      
Ativo intangíveis 47.223,66 110.753,00 117.111,00 
Diferimentos      
Outros ativos financeiros 53.754,64 83.757,00 116.546,00 
Ativos por impostos diferidos      

Ativo corrente 22.276.504 25.557.828 33.153.323 

Inventários 2.882.965,23 2.430.231,38 2.451.329,00 
Ativos Biológicos      
Devedores por transferências e subsídios 
não reembolsáveis  

    

Devedores por empréstimos bonificados 
e subsídios reembolsáveis  

    

Clientes, contribuintes e utentes 2.113.963,17 2.173.323,25 2.089.326,00 
Estado e Outros Entes Públicos 290.499,74 290.790,95 287.439,00 
Capital subscrito e não realizado 6.891.937,00  0 0  
Outras contas a receber 9.350.716,52 19.907.544,00 27.592.332,00 
Diferimentos      
Ativos não correntes detidos para venda      
Caixa e depósitos 746.421,60 755.938,18 732.897,00 
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2017 

(Execução) 
2018 

(Estimado) 
2019 

(Previsão) 

Total do Património Líquido e Passivo 45.510.689 50.459.409 61.980.611 

Património Líquido -15.550.745 -18.119.262 -18.775.794 

Património/ Capital 88.400.000 88.400.000 88.400.000 
Ações (quotas) próprias 0 0 0 
Outros instrumentos de capital próprio 0 0 0 
Prémios de emissão 0 0 0 
Reservas 7.286 7.286 7.286 
Resultados Transitados -121.012.922 -124.769.391 -129.181.821 
Ajustamentos em ativos financeiros      
Excedentes de revalorização 9.911.550 9.911.550 9.911.550 
Outras variações no património líquido 10.899.808 12.743.724 15.477.784 
Resultado líquido do período -3.756.469,67 -4.412.430 -3.390.592 
Dividendos antecipados      

Passivo 61.061.437 68.578.671 80.756.405 

Passivo 
não 
corrente 

Passivo não corrente 207.422 207.422 218.936 

Provisões 207.422 207.422 218.936 
Financiamentos obtidos 0 0 0 
Fornecedores de investimentos 0 0 0 
Responsabilidades por benefícios pós-
emprego 

0 0 0 

Diferimentos 0 0 0 
Passivos por impostos diferidos 0 0 0 
Outras contas a pagar 0 0 0 

Passivo 
Corrente 

Passivo Corrente 60.854.015 68.371.249 80.537.469 

Credores por transferências e 
subsídios não reembolsáveis 
concedidos 

0 0 0 

Fornecedores 18.924.526 17.600.788 20.557.881 
Adiantamentos de clientes, 
contribuientes e utentes 20.047.621 

29.940.957 35.684.888 

Estado e Outros Entes Públicos 1.890.354 3.132.757 3.155.924 
Acionistas/ sócios/ associados 0 0 0 
Financiamentos obtidos 0 0 0 
Fornecedores de investimento 1.065.988 512.490 2.601.835 
Outras contas a pagar 18.925.525 17.184.258 18.536.941 
Diferimentos 0 0 0 
Passivos financeiros detidos para 
negociação 

0 0 0 

Outros passivos financeiros 0 0 0 
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12.4. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL  

 
2017 

(Execução) 
2018 

(Estimado) 
2019 

(Previsão) 

Fluxos de caixa das actividades operacionais      
Recebimentos de clientes 87.241.012 84.277.191 81.987.436 
Recebimentos de contribuintes  0 0 
Recebimentos de utentes  1.620.110 1.621.439 
Pagamentos a fornecedores -38.045.964 -31.097.787 -26.808.028 
Pagamentos ao pessoal -50.141.841 -51.941.512 -54.158.899 

Caixa gerada pelas operações -946.793 2.858.002 2.641.948 

Outros recebimentos/pagamentos 1.788.514 -8.513.124 -323.394 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 841.722 -5.655.122 2.318.554 

Fluxos de caixa das atividades de investimento  
  

Pagamentos respeitantes a:  
  

