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I. SÍNTESE (SUMÁRIO EXECUTIVO) 

O presente documento pretende dar cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 18/2017 de 10 

de fevereiro - Estatutos da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE, adiante designada por 

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

com referência a 31 de dezembro de 2018. 

A ULSBA, EPE tem uma alargada Carteira de Serviços, definida pelo Ministério da Saúde, a que 

tem procurado dar resposta e cuja análise dos resultados da Atividade Assistencial é bem 

demonstrativa de um bom grau de concretização. 

Em 2018 encontravam-se inscritos nas 14 unidades funcionais dos cuidados de saúde primários 

127.461 utentes (menos 428 que no final de 2017), superando assim a população residente, que 

de acordo com os dados do INE seria em 2017 de 117.868 residentes. Do total de inscritos, 2,72% 

não são frequentadores e do total de frequentadores, cerca de 96,2% tinham médico de família 

atribuído. Existiam no final do ano algumas listas sem médico atribuído nos concelhos de Moura, 

Ourique e Beja e pequenas bolsas de utentes sem médico noutros concelhos. Apesar das saídas 

do quadro de pessoal de médicos de família, conseguiu-se que as consultas médicas presenciais 

tivessem apenas um ligeiro decréscimo de 1,4%. As consultas de planeamento familiar registaram 

uma descida de 7,1%, enquanto as de Saúde Materna registaram um acréscimo de 5,5%. As da 

Saúde de Adultos, que representam 86% das consultas realizadas, baixaram apenas 1,4%. Em 

sentido contrário, as visitas domiciliárias médicas, bem como as consultas de reforço tiveram 

aumentos expressivos. Na área da enfermagem das UCSP e USF, houve menos 3,3% de contactos 

com os utentes e comunidade, sendo que os programas de saúde com maior expressão os de 

Tratamento de Feridas/Úlceras (17,8% dos contactos), Saúde do Idoso (13,1%), Grupo de risco 

cardiovascular (11,9%), Saúde do Adulto (11,2%), Hipertensão (11,1%) e na área da Diabetes 

(10,3%). Nas UCC, com o reforço das equipas, a atividade de enfermagem aumentou 25,2% e 

desenvolveram-se inúmeros projetos na comunidade, com particular enfase na Saúde Escolar e na 

área da Diabetes.  

Na área hospitalar o ano foi marcado pela instabilidade das greves e pela falta de médicos que 

neste ano se vê agravada. Alguns serviços viram o seu funcionamento e capacidade de resposta 

condicionados, nomeadamente os Serviços de Anestesiologia, Cardiologia, 

Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria, Ortopedia e Urologia. Contámos com alguns protocolos de 
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afiliação com o Hospital de Évora, concretamente na área da Oncologia, Anatomia Patológica e 

Cardiologia. Nas áreas de Gastrenterologia, Cirurgia Vascular, Reumatologia e Dermatologia, em 

que não foi possível celebrar protocolos de articulação ou afiliação, não temos por isso 

conseguido dar uma resposta adequada. A escassez de médicos obriga à contratação de 

prestações de serviços para garantir as escalas de urgência ou para a realização de MCDT, 

designadamente na área da gastroenterologia, o que tem impactos muito significativos nos 

custos, bem como na desestruturação da cultura de equipa e na coesão dos serviços. Apesar de 

tudo, conseguimos manter alguma diferenciação nos cuidados que prestamos, na área das 

doenças infeciosas, nas doenças auto-imunes e nas oncológicas. Estas adversidades tiveram 

obviamente consequências na atividade assistencial, mas o impacto foi minimizado. Nas consultas 

externas houve uma quebra de produção da ordem dos 2,7% em relação ao verificado em 2017, 

com particular expressão nas primeiras consultas (redução de 11%). Ainda assim, conseguiu-se 

manter o tempo médio de resposta nos 75 dias e a proporção de utentes cuja consulta se realizou 

dentro do tempo máximo de resposta garantido (TMRG) continuou nos 92%. Apesar das inúmeras 

greves e carência de clínicos foi possível manter o nível de produção cirúrgica (redução de apenas 

39 cirurgias) e conseguimos reduzir a mediana do tempo de espera para realização de cirurgia, 

bem como o número de cirurgias em espera. Por outro lado, há a assinalar negativamente o 

aumento do número de vales de cirurgia emitidos e de utentes operados para além do tempo 

máximo de resposta garantido, mas esta situação está circunscrita à especialidade de Ortopedia. 

A produção do internamento foi bastante semelhante à do ano anterior e isto apesar da saída de 

clínicos e dos problemas para assegurar as escalas de enfermagem resultantes da alteração dos 

horários semanais para as 35 horas. A demora média foi exatamente a mesma que em 2017.  No 

serviço de urgência registou-se um aumento de 1% dos episódios de atendimento, sendo notório 

o acréscimo na urgência pediátrica, na ginecológica e obstétrica, apesar de ter havido um número 

de partos idêntico ao de 2017 (apenas menos um).  

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

funcionaram cumprindo o disposto nos Estatutos bem como a legislação aplicável ao Ministério 

da Saúde, Administração Pública e Sector Empresarial do Estado. No que diz respeito à 

organização interna da ULSBA, EPE, procurou-se de acordo com os Estatutos da empresa reforçar 

as ações de controlo e monitorização da atividade nas suas várias vertentes, assistencial, recursos 

humanos e económico-financeira. Durante o ano de 2018, a ULSBA não teve auditor interno, uma 

vez que o concurso de recrutamento aberto em 2016 foi impugnado por via judicial por um dos 

candidatos, e mesmo antes de ser conhecida a sentença e prevendo-se a demora da mesma, o 
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candidato selecionado decidiu-se por renunciar ao lugar. Foi aberto novo processo de 

recrutamento que deverá estar concluído no primeiro semestre de 2019 e, esperemos que com 

efetiva ocupação do lugar para que finalmente o Serviço de Auditoria retome em pleno a sua 

atividade. 

Importa salientar que em meados do ano foi proposta uma renegociação das metas do Contrato 

Programa, cuja decisão por parte da ACSS era desconhecida à data de encerramento do exercício. 

Por outro lado, não era conhecida a meta para o IDG do ACES e não era perfeitamente conhecido 

a fórmula de cálculo de três indicadores da componente económico-financeira dos Incentivos 

Institucionais. Também não estava disponível no SICA os resultados de inúmeros indicadores. 

Desta forma, não foi possível estimar-se com rigor o Índice de Desempenho Global da ULSBA 

atingido em 2018.  

Registou-se um resultado operacional negativo de 7.901.389,53€. 

É dada neste relatório uma perspetiva da sustentabilidade da ULSBA, EPE, nos domínios 

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

empenhadamente, e apesar de todas as restrições e dificuldades, para dar resposta às 

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

assegurar o não agravamento do défice e o cumprimento das boas práticas em matéria 

ambiental.  
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II. MISSÃO, OBJETIVOS E POLÍTICAS  

1. VISÃO, MISSÃO, VALORES E OBJETIVOS 

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

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

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

e eficácia, técnica e social. 

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

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

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

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

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

ULSBA, EPE. 

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

preocupação em reforçar o Acesso e a Integração de Cuidados. 

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

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

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

cuidados na comunidade.  

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

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

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

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

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

outras entidades públicas ou privadas integradas na comunidade. 

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

funcionários, através do reforço da formação profissional contínua, bem como um empenho 
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persistente na tentativa de recrutamento de grupos profissionais carenciados, nomeadamente 

médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstico e terapêutica e assistentes operacionais.  

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

valores: 

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

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

� Acessibilidade e equidade na prestação dos cuidados; 

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

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

� Ética, integridade e transparência; 

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

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

organizacional; 

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

� Humanização dos cuidados de saúde; 

� Reforço da Cidadania. 

 

OBJETIVOS 

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

primordiais: 

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

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

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

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

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

saúde; 

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

São inerentes a estes objetivos: 
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a) A prestação de cuidados de saúde de qualidade, acessíveis, e em tempo oportuno, com 

racionalização dos recursos; 

b) A promoção da eficiência e eficácia técnicas, num quadro sustentável de desenvolvimento 

económico e financeiro; 

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

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

Rede de Cuidados Continuados Integrados; 

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

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

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

integradas na comunidade. 

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

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

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

responsabilidades de eficácia social. 

2. POLÍTICAS E LINHAS DE AÇÃO DESENCADEADAS EM 2018 NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA DEFINIDA   

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

atividade empresarial a alcançar em cada ano e triénio, em especial os económicos e 

financeiros 

Aquando da elaboração do Plano de Atividades e Orçamento para 2018, a ULSBA, definiu apenas 

os objetivos económico-financeiros para o ano de 2018 e não para o triénio 2017-2019, no 

entanto no ano de 2018, a ULSBA celebrou com a Administração Regional de Saúde do Alentejo, 

IP, o Acordo Modificativo ao Contrato Programa (CP) 2018, onde estão inscritos os objetivos de 

sustentabilidade económico-financeira para o triénio, conforme descriminado a seguir. 

No que concerne às cláusulas específicas do Contrato Programa de 2018, a cláusula 3.ª estabelece 

que a ULSBA fica vinculada ao cumprimento dos objetivos de sustentabilidade económico-

financeira, designadamente: 
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Não acumular novas dívidas a fornecedores nem novos 
pagamentos em atraso em 2018, por reporte aos valores 
verificados em 31 de dezembro de 2017 

Cumprido 
Redução de 12.334.643€ de dívida 
vencida a fornecedores externos 

Efetuar o pagamento das dívidas em atraso tendo em 
conta a antiguidade das mesmas 

Cumprido 

Respeitar os custos operacionais relevantes para o cálculo 
do valor de EBITDA, não devendo estes custos exceder o 
valor de 90.178.449,64€ no final de 2018 

Não cumprido, pelos motivos 
expostos no ponto 10.13 e 10.1 
Atingiu-se 92.983.478  

Incentivar a obtenção de proveitos operacionais próprios 
(extra-contrato), totalizando 3.576.105,68€ no final de 
2018 

Cumprido.  
Atingiu-se 3.971.760 €. 

Tomar novas medidas de gestão que possibilitem alcançar 
um EBITDA no valor de -4.997.690,96€ em 2018 

Não cumprido, pelos motivos 
expostos no ponto 10.13 e 10.1 
Atingiu-se --6.402.072,09€ 

Fazer uma gestão de tesouraria adequada, de forma a 
garantir que não existem saldos excessivos a par da 
persistência de dívida vencida a fornecedores 

Cumprido 
Saldo final de tesouraria 
566.924,48€ para pagamento de 
descontos à seg. Social. 

Para além das medidas de cariz económico, pressupunha-se no Plano de Atividades de 2018 

melhorar de forma progressiva o nível de todos os indicadores de saúde das populações da sua 

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

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

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

1. Prevenção, através da promoção de ações preventivas na escola e de ações de informação, 

com a criação de uma plataforma que centraliza as interações dos utentes com as unidades 

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

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

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

relevante está relacionado com a mobilidade entre serviços e integração de recursos, cujo 

intuito é promover o desenvolvimento do sentimento de pertença à nova realidade 

organizacional; 

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

a motivação e fixação de profissionais; 

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

do sistema de gestão da informação;  
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5. Melhoria da eficiência e qualidade dos serviços através da reorganização de espaços, de 

novas infraestruturas e novos equipamentos e sistemas, bem como através da melhoria de 

procedimentos e processos; 

6. Reforço da capacidade de atração de utentes aumentando o fluxo de doentes “de fora” e 

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

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

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

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

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

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

prestação do serviço; 

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

regionais, nacionais e internacionais, nomeadamente na área da prevenção.  

Foram definidos no Plano de Atividades e Orçamento para 2018, 4 eixos estratégicos de atuação 

para o triénio 2017/2019 e delineado um plano de medidas, associado aos eixos estratégicos, com 

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

Os Eixos Estratégicos são: 

� Programa de combate à multimorbilidade; 

� Programa de intervenção comunitária; 

� Melhorar o nível de integração de cuidados de saúde; 

� Sustentabilidade financeira 

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

Eixo Estratégico 1- Programa de combate à multimorbilidade 

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

caracterização de risco dos doentes e intervenção consoante o seu grau de risco (grandes 

utilizadores), bem como na aposta na telemedicina/teleconsulta. Será ainda dada particular 

atenção ao controlo da utilização excessiva de MCDT e prescrição do medicamento, bem como a 
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medidas especificas tendentes à redução da demora média e à melhoria da taxa de ocupação do 

internamento. 

Eixo Estratégico 2 - Programa de intervenção comunitária 

Quanto à Intervenção Comunitária, para além do reforço da atividade assistencial nesta matéria, 

destacam-se medidas como a da telefarmácia, tendo como objetivo aproximar a dispensa do local 

de residência, a descentralização da colheita de sangue e da realização de exames de RX 

convencional em alguns centros de saúde, bem como a descentralização da realização de 

tratamentos de fisioterapia. 

Eixo Estratégico 3 – Melhorar o nível de integração de cuidados de saúde 

Relativamente à Melhoria do Nível de Integração de Cuidados de Saúde, foram inscritas como 

principais medidas para o triénio: a elaboração de um Plano de Integração de Cuidados de Saúde; 

o reforço do Programa de redução da utilização hospitalar evitável (Urgências, internamentos e 

readmissões evitáveis), o desenvolvimento do plano da transição segura entre serviços 

hospitalares e dos CSP. 

Eixo Estratégico 4 – Sustentabilidade financeira 

No que diz respeito à Sustentabilidade Financeira, prosseguindo o objetivo de corrigir, a prazo, os 

desequilíbrios existentes na estrutura de custos e de proveitos, identificaram-se várias medidas 

que nortearão a atividade futura. Destacam-se os programas de revisão dos contratos de maior 

volume nas aquisições de bens e serviços, de controlo de custos com pessoal, de controlo dos 

custos com MCDT, do controlo de custos com transporte de doentes. Ao nível dos Proveitos, a 

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

penalizações e na potenciação das receitas extra-contrato programa.  

 

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

as medidas de correção aplicadas ou a aplicar  

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

do Alentejo, o cumprimento de objetivos institucionais que correspondem a 10% do valor 

contrato-programa. 
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Durante o ano de 2018, em termos globais, a ULSBA, EPE apresenta uma taxa de execução 

aceitável. No entanto, esta análise é ainda preliminar, já que não dispomos de valores finais de 

alguns indicadores ou não dispomos mesmo de qualquer valor. As entidades responsáveis por 

publicar os valores oficiais são a ARS Alentejo e a Administração Central do Sistema de Saúde, 

adiante designada por ACSS, e para muitos indicadores, não estão publicados quaisquer dados. 

Assim, tivemos que apurar uma estimativa do seu valor com base nos dados disponíveis no 

Sistema de Informação para a Contratualização e Acompanhamento, no Sistema de Informação 

para a Morbilidade Hospitalar e no BI para a Morbilidade Hospitalar. 

A previsão interna, com todas as limitações, é de que o Índice de Desempenho Global do Contrato 

Programa 2018 seja 81,84%, distribuído pelos vários eixos conforme indicado no quadro abaixo. 

Quadro 1: Índice de Desempenho Global – ULSBA  

IDG - Resumo Ponderação 

Dezembro 2018 

IDG 
Grau de 

Concretização  

Cuidados de Saúde Primários 40,0% 35,32% 88,31% 

Cuidados de Saúde Hospitalares 30,0% 29,89% 99,6% 

   Eixo Nacional 18,0% 17,88% 99,3% 

   Eixo Regional  12,0% 12,01% 100,1% 

Desempenho Económico-Financeiro 10,0% 7,01% 70,1% 

Resultados em internamentos, 
consultas e urgências evitáveis 

20,0% 19,79% 98,9% 

IDG - ULSBA 100,0% 81,84% 81,84% 

Fonte: Monitorização Interna (29março2019) 

Quanto aos objetivos dos cuidados de saúde secundários podemos destacar que se estima que 

os seguintes indicadores de acesso e de desempenho assistencial sejam integralmente 

cumpridos, ultrapassando mesmo as metas contratualizadas: 

� Mediana de tempo de espera da LIC, em meses;  

Ficámos 33% acima da meta contratada, pelo que o grau de cumprimento ajustado é de 

120%.  

� Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto 

no protocolo de triagem; - 81,8% dos atendimentos foram no tempo previsto, pelo que 

ficámos 8,3% acima da meta contratada. 

� Peso das consultas externas médicas com registo de alta no total de consultas externas 

médicas; Atingimos uma proporção de 18%, 16% acima da meta negociada. 
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� Percentagem de utentes referenciados dos Cuidados de Saúde Primários para consulta 

externa atendidos em tempo adequado; 

O último dado oficial disponível é de Junho 2018, com 89,9%, sendo que o valor de 91,5% 

a dezembro foi apurado internamente. 

� Índice de Demora Média Ajustada; 

O valor disponível no SICA é de 0,9809 ainda com processos por codificar. Considerando 

uma margem de segurança, admitimos que possamos chegar aos 1,010. 

� Percentagem reinternamentos em 30 dias, na mesma grande categoria de diagnóstico; 

O valor indicado no BIMH a 29 março é de 2,25%, com 80,7% dos episódios codificados. 

Prevemos que o valor definitivo do indicador seja sempre inferior aos 3,1% 

contratualizados. Se estimarmos que fique em 2,17%, o grau de cumprimento é de 130%. 

� Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para procedimentos 

tendencialmente ambulatorizáveis. 

Tendo em conta que o valor com base num universo de 80% de episódios é de 21,34%, 

estimamos que o valor definitivo atinja os 21%, ou seja, 5% acima da meta. 

Existem três indicadores para os quais não dispomos de dados que permitam apurar o seu valor e 

por isso consideramos um cumprimento a 100% e que são: o Índice risco e segurança do doente, 

em que o último dado disponível é o de 2016, sendo que o grau de cumprimento foi de 250%; e a 

Percentagem de doentes referenciados para a RNCCI, validados/confirmados pela EGA até 2 dias 

úteis após a referenciação, no total de doentes referenciados para a RNCCI, em que o último dado 

disponível é o de 2016, sendo que o grau de cumprimento foi de 231%. O Índice PPCIRA, em 

relação ao qual não houve publicação de dados, nem em 2017, nem 2018.  

Quanto ao indicador da percentagem de genéricos, que é indicado pela ARSA, também não teve 

qualquer medição durante o ano de 2017 ou 2018, pelo que pressupomos que o valor atingido é 

aquele que resulta da taxa apurada segundo os dados do Relatório de Monitorização da 

prescrição de Medicamentos do mês de novembro, emitido pelo Departamento de 

Contratualização da ARSA com base nos dados do SIARS. O mesmo acontece para o indicador 

Taxa de crescimento dos custos com medicamentos faturados em farmácia de oficina, que 

também apurámos com base nos dados do mesmo relatório. 
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Os objetivos de acesso e de desempenho assistencial hospitalar em que a ULSBA fica mais aquém 

da meta contratualizada, merecendo uma análise cuidada dos fatores que desencadearam estes 

piores resultados são os seguintes: 

� Percentagem de inscritos em LIC com neoplasias malignas com tempo de espera inferior ao 

TMRG  

À que salientar que apesar do indicador ter uma má performance (81,8%) o não cumprimento 

do indicador não reflete uma má prestação de cuidados e sim erros administrativos na gestão 

da lista de inscritos. Esta percentagem corresponde a apenas duas cirurgias com o tempo 

acima do limite, num universo de 11 cirurgias em espera, sendo que em ambas o pedido ficou 

concluído dentro do TMRG, mas não foram “abatidos da lista” no tempo correcto. Só em 

janeiro de 2019 as duas inscrições foram canceladas (por morte e doente operado). Ou seja, o 

não cumprimento do indicador não reflecte uma má prestação de cuidados e sim erros 

administrativos na gestão da lista de inscritos.  

� Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas  

O valor calculado com base nos dados disponíveis no BIMH à data de 29 de Março de 40,34%. 

Considerando uma margem de segurança, prevemos que o indicador seja de 39,5%, quase 30% 

aquém dos 55% contratualizados.  

� Percentagem das primeiras consultas no total de consultas médicas  

A incapacidade de chegar a acordo para a contratualização de produção adicional nas 

especialidades de ortopedia e cardiologia, bem como a ausência de alguns médicos, terá sido o 

principal fator a contribuir para a queda das primeiras consultas.  

� Índice de Mortalidade Ajustada 

O valor indicado no BIMH à data de 29 de Março é de 1,27. Admitimos que atinja os 1,29. 

Porém este resultado está influenciado pelo atraso da codificação dos episódios das 

especialidades médicas, bem como pelo facto de várias instituições do grupo C terem atrasos 

consideráveis na codificação. 

� Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo  

A partir dos episódios codificados disponíveis no SIMH, à data de 29 de março de 2019, com 

quase 80% dos episódios codificados, obtivemos o valor de 1,64%. Considerando uma 

margem de segurança, admitimos que possamos chegar aos 1,92%; 
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� Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas 

(GDH) – para procedimentos ambulatorizáveis (%). 

O valor disponível no BIMH, a 29 de março de 2019, é de 80,36%. Assim, considerando uma 

margem de segurança, admitimos que fique nos 77,6%. 

� Percentagem de embalagens de medicamentos genéricos prescritos, no total de 

embalagens de medicamentos prescritos. 

Os dados do relatório de novembro indicavam um total de 1.201.664 embalagens prescritas 

na ULSBA fornecidas nas farmácias, das quais 516.435 eram de medicamentos genéricos, o 

que dá uma taxa de 42,98%. A quota de genéricos tem vindo sempre a aumentar. 

O IDG sectorial da área de acesso é estimado em 7,7%, acima dos 7,5% do seu peso relativo 

normal, já que quatro dos indicadores que o compõem atingiram mais de 100% de grau de 

cumprimento.  

Quadro 2: Objetivos Cuidados de Saúde Secundários – Acesso 

Cuidados de Saúde Secundários Ponderação: 30% 

Indicadores 
Peso 

Relativo 
Objetivo 

 
2018 

Grau 
Cump. 

G. Cump. 
Ajustado 

G. Cump. 
Pond. 

  Acesso 7,5% IDG: 7,7% 

Percentagem de primeiras consultas médicas no total 
de consultas médicas 

0,9% 39,2% 35,4 90,3 90,3 0,81 

Mediana de tempo de espera da LIC, em meses 1,2% 3,0 2,0 133,3 120,0 1,44 

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

1,2% 75,5% 81,8 108,3 108,3 1,30 

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

1,2% 99% 81,8 82,6 82,6 0,99 

Peso das consultas externas com registo de alta no 
total de consultas externas  

0,9% 15,5% 18,0 116,1 116,1 1,04 

Percentagem de doentes sinalizados para a RNCCI 
avalidados/confirmados pela EGA até 2 dias úteis após 
a referenciação, no total de doentes referenciados 
para a RNCCI 

0,9% 80,0% 80 100 100,0 0,9 

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

1,2% 90% 91,5 101,67 101,67 1,22 

Fonte: SICA (Março2019) 

O IDG sectorial da área de desempenho assistencial é estimado em 10,17%, ligeiramente abaixo 

dos 10,5% do seu peso relativo, já que 5 indicadores ficaram abaixo dos 100% de grau de 

cumprimento, dos quais dois abaixo dos 80%. 
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Quadro 3: Objetivos Cuidados de Saúde Secundários – Desempenho Assistencial 

ID Indicadores 
Peso 

Relativo 
Objetivo 

 
2018 

Grau 
Cump. 

G. Cump. 
Ajustado 

G. Cump. 
Pond. 

  Desempenho Assistencial 10,5%  IDG: 10,17% 

Índice de demora média ajustada 1,2% 1,03 1,0100 101,98 101,98 1,22 

Índice de mortalidade ajustada 1,2% 1,2 1,2900 93,02 93,02 1,12 

Índice risco e segurança do doente 2,4% 8,0 8 100,00 100,00 2,40 

Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas 
primeiras 48 horas 

0,9% 55 39,5 71,82 71,82 0,65 

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

1,2% 3,1 2,17 130,0 120,0 1,4 

Percentagem de cirurgias realizadas em 
ambulatório no total de cirurgias programadas  
para procedimentos ambulatorizáveis 

0,9% 82,5 77,6 94,1 94,1 0,85 

Percentagem de cirurgias realizadas em 
ambulatório para procedimentos 
tendencialmente ambulatorizáveis 

0,9% 20 21,0 105,0 105,0 0,95 

Percentagem de doentes saídos com duração de 
internamento acima do limiar máximo 

0,9% 1,9 1,92 98,96 99,0 0,89 

Percentagem de embalagens de medicamentos 
genéricos prescritos, no total de embalagens de 
medicamentos prescritos 

0,9% 55 42,98 78,15 78,1 0,70 

Fonte: SICA, BIMH e SIMH (Março 2019) 

Estima-se que o IDG sectorial da área do Eixo Regional seja de 12,01%. Apesar do fraco 

desempenho do indicador das consultas referenciadas, que se agravou 17% face a 2017, e do 

indicador dos custos operacionais por residente, o elevado desempenho nos custos com os 

medicamentos faturados em farmácia de oficina e a percentagem de atendimentos não urgentes 

fez com que o IDG desta área fosse inteiramente cumprido. 

Quadro 4: Objetivos Cuidados de Saúde Secundários – Eixo Regional 

ID 
Objetivos  

Peso 
Relativo 

Objetivo 

Resultado Acumulado 

2018 
Grau 

Cump. 
G. Cump. 
Ajustado 

G. Cump. 
Pond. 

Eixo Regional 12,0%  IDG: 12,01% 

Percentagem de atendimentos com prioridade 
Verde/Azul/Branca 

2,0% 35 31,95 109,55 109,5 2,19 

Taxa de crescimento dos custos com medicamentos 
faturados em farmácia de oficina 

2,0% 0 -2,85% 120,00 120,0 2,40 

Percentagem de consultas referenciadas pelos CSP no 
total de consultas externas  

2,0% 12,3 9,79 79,59 79,6 1,59 

Custos operacionais por residente 4,0% 725,24 742,27 97,71 97,7 3,91 

Índice PPCIRA 2,0% 5 4,8 96,00 96,0 1,92 

Fonte: SICA, SICC (Março 2019) 
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O indicador da taxa de crescimento dos custos com medicamentos faturados em farmácia de 

oficina foi apurado com base nos valores do Relatório de Novembro, pelo que não é definitivo. De 

qualquer forma, será sempre uma descida e não um crescimento dos custos.  

Estima-se que o IDG sectorial da área de desempenho Económico-Financeiro seja de 7,01% 

quando em 2017 foi de 4,2%.  

Mas, há que frisar que o apuramento dos indicadores que compõem este Eixo depende do 

encerramento de contas das instituições do grupo de referência, pelo que poderão sofrer 

alterações, em especial o indicador relacionado com os gastos em produtos farmacêuticos. 

Quadro 5: Objetivos Desempenho Económico-Financeiro 

Desempenho Económico-Financeiro  

Objetivos  
Peso 

Relativo 
Objetivo 

Resultado Acumulado 

2018 Grau Cump. 
G. Cump. 
Ajustado 

G. Cump. 
Pond. 

Desempenho Económico-Financeiro 10,0%  IDG: 7,01% 

Percentagem dos custos com horas 
extraordinárias, suplementos, honorários e 
Prest. de Serv RH no total de gastos com pessoal 

2,5% 21,0% 20,7% 101,45% 101,4% 2,54% 

Gastos com Pessoal por doente padrão, face ao 
melhor do grupo 

2,5% n.d 4.280,9 59,58 59,6 1,49 

Gastos com Produtos Farmacêuticos por doente 
padrão, face ao melhor do grupo 

2,5% n.d 743,71 56,61 56,6 1,42 

Gastos com Materiais de Consumo Clínico por 
doente padrão, face ao melhor do grupo 

2,5% n.d 284,20 62,68 62,7 1,57 

Fonte: SICC, Portal do SNS – Transparência e Monitorização Hospitais (março 2019- Contas não encerradas).  

Nos Gastos com Pessoal a realidade de um Hospital não é comparável à de uma ULS, já que uma 

ULS tem muito pessoal afeto aos cuidados de saúde primários e até os serviços de apoio clínico e 

não clínico são partilhados entre os dois tipos de cuidados. O valor definitivo da ULSBA é 4.272€, 

considerando 12.205 doentes padrão indicado pela ARSA. Considerando que apenas 62% deste 

valor corresponde a gastos dos cuidados hospitalares, teríamos um valor de 2.648,64€. 

Em relação aos Gastos com Produtos Farmacêuticos por doente padrão, o valor da ULSBA no 

Portal do Benchmarking do SNS é de 883,04€, mas na realidade, assumindo o valor final dos 

gastos, incluindo os consumos dos cuidados primários, e já deduzidas as notas de crédito, o 

indicador é 743,71€ (considerando 12.205 doentes padrão). 
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Quanto aos Gastos com Materiais de Consumo Clínico por doente padrão, o valor anual definitivo 

é 284,2€, considerando 12.205 doentes padrão e incluindo os gastos com o material de consumo 

clínico utilizado nos cuidados de saúde primários. 

De assinalar positivamente o cumprimento da meta relativa ao indicador a percentagem dos 

custos com horas extraordinárias, suplementos e fornecimentos de serviços externos III 

(honorários e prestações de serviços) no total de gastos com pessoal. 

À data da elaboração do presente relatório os indicadores que avaliam os resultados das 

prestações de saúde evitáveis não estão disponíveis no SICA, tendo as estimativas para 2018 sido 

feitas com base nos diagnósticos registados no BIMH à data de 29 de março e dados de população 

residente do INE. 

Quadro 6: Objetivos Resultados em Cuidados de Saúde Evitáveis comparação com dados anos anteriores 

Indicador 
Objetivo Valor Dez 

2016 
Valor Nov 

2017 
1)

 
Valor a Nov 

2018 
1)

 
Estimativa 
Dez 2018 

Taxa de internamento por complicações agudas da diabetes  21,6 30,10 2,5 13,2 26,32 

Taxa de internamento por diabetes descompensada  3,8 4,70 5,6 1,9 4,7 

Taxa de internamento por complicações crónicas da diabetes 89,3 102,50 47,0 45,1 58,2 

Taxa de internamento por asma ou DPOC em adultos 159,5 181,10 152,7 91,9 160,8 

Taxa de internamento por asma em jovens adultos 6,2 3,10 3,1 3,1 3,0 

Taxa de internamento por pneumonia 371,4 400,50 289,6 287,7 320 

Taxa de internamento por hipertensão arterial  19,7 17,90 14,1 15,0 15,04 

Taxa de internamento por insuficiência cardíaca congestiva 309,3 352,60 203,1 229,4 226 

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

23,8% 19,0% - - 19,0 

Percentagem de utilizadores frequentes do serviço de 
urgência com plano de cuidados estabelecido entre os 
cuidados primários e os hospitais 

6,1% 5,50% - - 4 

Fonte: SICA, BIMH e SIMH (Março 2019)     
1) Dados de 2017 e 2018  extraídos a 18 janeiro (a partir de fevereiro o SICA deixou de disponibilizar dados para estes 

indicadores)  

Estima-se que o IDG sectorial da área de Resultados em Cuidados de Saúde Evitáveis seja de 

19,79%, ligeiramente abaixo do objetivo, sendo que em 2016 foi de 13,7%. Em 2017 não está 

disponível no SICA o valor, mas no encerramento de contas de 2017 a estimativa era de 17,6%. 

Os indicadores que se estima ficarem abaixo da meta negociada são: 

� Taxa de internamento por complicações agudas da diabetes – A 29 de março existiam no 

BIMH apenas 14, o que significa uma taxa de 13,16‰₀₀ estimamos que este valor possa subir, 

após conclusão da codificação clínica, devendo ficar próximo dos 26,3‰₀₀; 
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� Quanto à Taxa de internamento por diabetes descompensada estimamos que seja de 

4,7‰₀₀, ligeiramente acima do contratualizado (5 casos, quando a meta contratada 

corresponde a 4 casos); 

� Taxa de internamento por asma ou DPOC em adultos – Estimamos que fique muito próximo 

da meta contratada apesar de neste momento serem apenas 47 episódios, mas este valor é 

ainda inferior ao realizado, que só será apurado após o fecho da codificação.  

Os restantes indicadores tiveram bons graus de cumprimentos face aos objetivos negociados.  

� Com os dados disponíveis no BIMH a 29 de março exista apenas 1 episódio de admissão por 

asma num jovem adulto com alta em 2018, o que resulta numa taxa de internamento por 

asma em jovens adultos de 3,1‰₀₀.  

� Quanto à Taxa de internamento por hipertensão arterial foram negociados 21 casos 

prevemos que em 2018 sejam 18 casos no total, o que nos coloca com um desempenho acima 

do contratualizado. 

� Em relação à taxa de internamento por complicações crónicas da diabetes, com os dados 

disponíveis no BIMH a 29 de março existiam 55 episódios, o que resulta numa taxa de 51,7 

‰₀₀,. Prevemos que este valor possa subir para 62 casos após finalização da codificação clínica. 

� No que toca à taxa de internamento por insuficiência cardíaca congestiva, segundo os dados 

do BIMH existiam 246 casos com alta em 2018. Estimamos que após a conclusão da 

codificação sejam 300 casos, ficando abaixo dos 329 casos contratualizados. 

� Em relação à Taxa de internamento por pneumonia, existem, de acordo os dados disponíveis 

no BIMH, 210 casos em 2018. Estimamos que após finalização da codificação se registem 320 

casos, ficando abaixo dos 372 estabelecidos como meta. 
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Quadro 7: IDG Objetivos Resultados em Cuidados de Saúde Evitáveis – Estimativa IDG 

Resultados em Cuidados de Saúde Evitáveis  

Objetivos  
Peso 

Relativo 
Objetivo 

Resultado Acumulado 

2018 Grau Cump. 
G. Cump. 
Ajustado 

G. Cump. 
Pond. 

Desempenho Económico-Financeiro 20,0%  IDG: 19,79 

Taxa de internamento por complicações agudas da 
diabetes (‰₀₀) 

2,0% 21,6 26,32 82,07 82,07 1,64 

Taxa de internamento por diabetes descompensada (‰₀₀) 2,0% 3,8 4,7 80,85 80,85 1,62 

Taxa de internamento por complicações crónicas da 
diabetes 

2,0% 89,3 58,2 153,44 120,0 2,40 

Taxa de internamento por asma ou DPOC em adultos 2,0% 159,5 160,8 99,19 99,2 1,98 

Taxa de internamento por asma em jovens adultos 2,0% 6,2 3,1 200,00 120,0 2,40 

Taxa de internamento por pneumonia 2,0% 371,9 319,91 116,10 116,1 2,32 

Taxa de internamento por hipertensão arterial  2,0% 19,7 16,96 116,2 116,2 2,32 

Taxa de internamento por insuficiência cardíaca 
congestiva 

2,0% 309,3 282,04 109,67 109,7 2,19 

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

2,0% 23,8 19,0 79,83 79,8 1,60 

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

2,0% 6,1 4 65,57 65,6 1,31 

Fonte: SICA, BIMH e SIMH (Março 2019)     

 

Quanto aos objetivos dos cuidados de saúde primários, o IDG estimado é de 57,4. Assumindo 

que a meta é 65, então o ID sectorial é de 35,32% num total de 40% que é o peso relativo deste 

grupo de indicadores, conforme explicitado no quadro abaixo. O nível de cumprimento é de 

88,31%.  

Indicam-se apenas as dimensões que foram operacionalizadas no ano. As ponderações das 

dimensões que não foram operacionalizadas são distribuídas pelas restantes dimensões em cada 

subárea. Salienta-se, ainda, o carácter provisório dos indicadores, uma vez que o processo de 

avaliação dos resultados das UF ainda não está concluído. 

O valor contratualizado com a ULSBA por cumprimento dos objetivos indicados acima é de 

8.137.872€. O IDG estimado apurado é de 81,84%, conforme demonstrado acima, o valor 

estimado de incentivos a receber é de cerca de 6.659.965€ mas note-se que não sabemos qual a 

meta definida para o IDG dos Cuidados de Saúde Primários e há vários indicadores que são 

muitíssimo provisórios ou nem conhecemos os seus resultados.  
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Quadro 8: Matriz Multidimensional ACES Baixo Alentejo 

Matriz Multidimensional ACES Baixo Alentejo 

Áreas, Subáreas Ponderação 
Resultado 

 ACES 

A - Desempenho Assistencial 100 57,4 

S - Acesso 25 72,1 

D - Cobertura ou Utilização 12,5 62,8 

D - Personalização  12,5 27,5 

D - Tempos Máximos de Resposta Garantidos  50 95,4 

D - Consulta no Próprio Dia  12,5 38,6 

D - Distribuição das Consultas Presenciais no Dia  12,5 66,3 

S - Gestão da Saúde 25 46,7 

D - Saúde Infantil e Juvenil 25 78,7 

D - Saúde da Mulher  25 36,5 

D - Saúde do Adulto  25 34,8 

D - Saúde do Idoso  25 36,9 

S - Gestão da Doença 25 37,7 

D - Doenças Cardiovasculares 20 45,6 

D - Diabetes Mellitus 20 45,7 

D - Hipertensão Arterial 20 65,7 

D - Doenças Aparelho Respiratório 20 17,3 

D - Multimorbilidade e Outros Tipos de Doenças 20 14,4 

  S - Qualificação da Prescrição 25 73,1 

   D - Prescrição Farmacoterapêutica 62,5 68,4 

   D - Prescrição MCDT's 37,5 80,9 

Fonte: www.bicsp.min-saude.pt (Fevereiro 2019) 

 

3. INDICAÇÃO DOS FATORES CHAVE DE QUE DEPENDEM OS RESULTADOS DA ENTIDADE  

As mudanças significativas que vêm ocorrendo na envolvente da Saúde, bem como as 

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

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

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

fatores chave para o desempenho da missão da ULSBA. Essencialmente, são os seguintes fatores-

chave críticos ao sucesso da ULSBA: 

• População muito envelhecida 

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

necessidade de cuidados médicos e o natural aumento de custos daí resultante. 
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• Grande dispersão geográfica 

Área de influência dispersa por um território bastante vasto, com um impacto significativo 

nos custos inerentes a deslocações de colaboradores e utentes, e impondo dificuldades 

acrescidas na gestão dos recursos existentes e correspondente afetação aos serviços 

disseminados pelo território. 

• Grave carência de médicos especialistas  

Extrema dificuldade em recrutar novos profissionais médicos, designadamente das 

especialidades de Anestesia, Pediatria, Obstetrícia, Cardiologia, Ortopedia, Urologia e 

Medicina Geral e Familiar, o que dificulta e inviabiliza a prestação de cuidados em tempo útil, 

onerando em muito os custos por necessidade de recurso a contratos de prestação de 

serviços. Inexistência de médicos especialistas em área fundamentais como a Oncologia, a 

Gastrenterologia ou a Endocrinologia. Aliado à dificuldade de contratação está a elevada faixa 

etária dos médicos do quadro a qual reduz a disponibilidade para o trabalho no Serviço de 

Urgência, bem como compromete a formação de novos médicos.  

• Integração entre vários níveis de cuidados ainda pouco consolidada  

Apesar das melhorias significativas verificadas na integração entre os cuidados primários, 

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

cultural que continuaremos a trabalhar. Continuam a existir constrangimentos na articulação 

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

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

rede nacional de Cuidados Continuados Integrados ainda tem um processo muito 

burocratizado, demorado e com fraca capacidade de resposta. 

• Falta de resposta na comunidade para encaminhamento de casos sociais 

A existência, cada vez mais frequente, de utentes sem critério clínico que justifique a 

necessidade de cuidados hospitalares e que permanecem internados na ULSBA, por ausência 

de resposta das IPSS, Misericórdias, famílias e/ou Segurança Social, representa um elevado 

encargo financeiro, bem como a degradação de alguns indicadores de desempenho 

assistencial. Continuam também a verificar-se muitos de casos de doentes abandonados pelas 

famílias. 
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Durante o ano de 2018 registaram-se 93 casos de protelamento de alta, mais 10 do que no 

ano anterior, que totalizam 939 dias de internamento após alta clinica, o que corresponde a 

um crescimento de 302 dias face a 2017. Em média, cada doente cuja alta foi protelada 

permaneceu mais 10 dias para além da alta clínica, enquanto em 2016, essa média era de 5,9 

dias e em 2017 era de 7,6. Da análise das causas dos protelamentos, mais uma vez, verifica-se 

um forte aumento da morosidade da resposta do lar ou outra instituição ou da Segurança 

Social, o défice de colaboração da família ou a necessidade da sua reorganização, bem como a 

insuficiência de apoios locais. 

• Ambiente económico e social desfavorável 

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

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

• Redução de recursos financeiros e humanos 

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

sua gestão muito mais exigente.  

• Absentismo 

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

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

gestão de equipas e conflitualidade organizacional. 

• Excesso de procura ao Serviço de Urgência Geral 

O recurso ao Serviço de Urgência médico-cirúrgica por parte dos utentes excede o que seria 

razoável, principalmente na área pediátrica. Verifica-se que os utentes o fazem por razões 

culturais e de acesso imediato a Meios Complementares de Diagnostico e Terapêutica. 

• Falta de um Sistema de Informação Integrado  

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

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

ineficiências e não permite à gestão intermédia e de topo dispor de uma ferramenta de gestão 

robusta e eficaz.  
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4. EVIDENCIAÇÃO DA ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS ORIENTAÇÕES DEFINIDAS PELOS MINISTÉRIOS 

SETORIAIS (POLITICA SETORIAL, ORIENTAÇÕES ESPECIFICAS A CADA EMPRESA, OBJETIVOS A ALCANÇAR NO 

EXERCÍCIO DA ATIVIDADE OPERACIONAL E AO NÍVEL DE SERVIÇO PÚBLICO A PRESTAR PELA EMPRESA) 

A ULSBA, EPE, cumpriu em 2018 as orientações emanadas pela tutela, a saber: 

� Lei do Orçamento de Estado – Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro; 

� O Decreto-lei de Execução Orçamental – Decreto-Lei nº 33/2018, de 15 de maio;  

� Circular Série A nº. 1387, de 3 de agosto de 2017, da Direção-Geral do Orçamento; 

� Ofício nº. 3708, de 7 de agosto, da Direção Geral do Tesouro e Finanças – instruções sobre 

a elaboração dos Instrumentos Previsionais de gestão para 2018; 

� Termos de Referência para contratualização de cuidados de saúde SNS para 2018, 

emanados pela ACSS; 

� Elaboração de Acordo Modificativo para o ano de 2018, onde se integram as metas 

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

económico – financeira; 

� Elaboração e submissão do orçamento de 2018 na Direção Geral do Orçamento; 

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

Ministério das Finanças (DGO e DGTF); 

� Elaboração do Balanço Social e Relatório Único da Empresa. 

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

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

divulgação de informação financeira e de gestão dos respetivos ministérios tutelares. 

 

Relativamente a alguns incumprimentos, essa informação está disponível no Capítulo n.º 10 do 

Relatório e Contas de 2018. 
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III. ESTRUTURA DO CAPITAL 

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

Baixo Alentejo, EPE, acrescido de uma dotação inicial de 3.538.000€, perfazendo 43.488.000€. 

Posteriormente, houve vários aumentos de capital, tendo-se verificado o primeiro reforço no ano 

de 2009, no montante de 4.472.389,00 €, realizado em dinheiro por execução do OE/2009. O 

segundo reforço, em 2009, no montante de 4.447.674,00€, realizado em dinheiro, mediante 

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

2009, no montante de 4.000.000€, realizado em dinheiro, por execução do OE/2009. O quarto 

reforço do capital estatuário deu-se em 2010 no montante de 3.000.000€, realizado em dinheiro, 

por execução do OE/2010. No ano de 2014 foi efetuado um novo aumento de capital no valor de 

16.500.000€, conforme Despacho do Ministério das Finanças e Saúde nº 15476-B/2014. O valor 

foi registado na Conservatória Comercial em 2015, mas feita menção ao Despacho de 2014 e 

contabilizado em 2014, atendendo à data de entrada em vigor do referido Despacho. No mesmo 

ano, foi convertido em capital estatutário o empréstimo do FASP e respetivos juros no valor total 

de 5.600.000,00€. Em 2017, de acordo com o despacho n.º 1266/2017, de 29/12/2017, do Senhor 

Secretário de Estado do Tesouro, verificou-se um novo aumento do capital estatutário, no valor 

de 6.891.937,00€, tendo sido registado na Conservatória do registo Comercial e realizado em 

2018. Assim, à data de 31.12.2018, o Capital Estatutário da ULSBA totaliza 88.400.000,00€. 

O capital estatutário da ULSBA é detido pelo Estado e não se encontra representado por ações. As 

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

regulamentadas pelos Estatutos da ULSBA e das unidades de saúde com a natureza de entidades 

públicas empresariais e demais legislações aplicáveis. 

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

a eventuais restrições. 
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IV. PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E OBRIGAÇÕES DETIDAS 

1. IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS SINGULARES (ÓRGÃOS SOCIAIS) E/OU COLETIVAS (EMPRESA) QUE, DIRETA 

OU INDIRETAMENTE, SÃO TITULARES DE PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS NOUTRAS ENTIDADES 

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

patrimonial na entidade, nem relações relevantes com parceiros comerciais. 

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

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

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

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

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

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

Geral da República, conforme determina a legislação em vigor. 

2. AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM QUAISQUER 

ENTIDADES DE NATUREZA ASSOCIATIVA OU FUNDACIONAL 

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

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

53, Pavilhão 33-A. A contribuição da ULSBA, EPE, em 2018 foi de 3.000€, relativo ao pagamento 

de quotas.  

Em 2018, o SUCH prestou serviços de processamento e tratamento de Roupa e de Assistências 

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

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

no Protocolo celebrado com o SUCH de microprodução de energia. 

No ano de 2018 não foram adquiridas nem alienadas quaisquer participações sociais, nem existiu 

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

prestadas quaisquer garantias financeiras ou assumidas dívidas ou passivos de outras entidades. 
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3. INDICAÇÃO DO NÚMERO DE AÇÕES E OBRIGAÇÕES DETIDAS POR MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE 

ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO 

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

obrigações. 

4. INDICAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE RELAÇÕES DE NATUREZA COMERCIAL ENTRE OS TITULARES DE 

PARTICIPAÇÕES E A ENTIDADE 

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

 

V. ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES 

A. Modelo de Governo 

1. IDENTIFICAÇÃO DO MODELO DE GOVERNO ADOTADO 

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

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

previstos. 

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

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

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

B. Assembleia Geral 

1. COMPOSIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL, AO LONGO DO ANO EM REFERÊNCIA, COM IDENTIFICAÇÃO 

DOS CARGOS E MEMBROS DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL E RESPETIVO MANDATO (DATA DE INÍCIO E FIM), 

ASSIM COMO A REMUNERAÇÃO RELATIVA AO ANO EM REFERÊNCIA. CASO TENHA OCORRIDO ALTERAÇÃO DE 

MANDATO DURANTE O ANO EM REPORTE, A EMPRESA DEVERÁ INDICAR OS MANDATOS RESPETIVOS  

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

Assembleia Geral. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES ACIONISTAS QUE, POR IMPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA, SÓ PODEM SER 

TOMADAS COM MAIORIA QUALIFICADA, PARA ALÉM DAS LEGALMENTE PREVISTAS, E INDICAÇÃO DESSAS 

MAIORIAS. 

A resposta fica prejudicada face ao exposto no ponto anterior. 

 

C. Administração e Supervisão  

1. REGRAS ESTATUTÁRIAS SOBRE PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS À NOMEAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MEMBROS, 

CONSOANTE APLICÁVEL, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

EXECUTIVO E DO CONSELHO GERAL E DE SUPERVISÃO 

De acordo com o artigo 6.º dos Estatutos das Unidades Locais de Saúde, EPE, publicados no Anexo 

II do Decreto-lei 18/2017, de 10 de fevereiro, o conselho de administração é composto pelo 

“presidente e um máximo de cinco vogais, que exercem funções executivas, incluindo até dois 

diretores-clínicos e, um enfermeiro-diretor, sendo um dos vogais proposto pelo membro do 

Governo responsável pela área das finanças, e outro pela Comunidade Intermunicipal, ou pela 

área Metropolitana, consoante a localização da ULS, EPE., em causa”.  

Os membros do Conselho de Administração são nomeados por resolução do Conselho de 

Ministros, sob proposta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da 

saúde, de entre individualidades que reúnam os requisitos previstos nos Estatuto do Gestor 

Público e possuam preferencialmente evidência curricular ou formação de gestão em saúde, 

sendo diretor clínico um médico e enfermeiro diretor um enfermeiro.  

O mandato dos membros do conselho de administração tem a duração de três anos renovável, 

uma única vez, permanecendo aqueles no exercício das suas funções até à designação dos novos 

titulares, sem prejuízo da renúncia a que houver lugar. 