Ativos fixos tangíveis -598.781 -1.049.097 -2.640.363 
Ativos intangíveis -60 -52.315 -31.458 
Propriedades de investimento 0 0 0 
Investimentos financeiros -23.132 -31.752 -32.789 
Outros ativos -4.000 -59.977 -2.110.080 

Recebimentos provenientes de:    

Ativos fixos tangíveis 0 0 0 
Ativos intangíveis 0 0 0 
Propriedades de Investimento 0 0 0 
Investimentos financeiros 0 0 0 
Outros ativos 0 0 0 
Subsídios ao investimento 191.405 0 2.539.060 
Transferências de capital 0 0 0 
Juros e rendimentos similares 0 0 0 
Dividendos 0 0 0 

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)  -1.193.141 -2.275.630 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento 0 0 0 

Recebimentos provenientes de:    

Financiamentos obtidos 0 0 0 
Realizações de capital e de outros instrumentos de 
capital 

0 6.891.937 0 

Cobertura de prejuízos 0 0 0 
Doações 1.220 0 0 
Outras operações de financiamento 11.193 0 0 

Pagamentos respeitantes a:    

Financiamentos obtidos 0 0 0 
Juros e gastos similares -37.402 -34.157 -65.965 
Dividendos 0 0 0 
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital 0 0 0 
Outras operações de financiamento 0 0 0 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) -24.989 6.857.780 -65.965 

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) 382.164 9.517 -23.041 

Efeito das diferenças de câmbio 0 0 0 
Caixa e seus equivalentes no início do período 364.258 746.422 755.938 
Caixa e seus equivalentes no fim do período 746.422 755.938 732.897 

 



 

 OM  
 

12.5. ORÇAMENTO DE CAIXA - RECEITA 
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12.6. ORÇAMENTO DE CAIXA - DESPESA 
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13.DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS TRIMESTRAL-2019 
 

   2019 

2019 2018 
RENDIMENTOS E GASTOS 1ºTRIM 2ºTRIM 3ºTRIM 4ºTRIM 

Prestação de Serviços SNS 22.066.048 22.066.048 22.066.047 22.066.047 88.264.190 85.285.188 

Prestação de Serviços – Outras Entidades 75.005 75.265 76.905 85.873 313.048 310.984 

Taxas Moderadoras 432.300 435.200 299.200 626.620 1.793.320 1.748.838 

Subsídios à exploração 4.500 5.425 14.530 57.510 81.965 81.274 

Custos das mercadorias vendidas e 
matérias consumidas 

3.220.900 3.305.394 3.030.935 3.662.147 13.219.376 13.384.020 

Fornecimentos e serviços externos 6.588.108 6.510.510 6.220.590 6.454.951 25.774.159 26.048.543 

Gastos com pessoal 13.400.731 12.705.025 14.329.328 13.810.570 54.245.654 51.941.512 

Perdas por Imparidades de dívidas a 
receber e inventários 

15.632 14.706 20.145 209.466 259.949 510.826 

Outros rendimentos e ganhos 405.725 405.250 412.240 411.969 1.635.184 1.629.090 

Reversões de imparidades (sobras, 
reduções de amortizações) 

0 0 0 41.574 41.574 41.228 

Outros gastos e perdas 47.740 17.270 105.261 317.384 487.655 225.400 

Resultados antes de depreciações, 
gastos de financiamento e impostos 

-289.533 434.283 -837.337 -1.164.925 -1.857.512 -2.902.609 

Gastos/reversões de depreciação e 
amortização 

364.200 364.120 365.410 413.201 1.506.931 1.472.190 

Resultado operacional (antes de 
gastos de financiamento e impostos) 

-653.733 70.163 -1.202.747 -1.578.126 -3.364.443 -4.374.799 

Juros e gastos similares suportados 2.000 4.540 12.455 7.154 25.248 36.973 

Resultado líquido do exercício -655.733 65.623 -1.215.202 -1.585.280 -3.390.592 -4.412.430 
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14.BALANÇO PREVISIONAL TRIMESTRAL-2019 

  