O Conselho Consultivo é um dos órgãos sociais e a sua composição está prevista nos Estatutos das 

Unidades Locais de Saúde, EPE publicada no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, artigo 

21.º. O mandato do Conselho Consultivo tem a duração de três anos, sem prejuízo da 

possibilidade da sua substituição, a todo o tempo, pelas entidades que os designaram ou 

elegeram. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, COM INDICAÇÃO DO NÚMERO 

ESTATUTÁRIO MÍNIMO E MÁXIMO DE MEMBROS, DURAÇÃO ESTATUTÁRIA DO MANDATO, NÚMERO DE 

MEMBROS EFETIVOS, DATA DA PRIMEIRA DESIGNAÇÃO E DATA DO TERMO DE MANDATO DE CADA 

MEMBRO. CASO TENHA OCORRIDO ALTERAÇÃO DE MANDATO DURANTE O ANO EM REPORTE, A ENTIDADE 

DEVERÁ INDICAR OS MANDATOS RESPETIVOS (O QUE SAIU E O QUE ENTROU) 

O Conselho de Administração foi nomeado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

67/2017, de 30 de maio de 2017, e conforme o artigo 6.º dos Estatutos das Unidades Locais de 

Saúde, é composto pela Presidente e quatro Vogais que exercem funções executivas, sendo dois 

dos membros um diretor clínico da área dos cuidados de saúde hospitalares e o enfermeiro 

diretor. A Presidente do Conselho de Administração foi também nomeada para o cargo de 

diretora clínica para a área dos cuidados de saúde primários. Nestes termos, o Conselho de 

Administração é constituído pelos seguintes elementos: 

Quadro 9 Mandato do Conselho de Administração 

Mandato Cargo Nome Designação Remuneração 

(inicio-Fim)   Forma 
(1)

 Data 
Entidade 
Pagadora 

(O/D)
 (2)

 

2017-2019 Presidente Maria da Conceição Lopes 
Baptista Margalha 

Resolução 
nº. 67/2017 

30-3-2017 ULSBA, EPE O 

2017-2019 Vogal 
José Manuel Lourenço 

Mestre 
Resolução 

nº. 67/2017 
30-3-2017 ULSBA, EPE  

2017-2019 Vogal 
António Armando Sousa 

Duarte 
Resolução 

nº. 67/2017 
30-3-2017 ULSBA, EPE  

2017-2019 Diretor 
Clinico CSH 

José Aníbal Fernandes 
Soares 

Resolução 
nº. 67/2017 

30-3-2017 ULSBA, EPE O 

2017-2019 Enfermeiro 
Diretor 

Joaquim Manuel 
Castanho Brissos 

Resolução 
nº. 67/2017 

30-3-2017 ULSBA, EPE  

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

  (2) O/D – Origem / Destino 

Fonte: D.R (1ª. série nº. 104 de 30-5-2017) 

Durante o ano de 2018 ocorreram alterações na composição do Conselho de Administração, 

atendendo a que o Vogal António Armando de Sousa Duarte renunciou às suas funções, a partir 

do dia 1 de dezembro. 

Nos termos do n.º 8 do artigo 28.º do Decreto-lei n.º 71/2007, de 27 de março, alterado e 

republicado pelo Decreto-lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, e conforme a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 67/2017, foram autorizados a optar pelo vencimento do lugar de origem a 

Presidente e Diretora Clinica dos CSP Dr.ª Maria da Conceição Lopes Batista Margalha e o Diretor 

Clínico da área dos cuidados de saúde hospitalares Dr. José Aníbal Fernandes Soares. 
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3. DISTINÇÃO DOS MEMBROS EXECUTIVOS E NÃO EXECUTIVOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Conforme a Resolução do Conselho de Ministros n.º 67/2017, de 30 de março, todos os vogais 

membros do Conselho de Administração foram nomeados vogais executivos. 

4. ELEMENTOS CURRICULARES RELEVANTES DE CADA UM DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

Presidente do Conselho de Administração: Maria da Conceição Lopes Baptista Margalha 
DN: 25 de agosto de 1958 

Habilitações 
Académicas e 
profissionais 

Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa – 1982 

Curso de Gestão de Unidades de Saúde, da Faculdade de Ciências Económicas e Empresarias 
da Universidade Católica Portuguesa - 1997 

Pós-Graduação em Gestão de Serviços de Saúde do ISCTE/INDEG – 2000 

Competência em Gestão de Serviços de Saúde pela Ordem dos Médicos desde junho de 2003 

CAGEP – Curso Avançado de Gestão Pública do INA - 2006 

PADIS – Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde da AESE - 2011 

Experiência 
Profissional 

 

Ingressou na Carreira Médica de Clínica Geral em 1 de janeiro de 1986. 

Provida na categoria de Assistente Graduada Sénior da Carreira Médica de Medicina Geral e 
Familiar desde 29 de abril de 2002 . 

Está colocada no quadro do Centro de Saúde de Beja onde desempenha funções de Médica 
de Família. 

Coordenadora do Serviço de Tuberculose e Doenças Respiratórias de Beja, no período de 
outubro de 1992 a fevereiro de 1997. 

Diretora do Centro de Saúde de Beja, de julho de 1996 a dezembro de 1999 e de setembro de 
2002 a dezembro de 2005. 

Coordenadora da Sub-Região de Saúde de Beja no período de 1 de janeiro de 2000 a 30 de 
agosto de 2002. 

Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P., no período 
de janeiro de 2006 a outubro de 2011. 

Outras Atividades 

Membro efetivo de júris de exames de avaliação final do Internato Complementar de 
Medicina Geral e Familiar e júris de concursos das carreiras Médicas de Medicina Geral e 
Familiar 
Membro da Comissão Nacional do Internato Médico no período de 2006 a 2011 
Orientadora do Internato de Medicina Geral e Familiar desde o ano de 2012. 

 
 
Vogal Executivo do Conselho de Administração: José Manuel Lourenço Mestre 

DN: 20 de dezembro de 1954 

Habilitações 
Académicas e 
Profissionais 

Mestrado em Gestão dos Serviços de Saúde-Controlo de Gestão ISCTE – 2002. 

Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade Moderna – 1998. 

Pós Graduação em Gestão dos Serviços de Saúde do ISCTE – 2000. 

Curso de Especialização em Gestão de Unidades de Saúde – INA – 2007. 

Curso de Fisioterapia – ERA – 1978. 
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Vogal Executivo do Conselho de Administração: José Manuel Lourenço Mestre 
 

Experiência 
Profissional 

Demarço2014 a março de 2017 – Vogal do Conselho Diretivo do Instituo Nacional de 
Emergência Médica . 

De setembro de 2013 a março de 2014 – Técnico Superior da ULSBA, EPE. 

De abril de 2012 a agosto de 2013 – Docente e tutor em cursos de Formação em gestão para 
chefias intermédias (FORGEP), em Luanda, pela ENSP . 

De abril de 2012 a agosto de 2013 – Consultor na Clínica Sagrada Esperança em Luanda. 

De 20 de dezembro de 2008 a janeiro 2012 – Vogal executivo do Conselho de Administração da 
ULSBA, tendo exercido o cargo de Presidente Interino entre 20 de dezembro de 2010 a 24 
janeiro 2012. 
De 1 de outubro de 2005 a 19 dezembro de 2008 – Vogal executivo do Conselho de 
Administração do Centro Hospitalar do Baixo Alentejo, EPE. 
De 2002 a 2005 – Técnico Superior no Hospital José Joaquim Fernandes (HJJF) na área da 
Gestão de Projetos de Investimento. 

De 1990 a 2001 foi Coordenador do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do HJJF. 

De 1978 a 1989 exerceu funções na Carreira de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica no HJJF. 

Outras Atividades 

Em abril de 2008 foi docente convidado pela Faculdade de Química da URO do Uruguay nos 
cursos de pós-graduação em Bioética III e Gestão de Serviço em Farmácia Hospitalar nível II, em 
Montevideo. 

Docente do ensino superior na Universidade Moderna em Beja, do 4.º e 5.º ano da licenciatura 
em Organização e Gestão de Empresas. 

Em 2008 e 2009 foi Vereador na Câmara Municipal de Beja. 

De 2006 a 2012 foi patrono da OE para a formação de economistas estagiários. 

 

Vogal Executivo do Conselho de Administração: António Armando Sousa Duarte  
DN: 21 de maio de 1968 

Habilitações 
Académicas e 
Profissionais 

Mestrado em Gestão de Empresas com Especialização em Marketing pela Universidade de 
Évora. 

Licenciatura em Economia pela Universidade de Évora. 

Curso de Healthcare Management programa, pela Universidade Católica. 

FORGEP – Curso de Formação em Gestão Pública ministrado pelo INA. 

Experiência 
Profissional 

Desde 2012, diretor do Departamento de Contratualização na ARS do Alentejo. 

De 2007 e 2012, diretor do Departamento de Estudos e Planeamento na ARS do Alentejo. 

De 2004 e 2007, chefe de Projeto da IDEFDS do Alentejo. 

De 2000 a 2004, chefe de divisão do Fundo de Apoio ao Investimento no Alentejo estrutura do 
IEFP. 

De 1996 a 2000, diretor do NACEPOR/ Centro de Apoio à Criação de Empresas do Alto Alentejo, 
unidade orgânica do IEFP. 

De 1992 a 1996, diretor de Marketing do Centro de Inovação Empresarial do Alentejo. 

Outras Atividades 

É coautor de artigos na área da saúde e integração de cuidados. 

Entre 2007 e 2012, foi representante da área da saúde nas Comissões de Acompanhamento do 
QREN/INAlentejo e do PorAlentejo. 

Participou na Unidade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Integrado da Zona do 
Alqueva (PEDIZA II), em representação da IDEFDS do Alentejo. 
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Vogal Executivo - Diretor Clínico para os Cuidados Hospitalares: José Aníbal Fernandes Soares  
DN: 14 de julho de 1958 

Habilitações 
Académicas e 
Profissionais 

Licenciatura em Medicina no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do 
Porto - 1985 

Pós-Graduação em Educação Médica pelo Instituto de Ciências da Saúde da Universidade 
Católica Portuguesa 

Curso de Gestão de Unidades de Saúde - 2006/2007 

Curso de Alta Direção de Saúde da AESE - 2008 

Experiência 
Profissional 

 

Desde 1994, cirurgião do Hospital José Joaquim Fernandes em Beja (HJJF) 

Desde 1996, assistente de Cirurgia geral 

De 2001 a janeiro de 2006, responsável pela Unidade de Cirurgia Ambulatória do HJJF 

De janeiro de 2006 a janeiro de 2008 diretor do serviço de urgência do HJJF 

De janeiro de 2005 a janeiro de 2008, responsável da Unidade A do serviço de cirurgia geral do 
HJJF 

Desde 2013, responsável pela consulta de pé-diabético hospitalar 

Desde 1999, responsável pela consulta de Patologia Venosa hospitalar da ULSBA 

Outras Atividades 

Implementação da emergência pré-hospitalar do HJJF 

Orientador de formação do Internato Geral e da especialidade de Cirurgia Geral 

De 1990 a 2011, docente na escola Superior de Saúde de Beja 

Formador em cursos de Suporte Básico de Vida e Básico de Trauma 

Autor e coautor de vários trabalhos na área da Cirurgia Geral, Cirurgia do Ambulatório e 
Hidatidologia apresentados em reuniões cientificas   

Autor e coautor de trabalhos publicados em revistas cientificas. 

 
 

Vogal Executivo – Enfermeiro Diretor: Joaquim Manuel Castanho Brissos 
 DN: 24 de novembro de 1968 

Habilitações 
Académicas e 
Profissionais 

Bacharelato em Enfermagem  pela Escola Superior de Saúde de Beja - 1991 

Complemento de Formação - Licenciatura pela Escola Superior de Saúde -2000 

Especialização em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria pela Universidade de Évora - 
2006 

Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica pela Universidade de Évora - 2011 

Pós-Graduação em Gestão de Unidades de Saúde pela Escola Superior de Portalegre - 2012 

Experiência 
Profissional 

2006 a 2012 – Enfermeiro Adjunto do Enfermeiro Chefe do Serviço de Urgência 

1 de janeiro de 2013 a 31 de março de 2017  — Enfermeiro em funções de chefia no Serviço de 
urgência Médico-Cirúrgica, serviço de Imunohemoterapia 

1 de junho de 2015 a 31 de março de 2017 — Integração e Chefia do Serviço de Urgência 
Pediátrica na Urgência Médico-Cirúrgica 

De 2012 a 31 de março de 2017 – Enfermeiro Adjunto do Enfermeiro Diretor 

Desde 2005 – É Auditor Interno do Sistema de Triagem de Manchester 

De 1 de janeiro de 2013 a 31 de março de 2017 – Coordenador da VMER de Beja 

De 2012 a 31 de março de 2017 – Supervisão das SUB (Moura e Castro Verde) 

Membro do Observatório dos Comportamentos Suicidários da ULSBA 

Elemento da Comissão Executiva Permanente da Direção de Enfermagem 

Elemento do Conselho Coordenador de Avaliação em Enfermagem 
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5. EVIDÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE CADA UM DOS MEMBROS DO ÓRGÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO AO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO E AO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO À IGF, DE 

QUAISQUER PARTICIPAÇÕES PATRIMONIAIS QUE DETENHAM NA EMPRESA, ASSIM COMO QUAISQUER 

RELAÇÕES QUE MANTENHAM COM OS SEUS FORNECEDORES, CLIENTES, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OU 

QUAISQUER OUTROS PARCEIROS DE NEGÓCIO SUSCETÍVEIS DE GERAR CONFLITOS DE INTERESSES (VIDE 

ARTIGO 52.º DO DECRETO-LEI N.º 133/2013) 

Foi emitida pelos membros do Conselho de Administração declaração de não existência de 

quaisquer relações suscetíveis de gerar conflitos de interesses com fornecedores, clientes, 

instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócios, nos termos do artigo 52.º do 

Decreto-Lei n.º 133/2013, mas não enviadas à IGF. As declarações de incompatibilidade e 

impedimentos de titulares de altos cargos dirigentes foram depositadas na Procuradoria-Geral da 

República. (Declarações encontram-se no Anexo 1, no final do presente relatório). 

6. IDENTIFICAÇÃO DE RELAÇÕES FAMILIARES, PROFISSIONAIS OU COMERCIAIS, HABITUAIS E SIGNIFICATIVAS, 

DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COM ACIONISTAS. 

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

membros, do Conselho de Administração, com acionistas.  

7. ORGANOGRAMAS OU MAPAS FUNCIONAIS RELATIVOS À REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE OS VÁRIOS 

ÓRGÃOS SOCIAIS, COMISSÕES E/OU DEPARTAMENTOS DA ENTIDADE, INCLUINDO INFORMAÇÃO SOBRE 

DELEGAÇÕES DE COMPETÊNCIAS, EM PARTICULAR NO QUE SE REFERE À DELEGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

QUOTIDIANA DA ENTIDADE. 

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

este documento, ponto XI – Anexos do RGS. 

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

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

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

18/2017, de 10 de fevereiro. 

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

II, do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro delegou nos seus membros as seguintes 

competências, conforme, ata nº 33 de 7 de junho do ano de 2017, ponto nº.1.2: 
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Presidente e Diretora Clínica – Área dos Cuidados de Saúde Primários – Maria da Conceição 

Lopes Baptista Margalha 

Sem prejuízo das competências próprias da Presidente do Conselho de Administração, 

previstas no artigo 8º do Anexo III – Estatutos – CAPÍTULO II, do Decreto-Lei n.º 18/2017, 

de 10 de fevereiro, foram delegadas competências nas seguintes áreas:  

Secretariado do Conselho de Administração; Serviço de Auditoria Interna; Gabinete de 

Comunicação e Imagem; Departamento dos Cuidados de Saúde Primários e Serviço 

Religioso. 

A Presidente do Conselho de Administração, nos termos e para os efeitos do disposto no 

n.º 2 do artigo 8º, dos diplomas atrás identificados, e do ponto n.º 3.1 da ata n.º 23, de 5 

de abril de 2017, designou como seu substituto nas suas ausências e impedimentos 

temporários, o Vogal Executivo, José Manuel Lourenço Mestre.  

Vogal Executivo – José Manuel Lourenço Mestre  

Foram delegadas competências nas áreas dos Serviços Financeiros, Serviço de Instalações 

e Equipamento e Vigilância e Segurança de Pessoas e Bens, do Serviço de Tecnologias e 

Sistemas de Informação, dos Serviços Farmacêuticos, dos Gabinetes de Apoio Jurídico, 

Recuperação de Crédito e Contencioso, de Promoção e Garantia da Qualidade e de 

Segurança e Higiene no Trabalho e, finalmente, do Serviço de Expediente Geral. 

 

Vogal Executivo – António Armando Sousa Duarte 

Foram delegadas competências nas áreas do Serviço de Recursos Humanos e Formação 

Profissional; Serviço de Saúde Ocupacional; Serviço de Aprovisionamento, Logística, 

Património e Gestão de Frota e Transportes; Serviço de Produção, Planeamento e 

Controlo de Gestão; Serviço de Gestão de Doentes e Serviço de Documentação e 

Biblioteca. 

 

Vogal Executivo – Diretor Clínico – Área de Cuidados de Saúde Hospitalares - José Aníbal 

Fernandes Soares  

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

Estatutos do pelo Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, foram delegadas 
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competências nas áreas: Cuidados de Saúde Hospitalares; Gabinete do Cidadão; Serviço 

Social; Serviço de Nutrição e Dietética e Internato Médico. 

Vogal Executivo – Enfermeiro Diretor – Joaquim Manuel Castanho Brissos 

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

Estatutos, do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro foram delegadas competências 

nas áreas: Cuidados de Enfermagem; Equipa de Gestão de Altas; Equipa Inter-Hospitalar 

de Cuidados Paliativos; Equipa Comunitária de Cuidados Paliativos; Grupo Coordenador 

Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos; 

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

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

Comunicações e Serviço de Receção). 

A presente delegação de competências, não prejudica o disposto no n.º 3 do artigo 7º dos 

Estatutos das ULS´s, nos termos do qual, são indelegáveis as competências do Conselho 

de Administração, previstas nas alíneas a) a m) do n.º 1. 

Para além do exercício das competências próprias especialmente previstas e das que se delegam, 

os membros do Conselho de Administração detêm ainda as competências legalmente atribuídas 

aos titulares dos cargos de direção superior de 1º grau da administração central do Estado, 

relativamente aos trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas, das 

áreas que lhes estão afetas. 

Nos termos do disposto na alínea s) do n.º 1 do artigo 7º dos Estatutos das ULS e artigo 17º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 08.06., mantido em vigor pela alínea f) do n.º1 do artigo 14º do Código 

dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, posteriormente 

revogado pelo Decreto-Lei n.º 40/2011, de 22 de março, mas repristinado pela Resolução da 

Assembleia da República n.º 86/2011, 11.04 que determinou a cessação de vigência deste, o 

Conselho de Administração delega a competência para a autorização de despesa até ao montante 

de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), no Vogal Executivo, António Armando Sousa Duarte. 

O Conselho de Administração delega a competência para a autorização de despesa entre o 

montante de €25.001,00 (vinte e cinco mil e um euro) e o montante €75.000,00 (setenta e cinco 

mil euros), conjuntamente, nos Vogais Executivos, António Armando Sousa Duarte e José Manuel 

Lourenço Mestre. 

As competências delegadas podem ser subdelegadas, sem prejuízo da faculdade de avocação da 

competência pelo seu delegante. A avocação pelo Conselho de Administração, das competências 
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delegadas, é efetuada por maioria de votos. Em caso de empate, a Presidente tem voto de 

qualidade. 

Salientar que, por motivos de doença o Vogal Executivo José Manuel Lourenço Mestre esteve 

ausente grande parte do tempo a partir do mês de agosto, tendo as suas competências sido 

assumidas pela Presidente e pelo Vogal Executivo António Duarte. 

8.  FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Nos termos do art.º 11º. do Anexo III – Estatutos – Capítulo II,  alterado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2017, de 10 de fevereiro e das regras de funcionamento fixadas pelo  Conselho de 

Administração, em reunião realizada no dia 5 de abril de 2017, o Conselho de Administração 

reúne uma vez por semana (reunião ordinária), em regra, quarta feira, com início às dez horas, na 

sede social da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E., e sempre que convocado pela 

Presidente ou por solicitação de dois vogais ou do fiscal único. 

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

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

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

alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro. 

As deliberações do Conselho de Administração tomadas em ata extraída da respetiva reunião, são 

exaradas sobre os documentos a que se reportam, com referência ao número do procedimento 

(sempre que possível a numeração do sistema de gestão documental da Instituição) ou em 

formato digital com assinatura eletrónica. 

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

realizadas 

Total Reuniões realizadas do Conselho de Administração: 67 

 

Presenças – 2018 
Membro                                                Cargo                    Presenças                      % 

Maria da Conceição Margalha Presidente 60 90% 

José Manuel Mestre Vogal Executivo 41 61% 

António Duarte Vogal Executivo 56 84% 

José Aníbal Diretor Clínico CSH 58 87% 

Joaquim Brissos Enfermeiro Diretor 63 94% 

Nota: por questões de doença, o Vogal Executivo José Manuel Mestre esteve ausente durante longos períodos. 
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b) Indicação dos cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do 

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

decurso do exercício 

Nenhum elemento do Conselho de Administração tem acumulação de funções. 

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

desempenho dos administradores executivos e critérios pré-determinados para a 

avaliação de desempenho dos mesmos 

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

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

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

outubro, alterado pela Lei n.º 75-A/2014, de 30 de setembro, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 

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

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

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

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

competências e síntese das atividades desenvolvidas no exercício dessas competências 

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

Decreto Lei nº183/2008 de 4 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei 18/2017, de 10 de fevereiro. 

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

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

Comissão de Ética para a Saúde 

Comissão de Ética para a Saúde 

Presidente  –Ana Matos Pires – Assistente Graduado Sénior de Psiquiatria 

Membros 

Ana Luísa Bacelar Juíza desembargadora 

Francisco António Revés Barrocas Assessor de Psicologia Clinica 

Sandra Manuela Figueira Heleno Serrano Enfermeira 

Aida Maria Matos Pardal Enfermeira 

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

Carla Alexandra Bicas Pereira Lourenço Técnica Superior de Serviço Social 

Sílvia Edgar Aurélio Lampreia Guerreiro Técnica Superior de Farmácia 

José Maria Coelho Padre Capelão 
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Comissão de Qualidade e Segurança do Doente 

Comissão de Qualidade e Segurança do Doente 

Presidente  – Maria da Conceição Lopes Baptista Margalha – Presidente do Conselho de Administração 

Membros 

José Anibal Fernandes Soares Diretor Clínico dos Cuidados de Saúde Hospitalares  

Joaquim Manuel Castanho Brissos Enfermeiro Diretor  

Luís Gabriel Sequeira Pereira  Assistente Graduado Sénior de Cirurgia Geral 

João José da Silva de Pina Manique 
Assistente Graduado Sénior de Medicina Geral e 
Familiar 

António Manuel Godinho Matos 
Assistente Graduado Sénior de Medicina Geral e 
Familiar 

José António Catarino Rodrigues Enfermeiro Supervisor 

Paula Ferreira S. Vargas Almeida Técnica Superior de Saúde – ramo Farmácia 

Maria Matilde Fonseca V. Veríssimo Técnica Superior Serviço Social 

Rui Manuel Pereira Ruivo Técnico Superior  

Grupo Local do Programa de Prevenção e Controlo da Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos (PPCIRA) 

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

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

Membros 

Rosa Maria Pimentel Bento Diretora do Serviço de Patologia Clínica 

Inês Ennes Ferreira Sayanda Assistente de Medicina Geral e Familiar 

Patrícia Alexandra Pratas Marujo Assistente Hospitalar de Medicina Interna 

Gabriel Gomes Assistente Hospitalar de Cirurgia Geral 

Ana Maria Fernandes Grilo Assistente Hospitalar de Medicina Interna 

António Manuel Carvalho Mendes Assistente Hospitalar de Medicina Interna 

José Luís Carocinho Baião Espinho Enfermeiro 

Mariana José Galado Enfermeira 

Ana Sofia Lopes Moleiro Técnica Superior de Saúde Farmácia 

Comissão de Farmácia e Terapêutica 

Comissão de Farmácia e Terapêutica 

Presidente – José Aníbal Fernandes Soares – Diretor Clínico da Área dos Cuidados de Saúde Hospitalares  

Membros 

Edite Maria Spencer Reis Assistente Graduada de Medicina Geral e Familiar 

António Manuel Carvalho Mendes Assistente Hospitalar de Medicina Interna 

Luís Gabriel Sequeira Pereia Assistente Graduado Sénior de Cirurgia Geral  

Maria Vitoria Pinto Samúdio Diretora dos Serviços Farmacêuticos 

Paula Ferreira Silva Sadio Varges Almeida Técnica Superior de Saúde de Farmácia 

Cristina Galrito Ferro Técnica Superior de Saúde de Farmácia 

Ana Sofia Lopes Moleiro  Técnica Superior de Saúde de Farmácia 

Nota: Edite Reis renunciou ao cargo em Abril e aguarda substituição. 
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Unidade Coordenadora Funcional da Diabetes 

Unidade Coordenadora Funcional da Diabetes 

Coordenadora – Maria Isabel Ilharco Caldeira de Sousa Ramôa – Assistente Graduada de Medicina Interna 

Membros 

João José de Pina Manique 
Assistente Graduado Sénior de Medicina Geral e 
Familiar 

Cristina Maria Alves Palma Enfermeira 

Guida José Fernandes Brissos Enfermeira  

Rui Manuel Gabriel Escoval Enfermeiro 

José Manuel Inocêncio das Dores Enfermeiro 

Susana Isabel Engrossa Galrito Técnica Superior 

As competências de cada uma das comissões criadas pelo Conselho de Administração e síntese 

das atividades desenvolvidas durante 2018 no exercício dessas competências 

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

para a Saúde 

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

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

Administração, compete à Comissão de Ética para a Saúde, adiante designada por CES: 

a. Zelar, no âmbito do funcionamento da instituição ou serviço de saúde respetivo, pela 

salvaguarda da dignidade e integridade humanas;  

b. Emitir, por sua iniciativa ou por solicitação, pareceres sobre questões éticas no domínio 

das atividades da instituição ou serviço de saúde respetivo;  

c. Pronunciar-se sobre os protocolos de investigação científica nomeadamente os que se 

refiram a ensaios de diagnóstico ou terapêutica e técnicas experimentais que envolvem 

seres humanos e seus produtos biológicos, celebrados no âmbito da instituição ou serviço 

de saúde respetivo;  

d. Pronunciar-se sobre os pedidos de autorização para a realização de ensaios clínicos da 

instituição ou serviço de saúde respetivo e fiscalizar a sua execução, em especial no que 

respeita aos aspetos éticos e à segurança e integridade dos sujeitos do ensaio clínico;  

e. Pronunciar-se sobre a suspensão ou revogação da autorização para a realização de 

ensaios clínicos na instituição ou serviço de saúde respetivo; 

f. Promover a divulgação dos princípios gerais da bioética pelos meios julgados adequados, 

designadamente através de estudos, pareceres ou outros documentos, no âmbito dos 

profissionais de saúde da instituição ou serviço de saúde respetivo. 
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Ao longo de 2018 a ação da Comissão dirigiu-se, no essencial, às competências referidas nas 

alíneas b), c) e d). 

No ano de 2018 realizaram-se onze reuniões, todas ordinárias. O total de presenças foi de 82%. As 

faltas às reuniões foram sempre previamente anunciadas e justificadas. 

A CES da ULSBA esteve representada em todas as reuniões das Comissões de Ética para a Saúde e 

das Comissões de Ética do Ensino Superior do Alentejo ocorridas em 2018. 

Em 2018 não transitou nenhum processo do ano anterior e iniciaram-se 51 processos, com todas 

as atividades finalizadas até dezembro.  

Foram elaborados oito pareceres relativos a assuntos de Ética Assistencial e 43 de Ética de 

Investigação. 

Nos assuntos tratados, para além dos estritamente assistenciais ou investigacionais, houve 10 

relativos a temáticas várias, nomeadamente: tomada de posse da CE; identificação de 

necessidades para funcionamento da CE; pedido de formalização pelo Conselho de Administração 

da ULSBA do “Formulário para submissão de pedidos de apreciação à comissão de ética relativos 

a estudos de investigação”; e informações várias. 

Competências da Comissão de Qualidade e Segurança do Doente 

A Comissão da Qualidade e Segurança do Doente, rege-se pelo Despacho de 15 de dezembro de 

1992, do Secretário de Estado da Saúde, publicado no Diário da República de 16 de janeiro de 

1993, tendo como principais competências atribuídas as seguintes: 

a. Propor ao Conselho de Administração medidas que visem a melhoria contínua da qualidade 

clinica, organizacional e a promoção de padrões de humanização na ULSBA, EPE; 

b. Elaborar um Plano de Ação Anual considerando o plano estratégico nacional para a 

qualidade, nomeadamente, o Despacho 3635/2013 de 7 de março de 2013;  

c. O plano de ação deve conter propostas concretas no âmbito da promoção da humanização 

e qualidade de atendimento na área de abrangência da ULSBA, EPE; 

d. Acompanhar e monitorizar trimestralmente as atividades do Plano de Ação Anual; 
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e. Acompanhar e coordenar geral ou sectorialmente, a política da qualidade definida pelo 

Conselho de Administração, designadamente implementando normas e procedimentos de 

certificação e de acreditação, conforme opção estratégica da ULSBA, EPE; 

f. Elaboração do relatório anual dos resultados do Plano de Ação; 

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

e Terapêutica  

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), adiante designado por CFT, rege-se pelo Despacho 

n.º 1083/2004, publicado no Diário da República 2ª. série de 17 de janeiro de 2004. É constituída 

por seis membros efetivos, três médicos e três farmacêuticos.  

De acordo com o Despacho n.º 15423/2013 de 26 de novembro o coordenador do GCL-PPCIRA 

pertence igualmente a esta Comissão. 

As competências, âmbito de atuação, atribuições e funcionamento são as constantes do 

regulamento interno aprovado em 14/12/2010 pelo Conselho de Administração, mas não 

homologado pela tutela.  

É presidida pelo Diretor Clinico Hospitalar. As reuniões têm caracter ordinário ou convocadas de 

forma extraordinária sempre que o seu presidente a considere justificada e no uso das suas 

competências.   

A CFT dá cumprimento ao Despacho n.º 2061-C/2013, de 1 de fevereiro de 2013, ao estabelecer a 

obrigatoriedade da utilização do Formulário Nacional de Medicamentos (FNM) e da observância 

dos protocolos de utilização de medicamentos elaborados pela Comissão Nacional de Farmácia e 

Terapêutica, pelos prescritores nos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde. O 

FNM apresenta uma estrutura modular por área terapêutica sendo um documento dinâmico e em 

permanente elaboração. No entanto, para efeitos de prescrição, aquisição e utilização de 

medicamentos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, a informação disponibilizada apenas será 

aplicável após publicação da revisão do Despacho n.º 2061-C/2013 de 4 de fevereiro e Despacho 

n.º 7841-B/2013 de 17 de junho. 

A CFT reúne semanalmente e de acordo com as disponibilidades dos seus elementos, e dos 

assuntos a tratar, e sempre que exista quórum para tal. Extraordinariamente podem ser 
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realizadas reuniões da CFT desde que tal se justifique e convocadas pelo Presidente no uso das 

suas competências. 

No decurso de 2018 foram realizadas 14 reuniões ordinárias e 4 extraordinárias nas quais e 

resumidamente foram avaliados, discutidos e decididos os seguintes pontos: 

1. 54 pedidos de medicamentos; 

2. 11 submissões de novos doentes a terapêutica da Hepatite C; 

3. Avaliação de 4 protocolos terapêuticos submetidos; 

4. Avaliação de portarias, regulamentos e normas aplicáveis ao funcionamento da CFT bem 

como do medicamento; 

5. Avaliação do pedido de introdução no formulário interno de 4 medicamentos; 

6. Aprovação de todos os protocolos terapêuticos submetidos; 

7. Aprovação de 4 medicamentos a introduzir no formulário interno. 

Deste trabalho resultou que, no total dos pedidos de medicamentos, 44 sofreram aprovação e os 

restantes 10 foram submetidos a Autorização de Utilização Especial (AUE) do Infarmed. 

A área abrangente de pedidos de medicamentos foi a oncológica, com uma dispersão percentual 

de 25% na neoplasia da Mama e 20% em cada das áreas hematooncológica, pneumológica, 

urológica, 9% nas neoplasias do trato gastrointestinal e 1% em outras, mantendo a tendência do 

ano transato. 

A CFT participou ainda em reuniões da CFT Regional do Alentejo, promovidas pela Administração 

Regional de Saúde do Alentejo (ARSA) e realizou 3 reuniões com directores de serviço para a 

avaliação da introdução de normas regulamentares de medicamento nas especialidades em 

causa. 

Através da CFT foram de novo realizados contatos com os médicos prescritores de medicamentos 

biológicos na tentativa de alteração da sua prescrição para biossimilares, mas apenas um manteve 

a sua adesão. 

A CFT no final de 2018 iniciou a discussão final do novo Formulário Interno, o qual deverá estar 

concluído até Junho de 2019, para entrar em vigor a no decurso de 2019, após homologação pelo 

Conselho de Administração. 
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A CFT decidiu após ter esclarecido o Conselho de Administração sobre a utilização e dispensa de 

biosimilares, de acordo com a legislação em vigor, que os novos doentes a entrar em programa de 

tratamento lhes seria dispensado o biosimilar. 

 

Competências e principais atividades desenvolvidas ao longo do ano pelo Grupo Local do 

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

O Grupo Local do PPCIRA rege-se pelo Despachos n.º 2902/2013 de 22 de fevereiro, publicado no 

Diário da República 2.ª série, n.º 38, de 22 de fevereiro, e 15423/2013, de 18 de novembro, 

publicado no Diário da República 2.ª série n.º 229, de 26 de novembro, tem como principais 

competências atribuídas as seguintes: 

a. Supervisionar as práticas locais de prevenção e controlo de infeção e de uso de 

antimicrobianos;  

b. Garantir o cumprimento obrigatório dos programas de vigilância epidemiológica de infeção 

associada a cuidados de saúde e de resistências aos antimicrobianos, nomeadamente a 

vigilância e notificação de microrganismos-problema e de microrganismos alerta e a 

implementação de auditorias clínicas internas;  

c. Garantir práticas locais de isolamentos para contenção de agentes multirresistentes, 

assegurando a gestão racional dos recursos físicos existentes de acordo com a gestão de 

prioridades de risco e garantindo o fluxo de informação entre serviços e instituições;  

d. Garantir o retorno da informação sobre vigilância epidemiológica de infeção e de 

resistências aos antimicrobianos às unidades clínicas;  

e. Colaborar no processo de notificação das doenças de declaração obrigatória;  

f. Promover e corrigir práticas de prevenção e controlo de infeção, nomeadamente no que se 

refere à higiene das mãos, ao uso de equipamento de proteção individual e de controlo 

ambiental, sobretudo a higienização de superfícies frequentemente manuseadas;  

g. Promover e corrigir as práticas de uso de antibióticos, nomeadamente através da 

implementação de programa de assistência à prescrição antibiótica, tanto em profilaxia 

como em terapêutica, permitindo ao grupo de coordenação local do Programa de 

Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos a anulação do uso 

de antibióticos em situações em que não estão indicados ou utilizados por tempo superior 

ao necessário;  
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h. Rever e validar as prescrições de, pelo menos, carbapenemes e fluoroquinolonas, nas 

primeiras 96 horas de terapêutica;  

i. Ter como interlocutores privilegiados o diretor de serviço e o enfermeiro chefe de cada 

serviço clínico, podendo as ações de ordem prática ser dinamizadas por um médico e um 

enfermeiro de cada serviço, que funcionem como elos do processo;  

j. Fazer integrar as suas atividades no plano e relatório anual de atividades da respetiva 

comissão de qualidade e segurança, de acordo com o determinado no despacho n.º 

3635/2013, publicado no Diário da República, 2.a série, n.° 47, de 7 de março de 2013, e no 

plano de atividades do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos.  

As atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2018 basearam-se no plano de atividades 

previamente delineado, bem como nas orientações do PPCIRA a nível nacional e regional. Desta 

forma, as atividades desenvolvidas foram nomeadamente nestas três áreas: 

• Vigilância epidemiológica (VE:INCS, HELICS Cirurgia e HELICS UCI, S. Aureus e MRSA) 

• Elaboração, revisão e implementação de normas e recomendações de boas práticas 

• Formação dos profissionais: Curso de Controlo de Infeção para Médicos Internos e Curso 

de Precauções Básicas em Controlo de Infeção. 

O projeto “Stop Infeção” foi um dos projetos a que o GCLPPCIRA dedicou muito da sua atenção no 

ano de 2018. Para além de individualmente a equipa de liderança ter trabalho diretamente com 

as equipas que integram o projeto, foi necessário desenvolver todo um processo de melhoria das 

estruturas existentes – aplicativos informáticos do processo clínico dos doentes, e serviços que 

diretamente colaboram com o projeto quer na parametrização, quer na produção e introdução 

dos dados nas diversas bases de dados e aplicativos que servem de monitorização à progressão 

do projeto na instituição. O projeto tem-se desenvolvido dentro dos prazos expetáveis e têm sido 

cumpridos os objetivos propostos que visam diminuir a taxa de Infeção hospitalar associada a 

procedimentos e dispositivos. 

Competências da Unidade Coordenadora Funcional da Diabetes 

A Unidade Coordenadora Funcional da Diabetes da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo 

(UCFDBA) foi reconduzida em junho 2017, para o triénio 2017-2020 continuando a contar com 

sete elementos. De acordo com o estabelecido no despacho nº 3052/2013, de 26 de fevereiro, 
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compete às UCFD a promoção da interligação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados 

hospitalares, de forma a melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados prestados numa 

perspetiva de racionalização dos recursos disponíveis, bem como a monitorização de dados 

relativos à Diabetes. 

Dos 123.991 utentes frequentadores inscritos no final de 2018, 10,2%, ou seja, 12.605 

encontravam-se identificados como diabéticos. Destes, mais de 90% são não insulinodependentes 

e 66,7% têm 65 ou mais anos de idade. Os diabéticos acima dos 79 anos representam mais de 

22% do total de inscritos com diabetes e os com menos de 18 anos representam 0,4%.  

Para além do acompanhamento dos indicadores na área da Diabetes, monitorizados numa base 

regular, a UCFDBA desenvolve ainda uma série de outras atividades: 

� Revisão/Atualização e/ou Implementação de Normas e Procedimentos Internos; 

� Comemorações do Dia Mundial Diabetes que, em 2018, foram subordinadas ao tema “A 

família e a Diabetes” e contaram com a participação de mais de 200 utentes de 10 

concelhos da área de abrangência da ULSBA; 

� Promoção do preenchimento da Ficha de Risco DM2 e incentivo à realização de rastreios 

na comunidade; 

� Abordagem multidisciplinar ao utente recém-diagnosticado com DM2; 

� Projeto “Saúde a Gosto” - projeto candidato e vencedor da Missão Continente, que visa a 

promoção da dieta mediterrânica a 20% dos utentes com risco moderado de desenvolver 

diabetes nos próximos dez anos, na área de abrangência da ULSBA; 

� Interligação com Equipas de Saúde Escolar no apoio às escolas com Crianças com DM 

tipo1 e implementação da “Caderneta da Diabetes”; 

� Monitorização contínua de Glicose (I-Pro); 

� Atividades de Educação Terapêutica – “Educar no Zoomarine” - Encontro lúdico-

pedagógico com Crianças com DM tipo1 - Um Encontro no Grande Lago” – encontro com 

Jovens adolescentes com DM tipo1 em Alqueva durante um fim de semana; 

� Formação em exercício (Elos da Diabetes, equipas dos serviços, saúde escolar);  

� Utilização de TeleSaúde (Consultas Telediabetologia e Pé diabético); 

� Abordagem da Hiperglicemia no Internamento (Sistema de Notificações – via S-clinic – 

email – Equipa de apoio aos vários serviços hospitalares); 
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� Consulta Urgente – Controlo de situações de descompensação grave, pré-operatório e 

doentes oncológicos; 

� Rastreio da Retinopatia Diabética; 

� Análise das amputações. 

 

D. Fiscalização 

1. Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado: Fiscal Único, 

Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria, Conselho Geral e de Supervisão ou Comissão para as 

Matérias Financeiras 

Não aplicável, uma vez que a fiscalização é realizada pelo Revisor Oficial de Contas, identificado e 

caraterizado no ponto E. Revisor Oficial de Contas (ROC). 

2. Composição, consoante aplicável, do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho 

Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras ao longo do ano em 

referência, com indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, duração 

estatutária do mandato, número de membros efetivos e suplente, data da primeira designação 

e data do termo de mandato de cada membro.  

Não aplicável, uma vez que a fiscalização é realizada pelo Revisor Oficial de Contas. 

3. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros do órgão de 

fiscalização.  

Não aplicável, uma vez que a fiscalização é realizada pelo Revisor Oficial de Contas. 

4. Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização para efeitos de 

contratação de serviços adicionais ao auditor externo. 

Não aplicável, pelas razões explanadas nos pontos anteriores. 

5. Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicável, da Comissão para as Matérias 

Financeiras. 

Não aplicável, pelas razões explanadas nos pontos anteriores. 

6. Identificação, consoante aplicável, dos membros do Conselho Fiscal, da Comissão de 

Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras que 

se considerem independentes, nos termos do nº. 5 do artigo 414º. Do CSC. 

Não aplicável, pelas razões explanadas nos pontos anteriores. 



 

Relatório do Governo Societário 2018 
47 

 

7. Caracterização do funcionamento do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho 

Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, indicando designadamente, 

a) Número de reuniões realizadas e respetivo grau de assiduidade por parte de cada membro 

b) Cargos exercidos em simultâneo em outras entidades, dentro e fora do grupo, e outras 

atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício 

Não aplicável, uma vez que a fiscalização é realizada pelo Revisor Oficial de Contas. 

E. Revisor Oficial de Contas (ROC) 

1. Identificação, membros efetivos e suplente da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 

(SROC), do ROC e respetivos números de inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 

(OROC) e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), caso aplicável, e dos sócios 

ROC que a representam e indicação do número de anos em que o ROC exerce funções 

consecutivamente junto da entidade e/ou grupo.  

O Fiscal Único é o órgão responsável pelo controlo da legalidade, da regularidade e da boa gestão 

financeira e patrimonial da ULSBA. As competências do Fiscal Único encontram-se consagradas no 

artigo 16.º do Anexo III – Estatutos – Capítulo II, do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro.  

Por despacho nº. 1517/2016 de 29/12/2016, do Senhor Secretário de Estado Adjunto, do Tesouro 

e das Finanças, foi nomeado, para o triénio 2016-2018, o Fiscal Único Efetivo CRC – Colaço, Rosa, 

Coelho & Associado, SROC, Lda., inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 89 e 

na CMVM sob o n.º 20161416, representada por Maria  Fernanda Barreto Mendonça Colaço, 

inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 938, e na CMVM sob o n.º 20160555, 

portadora do cartão de cidadão n.º 7853126 e com o domicilio profissional em Lisboa, na Rua 

Castilho, n.º 39 – 9.º A, cujo mandato produz efeitos à data da sua assinatura, em 29 de dezembro 

de 2016. Como Fiscal Único Suplente foi nomeado Luís Manuel da Silva Rosa, inscrito na Ordem 

dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 628 e na CMVM sob o n.º 20160274 e com o mesmo 

domicílio profissional. Foram oficialmente notificados a 10 de janeiro de 2017. 

2. Indicação das limitações, legais e outras, relativamente ao número de anos em que o ROC 

presta serviços à entidade. 

Ao abrigo do disposto no nº. 4 do artigo 15º dos Estatutos da ULSBA, o Fiscal Único é nomeado 

por um período de três anos, renovável apenas uma vez. De acordo com o n.º 6 do mesmo artigo, 

“cessando o mandato o ROC, mantém-se em exercício de funções até à designação de novo titular 

ou à declaração ministerial de cessação de funções”. 
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3. Indicação do número de anos em que a SROC e/ou o ROC, exerce funções consecutivamente 

junto da entidade/grupo, bem como indicação do número de anos em que o ROC presta serviços 

nesta entidade, incluindo o ano a que se refere o presente relatório, bem assim como a 

remuneração relativa ao ano em referência. 

Quadro 10: Mandato Fiscal Único  

Mandato 
(inicio-fim) 

Cargo Nome SROC/ROC 
Nº. 

Inscriçã
o OROC 

Nº. 
Registo 
CMVM 

Forma 
Designação 

(1) 
Data 

N.º anos 
funções 
exercida 

grupo 

N.º anos 
funções 

exercidas  
entidade 

2016-2018 Fiscal Único 
Efetivo 

CRC – Colaço, Rosa, 
Coelho & Associado, 
SROC, Lda 

SROC 
n.º 938 

20161416 Despacho 
1517/2016 

29-12-2016 3 3 

2016-2018 Fiscal Único 
Suplente 

Luís Manuel da Silva 
Rosa 

ROC nº 
628 

20160274 Despacho 
1517/2016 

29-12-2016 3 3 

A remuneração auferida pelo Fiscal Único relativa ao exercício de 2018 foi de 15.097,24€, 

acrescido de IVA à taxa em vigor. Em 2018 foi também pago ao Fiscal Único um total de 

8.950,51€, acrescido de IVA à taxa em vigor, relativo a acertos das remunerações referentes aos 

anos de 2016 e 2017, durante os quais o Fiscal Único auferiu 22,5% da remuneração base 

ilíquida do Presidente do Conselho de Administração, quando devia ter sido 22,5% sobre a 

remuneração global, ou seja incluindo despesas de representação: 

Quadro 21: Total pago ao Fiscal Único em 2018 

Nome 

 Remuneração Anual 
2018 (€) 

Acertos de 
remunerações de 

2016 e 2017 

15 097,24 € 8 950,51 € * 

CRC - Colaço, Rosa, Coelho & Associado, SROC, Lda. 24 047,75 € 

Fonte: SICC (março2019)                                                        * remuneração sem IVA 
 

4. Descrição de outros serviços prestados pelo SROC à sociedade e/ou prestados pelo ROC que 

representa a SROC, caso aplicável 

O Fiscal Único não prestou à Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE, quaisquer serviços 

distintos dos serviços de revisão legal de contas. 

F. Conselho Consultivo 

1. Composição, ao longo do ano em referência, com indicação do número estatutário mínimo e 

máximo de membros, duração estatutária do mandato, número de membros efetivos e 

suplentes, data da primeira designação e data do termo de mandato de cada membro 
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O Conselho Consultivo foi nomeado, por Despacho nº. 3813/2013, de 1 de março de 2013, do 

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

republicado pelo Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro que no seu artigo 21º, nº 4, a 

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

ULSBA cessaram funções a 12 de março de 2016. O Conselho de Administração solicitou a sua 

recondução, o que só veio a suceder a 15 de novembro de 2016, por Despacho do Senhor 

Secretário de Estado da Saúde, Dr. Manuel Delgado, data em que o Conselho Consultivo retomou 

funções. 

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, e conforme o estipulado 

no artigo n.º 21º, é necessário proceder à nomeação dos seus representantes. Não obstante o 

atual Conselho de Administração ter enviado ofícios às várias entidades, no sentido de 

designarem um representante para integrarem o Conselho Consultivo, o referido órgão mantém a 

mesma constituição e é a seguinte: 

Presidente - Senhor Professor Doutor Joaquim António Machado Caetano 

Representante da CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo - Senhor 

Engenheiro João Manuel Rocha da Silva, Presidente do Conselho Executivo. 

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

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

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

Maria Lisalete Pombeiro, Presidente da Direção. 

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

Santos Miranda, do Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja. 

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

Manuel Candeias Coelho, Presidente da CPCJ de Beja. 

Representante dos trabalhadores da ULBSA - Senhor Dr. Joaquim Fal´Curro. 

O Delegado Regional de Saúde - Senhora Dra. Filomena Araújo – Delegada Regional de 

Saúde da Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP. 

As competências inerentes ao Conselho Consultivo estão explanadas no artigo 21.º do Decreto-Lei 

n.º 183/2008, de 4 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro.  
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G.  Auditor Externo 

1. Identificação do auditor externo designado e do sócio ROC que o representa no cumprimento 

dessas funções, bem como o respetivo número de registo na CMVM, assim como a indicação do 

número de anos em que o auditor externo e o respetivo sócio ROC que o representa no 

cumprimento dessas funções exercem funções consecutivamente junto da entidade e/ou do 

grupo, bem assim como a remuneração relativa ao ano em referência 

Não existe auditor externo. 

2. Explicitação da política e periodicidade da rotação do auditor externo e do respetivo sócio 

ROC que o representa no cumprimento dessas funções, bem como indicação do órgão 

responsável pela avaliação do auditor externo e periodicidade com que essa avaliação é feita 

Não aplicável, uma vez que não existe auditor externo. 

3. Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor externo para a 

entidade e/ou para entidades que com ela se encontrem em relação de domínio, bem como 

indicação dos procedimentos internos para efeitos de aprovação da contratação de tais serviços 

e indicação das razões para a sua contratação 

Não aplicável, uma vez que não existe auditor externo. 

4. Indicação do montante da remuneração anual paga pela entidade e/ou por pessoas coletivas 

em relação de domínio ou de grupo ao auditor e a outras pessoas singulares ou coletivas 

pertencentes à mesma rede. 

Não aplicável, uma vez que não existe auditor externo. 