Trim 1 Trim 2 Trim 3 31-dez-2019 31-dez-2018 

Ativo  
 

 61.980.611 50.459.409 

Ativo Não Corrente 25.523.124 26.363.287 27.024.654 28.827.288 24.901.58 

Ativos fixos tangíveis 25.285.432 26.096.482 26.850.125 28.593.631 24.707.071 
Propriedades de investimento 0 0 0 0 0 
Ativos intangíveis 110.753 112.753 115.201 117.111 110.753 
Diferimentos 0 0 0 0 0 
Outros ativos financeiros 88.507 94.817 105.623 116.546 83.757 
Ativos por impostos diferidos 0 0 0 0 0 

Ativo corrente    33.153.323 25.557.828 

Inventários 1.425.312 1.725.321 1.625.430 2.451.329 2.430.231 
Ativos Biológicos 0 0 0 0 0 
Devedores por transferências e 
subsídios não reembolsáveis 

0 0 0 0 0 

Devedores por empréstimos 
bonificados e subsídios reembolsáveis 

0 0 0 0 0 

Clientes, contribuintes e utentes 2.023.025 2.032.010 2.145.326 2.089.326 2.173.323 
Estado e Outros Entes Públicos 205.142 124.365 252.014 287.439 290.791 
Capital subscrito e não realizado 0 0 0 0 0 
Outras contas a receber 21.912.321 23.542.500 25.632.452 27.592.332 19.907.544 
Diferimentos 0 0 0 0 0 
Ativos não correntes detidos para 
venda 

0 0 0 0 0 

Caixa e depósitos 625.360 2.825.302 203.125 732.897 755.938 

 

 Trim 1 Trim 2 Trim 3 31-dez-2019 31-dez-2018 

Total do Património Líquido 
e Passivo 

51.675.851 56.553.550 56.929.296 61.980.611 50.459.409 

Património Líquido -16.040.934 -15.975.311 -17.190.513 -18.775.794 -18.119.262 

Património/ Capital 88.400.000 88.400.000 88.400.000 88.400.000 88.400.000 

Ações (quotas) próprias 0 0 0 0 0 

Outros instrumentos de capital 
próprio 

0 0 0 0 0 

Prémios de emissão 0 0 0 0 0 

Reservas 7.286 7.286 7.286 7.286 7.286 

Resultados Transitados -129.181.821 -129.181.821 -129.181.821 -129.181.821 -124.769.391 

Ajustamentos em ativos 
financeiros 

     

Excedentes de revalorização 9.911.550 9.911.550 9.911.550 9.911.550 9.911.550 

Outras variações no património 
líquido 

15.477.784 15.477.784 15.477.784 15.477.784 12.743.724 

Resultado líquido do período -655.733 -590.110 -1.805.312 -3.390.592 -4.412.430 

Dividendos antecipados        
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 Trim 1 Trim 2 Trim 3 31-dez-2019 31-dez-2018 

Passivo 67.716.785 72.528.861 74.119.809 80.756.405 68.578.671 

Passivo não corrente 207.422 207.422 207.422 218.936 207.422 

Provisões 207.422 207.422 207.422 218.936 207.422 

Financiamentos obtidos 0 0 0 0 0 

Fornecedores de investimentos 0 0 0 0 0 

Responsabilidades por 
benefícios pós-emprego 

0 0 0 0 0 

Diferimentos 0 0 0 0 0 

Passivos por impostos diferidos 0 0 0 0 0 

Outras contas a pagar 0 0 0 0 0 

Passivo Corrente 67.509.363 72.321.439 73.912.387 80.537.469 68.371.249 

Credores por transferências e 
subsídios não reembolsáveis 
concedidos 

0 0  0 0 

Fornecedores 16.689.596 19.600.788 20030145 20.557.881 17.600.788 
Adiantamentos de clientes, 
contribuientes e utentes 