VI. ORGANIZAÇÃO INTERNA 

A. Estatutos e Comunicações 

1. Indicação das regras aplicáveis às alterações dos estatutos da entidade 

As regras aplicáveis à alteração dos estatutos da ULSBA, EPE são as previstas no DL 183/2008, de 4 

de setembro, que a constitui, com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 12/2009, de 12 de 

janeiro, Decreto-Lei n.º 176/2009, de 4 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de 

novembro e pelo Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de janeiro e Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de 

fevereiro. 
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A ULSBA, EPE rege-se pelo regime jurídico aplicável às entidades públicas empresariais (Decreto-

Lei nº. 133/2013, de 3 de outubro, alterado pela Lei n.º 75-A/2014, de 30 de setembro, e pela Lei 

n.º 42/2016, de 28 de dezembro), que define os princípios e regras aplicáveis ao setor publico 

empresarial e que no seu art.º 36 define que “a alteração dos estatutos de empresas públicas é 

realizada através de decreto-lei ou nos termos do Código das Sociedades Comerciais, consoante se 

trate de entidade pública empresarial ou sociedade comercial, devendo os projetos de alteração 

ser devidamente fundamentados e aprovados pelo titular da função acionista”. 

Em 10 de fevereiro de 2017 foi publicado o Decreto-Lei nº. 18/2017, concentrando num único 

diploma o regime jurídico das entidades que integram o SNS afetas à rede de prestação de 

cuidados de saúde ao mesmo tempo que aprova os estatutos para todos os estabelecimentos. O 

referido Decreto-lei produz efeitos a partir de 1/1/2017. 

2. Caraterização dos meios e políticas de comunicação de irregularidades ocorridas na entidade 

Em 2018 não foi possível caracterizar os meios e políticas de comunicação de irregularidades, uma 

vez que o Serviço de Auditoria Interna deixou de desempenhar as suas funções, por cessação de 

contrato do Auditor interno, em abril de 2016, sendo que é este serviço o responsável pela 

receção das comunicações e pela sua análise e tratamento com vista à elaboração do relatório 

anual a apresentar ao Conselho de Administração da ULSBA. 

Confiamos que no primeiro semestre de 2019 a situação fique resolvida, atendendo a que foi 

aberto, novo processo de recrutamento de Auditor Interno e, esperemos a efetiva ocupação do 

lugar para que finalmente o Serviço de Auditoria retome em pleno a sua atividade. 

3. Indicação das políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas existentes com 

vista à mitigação e prevenção da fraude organizacional  

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas foi aprovado pelo Conselho de 

Administração em 19 de fevereiro de 2014, dando assim cumprimento à Lei n.º 54/2008 e às 

Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção, bem como ao Decreto-Lei n.º 

244/2012. Contudo este plano não sofreu avaliações. 

O Plano define as matrizes de avaliação do cumprimento de boas práticas em cada uma das áreas 

identificadas como apresentando um maior risco de infrações e que são: área de Gestão de 

Doentes; área financeira/faturação/receita, tesouraria (pagamentos e recebimentos), 

Aprovisionamento, área de Compras, de Conferência de Faturas e Contas a pagar, área de Gestão 

do Imobilizado. As matrizes de avaliação serão utilizadas pelos responsáveis de cada uma das 
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áreas para auto-avaliação dos procedimentos adotados e será levada a cabo pelo Auditor Interno 

uma auditoria anual de acompanhamento da execução do plano. 

O Conselho de Administração atualmente em funções pretende promover a sua revisão e 

aprovação, tal como proceder à sua monitorização, assim que esteja resolvida a questão interna 

do Gabinete de Auditoria da ULSBA, EPE, cujo processo de recrutamento e seleção para auditor 

interno está a decorrer prevendo-se a sua conclusão, ainda no 1º. semestre de 2019. 

Em 2016, 2017 e 2018 não foram efetuadas quaisquer alterações/atualizações ao mesmo, não 

havendo pois quaisquer registos de monitorização. 

B. Controlo interno e gestão de riscos 

1. Informação sobre a existência de um Sistema de Controlo Interno (SCI) compatível com a 

dimensão e complexidade da entidade, de modo a proteger os investimentos e os seus ativos  

A ULSBA, EPE dispõe de alguns mecanismos que no seu conjunto dão resposta às tipologias de 

risco mais relevantes que têm sido identificadas.  

O plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas foi aprovado pelo Conselho de 

Administração em 19 de fevereiro de 2014, dando assim cumprimento à Lei n.º 54/2008 e às 

Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção, bem como ao Decreto-Lei n.º 

244/2012. Apesar de a ULSBA não o ter implementado pelo facto do auditor ter rescindido o 

contrato, no mesmo plano está identificado o processo de identificação, avaliação, 

acompanhamento, controlo, gestão e mitigação de riscos. A estrutura do plano encontra-se 

dividida em áreas de atuação que por sua vez se subdividem em atividades potencialmente 

geradoras de risco. São identificados os riscos, as medidas preventivas e corretivas, através da 

minimização da probabilidade da sua ocorrência e do impacto esperado. As medidas de 

prevenção a adotar são estabelecidas em função do grau de risco das situações, visando evitá-lo, 

ao eliminar as suas causas, ou preveni-lo, ao procurar minimizar a probabilidade da sua 

ocorrência ou do seu impacto negativo. Está também definido um sistema de controlo e de 

monitorização das medidas implementadas e respetivos efeitos. Em 2015 foi aprovado o 

Regulamento de Comunicação de Irregularidades, embora não tenha sido desenvolvida atividade 

neste âmbito pela mesma razão já exposta. 
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O Conselho de Administração atualmente em funções pretende promover a revisão do Plano de 

Prevenção de Corrupção e Infrações Conexas e a sua aprovação, tal como proceder à sua 

monitorização, assim que esteja resolvida a questão interna de afetação de recursos humanos ao 

Gabinete de Auditoria da ULSBA, EPE.  

O Conselho de Administração deliberou promover a abertura de novo processo de recrutamento 

de Auditor Interno para a ULSBA, EPE, que deverá estar concluído no primeiro semestre de 2019 

e, esperemos que com efetiva ocupação do lugar, para que finalmente o Serviço de Auditoria 

retome em pleno a sua atividade.  

A ULSBA, EPE dispõe de Manuais de Procedimentos onde são tratados e regulados os mecanismos 

internos de resposta aos diversos riscos identificados, tais como o Manual de Procedimentos do 

Serviço de Aprovisionamento, o do Gabinete de Auditoria Interna que identifica e descreve as oito 

fases do processo de auditoria interna, o do Serviço de Recursos Humanos e o Regulamento do 

Controlo de Assiduidade, Manual de Procedimentos Administrativos e Contabilísticos dos Serviços 

Financeiros, o Manual de Gestão de Resíduos, e o de Gestão de Produtos Químicos e ainda o 

Regulamento do Gabinete Jurídico, Recuperação de Créditos e Contencioso, que estabelece 

essencialmente as competências e responsabilidades dos elementos da equipa, os procedimentos 

administrativos a adotar para tratamento das matérias, as questões de confidencialidade, as 

regras para despacho de deliberação das propostas de decisão, os prazos a cumprir sobre os 

despachos ou deliberações do CA para emissão de pareceres ou outros. Alguns destes Manuais 

carecem de atualização, que está em curso, e outros concluídos, nomeadamente o Manual de 

Procedimentos e Boas Práticas na área da Contratação Pública que foi aprovado em 16/11/2018. 

A ULSBA dispõe ainda de um conjunto diversificado de normas, politicas, procedimentos, Normas 

de Orientação Clínica e manuais elaborados pelo Gabinete de Qualidade em conjunto com os 

diversos serviços clínicos e não clínicos. 

Paralelamente, a ULSBA, através do seu Gabinete de Higiene e Segurança no Trabalho, mantém 

operacional um Plano de Emergência para Desastres Internos ou Externos, o qual consta de 

documento próprio e dos relatórios de simulacros e auditorias. O plano carece de adaptação a 

todos os edifícios onde decorrem as operações da ULSBA. Presentemente existem planos para o 

Hospital e para cinco centros de saúde de maiores dimensões. Estão também divulgadas 

instruções gerais, específicas e particulares de segurança. Existe um sistema de prevenção de 

rapto de crianças com dispositivos de alarme. 
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O sistema de controlo interno apresenta ainda algumas insuficiências. A contratação do auditor 

interno constituirá um contributo importante para a melhoria do sistema de controlo interno. 

2. Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela implementação 

de sistema de gestão e controlo de risco que permita antecipar e minimizar os riscos inerentes à 

atividade desenvolvida  

Compete ao Conselho de Administração assegurar a implementação e manutenção de sistema de 

controlo interno e de comunicação de irregularidades, do qual faz parte a implementação de 

sistema de gestão e controlo de risco, e ao auditor interno a responsabilidade pela avaliação dos 

processos de controlo interno e de gestão de riscos, nos domínios contabilístico-financeiro, 

operacional, informático e recursos humanos, fornecendo ao Conselho de Administração, análises 

e recomendações sobre as atividades revistas para a melhoria do funcionamento dos serviços, de 

acordo com o estipulado nos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 e 

fevereiro. Durante o exercício de 2018 a ULSBA não teve serviço de auditoria interna, mas, 

conforme já referido está a decorrer concurso para contratação de um auditor interno.  

3. Em caso de existência de um plano estratégico e de política de risco da sociedade, este deve 

incluir a definição de níveis de risco considerados aceitáveis e identificação das principais 

medidas adotadas 

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE, não possui um plano estratégico e de política de 

risco da sociedade. 

4. Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência 

hierárquica e/ou funcional face a outros órgãos ou comissões da entidade (ver anexo) 

As relações de dependência hierárquica funcional encontram-se definidas no Decreto-Lei nº 

18/2017 de 10 de fevereiro e no Regulamento Interno da ULSBA, EPE, aprovado em 14/12/2010 

pelo Conselho de Administração, mas não homologado pela tutela, com algumas alterações, 

refletidas no seguinte organograma (mais visível e melhor explicitado em Anexo). 

O Regulamento Interno está a ser revisto e atualizado, face às alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, documento que ainda se encontra em fase de 

conclusão. 
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5. Existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos  

As áreas funcionais com competência no controlo de riscos são o Serviço de Auditoria Interna 

(sem funções desde Abril de 2016), o Gabinete de Gestão de Risco, o Serviço de Higiene e 

Segurança no Trabalho, o Grupo de Prevenção e Tratamento de Feridas, a Comissão de 

Emergência e Segurança, o Grupo de Farmacovigilância (sistema de comunicação de reações 

adversas), o Grupo Coordenador do Programa de Controlo de Infeção e Resistência aos 

Antimicrobianos e, ainda, o Gabinete da Promoção e Garantia da Qualidade. 

6. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros, operacionais 

e jurídicos) a que a ULSBA, EPE se expõe no exercício da atividade 

a) RISCOS ECONÓMICOS 

Destacam-se como principais riscos económicos: 

• As fortes dificuldades financeiras e económicas que os portugueses enfrentam, com 

particular expressão numa região deprimida como é a do Baixo Alentejo;  

• A pressão económica exercida pelas necessidades crescentes da população em cuidados 

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

crónicas, da inovação tecnológica e farmacológica; 

• A pressão para introdução de novas tecnologias ao nível dos medicamentos, meios 

complementares de diagnóstico e dispositivos médicos inovadores. 

b) RISCOS OPERACIONAIS  

Em primeiro lugar, a inexistência de um Serviço de Auditoria Interna constitui um dos principais 

riscos, já que este deve ser o principal promotor da elaboração e atualização dos manuais de 

procedimentos das áreas identificadas como de maior potencial de risco, bem como o 

responsável pelo controlo do seu cumprimento. Este deve ser o garante de que, com total 

independência, são identificados corretamente os riscos e que são implementadas as 

recomendações e adotadas as melhores práticas preconizadas para a área. 

Ao nível das infraestruturas, identificamos como risco operacional a dificuldade em investir na 

manutenção e substituição de equipamentos e instalações, assim como a suspensão da maioria 

dos processos de reabilitação e remodelação dos edifícios.  
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Ao nível da rede informática foram identificadas várias necessidades de atualizações e alteração 

da tecnologia utilizada para poder dar resposta às exigências atuais. A necessidade de 

virtualização dos servidores, do reforçar a capacidade de memória no Data center e acréscimo de 

potência das UPS de modo a poder centralizar no DataCenter todos os servidores afetos aos 

sistemas dos cuidados de saúde primários, são disso exemplo e aguardam financiamento. 

Ao nível dos Recursos Humanos, a enorme dificuldade em recrutar e fixar médicos na ULSBA, EPE 

em várias especialidades hospitalares e de Medicina Geral e Familiar. Por outro lado, as regras 

atualmente existentes de autorização da Tutela para a contratação de novos profissionais e os 

processos burocráticos e a enorme morosidade a eles inerente, causa constrangimentos na 

atividade de alguns grupos profissionais. 

A existência de inúmeras atividades clinicas suportadas em prestadores de serviço sem vínculo 

nem compromisso com a instituição são um fator de elevada instabilidade, colocando sempre um 

fator de indefinição na capacidade de resposta disponível. 

Existe uma enorme dificuldade de substituição de recursos humanos de outros grupos 

profissionais por indeferimento de renovações de contrato pela Tutela.  

c) RISCO FINANCEIRO 

A atividade da ULSBA, EPE está fortemente condicionada em termos das fontes de financiamento 

(financiamento do Orçamento de Estado, método por capitação), existindo um subfinanciamento 

crónico para o nível de atividade realizada, que impedem a instituição de planear de forma efetiva 

a sua estratégia a médio/longo prazo.  

A atividade é essencialmente sustentada pelo financiamento dos Contratos-Programa celebrados 

com a ACSS, IP e ARSA, IP tendo os deficits gerados sido financiados ao longo dos anos através das 

dotações de capital estatutário, do crédito de fornecedores e de pontuais adendas aos Contratos 

Programa. 

No que se refere à evolução da taxa média anual de financiamento, incluindo juros suportados 

anualmente com o passivo remunerado e outros, importa ter presente que o elevado peso da 

dívida a fornecedores condiciona a negociação de preços de compra, face à contingência de não 

ser possível contrapor prazos de pagamento mais competitivos. As aquisições centralizadas dos 

SPMS, poderão obviar este risco. 
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d) RISCO JURIDICO 

Para além do risco clínico, os riscos mais prováveis na área jurídica são: 

• Contratação pública – O cumprimento da Lei no que respeita aos procedimentos de 

contratação pública exige, dos profissionais das entidades adjudicantes, um know how 

especializado que a Instituição não possui em número suficiente para o volume e 

complexidade dos procedimentos a desenvolver anualmente o que determina o risco jurídico 

da ocorrência de ilegalidades que, no limite, podem determinar dano económico e 

responsabilidade financeira para a ULSBA; 

• Recursos humanos – A enorme complexidade jurídica desta área, requer um número de 

profissionais devidamente especializados, e que a instituição não dispõe, para garantir que os 

pareceres jurídicos e informações elaboradas, nomeadamente ao nível do seu conteúdo, não 

resultem em pareceres contraditórios, com danos potenciais que a falta de qualidade do 

trabalho desenvolvido pode determinar para a Instituição, seja por via da produção 

insuficiente, seja por via do erro objetivo. Concomitantemente, verifica-se uma grande 

dificuldade – por força do protecionismo da legislação laboral -, em dispensar os elementos 

improdutivos, situação agravada pelos impactos (também financeiros) da legislação relativa à 

gestão das carreiras; 

• Sistema de informação – O risco jurídico prende-se, sobretudo, com a possibilidade de 

violação da obrigação do sigilo clínico ou com a hipotética violação do Regulamento Geral de 

Proteção de Dados pessoais, na medida da quantidade de dados tratados nos sistemas de 

informação em confronto com o número de profissionais que os manuseiam 

• Gestão financeira - Ao nível da cobrança de dívidas (receitas), os recursos humanos 

disponíveis não garantem o cumprimento total dos procedimentos instituídos para o efeito, 

constituindo um risco jurídico, relacionável evidentemente, com o risco financeiro e 

económico. 

7. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e 

mitigação de riscos 

Em 2014 entrou em vigor o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas, que 

apresenta o processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e mitigação 

de riscos, que abaixo se descreve. Saliente-se, contudo, que em virtude do gabinete de auditoria 

não ter actividade desde abril de 2016, o processo não está implementado. 



 

Relatório do Governo Societário 2018 
59 

 

Neste Plano são identificadas oito áreas como apresentando um maior risco de infrações e que 

são: Produção e Gestão de Utentes; Gestão de Faturação e Cobranças; Tesouraria; Contabilidade 

e Reporte de Informação Financeira; Recursos Humanos; Compras; Existências; e imobilizado. 

Para cada área foi desenhada uma matriz de avaliação do cumprimento de boas práticas com 

perguntas e check-lists que permite identificar os potenciais riscos de prática de infrações e de 

diferentes formas de corrupção e que deve ser preenchida e respondida por cada um dos 

responsáveis de cada área. 

Na definição do risco o plano tomou como referência o guião do Conselho de Prevenção e 

Corrupção (CPC) o qual estabelece que os riscos devem ser classificados segundo uma escala de 

risco elevado, moderado e fraco, em função do grau de probabilidade de ocorrência (elevado, 

moderado ou fraco). 

Na área da Produção e Gestão de Utentes a matriz deve permitir identificar a existência dos 

seguintes riscos:  

i) do registo deficiente ou incorreto dos dados dos utentes; 

ii) do registo incorreto da admissão dos utentes;  

iii) do não registo de todos os atos clínicos realizados ou da associação indevida a um utente 

sobre o qual não foram praticados os atos clínicos registados; 

iv) do registo de produção não realizada; 

v) de atribuição ao episódio/utente de um incorreto código de isenção do pagamento de taxa 

moderadora;  

vi) da identificação incorreta da Entidade Financeira Responsável para efeitos de faturação do 

episódio;  

vii) de que os MCDT requisitados ao exterior não sejam devidamente registados, autorizados, 

controlados e faturados;  

viii) de que a informação sobre produção divulgada não represente corretamente a atividade 

dos serviços e da ULSBA; 

ix) de que os recursos afetos à Produção não sejam utilizados de modo a maximizar a 

eficiência das operações;  

x) Incorreta codificação de episódios para efeitos de agrupamento em GDH. 

Na área da Faturação e Cobranças a matriz deve permitir identificar a existência dos seguintes 

riscos:  
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i) De prestações de serviços e taxas moderadoras não registadas devidamente na 

Contabilidade nos períodos em que são faturadas e em que são cobradas; 

ii) Da existência de cuidados prestados e não faturados, ou faturados em desacordo com a 

legislação e preços em vigor ou não faturados em tempo oportuno,  

iii) Da existência de informação insuficiente para efeitos de faturação sobre o cliente; 

iv) Faturação e Cobranças não registadas nas correspondentes contas contabilísticas de 

clientes ou registadas em períodos incorretos; 

v) De gestão inadequada de saldos de clientes ou de ajustamentos indevidos e não 

autorizados a saldos de clientes; 

vi) Faturação não registada na correspondente conta contabilística de clientes; 

vii) Indevida ou insuficiente constituição de provisões para cobranças duvidosas. 

viii) De não reconhecimento de imparidades por créditos incobráveis. 

Na área da Tesouraria a matriz deve permitir identificar a existência dos seguintes riscos:  

i) De omissão do registo de movimentos de tesouraria; 

ii) De insuficientes disponibilidades de tesouraria; 

iii) Do inadequado controlo do fundo de caixa e dos fundos de maneio; 

iv) Desvio de fundos; 

v) Cobranças não depositadas integralmente; 

vi) Registo de saída de fundos relativos a cheques ainda em carteira; 

vii) Falhas nas contagens do caixa ou perda de cheques; 

viii) Existência de valores não realizáveis em caixa; 

ix) Alteração dolosa da reconciliação bancária por forma a ocultar a apropriação indevida de 

fundos; 

x) Incumprimento da política de pagamentos definida. 

Na área da Contabilidade e Reporte de Informação Financeira a matriz deve permitir identificar a 

existência dos seguintes riscos:  

i) De omissão do registo de ativos, passivos, ganhos e gastos; 

ii) Especialização inadequada dos exercícios; 

iii) Classificação contabilística incorreta; 

iv) Erros ou lapsos materialmente relevantes não sejam corrigidos; 

v) Ajustamentos ou correções em saldos de clientes e fornecedores ou outros devedores e 

credores estão devidamente justificados; 
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vi) Cálculo incorreto de impostos; 

vii) Incorreta reconciliação de contas de terceiros; 

viii) Incumprimento da legislação em vigor no que respeita à preparação das demonstrações 

financeiras, dos orçamentos e das declarações fiscais; 

ix) Elaboração do Anexo às Demonstrações Financeiras com insuficiente informação 

pertinentes e necessárias à compreensão das mesmas; 

x) Incumprimentos dos prazos de reporte da informação ou reporte de informação não 

fiável ou incorreta. 

Na área dos Recursos Humanos a matriz deve permitir identificar a existência dos seguintes riscos:  

i) Omissão, desatualização ou incorreção dos dados mestre dos trabalhadores; 

ii) Incorreções no apuramento dos vencimentos, das contribuições para a segurança social e 

dos impostos; 

iii) Inadequado controlo de assiduidade e de elaboração de escalas; 

iv) Inadequado controlo e autorização do trabalho extraordinário; 

v) Introdução de dados incorretos no sistema de processamento de remunerações; 

vi) Pagamento de remunerações sem que tenha sido aprovado; 

vii) Insuficiente informação para a gestão dos recursos humanos; 

Na área da Gestão de Compras a matriz deve permitir identificar a existência dos seguintes riscos:  

i) Incumprimento da legislação e regulamentação em vigor no que respeita a compras 

públicas; 

ii) Compras não estejam devidamente autorizadas e cabimentadas; 

iii)  Omissão, desatualização ou incorreção dos dados mestre dos fornecedores; 

iv) Existência de compras não registadas no momento da emissão da nota de encomenda ou 

não registo de entrada do produto aquando da sua receção; 

v) Incorreta conferência de faturas e/ou incorreto registo no sistema; 

vi) De que nem todas as compras sejam corretamente classificadas contabilisticamente ou 

contabilizadas pelo valor correto e no período a que respeitam; 

vii) Excesso de compras que se poderão tornar obsoletas ou inutilizáveis; 

Na área das Existências a matriz deve permitir identificar a existência dos seguintes riscos:  

i) Omissão, desatualização ou incorreção dos dados mestre dos medicamentos e materiais; 

ii) Controlo insuficiente de existências em stock nos serviços por inexistência do 

correspondente armazém no sistema informático; 
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iii) Inadequado acondicionamento e salvaguarda dos materiais; 

iv) Impossibilidade de controlo dos prazos de validade; 

v) Não verificação e conferência da quantidade e qualidade dos bens rececionados e 

armazenados e respetiva validação da nota de encomenda; 

vi) Saídas de armazém sem o respetivo registo no sistema ou com registo incorreto por erro 

em quantidade ou no serviço consumidor; 

vii) Existência de devoluções, quebras, abates e outros movimentos de ajustamento das 

existências sem estarem devidamente justificados e aprovados e/ou sem que o seu 

registo esteja corretamente feito no sistema; 

viii) Existência de incoerências entre o saldo das contas contabilísticas e o valor das existências 

finais registado no sistema de gestão de stocks; 

ix) Existência de divergências entre as contagens físicas e as quantidades que figuram no 

sistema de gestão de stocks; 

x) O custo das matérias consumidas refletido na demonstração de resultados e o valor das 

existências constante do Balanço respeitam o período em análise e estão calculados em 

conformidade com os princípios contabilísticos;  

xi) Insuficiente provisão para depreciação de existências. 

Na área do Imobilizado a matriz deve permitir identificar a existência dos seguintes riscos:  

i) Aquisições de imobilizado que não estejam devidamente autorizadas, orçamentadas e 

cabimentadas; 

ii) O cadastro do imobilizado não está atualizado ou não está corretamente valorizado ou 

contém bens que não são propriedade da ULSBA; 

iii) Não existir um correto registo das transferências de imobilizado entre locais; 

iv)  Os abates ou vendas de imobilizado não estarem devidamente aprovados e 

corretamente registados; 

v) Cálculo e/ou registo incorreto das depreciações  

vi) Cálculo e das reavaliações dos ativos não efetuadas por peritos independentes e 

certificados e/ou registo incorreto das reavaliações; 

vii) Inadequada salvaguarda e/ou manutenção do imobilizado; 

viii) Não conferência física regular do cadastro; 

ix) Incorreta monitorização das imobilizações em curso e respetivo registo contabilístico e 

reconhecimento no Ativo; 
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x) Existência de cedências, doações, abates e outros movimentos de ajustamento do 

imobilizado sem estarem devidamente justificados e aprovados e/ou sem que o seu 

registo esteja corretamente efetuado no sistema; 

xi) Imparidades por desvalorização do imobilizado insuficientes ou indevidamente calculadas; 

xii) as provisões para depreciação ou Omissão, desatualização ou incorreção dos dados 

mestre dos trabalhadores; 

O Auditor Interno a designar irá rever este plano, ajustando a matriz a alterações que possam ter 

ocorrido entretanto nos processos. Quando o plano revisto for implementado pelo auditor, cada 

responsável deverá responder às questões da matriz e, com base nestas, o auditor elaborará um 

plano com as medidas a adotar para eliminação ou redução dos riscos identificados, sendo que a 

implementação das medidas ficará a cargo de cada um dos responsáveis das áreas identificadas. 

No final do ano cada um dos responsáveis elaborará um relatório de auto-avaliação em que 

deverá ser feito o balanço do cumprimento das medidas implementadas e por implementar, 

devem ser identificados os riscos eliminados e os riscos cujo impacto tenha sido reduzido, bem 

como os que se mantiverem, e ainda os riscos que não tenham sido contemplados na matriz e 

que tenham sido identificados ao longo do ano. Quando o plano for implementado, o Auditor 

Interno deverá elaborar um relatório com os resultados da acção de auditoria de 

acompanhamento da execução do Plano do respetivo ano. 

No Plano são também evidenciadas duas medidas de âmbito geral a adotar pela ULSBA, 

designadamente: i) a melhoria do sistema de controlo interno, através da elaboração de manuais 

de procedimentos internos para cada uma das oito áreas identificadas e de outras que se revelem 

necessárias; ii) definição clara de competências e garantia de segregação de funções; iii) 

elaboração e divulgação de um Código de Conduta que promova a adoção por parte dos 

colaboradores da ULSBA de uma cultura de responsabilidade, de observância estrita das regras 

éticas e deontológicas e de atuação em estrita conformidade com a lei. 

Em 2015 foi aprovado o Regulamento de Comunicação de Irregularidades que determina que 

todas as comunicações de indícios de irregularidades devem ser dirigidas, não anonimamente, ao 

Serviço de Auditoria Interna através de um endereço de email próprio ou através de correio 

normal, sendo que a confidencialidade do tratamento da comunicação é totalmente garantida, 

salvo se o autor da comunicação manifestar expressamente que não pretende a 

confidencialidade.  
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Não existe qualquer actividade realizada neste âmbito uma vez que o Auditor Interno rescindiu o 

seu contrato e não houve posteriormente qualquer nomeação para o lugar. Conforme já referido, 

está a decorrer um processo recrutamento e selecção para auditor interno prevendo-se a sua 

conclusão, ainda no primeiro semestre de 2019. De qualquer forma, descreve-se resumidamente 

o que e estabelecido pelo Regulamento. 

O Regulamento dispõe que as comunicações sejam alvo de analise preliminar e, sendo 

comprovada a credibilidade da mesma e a viabilidade da averiguação, e elaborado um relatório 

onde são identificadas as pessoas envolvidas ou que possam ter conhecimento de factos 

relevantes para a averiguação e é indicada a recomendação de averiguação dos factos. Caso o 

Serviço de Auditoria Interna comprove que a comunicação e pouco seria ou inverosímil, ou que 

não existem condições para averiguação dos factos, este deve propor ao Conselho de 

Administração o arquivamento do processo. 

O plano estabelece que seja o Serviço de Auditoria Interna a conduzir o processo de averiguação, 

podendo, caso a especificidade ou complexidade das matérias em causa assim o exijam, solicitar a 

nomeação de peritos ou auditores externos. Concluída a fase de averiguação, o serviço deve 

elaborado um relatório onde, para além da descrição dos factos apurados, e apresentada a 

proposta de decisão que será submetida à apreciação e decisão do Conselho de Administração.  

Sempre que esteja em causa uma irregularidade que não constitua dano ou abuso praticado com 

dolo ou negligencia, ou que não coloque em risco o património, a imagem ou reputação da ULSBA 

e dos seus utentes ou ainda uma irregularidade que não viole os princípios legais, éticos e 

deontológicos, a comunicação deve ser enviada diretamente para o responsável do serviço 

envolvido ou para o Conselho de Administração.  

O Serviço de Auditoria Interna é responsável pela elaboração de um relatório anual sobre a 

atividade desenvolvida no âmbito do Regulamento da Comunicação de Irregularidades, que 

poderá incluir propostas de melhoria do processo e revisão do Regulamento. 

8. Identificação dos principais elementos do SCI e de gestão de risco implementados na entidade 

relativamente ao processo de divulgação de informação financeira 

Existem mecanismos de controlo e de gestão de risco referentes à divulgação de informação 

financeira, não estando, contudo, todos transpostos para regulamentos, manuais ou normas 

internas. Esta matéria está a ser alvo de melhorias com a atualização dos documentos em falta.  
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Em matéria de controlo financeiro e deveres especiais de informação, a ULSBA, EPE, tem 

instituído submeter aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde, 

os seguintes elementos: 

� Os planos de atividades e orçamento; 

� Os documentos de prestação de contas; 

� Os indicadores de atividade, económico-financeiros, de recursos humanos e outros 

definidos pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde, 

com a periodicidade que for estabelecida. 

A adequabilidade e qualidade da informação financeira divulgada, a qual é contabilizada e 

processada em diversos sistemas de informação, é garantida através da sua análise mensal por via 

da elaboração de informação económico-financeira a enviar, mensalmente, à Tutela, bem como a 

elaboração de relatórios de desempenho económico-financeiro trimestrais e anuais, e o 

acompanhamento trimestral e anual prestado pelo Revisor oficial de Contas.  

C. Regulamentos e Códigos 

1. Referência sumária aos regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos a que a 

entidade está legalmente obrigada, com apresentação dos aspetos mais relevantes e de maior 

importância. Indicação do sítio da entidade onde estes elementos se encontram disponíveis 

para consulta 

A ULSBA, EPE rege-se pelo regime jurídico aplicável às entidades públicas empresariais, pelos 

Estatutos constantes do anexo ao Decreto-Lei nº. 183/2008 de 4 de Setembro, com a alteração 

introduzida pelo Decreto-Lei n.º 12/2009, de 12 de Janeiro,  Decreto-Lei n.º 176/2009, de 4 de 

agosto, pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de Novembro e pelo Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 

de fevereiro, bem como pela legislação e normas aplicáveis e não contraditórias ao Decreto-Lei 

referido, seja no âmbito do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde, seja no âmbito 

das aquisições de bens e serviços ou contratos de empreitadas de obras públicas.  

A ULSBA, EPE é uma pessoa coletiva de direito público de natureza empresarial, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos do Decreto-Lei nº. 558/99, de 17 

de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 300/2007, de 23 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 

133/2013, de 3 de outubro. A ULSBA, EPE rege-se ainda pela Constituição da República 

Portuguesa, pelas normas em vigor para o Serviço Nacional de Saúde, em particular a Lei de Bases 
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da Saúde, Lei n.º 48/90, de 2 de Agosto, alterada pela Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro; pelo 

Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, Decreto-Lei nº 11/93, de 15 de Janeiro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril e pelo 

Decreto-Lei n.º 276-A/2007, de 31 de Julho; pelo Regime Jurídico da Gestão Hospitalar, Lei n.º 

27/2002, de 8 de Novembro, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 188/2003, de 20 de Agosto e 

pelo Decreto-Lei n.º 206/2004, de 19 de Agosto. 

A ULSBA, EPE dispõe ainda de um conjunto muito diversificado de normas e regulamentos 

internos, de caráter mais restrito, de funcionamento de serviços, comissões ou áreas de 

intervenção, destacando-se apenas os seguintes: o Regulamento do Gabinete do Cidadão, do 

Serviço Social, do Serviço Jurídico e Contencioso, da Sala de Emergência dos Serviços de Urgência 

Básica e Médico-cirúrgica, da Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos, da 

Equipa Gestão de Altas, do Grupo de Prevenção e Tratamento de Feridas, do Transporte de 

Doentes, do Serviço de Instalações e Equipamentos e da Assistência Técnica 24h, o Regulamento 

do Serviço dos Sistemas e Tecnologias de Informação, bem como o Manual da Qualidade UCA, 

Manual de Qualidade de Imunohemoterapia, Manual de Procedimentos do Serviço de Auditoria 

Interna e o Manual da Qualidade dos Serviços Farmacêuticos.  

Existem ainda Manuais de Procedimentos Administrativos e Contabilísticos para as áreas de 

Aprovisionamento/Logística (aquisições, compras e imobilizado), Financeira/Contabilidade 

(tesouraria, contabilidade, contas a pagar e contas a receber), Produção e Recursos Humanos. 

No ano de 2018 foi elaborado e aprovado pelo Conselho de Administração o Manual de 

Procedimentos e Boas Práticas na área da Contratação Pública.  

Sempre que se justifica, do ponto de vista funcional, são elaborados procedimentos de âmbito 

específico ou transversal, que pretendem formalizar procedimentos em determinadas áreas. O 

gabinete da qualidade acompanha a elaboração destes procedimentos, e salvaguarda a sua 

divulgação e atualização periódica. 

A ULSBA, EPE tem um Plano de Emergência Interno e pontualmente realiza simulacros e elabora 

relatórios de auditoria. 

Quer os regulamentos internos, quer os manuais, encontram-se disponíveis, para consulta, na 

intranet.  
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2. Código de Ética, com a data da última atualização, que contemple exigentes comportamentos 

éticos e deontológicos. Indicação onde este se encontra disponível para consulta, assim como 

indicação da forma como é efetuada a sua divulgação junto dos seus colaboradores, clientes e 

fornecedores. Informação sobre as medidas vigentes tendo em vista garantir um tratamento 

equitativo junto dos seus clientes e fornecedores e demais titulares de interesses legítimos, 

designadamente colaboradores da entidade, ou outros credores que não fornecedores ou, de 

um modo geral, qualquer entidade que estabeleça alguma relação jurídica com a entidade (vide 

artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro) 

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

49/2007, publicada na I série do D.R. nº 62 de 28 de março de 2007, o Conselho de Administração 

(CA) aprovou em reunião de 24 de agosto de 2010 o Código de Ética, aplicando-se este a toda a 

atividade interna e externa da ULSBA, EPE e a todos os funcionários, independentemente do seu 

vínculo profissional. 

Refira-se que o Código de Ética da ULSBA, EPE não foi elaborado nos termos das normas 

portuguesas NP 4460-1:2007 “Ética nas organizações Parte 1: Linhas de orientação para o 

processo de elaboração e implementação de códigos de ética nas organizações e NP 4460-2:2010 

“Ética nas organizações Parte 2: Guia de orientação para a elaboração, implementação e 

operacionalização de códigos de ética nas organizações”.  

O Código de Ética tem por objetivos enquadrar os Princípios e Valores Estruturantes, num 

conjunto de regras éticas que se impõem à consciência coletiva como modelo comportamental e 

que devem ser observadas na ação quotidiana como instrumento de melhoria. 

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

elevado padrão moral e de cultura dos valores da ULSBA, EPE em complemento das disposições 

legais e regulamentares que devam observar. 

A ULSBA, EPE garante, a todos os profissionais, a disponibilização do Código de Ética através da 

“intranet” e do site institucional da ULSBA no link http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsba/wp-

content/uploads/sites/15/2017/01/PBG_Codigo_de_Etica_ULSBA.pdf, os quais, aquando da sua 

integração, deverão subscrever uma declaração de adesão ao mesmo. 

A ULSBA, EPE garante, igualmente, a disponibilização do Código de Ética a todos os utentes, 

fornecedores e restantes partes interessadas no site institucional. 

3. Referência à existência do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

(PGRCIC) para prevenir fraudes internas (cometida por um Colaborador ou Fornecedor de 
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Serviços) e externas (cometida por Clientes ou Terceiros), assim como a identificação das 

ocorrências e as medidas tomadas para a sua mitigação. Indicação relativa ao cumprimento da 

legislação e da regulamentação em vigor relativo à prevenção da corrupção e sobre a 

elaboração do Relatório Identificativo das Ocorrências, ou Risco de Ocorrências (vide alínea a) 

do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro). Indicação da hiperligação para 

acesso direto ao sítio na internet da entidade onde se encontra publicitado o respetivo Relatório 

Anual de Execução do PGRCIC (vide artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro). 

A ULSBA, EPE tem um Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas de 2014. No 

ano de 2018 não foi elaborado um Relatório de Monitorização do Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC), pelo facto do auditor interno ter terminado funções a 12 

de abril de 2016 e não ter sido substituído. 

Em 2018 não foram monitorizadas ocorrências, porque o sistema de comunicação de 

irregularidades não estava implementado neste ano, motivo pelo qual não são identificadas 

ocorrências de irregularidades, nem, consequentemente, medidas necessárias à sua 

mitigação. 

 

D. Deveres especiais de informação 

A ULSBA, EPE presta a informação prevista na RCM n.º 49/2007, de 28 de março no portal das 

empresas do Setor Empresarial Estado (SEE) da Direção Geral Tesouro e Finanças (DGTF). No 

âmbito do Regime Jurídico do Setor Público Empresarial (RJSPE) aprovado pelo Decreto-lei n.º. 

133/2013, de 03 de outubro, e para cumprimento dos deveres de obrigação de divulgação de 

informação previstas no artigo 44.º a ULSBA, EPE utiliza as plataformas de reporte de dados do 

SIRIEF – Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira, os serviços online da ACSS – 

Administração Central do Sistema de Saúde e o site institucional. 

 1. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de informação a que a 

entidade se encontra sujeita, nomeadamente, os relativos ao reporte de informação económica. 

a) Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de outras 

entidades, mesmo nos casos em que assumam organização de grupo 

Em 2018 não foram prestadas quaisquer garantias financeiras ou assumidas dívidas ou passivos 

de outras entidades. 
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b) Grau de execução dos objetivos fixados, justificação de desvios verificados e indicação 

de medidas de correção aplicadas ou a aplicar 

Esta informação faz parte do Relatório e Contas e do Relatório do Governo Societário, cuja 

plataforma utilizada para divulgação desta informação é o site da empresa www.ulsba.min-

saude.pt, SICA e o SIRIEF. 

c) Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os planos de 

investimento e as fontes de financiamento 

A plataforma utilizada para divulgação desta informação é o site da empresa www.ulsba.min-

saude.pt e o SIRIEF. 

d) Orçamento anual 

A plataforma utilizada para divulgação desta informação é o SIRIEF. 

e) Documentos anuais de prestação de contas 

As plataformas utilizadas para divulgação desta informação, é o site da Empresa www.ulsba.min-

saude.pt e o SIRIEF. 

f) Relatório trimestrais de execução orçamental acompanhados dos relatórios do órgão de 

fiscalização 

A plataforma utilizada para divulgação desta informação, é o SIRIEF. 

2. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de transparência a que a 

entidade se encontra sujeita, nomeadamente, os relativos a informação a prestar anualmente 

ao titular da função acionista e ao público em geral sobre o modo como foi prosseguida a sua 

missão, do grau de cumprimento dos seus objetivos, da forma como foi cumprida a política de 

responsabilidade social, de desenvolvimento sustentável e os termos de prestação do serviço 

público, e em que medida foi salvaguardada a sua competitividade, designadamente pela via 

da investigação, do desenvolvimento, da inovação e da integração de novas tecnologias no 

processo produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro) 

A informação acima referida consta do relatório e contas, sendo utilizada, para divulgação dessa 

informação a plataforma da DGTF-SIRIEF e ao público em geral através do site da ULSBA, EPE 

www.ulsba.min-saude.pt. 



 

Relatório do Governo Societário 2018 
70 

 

E. Sítio da Internet 

1. Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s) na divulgação dos seguintes elementos sobre a 

empresa (vide artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro) 

a) Sede e demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC 

A ULSBA, EPE, dispõe de site na internet, no endereço www.ulsba.min-saude.pt, no qual 

disponibiliza informação vasta, entre a qual, documentos de prestação de contas anuais, que 

contempla a identificação da sede e demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC, cuja 

consulta pode ser feita no seguinte link: http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsba/wp-

content/uploads/sites/15/2017/04/ficha-sint-ulsba-2015.pdf. 

b) Estatutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões 

Os Estatutos encontram-se disponíveis no website oficial da Empresa www.ulsba.min-saude.pt,   

podendo ser consultado no seguinte link: http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsba/wp-

content/uploads/sites/15/2017/01/PBG_Estatutos_ULSBA.pdf. 

No que se refere ao regulamento de funcionamento dos órgãos e/ou comissões, encontram-se 

disponíveis, para consulta, na intranet. 

c) Titulares dos Órgãos Sociais e outros Órgãos Estatutários e respetivos elementos 

curriculares, bem como as respetivas remunerações e outros benefícios 

A ULSBA, EPE, disponibiliza na intranet e no de site na internet, no link http://www.ulsba.min-

saude.pt/category/institucional/orgaos-sociais/, informação referente à identificação dos titulares 

dos órgãos sociais.  

Os respetivos elementos curriculares, bem como as respetivas remunerações e outros benefícios 

podem ser consultados no link http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsba/wp-

content/uploads/sites/15/2017/01/PBG_Modelo_de_Governo_e_Orgaos_Sociais.pdf.  

d) Documentos de prestações de contas anuais 

Os documentos de prestações de contas anuais encontram-se disponíveis na intranet, 

http://intranet/ULSBA/InstGestao/Paginas/default.aspx, bem como no site oficial da ULSBA, 
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podendo ser consultado através dos seguintes links: http://www.ulsba.min-

saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/. 

São submetidos no sistema de prestação eletrónica de contas do Tribunal de Contas todos os 

documentos que constituem a prestação de contas, o Relatório de gestão, a ata da reunião de CA 

de aprovação de contas e o relatório e parecer do Fiscal único, bem como a certificação legal de 

contas. 

e) Obrigações de serviço público a que a empresa está sujeita e os termos contratuais da 

prestação de serviço público 

 

Esta informação encontra-se divulgado no site da Empresa www.ulsba.min-saude.pt. podendo a 

mesma ser consultada através do link: http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsba/wp-

content/uploads/sites/15/2017/01/PBG_Principios_de_Bom_Governo_ULSBA.pdf 

 

e no sitio da DGTF do SEE, podendo ser consultada através do link: http://www.dgtf.pt/sector-

empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas/entity/unidade-local-de-saude-do-

baixo-alentejo-epe, bem como no Portal do SNS através do link: 

https://www.sns.gov.pt/institucional/instrumentos-de-gestao/unidade-local-de-saude-do-baixo-

alentejo-epe. 

 

f) Modelo de financiamento subjacente e os apoios financeiros recebidos do Estado nos 

últimos três exercícios 

Esta informação encontra-se divulgado no site da ULSBA no link: 

http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsba/wp-

content/uploads/sites/15/2017/01/PBG_Principios_de_Bom_Governo_ULSBA.pdf e 

http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsba/wp-

content/uploads/sites/15/2017/01/PBG_Esforco_Financeiro_Publico_2015.pdf, bem como no 

sitio da DGTF do SEE, podendo ser consultada através do link: http://www.dgtf.pt/sector-

empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas/entity/unidade-local-de-saude-do-

baixo-alentejo-epe, bem como no Portal do SNS através do link: 

https://www.sns.gov.pt/institucional/instrumentos-de-gestao/unidade-local-de-saude-do-baixo-

alentejo-epe/. 
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F. Prestação de Serviço Público ou de Interesse Geral  

1. Referência ao contrato celebrado com a entidade pública que tenha confiado à entidade a 

prestação de um serviço público ou de interesse geral, respeitante à remuneração dessa 

atividade (vide n.º 3 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro) 

O processo de contratualização que se encontra implementado no Serviço Nacional de saúde 

(SNS) estabelece o relacionamento entre acionistas, financiadores/compradores e prestadores de 

cuidados de saúde, encontrando-se vertido num Contrato-programa trienal, atualizado 

anualmente por um Acordo Modificativo a este Contrato-Programa, através do qual se explicitam 

os resultados a alcançar em cada instituição do SNS. 

Este processo de contratualização baseia-se na responsabilidade de todas as entidades 

envolvidas, nomeadamente: Tutela (Ministério da Saúde e Ministério das Finanças), 

Administração Central dos Sistemas de Saúde (ACSS), Administrações Regionais de Saúde (ARS) e 

Entidades Prestadoras de Cuidados (Hospitais, Centros Hospitalares e Unidades Locais de Saúde – 

ULS). 

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE celebrou com a Administração Regional de 

Saúde do Alentejo, IP, o Contrato Programa para o triénio 2017-2019, atualizado pelo Acordo 

Modificativo ao Contrato-Programa – 2018, em que é definida a produção referente à prestação 

de cuidados de saúde e respetiva remuneração e ainda objetivos de qualidade e eficiência 

económico-financeira, disponível no site institucional e no portal do SNS 

http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsba/wp-content/uploads/sites/15/2018/03/Contrato 

_Programa-2017-2019-ULSBA.pdf e  http://www.ulsba.min-saude.pt/wp-

content/uploads/sites/15/2018/09/CP-2018.pdf. 

2. Referência às propostas de contratualização da prestação de serviço público apresentadas ao 

titular da função acionista e ao membro do governo responsável pelo respetivo setor de 

atividade (vide n.ºs 1, 2 e 4 do artigo 48.º do RJSPE), das quais deverão constar os seguintes 

elementos: Associação de metas quantificadas a custos permanentemente auditáveis; Modelo 

de financiamento, prevendo penalizações em caso de incumprimento; Critérios de avaliação e 

revisão contratuais; Parâmetros destinados a garantir níveis adequados de satisfação dos 

utentes; Compatibilidade com o esforço financeiro do Estado, tal como resulta das afetações de 

verbas constantes do Orçamento do Estado em cada exercício; Metodologias adotadas tendo 

em vista a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado e do grau de satisfação dos 

clientes ou dos utentes.  

a) Associação de metas quantificadas a custos permanentemente auditáveis 
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Como já referido, a contratualização é realizada entre a ARSA e a ULSBA, EPE, formalizada com a 

assinatura do Contrato-Programa/Acordo Modificativo Anual e através do qual se estabelecem os 

recursos afetos ao seu cumprimento e se fixam as regras respeitantes à sua execução.  

Anualmente, o Departamento de Gestão e Financiamento de Prestações de Saúde, da ACSS, 

elabora um documento onde é definida a metodologia de contratualização nos Hospitais e 

Unidades Locais de Saúde e as regras para a formação de preços e a fixação de objetivos, que está 

disponível em: 

 http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/11/Termos-Referencia-

Contratualizacao-SNS_2018.pdf. 

 

Para além de serem fixadas metas para a quantidade de episódios realizados em cada linha de 

produção, é definida uma matriz de indicadores, repartidos em quatro eixos: cuidados 

hospitalares, cuidados de saúde primários, desempenho económico-financeiros e resultados em 

saúde medidos em cuidados evitáveis. Neste documento encontra-se expresso o modelo de 

financiamento para os diferentes hospitais, bem como a alocação de recursos financeiros às ARS 

para contratação com os Hospitais e ULS, e, como consequência da negociação, o valor a ser 

atribuído a cada instituição. 

As metas a atingir em cada indicador foram alvo de negociação entre a ARSA e a ULSBA, EPE. 

Estas metas devem ser ambiciosas e exequíveis, baseadas nas melhores práticas, que conduzam a 

melhores níveis de qualidade dos serviços prestados e a uma melhor acessibilidade dos doentes 

aos cuidados de saúde.  

b) Modelo de financiamento, prevendo penalizações em caso de incumprimento 

No Contrato Programa é definido o modelo de financiamento, bem como objetivos de acesso, 

desempenho assistencial e de eficiência económico-financeira, nacionais e regionais, prevendo-se 

penalizações em caso de incumprimento, com consequências no valor do financiamento.  

Os incentivos relacionados com os indicadores relativos aos objetivos que visam aumentar o 

acesso e a qualidade do serviço prestado e, em consequência garantir níveis de satisfação dos 

utentes, representam um valor máximo de 10% do valor capitacional previsto em Contrato 

Programa/Acordo Modificativo, sendo que 4% referem-se a objetivos da área dos cuidados de 

saúde primários e 3% dos cuidados de saúde secundários, 1% corresponde ao cumprimento de 

objetivos de eficiência e 2% a objetivos de cuidados de saúde evitáveis (internamentos, consultas 
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hospitalares e urgências evitáveis). O valor da penalidade por incumprimento é apurado de 

acordo com o Índice de Desempenho Global atingido pela instituição.    

A ULS incorre em penalizações financeiras pelo incumprimento superior a 5% das prestações de 

saúde de âmbito hospitalar estabelecidas no Acordo Modificativo para 2018, no exato montante 

da valorização da totalidade da produção em falta, determinada por linha de produção.  

De acordo com o estabelecido no n.º 1 da cláusula 5.ª do anexo ao contrato-programa, o 

incumprimento das obrigações aí estabelecidas, determina a aplicação de penalidades no valor 

máximo correspondente a 3% do valor do contrato. 

O nível de cumprimento dos objectivos e penalizações associadas estão detalhadamente 

explicitados no ponto 10.18 do Relatório e Contas. 

c) Critérios de avaliação e revisão contratuais 

O Contrato Programa define metas que tem como objetivo aumentar adequação na utilização dos 

recursos e promover níveis de eficiência mais elevados. Estas metas são objeto de monitorização 

mensal ou trimestral, através da aplicação de uma metodologia de avaliação de desempenho 

global (Índice de Desempenho Global), com efeitos efetivos no final de cada exercício económico.  