31.140.900 32.640.902 34.141.104 35.684.888 29.940.957 

Estado e Outros Entes Públicos 3.090.354 3.120.425 3.098.405 3.155.924 3.132.757 
Acionistas/ sócios/ associados 0   0 0 
Financiamentos obtidos 0   0 0 
Fornecedores de investimento 665.988 1.024.632 1.982.411 2.601.835 512.490 
Outras contas a pagar 15.922.525 15.934.692 14.660.322 18.536.941 17.184.258 
Diferimentos 0   0 0 
Passivos financeiros detidos 
para negociação 

0   0 0 

Outros passivos financeiros 0   0 0 
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15.DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL 

TRIMESTRAL-2019 

 Trim 1 Trim 2 Trim 3 31-dez-2019 31-dez-2018 

Fluxos de caixa das actividades 
operacionais 

  
  

 

Recebimentos de clientes 20.400.860 40.895.720 61.131.130 81.987.436 84.277.191 
Recebimentos de contribuintes 0 0 0 0 0 
Recebimentos de utentes 401.200 786.400 1.086.630 1.621.439 1.620.110 
Pagamentos a fornecedores -7.850.212 -12.940.417 -20.949.938 -26.808.028 -31.097.787 
Pagamentos ao pessoal -12.489.204 -26.413.854 -40.914.084 -54.158.899 -51.941.512 

Caixa gerada pelas operações 462.644 2.327.849 353.738 2.641.948 2.858.002 

Outros recebimentos/pagamentos -101.254 12.510 -651.000 -323.394 -8.513.124 

Fluxos de caixa das atividades 
operacionais (a) 

361.390 2.340.359 -297.262 2.318.554 -5.655.122 

Fluxos de caixa das atividades de 
investimento 

          

Pagamentos respeitantes a:           

Ativos fixos tangíveis -500.625 -1.298.781 -1.891.141 -2.640.363 -1.049.097 
Ativos intangíveis -120 -1.060 -22.315 -31.458 -52.315 
Propriedades de investimento 0 0 0 0 0 
Investimentos financeiros -10.203 -23.132 -31.752 -32.789 -31.752 
Outros ativos -325.210 -1.040.012 -1.099.772 -2.110.080 -59.977 

Recebimentos provenientes de:           

Ativos fixos tangíveis   0 0 0 0 
Ativos intangíveis   0 0 0 0 
Propriedades de Investimento   0 0 0 0 
Investimentos financeiros   0 0 0 0 
Outros ativos   0 0 0 0 
Subsídios ao investimento 752.600 1.191.405 1.987.420 2.539.060 0 
Transferências de capital   0 0 0 0 
Juros e rendimentos similares   0 0 0 0 

Fluxos de caixa das atividades de 
investimento (b) 

-83.558 -1.171.580 -1.057.560 -2.275.630 -1.193.141 

Fluxos de caixa das atividades de 
financiamento 

  0 0 0 0 

Recebimentos provenientes de:           

Financiamentos obtidos   0 0 0 0 
Realizações de capital e de outros 
instrumentos de capital 

0 0 0 0 6.891.937 

Doações 0 0 0 0 0 
Outras operações financiamento 0 0 0 0 0 

Pagamentos respeitantes a:           

Financiamentos obtidos   0 0 0 0 
Juros e gastos similares -10.230 -37.402 -44.157 -65.965 -34.157 
Dividendos 0 0 0 0 0 
Reduções de capital e de outros 
instrumentos de capital 

0 0 0 0 0 

Outras operações de 
financiamento 

0 0 0 0 0 

Fluxos de caixa das atividades de 
financiamento (c) 

-10.230 -37.402 -44.157 -65.965 6.857.780 
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 Trim 1 Trim 2 Trim 3 31-dez-2019 31-dez-2018 

Variação de caixa e seus 
equivalentes (a+b+c) 

267.602 1.131.377 -1.398.979 -23.041 9.517 

Efeito das diferenças de câmbio   0 0 0 0 
Caixa e seus equivalentes no início do 
período 

755.938 1.023.540 2.154.917 755.938 746.422 

Caixa e seus equivalentes no fim do 
período 

1.023.540 2.154.917 755.938 732.897 755.938 
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16.PARECER DO FISCAL ÚNICO AO ORÇAMENTO 
 
 
 
 
 

 