A avaliação da execução, bem como a possibilidade de revisão do Contrato Programa/Acordo 

Modificativo é da responsabilidade da Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP e do 

Ministério da Saúde. 

d) Parâmetros destinados a garantir níveis adequados de satisfação dos utentes 

O grau de satisfação dos utentes é essencial para aferir a perceção dos utentes em relação aos 

cuidados de saúde que estes recebem na ULSBA. O facto de não existirem regras explícitas de 

cálculo de um indicador que nos permita calcular este grau de satisfação não é impedimento para 

que esta análise não seja realizada. 

Neste âmbito, é fundamental a informação quantitativa e qualitativa recolhida na análise das 

sugestões e reclamações. A necessidade de cada observação de cada utente ser analisada pelo 

responsável do Serviço visado permite uma consciencialização constante da própria atividade 

pelo Serviço, se necessário a adoção de medidas corretivas bem como a valorização positiva das 

equipas. 
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O acompanhamento sistemático dos indicadores de acesso e de todo o processo de acesso dos 

utentes aos cuidados de saúde permite-nos também resolver situações de desconformidade que 

surgem, esclarecer sistematicamente as dúvidas que os utentes nos colocam e, cada vez mais, 

antecipar situações que potencialmente possam colocar em causa o acesso e as suas variáveis 

mais valorizadas (resolução e tempo de resolução). Desta forma tentamos articular ao máximo os 

tempos de resposta e capacidade de resposta no acesso às primeiras consultas de especialidade, 

cirurgias e também à urgência, fomentando a articulação e coordenação com os CSP. 

A monitorização e sinalização das situações que caem em zonas de alerta ou ultrapassam os 

limites estabelecidos têm-nos permitido implementar um processo de melhoria continua e 

sistemática da acessibilidade ao nível de cada especialidade, e logo em termos globais. 

e) Compatibilidade com o esforço financeiro do Estado, tal como resulta da qualidade do 

serviço prestado e do grau de satisfação dos clientes ou dos utentes  

Pese embora o esforço de contenção dos custos, houve necessidade de o acionista proceder, mais 

uma vez, ao reforço de fundos para o pagamento de dívidas acumuladas. 

f) Metodologias adotadas tendo em vista a melhoria contínua da qualidade do serviço 

prestado e do grau de satisfação dos clientes ou dos utentes 

Entre outras, destacam-se as seguintes metodologias adotadas: 

• Monitorização mensal da atividade assistencial nos vários níveis de cuidados de saúde; 

• Reconhecimento externo da qualidade, através da certificação e acreditação de serviços; 

• Adesão ao sistema nacional de avaliação em saúde da ERS; 

• Elaboração, adoção e monitorização de Protocolos de Boas Práticas; 

• Implementação de Projetos de melhoria contínua da qualidade; 

• Realização de auditorias clínicas e organizacionais; 

• Análise e avaliação das reclamações e sugestões dos utentes/doentes e profissionais; 

• Formação aos profissionais sobre qualidade e segurança do doente. 
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VII. REMUNERAÇÕES 

A. Competência para a Determinação 

1. Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos sociais, 

dos membros da comissão executiva ou administrador delegado e dos dirigentes da 

entidade 

 

 A remuneração dos membros do Conselho de Administração da ULSBA, EPE é fixada nos termos 

da Lei através de despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da Saúde ou Resolução do 

Conselho de Ministros. 

Remuneração dos 

membros dos órgãos 

sociais 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 18/2012, de 21 de fevereiro 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 97/2012, de 21 de novembro 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 45/2013, de 19 de julho 

Resolução de Conselho de ministros n.º 48/2013, de 29 de julho 

Remuneração do 

ROC 

Despacho do SEATF nº. 1517/2016, de 29/12/2016 

Remuneração dos 

dirigentes 

Deliberações do Conselho de Administração e arquivadas nos processos 

individuais dos trabalhadores 

 

2. Identificação dos mecanismos adotados para prevenir a existência de conflitos de 

interesses, atuais ou potenciais, entre os membros de órgãos ou comissões societárias e a 

entidade, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas (vide artigo 51.º do 

Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro) 

Para efeitos da identificação dos mecanismos adotados para prevenir a existência de conflitos de 

interesses, atuais ou potenciais, foram assinadas pelo Conselho de Administração as declarações 

que se anexam. 

Para além das declarações anteriores e de acordo com o Estatuto do Gestor Público no seu artigo 

n.º 22.º n.º 8 e n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 64/93, de 26 de agosto, foram remetidas à 

Procuradoria-Geral da República declarações de inexistência de incompatibilidades ou 

impedimentos para o exercício de funções dos membros do Conselho de Administração. 
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3. Evidenciação ou menção de que resulte inequívoco o cumprimento por parte dos membros 

do órgão de administração do que dispõe o artigo 51.º do RJSPE, isto é, de que se abstêm 

de interferir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses, designadamente na 

aprovação de despesas por si realizadas 

Os membros do Conselho de Administração subscreveram uma declaração em como se abstêm 

de interferir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses (vide anexo). 

B. Comissão de Fixação de Remunerações 

Composição da comissão de fixação de remunerações, incluindo identificação das pessoas 

singulares ou coletivas contratadas para lhe prestar apoio. 

Não existe uma Comissão de Fixação de Remunerações., razão pela qual esta informação não é 

aplicável. 

C. Estrutura das Remunerações 

1. Descrição da política de remuneração dos Órgãos de Administração e de Fiscalização 

A política de remuneração dos Órgãos de Administração teve em conta as disposições legislativas, 

regulamentares e recomendatórias no que se refere à remuneração dos membros dos órgãos 

sociais, a que a ULSBA, EPE se encontra adstrita em função de ser uma empresa do setor 

empresarial do Estado. 

Em virtude das medidas excecionais de consolidação orçamental, aplicam-se as restrições 

temporárias à remuneração dos membros do Conselho de Administração, em particular, a Lei n.º 

12-A/2010, de 30 de junho, relativamente à redução de 5 %. Foi também dado cumprimento ao 

despacho de 25 de março de 2010 do Ministro de Estado e das Finanças, que determinou a não 

atribuição de prémios de gestão nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 

2018, aos membros do órgão de administração, salientando-se, que esta atribuição nunca foi 

considerada até à presente data. Tiveram atribuído um telemóvel de acordo com os limites 

constantes da Resolução de Conselho de Ministros nº. 112/2002, de 24 de agosto, nos termos dos 

estatutos dos gestores públicos. 
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A remuneração anual líquida do Fiscal Único efetivo é a constante da cláusula 9.ª do contrato de 

prestação de serviços celebrado entre o Conselho de Administração desta entidade e o respetivo 

Fiscal Único, em harmonia com o estabelecido nos artigos 58.º e 59.º dos Estatutos da Ordem dos 

Revisores Oficiais de Contas, com o limite máximo equivalente a 22,5% da quantia 

correspondente a 12 meses da remuneração global mensal ilíquida atribuída, nos termos legais ao 

presidente do Conselho de Administração da ULSBA, E.P.E. 

2. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o 

alinhamento dos objetivos dos membros do órgão de administração com os objetivos de 

longo prazo da entidade 

No período de incidência do presente Relatório Anual do Governo Societário, os membros do 

Conselho de Administração auferiram as seguintes remunerações, processadas de acordo com o 

n.º 5 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2012, de 21 de Fevereiro e com a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de Março, que classificam a ULSBA, EPE como 

hospital da categoria B e determinam o valor máximo de remuneração para o seu Presidente do 

Conselho de Administração em 75% do valor remuneratório ilíquido auferido pelo Primeiro-

Ministro, alterada pelas Resoluções do Conselho de Ministros nº. 97/2012, de 21 de novembro, 

45/2013, de 19 de julho e 48/2013, de 29 de julho. 

A aplicação das regras de fixação de remuneração estabelecidas pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 36/2012, de 26 demarçonão resultou num aumento da remuneração efetivamente 

paga aos respetivos gestores. 

Presidente e Diretora Clínica da Área dos Cuidados de Saúde Primários (opção pelo vencimento de 

origem) – Remuneração base mensal de 5.310,81 euros, durante os primeiros 9 meses (até 

agosto/2018) corresponde à progressão remuneratória de 25% e de 5.381,63 euros, durante 5 

meses (a partir de setembro/2018) corresponde à progressão remuneratória de 50%, conforme 

artigo n.º 18,º da Lei do Orçamento de Estado para 2018, Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, 

despesas de representação de 1.681,67 euros, 12 vezes por ano, sobre estes valores recaíram as 

reduções decorrentes da Lei 12-A, de 30/06/2010. 

Vogal (1) – Remuneração base mensal 3.655,81 euros, 14 vezes por ano, despesas de 

representação de 1.462,32 euros, 12 vezes por ano, sobre estes valores recaíram as reduções 

decorrentes da Lei 12-A, de 30/06/2010. 
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Vogal (2) – Remuneração base mensal 3.655,81 euros, 14 vezes por ano, despesas de 

representação de 1.462,32 euros, 12 vezes por ano, sobre estes valores recaíram as reduções 

decorrentes da Lei 12-A, de 30/06/2010. 

Diretor Clínico da Área dos Cuidados de Saúde Hospitalares  – (opção pelo vencimento de origem) 

– Remuneração base mensal 4.956,75 euros, 14 vezes por ano , despesas de representação de 

1.462,32 euros, 12 vezes por ano, sobre estes valores recaíram as reduções decorrentes da Lei 12-

A, de 30/06/2010. 

Enfermeiro Diretor - Remuneração base mensal 3.655,81 euros, 14 vezes por ano, despesas de 

representação de 1.462,32 euros, 12 vezes por ano, sobre estes valores recaíram as reduções 

decorrentes da Lei 12-A, de 30/06/2010. 

3. Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração, 

critérios de atribuição e informação sobre eventual impacto da avaliação de desempenho 

nesta componente 

Não obstante a remuneração dos membros do Conselho de Administração ser composta apenas 

por uma componente fixa, em 2018, o vogal executivo do Conselho de Administração Dr. José 

Anibal recebeu uma componente variável referente a pagamento de trabalho extraordinário 

realizado no serviço de urgência. 

4. Diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com menção do 

período de diferimento 

A remuneração dos membros do Conselho de Administração é composta, apenas, por uma 

componente fixa. O pagamento do trabalho extraordinário tem um diferimento de dois meses. 

5. Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão para efeitos 

de atribuição de prémio 

A remuneração dos membros do Conselho de Administração é composta, apenas, por uma 

componente fixa. 

6. Referência a regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os 

administradores e a data em que foram aprovados em assembleia geral, em termos 

individuais 

Não existem regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os 

administradores. 



 

Relatório do Governo Societário 2018 
80 

 

D. Divulgação das Remunerações 

1. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, 

pelos membros do órgão de administração, incluindo remuneração fixa e variável e, 

relativamente a esta, menção às diferentes componentes que lhe deram origem, podendo 

ser feita remissão para ponto do relatório onde já conste esta informação 

No ano de 2018, os membros do Conselho de Administração auferiram as remunerações 

constantes nos quadros seguintes:  

Quadro 12 – Remuneração mensal dos Órgãos de Administração  

Membros do Órgão de Administração 
Estatuto Gestor público 

Fixado Classificação 

Remuneração mensal bruta (€) 

 

Vencimento 
mensal 

Vencimento 
após progressão 

 jan a ago 

Vencimento 
após progressão 

set a dez 

Despesas de 
representação 

Nome S/N (A/B/C)    

Maria Conceição Lopes Baptista 
Margalha S B 

5.239,99 5.310,81 5.381,63 1.681,67 

José Manuel Lourenço Mestre S B 3.655,81 - - 1.462,32 

António Armando Sousa Duarte S B 3.655,81 - - 1.462,32 

José Aníbal Fernandes Soares S B 4.956,75 - - 1.462,32 

Joaquim Manuel Castanho Brissos S B 3.655,81 - - 1.462,32 

Fonte: RHV (fevereiro 2019) 
 
 

Quadro 33: Remuneração anual dos Órgãos de Administração  

Membros do Órgão de Administração  

Remuneração Anual 2018 (€) 

Fixo (*) Variável  Bruta  
(1) 

Redução 
Remuneratória 

(2) 

Valor Final 
 

(4)=(1)-(2)+(3) 

Maria da Conceição Lopes Baptista Margalha 97.195,63 0,00 97.195,63 3.531,48 93.664,15 

José Manuel Lourenço Mestre 63.790,82 0,00 63.790,82 3.070,92 60.719,90 

António Armando Sousa Duarte 63.245,47 0,00 63.245,47 2.815,01 60.430,46 

José Aníbal Fernandes Soares * 86.576,82 3.985,82 90.562,64 3.070,57 87.492,07 

Joaquim Manuel Castanho Brissos 71.730,36 0,.00 71.730,36 3.070,57 68.659,44 

 382.539,10 3.985,82 386.524,92 15.558,90 370.966,02 
Legenda: (*) Vencimento e despesas de representação (sem redução remuneratória) 

Fonte: RHV (fevereiro 2019) 
*O vogal executivo José Anibal auferiu componente variável de 3.985,82, referente a trabalho extraordinário realizado no serviço de urgência.  
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Quadro 44: Benefícios Socias dos Órgãos de Administração  

  Membro do Órgão de 
Administração 

Benefícios Sociais (€) 

Valor do 
Subsídio de 

Refeição 

Regime de Proteção 
Social 

Seguro de 
Vida 

Seguro 
de 

Saúde 
Outros 

Nome Diário 
Encargo 
anual da 
entidade  

Identificar  
Encargo 
Anual da 
entidade 

Encargo 
Anual da 
entidade 

Encargo 
Anual da 
entidade 

Identifi
car  

Encargo 
Anual da 
entidade 

Maria da Conceição Lopes 
Baptista Margalha 4,77 1.106,39 CGA 22.245,00 n.a n.a n.a n.a 

José Manuel Lourenço Mestre 4,77 801,36 CGA 14.433,35 n.a n.a n.a n.a 

António Armando Sousa Duarte 4,77 992,16 S.S 14.460,82 n.a n.a n.a n.a 

José Anibal Fernandes Soares 4,77 1.073,25 CGA 20.887,90 n.a n.a n.a n.a 

Joaquim Manuel C. Brissos 4,77 1.097,10 CGA 15.568,24 n.a n.a n.a n.a 

  
5.070,26  87.595,31 

    Fonte: RHV fevereiro 2019) 

O vogal Dr. José Manuel Mestre auferiu em espécie, por utilização de viatura, o valor de 52,50€, 

referente ao mês de janeiro. 

Os vogais Dr. António Duarte e o Dr. José Aníbal auferiram em espécie, por utilização de viatura, o 

valor de 457,5€ correspondente aos meses de janeiro a outubro. 

 O vogal Joaquim Brissos auferiu em espécie, por utilização de viatura, o valor de 258,80€ 

correspondente ao valor mensal de 25,80€, durante 10 meses. Recebeu ainda a quantia de 

3.366,76€, referente a abonos, sem incidência, por assistência a 3ª pessoa deficiente. 

Quadro 15 – Remunerações Agregadas dos Órgãos de Administração  

  
Fixa Bruta Reduções 

Remunerações 
Outras Total 

Remunerações Conselho de 
Administração 

382.539,10 € 15.558,90 € 3.985,82€ 370.966,02 € 

Fonte: SIDC (fevereiro 2019) 

Conforme ata n.º 31 de 23 de maio de 2017, o Conselho de Administração deliberou o seguinte 

relativamente à utilização de viaturas pelos seus membros: 

-A Presidente do Conselho de Administração, Maria da Conceição Lopes Baptista Margalha, 

prescindiu da atribuição de viatura para uso pessoal e apenas utiliza a viatura da Unidade Local de 

Saúde do Baixo Alentejo, EPE para deslocação em serviço. 

-Ao Vogal Executivo do Conselho de Administração, António Armando Sousa Duarte, foi atribuída 

a viatura da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE KIA, modelo Cee’d SW, versão 1.6 

CRDI EX 90 CV, matrícula 57-NH-93, utilizando-a para uso de serviço e pessoal, nos termos legais. 
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-Ao Vogal Executivo do Conselho de Administração, José Manuel Lourenço Mestre, foi atribuída a 

viatura da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE KIA, modelo Cee’d SW, versão 1.6 CRDI 

EX 90 CV, matrícula 58-NH-00, tendo-a utilizado apenas no primeiro mês de 2018. 

-Ao Vogal Executivo do Conselho de Administração, José Aníbal Fernandes Soares, foi atribuída a 

viatura da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE KIA, modelo Cee’d SW, versão 1.6 CRDI 

EX 90 CV, matrícula 58-NH-01, utilizando-a para uso de serviço e pessoal, nos termos legais. 

-Ao Vogal Executivo do Conselho de Administração, Joaquim Manuel Castanho Brissos, foi 

atribuída, em janeiro, a viatura da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE, TOYOTA, 

modelo Avensis Versus, matrícula 97-59-XZ e a partir de 1 de fevereiro a viatura KIA, modelo 

Cee’d SW, matrícula 58-NH-00, utilizando-a para uso de serviço e pessoal, nos termos legais. 

Os membros do CA que utilizavam viatura, procederam à denúncia do acordo e consequente 

entrega do veículo que lhes estava afeto, nos termos do Estatuto do Gestor Público., tendo o 

vogal executivo José Manuel Mestre prescindido da viatura com efeitos a partir de 1 de fevereiro 

e os restantes membros a partir de 1 de novembro de 2018. 

2. Montantes pagos, por outras entidades em relação de domínio ou de grupo ou que se 

encontrem sujeita a um domínio comum 

Não existem montantes pagos por outras sociedades em relação de domínio ou de grupo. 

3. Remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de prémios 

e explanação dos motivos por que tais prémios e/ou participação nos lucros foram 

concedidos 

Não foram pagos prémios ou participações no lucro. 

4. Indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente à cessação 

das suas funções durante o exercício 

De acordo com o despacho do Senhor Secretário de Estado da Saúde, de 30 de novembro de 

2017, foi autorizado, o pagamento de indemnizações aos ex-administradores, ao abrigo do artigo 

n.º 26 do Estatuto do Gestor Público, pelo período de 1 de abril a 31 de dezembro de 2017, 

considerando que, o mandato de 3 anos, iniciado em 6 de fevereiro de 2015, e terminava a 31 de 

dezembro de 2017, tendo sido antecipadamente dissolvido, com efeitos a 31 de março de 2017, 

por força da entrada em vigor do novo regime jurídico e da nomeação de um novo conselho de 

administração.  
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Durante o exercício de 2018 foram pagas aos ex-administradores executivos as seguintes 

importâncias: 

� Margarida Fernanda Coelho Murta Rebelo da Silveira - ex-presidente do C.A - 15.008,95 

euros; 

� José Gaspar Monteiro Rodrigues - ex-vogal executivo - 17.983,31 euros; 

� João Francisco Torrado Guerreiro - ex-enfermeiro diretor - 12.995,52 euros. 

5. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, 

pelos membros do órgão de fiscalização da entidade 

As remunerações auferidas pelo órgão de fiscalização encontram-se contempladas no capítulo V 

Órgãos Sociais e Comissões, onde se inclui o ponto E (ROC). 

6. Indicação da remuneração no ano de referência dos membros da mesa da assembleia geral 

Conforme Decreto-Lei nº 12/2015 de 26 de janeiro, diploma que enquadra o regime jurídico da 

ULSBA, EPE e Estatutos, não existe Assembleia Geral nos Órgãos Socias da empresa. 

VIII. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS E OUTRAS  

1. Mecanismos implementados pela sociedade para efeitos de controlo de transações com 

partes relacionadas e indicação das transações que foram sujeitas a controlo no ano de 

referência 

A ULSBA mantém relações com outras entidades do Sistema Nacional de Saúde, como a 

Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS), Administrações Regionais de Saúde (ARS), 

Hospitais do sistema nacional de saúde e outras entidades públicas estatais.  

As transacções mais relevantes com entidades relacionadas são as decorrentes dos serviços 

assistenciais prestados a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, objeto de contratualização 

com a Tutela e vertidas em sede de contrato-programa, que obedecem a um acompanhamento e 

uma monitorização regular por parte da ULSBA e da própria tutela.  

Da atividade assistencial prestada aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, resulta a 

facturação emitida a Administração Central dos Serviços de Saúde, IP.  

O quadro abaixo indica informação relativamente a facturação emitida em 2018, para entidades 

pertencentes ao SNS. 
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Quadro 16 – Remunerações Agregadas dos Órgãos de Administração  

Entidade terceira NIF 
Faturação emitida 

em 2018  
Saldo Devedor  
em 31-12-2018 

Saldo Credor 
em 31-12-2018 

ACSS 508188423 73.594.588,04 480.944 27.768.550 

ARS Alentejo IP 503148768 408.327,56 652.173,39 

Hospital Espirito Santo  508085888 23.656,41  510.487,99 

 ARS Algarve 503148709 7.947,19 276 429,21 

Em 2018 não existiram contratos celebrados com valor superior a cinco milhões de euros, no 

entanto foram elaborados vários procedimentos dos quais resultaram compromissos cujo valor 

implicou a submissão a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos dos artigos 44º. a 

48º. da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, nomeadamente o da Alimentação, 

de Reagentes de Química Clinica, reagentes de Microbiologia e Equipamentos de Imagiologia, 

como se pode observar no quadro seguinte. 

Quadro 17 – Contratos submetidos a visto do Tribunal de Contas - 2018  

Tipo e N.º 
Proc. 

Designação do 
Contrato 

Empresa 
VALORES ANUAIS PLURIANUAIS Visto do 

Tribunal 
de Contas S/IVA C/IVA S/IVA C/IVA 

C.Público 

91000218 

Reagente 

microbiologia 

Biomerieux 45.210,00 € 55.608,30 € 135.630,00 € 166.824,90 € 

Sim 
Beckman 72.950,00 € 89.728,50 € 218.850,00 € 269.185,50 € 

Batista Marques 36.066,24 € 44.361,49 € 108.198,72 € 133.084,47 € 

Bioportugal 20.229,56 € 24.882,36 € 60.688,68 € 74.647,08 € 

C. Público 

91000118 

Reagentes 

química clínica 

Bio Rad 6.450,00 € 7.933,50 € 19.350,00 € 23.800,50 € 

Sim 

Menarini 10.460,00 € 12.865,80 € 31.380,00 € 38.597,40 € 

Radiometer 18.750,00 € 23.062,50 € 56.250,00 € 69.187,50 € 

Siemens 285.201,76 € 350.798,17 € 855.605,28 € 1.052.394,51 € 

Thermo Fisher 11.539,80 € 14.193,96 € 34.619,40 € 42.581,88 € 

C. Público 

91002318 

Gases 

Medicinais 
Acail Gás 91.967,71 € 98.171,21 € 275.903,13 € 294.513,63 € Sim 

C. Público 

97003617 

Equipamentos 

Imagiologia 

FujiFilm 125.604,00 € 154.492,92 € 125.604,00 € 154.492,92 € 
Sim 

Siemens Healthcare 322.401,00 € 396.553,23 € 322.401,00 € 396.553,23 € 

C. Público 

97003117 
Alimentação EUREST 799.551,05 € 903 492,69 2 398 653,15€ 

 
Sim 

2. Informação sobre outras transações 

a) Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços 

A carteira de serviços da ULSBA resulta da sua dimensão e classificação, não podendo ser 

dissociada da sua localização geográfica, pelo que de modo a garantir todos os cuidados e 
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assistência à população sob a sua responsabilidade torna-se necessário o estabelecimento de 

relações com outras entidades com um grau de diferenciação e especialização de nível superior, e 

também, com entidades apenas para complemento de resposta de modo a suprir as dificuldades 

por esgotamento da capacidade. No estabelecimento de relações com outras entidades é sempre 

preconizado que as mesmas ocorram com instituições do SNS, no entanto, existem também 

acordos com instituições privadas, seja por dificuldade de resposta também das outras 

instituições SNS, seja por razões de comodidade para os utentes (maior proximidade), seja por 

razões económicas, desatacando-se os custos associados com transportes. 

São também de assinalar as transações que resultam do estabelecimento de protocolos e acordos 

com outras entidades públicas e privadas tais como o Centro de Paralisia Cerebral, as autarquias, 

Misericórdias e entidades fornecedoras de serviços de Meios Complementares de Diagnóstico e 

Terapêutica. 

A ULSBA, EPE sendo entidade adjudicante nos termos do artigo 2.º do Código dos Contratos 

Público (CCP), encontra-se obrigada a seguir o mesmo em termos de contratação pública. 

Assim tal como decorrer do CCP os procedimentos são realizados com recurso a meios eletrónicos 

e à plataforma eletrónica de compras públicas, em concreto a Vortal. 

Em 2018, foi efetuada a publicação de abertura de 1.086 procedimentos através da plataforma 

Vortal. 

Por tipologia de procedimentos, a esmagadora maioria das publicações foram de procedimentos 

ao abrigo de Acordo Quadro (960) e Concursos Públicos (61), sendo os restantes consultas prévias 

e ajustes diretos.  

A agilização da articulação com os serviços utilizadores/consumidores é essencial para que de 

forma atempada se consiga obter os requisitos técnicos e critérios de avaliação de modo a ter 

procedimentos totalmente abertos à concorrência salvaguardando-se a escolha da proposta 

economicamente mais vantajosa. 

O processo contratação com recurso à adesão a procedimentos centralizados de agregação pela 

da Unidade Ministerial de Compras através dos SPMS aumenta o potencial de ganhos, sobretudo 

para instituições de pequena e média dimensão uma vez que não têm o poder negocial das 

grandes instituições. 
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Por conseguinte a ULSBA, tal como referido acima, em 2018, celebrou contratos ao abrigo de 

vários Acordos Quadro da ESPAP via UMC-SPMS e também de processos de centralização 

exclusivos da UMC-SPMS, nomeadamente: 

1 – Fornecimento de Eletricidade (lote 8 do AQ-ELE); 

2 – Gás Natural (lote 4 do AQ-GN); 

3 – Papel e Economato (lote 1 e 2 do AQ-PECON); 

4 – Serviços de Manutenção de Sistemas de Elevação (lotes 1 a 5, 8 e 10 do AQ-SMIE); 

5 - Combustíveis Rodoviários (UMC/SPMS-CR); 

6 - Serviços de Vigilância e Segurança Humana (lote 5 do AQ-VS); 

7 - Serviços de Manutenção Corretiva e Evolutiva de Sistemas Informáticos (UMC/SPMS) para 

os sistemas Alert, Glintt, Maxdata, Sectra e Sisqual; 

8 - Medicamentos (UMC/SPMS). 

 

b) Identificação das transações que não tenham ocorrido em condições de mercado 

As transações da ULSBA, EPE são realizadas em condições de mercado, prosseguindo o princípio 

da transparência, concorrência, igualdade e prossecução do interesse público. 

c) Lista de fornecedores que representem mais de 5% do total de fornecimentos e serviços 

externos 

Quadro 18 – Fornecedores representam mais 5% total FSE 

Fornecedor Valor 

Eurodial-Centro Nefrologia e Diálise, SA 3.641.838€ 

Fonte: SIDC (março2019) 
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IX. ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA NOS DOMÍNIOS: 

ECONÓMICO, SOCIAL E AMBIENTAL 

1. Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas  

Em 2018 foram definidas orientações estratégicas e implementadas medidas, que estão alinhadas 

com as resoluções do Conselho de Ministros (DLEO, LEO, outros), legislação, plano nacional de 

saúde e outros instrumentos que o governo haja definido e aprovado. Designadamente, o 

Programa do XXI Governo Constitucional; as Grandes Opções do Plano para 2018 (Lei 113/2017); 

a Lei do Orçamento de Estado 2018 (Lei 114/2017); a Decreto-Lei de Execução Orçamental para 

2018 (DL 33/2018); o Plano Regional de Saúde; o Plano Nacional de Saúde (PNS) 2012-2016 / 

Extensão para 2020; os Termos de Referência para a Contratualização de Cuidados de Saúde no 

SNS para 2018. 

 

� RECURSOS HUMANOS (RH) 

Durante o ano de 2018 foram realizadas várias diligências no sentido do recrutamento de médicos 

para o mapa de efetivos da ULSBA, EPE, para as especialidades mais carenciadas, a saber: 

anestesia, psiquiatria, obstetrícia/ginecologia, ortopedia, pediatria, otorrinolaringologia, medicina 

geral e familiar e saúde pública. Concursos, cuja maioria ficou deserta (ver Relatório de Contas). 

Todavia, no decorrer do ano 2018 entraram 4 médicas, com a celebração de CIT S/Termo: 2 

médicas de Medicina Geral e Familiar, 1 de Patologia Clínica e 1 de Saúde Pública. Saíram 8 

médicos das seguintes especialidades e pelos seguintes motivos: 3 Medicina Geral e Familiar, 2 

por aposentação e 1 por rescisão; 1 Cirurgia Geral, por aposentação, 1 médica sem especialidade 

por aposentação; 1 de Radiologia por aposentação; 2 de Ginecologia/Obstetrícia que pediram 

exoneração do contrato de trabalho em funções públicas e efetuaram contrato de prestação de 

serviços, continuando a colaborar com a ULSBA. 

No entanto, continuou a ser necessário o recurso à contratação de serviços por via de Contratos 

de Prestação de Serviços no grupo pessoal médico, considerando a insuficiência dos 

colaboradores que pertencem ao mapa de efetivos da Entidade. 
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Através do quadro seguinte pode-se verificar o movimento de admissões e saídas de 

colaboradores, que ocorreu durante o ano de 2018 (Quadro 17). 

Na verdade, num cenário de escassez nacional de profissionais médicos, a localização geográfica 

da Instituição e as múltiplas e atrativas ofertas de trabalho que os médicos encontram noutras 

Instituições do SNS, normalmente nas zonas litorais ou junto a grandes zonas urbanas, servidas 

por boas vias de comunicação, retiram à ULSBA, EPE capacidade de competir, acrescendo ainda a 

expansão do mercado privado da saúde, tornando muito difícil o recrutamento e a fixação destes 

profissionais na ULSBA, EPE.  

No que diz respeito ao movimento de saídas de colaboradores, não deixa de ser relevante referir 

que no período em análise 69 colaboradores cessaram funções na ULSBA, EPE, conforme o 

seguinte quadro. 

Quadro 19 - Distribuição das admissões e saídas por grupo profissional em 31-12-2018 

GRUPO DE PESSOAL 31-Dez-17 

Admissões/ 
Regressos / 

Alterações de 
Grupo Profissional 

Saídas/ 
Alterações de 

Grupo 
Profissional 

31-Dez-18 

Pessoal Dirigente (Conselho de Administração) 5 0 1 4 

Pessoal Dirigente / Admins. Hops. / Chefe Divisão 12 0 0 12 

Médico 155 4 8 151 

Internato Médico 57 21 15 63 

Enfermagem 559 36 11 584 

Técnico Superior Saúde 31 0 2 29 

Técnico Superior 46 2 1 47 

Informática 17 0 0 17 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 126 6 3 129 

Docente 1 0 0 1 

Assistente Técnico 246 8 7 247 

Assistente Operacional 396 20 21 395 

Religioso 1 0 0 1 

TOTAL 1652 97 69 1680 

Fonte: Recursos Humanos 

Os motivos da sua saída foram os seguintes conforme se explícita: 

• 14 Aposentações (4 Médicos, 7 Assistentes Operacionais e 1 Técnico Superior de 

Diagnóstico e Terapêutica e 2 Assistentes Técnicos); 

• 39 Rescisões e caducidade de Contratos (4 médicos, 11 Internos, 9 Enfermeiros, 9 

Assistentes Operacionais, 1 Técnico Superior de Saúde, 2 Assistentes Técnicos, 1 Técnico 

Superior e 2 Técnicos Diagnóstico e Terapêutica); 

• 16 Outros Motivos (4 por Concurso, 2 Mobilidade Especial, 1 falecimento, 7 por cedências 

e 2 por outros motivos). 
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� SISTEMA DE INFORMAÇÃO (SI) 

No início do ano de 2018 foi aprovado o Documento Estratégico do Serviço de Sistemas e 

Tecnologias de Informação para o triénio 2017-2019 que tem como principal objetivo o 

cumprimento da linha estratégica SNS sem Papel, definida pela Estratégia Nacional para o 

Ecossistema de Informação de Saúde 2020. As principais medidas concretizadas durante o ano de 

2018 estão alinhadas com os seguintes eixos: Melhoria Tecnológica; Interoperabilidade e 

Desmaterialização. 

1) Eixo da Melhoria das condições tecnológicas 

Estas medidas procuram garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade da 

informação, através da renovação e adequação das infraestruturas de suporte, assim como a 

criação de políticas e procedimentos alinhados com as normas de segurança ISO27000 e com 

o regulamento Geral de Proteção de Dados. 

a) Redução do número de impressoras instaladas 

Esta medida resulta do processo de desmaterialização em curso e do cumprimento da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2018, que determina a redução do consumo 

de papel e demais consumíveis de impressão em 25%. 

Visto não ser possível eliminar os equipamentos de impressão instalados no Postos 

Clínicos e de Secretariado Clínico, devido à obrigatoriedade de entrega dos documentos 

em suporte papel ao utente, foi elaborado um plano que está em curso e tem como 

objetivo reduzir o número de impressoras nos restantes postos de trabalho de 361 para 

180, ou seja em 50%.  

b) Criação de uma Equipa Cibersegurança  

Constituída por dois técnicos especialistas de Informática visa garantir a proteção eficaz e 

adequada da informação e dos sistemas de informação contra quebras de 

confidencialidade, de integridade e de disponibilidade, garantindo a continuidade da 

atividade produtiva da ULSBA, a confiança junto dos utentes e parceiros, bem como a 

imagem junto do público. A cibersegurança é uma questão incontornável e 

imprescindível na vida das organizações. 

2) Interoperabilidade – criação de mecanismos que visam permitir uma melhor articulação na 

prestação de cuidados entre as diferentes valências existentes na instituição; 
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a) Implementação da plataforma Light que consiste num middleware, ou camada de 

integração, que medeia a troca de informação entre os diversos softwares, de forma 

fiável, estandardizada e altamente parametrizável; 

b) Implementação de sistemas para a prática de Teleradiologia – o objetivo é fazer uso das 

tecnologias dos meios de comunicação e da informação para que o diagnóstico de um 

exame radiológico seja emitido à distância, permitindo ultrapassar a carência de recursos 

médicos radiologistas em determinados períodos; 

c) Partilha de informação através do Registo de Saúde Eletrónico (RSE) entre o utente, 

profissionais de saúde e entidades prestadoras de serviços de saúde, de acordo com os 

requisitos da Comissão Nacional de Proteção de Dados, viabilizado pela informatização 

das unidades produtoras de meios complementares de diagnóstico e terapêutica de 

diversas especialidades como a Oftalmologia, Cardiologia, Pneumologia, 

Gastroenterologia, Urologia e Medicina Física e Reabilitação. 

 

3) Desmaterialização de registos e processos  

Estas medidas visam o aumento produtividade, diminuição de custos e libertação de espaço 

físico ocupado com arquivo de documentos. 

a) Informatização da Cirurgia do Ambulatório – tem como objetivo colmatar lacunas nos 

sistemas SONHO e SClínico Hospitalar na área da cirurgia de ambulatório e permitir ter 

registos clínicos informatizados que possibilitem a partilha de informação entre 

profissionais e a consequente obtenção de indicadores. 

b) Informatização do Núcleo de Transportes – visa uma gestão mais eficiente dos 

transportes da ULSBA, promovendo a otimização da utilização da frota de viaturas e dos 

recursos humanos e materiais afetos à mesma, através da partilha de veículos e/ou de 

viagens. 

c) Instalação do Portal WebRHV, que permite que os profissionais possam aceder, através 

de qualquer dispositivo móvel, a toda a hora (24/7), e em qualquer local com internet, a 

várias funcionalidades e serviços prestados pelo Serviço de Recursos Humanos da ULSBA, 

nomeadamente pedidos pendentes, talões de vencimento, comissões de serviço, 

declaração de IRS, pedidos de férias, justificação de faltas, entre outros, com as 

vantagens inerentes da autonomia que os trabalhadores passam a ter para iniciar e 

acompanhar os pedidos de declarações e requerimentos, nomeadamente a otimização 

de processos e a redução de custos. 
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� MELHORIA DA QUALIDADE 

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

atividades no âmbito da Certificação e Acreditação:  

a) Implementação da transição do Sistema de gestão da Qualidade para a norma ISSO 

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

b) Manutenção da Acreditação da Unidade de Saúde Alfa Beja pelo Modelo de Acreditação 

Nacional e Oficial (ACSA); 

c) Cumprimento dos requisitos estabelecidos na lei nº12/2009, de 26 de março, alterada 

pela lei nº1/2015 de 8 de janeiro e pela lei nº99/2017, de 25 de agosto no que concerne à 

atividade de “Aplicação de tecidos músculo-esqueléticos”.  

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

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

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

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

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

Risco Clínico. Os Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem são implementados 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). 

No âmbito da dinamização dos Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem, o serviço 

participou em algumas Formações em Serviço, no Serviço de Especialidades Médicas, no Serviço 

de Urgência e na Unidade de Cirurgia de Ambulatório. 

Foi ministrado um Curso de Formação sobre a Qualidade e Segurança do Doente que foi objeto de 

financiamento, num total de 30 horas de formação; 

Foram levadas a cabo 192 auditorias aos Sistema de Classificação de Doentes e aos Registos de 

Enfermagem e 24 auditorias ao Circuito de Informação; 

Realizaram-se auditorias clínicas e monitorizaram-se os indicadores das seguintes áreas: 

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

b) Identificação inequívoca de doentes; 

c) Comunicação eficaz na transição de cuidados.  



 

Relatório do Governo Societário 2018 
92 

 

Colaborou-se na Parametrização do S-Clínico de Enfermagem nos Módulos de Consultas Externas 

e Hospital Dia; 

Colaborou-se na implementação do Plano de Catástrofe Externa no Serviço de Urgência e Serviços 

de Urgências Básicas de Moura e Castro Verde. 

� GESTÃO DE RISCO 

Durante o ano de 2018, o Gabinete de Segurança no Trabalho (GST) manteve as suas atividades 

de avaliação e gestão dos riscos profissionais e da garantia da segurança e do bem-estar no local 

de trabalho. Novas valências relacionadas com a gestão de riscos psicossociais foram assimiladas 

pelo GST, com a integração de um dos seus elementos no programa PROGERPSI – Gestão de 

Riscos Psicossociais da ULSBA. No final do ano, o GST liderou um novo desafio para a ULSBA – 

pensar num modelo de Economia Circular para a Unidade Local. Em 2018 destacam-se as 

seguintes áreas de trabalho do gabinete: 

 � Segurança contra incêndios: 

- Auditorias de segurança contra incêndios ao Serviço de Instalações e Equipamentos e ao 

Departamento de Saúde Mental assim como ao Serviço de Urgência do HJJF; 

- Preparação da documentação interna com Instruções de Segurança para os Serviços de 

Urgência e Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente. 

- Realização do exercício CPX (Command Post Exercise) no Serviço de Urgência do o Hospital 

José Joaquim Fernandes (HJJF); 

- Formação de profissionais em matérias do plano de emergência interno e do plano de 

catástrofes tendo sido ministradas um total de onze ações de formação abrangendo os 

Serviços hospitalares de Urgência e Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente e os 

Centros de Saúde de Moura, Aljustrel e Castro Verde. 

 � Gestão de riscos profissionais: 

- Avaliação dos riscos profissionais dos Serviços de internamento do HJJF com a elaboração 

de mapas de Risco; 

- Ações de sensibilização para a promoção da saúde mental no local de trabalho, englobadas 

no âmbito da gestão de riscos psicossociais da ULSBA, programa PROGERPSI 

- Análise de acidentes e incidentes; 



 

Relatório do Governo Societário 2018 
93 

 

- Testes e upgrade do novo sistema de análise de acidentes e incidentes; 

- Organização dos elementos necessários às notificações obrigatórias; 

- Formação dos profissionais para os riscos aos quais estão sujeitos, tendo sido ministradas 

duas ações de formação gerais e sete ações específicas abrangendo os Serviços 

hospitalares de Especialidades Médicas e Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente, bem 

como o Laboratório de Análises Clínicas e Saúde Pública (situado no Centro de Saúde de 

Beja) e a Unidade de Saúde Familiar de Beja. 

 � Segurança no trabalho/ segurança de instalações: 

- Avaliação das condições de trabalho das instalações do HJJF; 

 � Gestão de produtos perigosos (produtos químicos e resíduos): 

- Acompanhamento da produção dos resíduos perigosos no HJJF;  

- Realização de duas auditorias aos Serviços produtores de resíduos no HJJF; 

- Reencaminhamento dos resíduos não perigosos para os operadores licenciados;  

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

resíduos; 

- Disponibilização de informação detalhada sobre a produção dos resíduos perigosos em 

cada Serviço hospitalar e trabalhado com os mesmos de modo a reduzir a produção e 

melhorar a separação de resíduos perigosos e não perigosos; 

- Realização de três ações de formação/ sensibilização sobre resíduos aos profissionais do 

Centro de Saúde de Beja (Serviço de Patologia Clínica e profissionais de enfermagem). 

 � Qualidade do ar-interior 

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

- Sensibilização dos profissionais para esta área. 

�  - Recolha de informação e definição de objetivos para implementação do Economia circular

projeto de economia circular da ULSBA. 
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� CONTRATUALIZAÇÃO INTERNA 

 Cuidados de Saúde Secundários 

Durante o ano de 2018 as contratualizações dos Serviços foram efetuadas de acordo com as 

orientações para o contrato programa emanadas pela ACSS, IP e ARSA, mantendo-se o princípio 

da equidade nas contratualizações e não deixando de respeitar as especificidades dos Serviços. 

Em todas as reuniões de contratualização esteve presente o Diretor Clinico, o Adjunto da Direção 

Clinica para a respetiva área e o Administrador da área clinica para além do Diretor de 

Departamento e de Serviço. 

A Direção Clinica efetuou reuniões com os Diretores de Serviço com a presença do Conselho de 

Administração e dos Administradores Hospitalares das áreas clinicas para a monitorização da 

contratualização e atividade dos serviços. 

Cuidados de Saúde Primários 

Em 2018 deu-se continuidade ao processo de contratualização em Cuidados Primários de Saúde 

com o Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Alentejo, de acordo com o preconizado pela 

Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS), em dois níveis distintos: a contratualização 

externa, realizada entre as ARS e o DACES/ULSBA, formalizada com a assinatura do Contrato-

Programa; e a contratualização interna, realizada entre o DACES/ULSBA e as respetivas unidades 

funcionais, e posteriormente formalizada com a assinatura das Cartas de Compromisso. 

2. Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, social e 

ambiental e a salvaguardar normas de qualidade 

Durante o ano de 2018 o Conselho de Administração deu continuidade ao plano de medidas de 

contenção de custos desenhado em 2017, com vista à redução dos gastos operacionais, 

nomeadamente ao nível da rúbrica de fornecimentos e serviços externos e dos gastos com 

pessoal. 

Ao nível da rubrica dos Gastos com o Pessoal, procurou-se fazer uma gestão criteriosa ao nível das 

contratações e substituições de trabalhadores, tendo-se privilegiado as intersubstituições e a 

mobilidade entre serviços, de forma fazer o melhor aproveitamento possível dos recursos 

existentes.  
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No que diz respeito à rubrica dos Fornecimentos e Serviços Externos, foi dada continuidade à 

medida de redução do valor hora dos contratos de prestação de serviços médica iniciada em 

2017. Os processos de negociação foram muito difíceis, mas sem resultados positivos visíveis, já 

que nas especialidades médicas mais carenciadas é muitíssimo difícil ter interessados em 

trabalhar em Beja, não se conseguindo fazer uma efetiva negociação. 

Não obstante ter-se dado continuidade à política de internalização de MCDT, nomeadamente a 

patologia clínica, com colheitas descentralizadas em alguns centros de saúde, os objetivos não 

foram conseguidos, tendo mesmo ocorrido um aumento de 168 mil euros nos gastos com a 

realização de análises em prestadores externos públicos e privados.  

A ULSBA tem apostado na melhoria dos resultados para o doente e a qualidade de cuidados, 

procurando ajustar estes resultados garantindo também a racionalização na utilização de recursos 

e o equilíbrio financeiro, através da contratualização externa e interna. 

Tem vindo a adotar políticas no sentido de garantir a melhoria da qualidade de decisão e das 

práticas clínicas, com vista a maior eficácia económica e financeira.  

De forma a assegurar continuidade de cuidados aos doentes têm-se desenvolvido esforços de 

melhoria de articulação com outros serviços de saúde, assim como com entidades sociais para 

evitar o protelamento de altas.   

Procuramos dar resposta em tempo oportuno aos doentes, dentro dos tempos clinicamente 

recomendados.  

Ao nível da utilização do serviço de urgência, com o objetivo de diminuir a sobre utilização de 

Utentes à Rede de Urgência da ULSBA, procurou-se implementar uma série de medidas 

interrelacionadas e baseadas também numa maior interligação com os Cuidados de Saúde 

Primários. 

Assim, para além de uma monitorização diária da afluência que é partilhada e analisada 

internamente nos diferentes níveis de decisão e de prestação de cuidados intensificou-se a 

comunicação à população para que tenham conhecimento não só das estruturas de proximidade 

que têm disponíveis, os seus horários e modos de atuação nos períodos de calor e de frio mais 

extremos. 
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Iniciou-se também o projeto da Linha azul de referenciação inversa que permite que os Utentes 

triados como verdes ou azuis na triagem de Manchester, no HJJF, possam optar por sua decisão 

por serem atendidos no mesmo dia e com hora marcada no CS de Beja, evitando a sua 

permanência no Hospital e fomentando a proximidade aos Cuidados de Saúde Primários.  

A ULSBA tem igualmente sinalizado por Centro de Saúde e Médico de Família os híper-

frequentadores respetivos, primeiro passo da criação do Plano de Cuidados.  

3. Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial  

a) Definição de uma política de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável e 

dos termos do serviço público prestado, designadamente no âmbito da proteção dos 

consumidores (vide artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 133/2013)    

A responsabilidade social é intrínseca ao estatuto de pessoa coletiva de direito pública própria de 

um hospital integrado na rede que dá corpo aos princípios constitucionais da universalidade, 

generalidade e tendencial gratuitidade do SNS. A ULSBA E.P.E. interage e muitas vezes substitui-se 

a instituições de solidariedade social relativamente a populações de risco que o demandam, quer 

na área infantil quer dos idosos. No acesso dos utentes, garante a igualdade de oportunidades, de 

respeito pelos direitos humanos, e de não discriminação.  

No que respeita à responsabilidade social destacamos o trabalho desenvolvido pelo Gabinete do 

Cidadão, que tem como objetivos melhorar a relação entre utentes e a instituição, fomentar a 

humanização dos serviços, promover a eficácia e a qualidade, reforçar a cidadania, proporcionar 

ao utente e familiares o acesso à informação bem como dar seguimento às exposições 

apresentadas. O Gabinete do cidadão garante um serviço de atendimento informativo, presencial 

e/ou telefónico aos utentes e cidadãos em geral, constituindo-se como um instrumento de gestão 

e um meio de defesa e salvaguarda dos direitos de cidadania.  

É de referir também a articulação com a Liga dos Amigos do HJJF e a sua equipa de voluntários, o 

trabalho das equipas de Intervenção Precoce na Infância/Saúde da Mulher, da Criança e do 

Adolescente / Saúde Infantil e Juvenil e o trabalho das equipas de cuidados na comunidade que 

para além das ações de promoção da saúde e de hábitos de vida saudável, realizam rastreios à 

hipertensão arterial, diabetes e outras patologias com prevalência no distrito. 

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE, foi distinguida pelo INFARMED I.P. com o 

“Prémio de Boas Práticas Infarmed 25+” na categoria “Hospital com consumo mais baixo de 
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carbapenemes e polimixinas, por 1000 doentes saídos, por dia, por grupo de contratualização”. 

Recorde-se que a ULSBA faz parte do maior grupo de hospitais, o grupo C, que engloba 16 

hospitais. Esta distinção premeia resultados, e logo por isso é muito especial, enche-nos de 

orgulho pois é o corolário dos esforços desenvolvidos na ULSBA. 

Em 2018 deu-se continuidade ao Projeto “bem.me.quer”, da responsabilidade do Grupo de 

Saúde Materna da Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados do Agrupamento dos Centros de 

Saúde da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, ao qual foi atribuído o prémio da Missão 

Sorriso 2015, e que assenta na prestação de cuidados especializados e de proximidade às 

grávidas/casais, centrados na realização de consultas de enfermagem especializadas, de acordo 

com a idade gestacional, preparação para o parto/parentalidade e realização de 

cardiotocografias.  

Continuidade do 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, que mereceu o 

Prémio da Missão Continente em 2016. Este projeto pretende intervir ao nível da prevenção 

primária da violência e do abuso sexual de menores, nos 13 concelhos do Baixo Alentejo.  

Organização dos Cuidados ao Pé Diabético – um passo à frente da Diabetes”, que visa a 

promoção da interligação regular e permanente entre os vários níveis de cuidados ao pé diabético 

e o aumento dos níveis de vigilância dos utentes com diabetes, existindo em todas as UCSP/USF, a 

Consulta de Enfermagem ao Pé-diabético. 

Continuidade do Projeto “Saúde a Gosto”, projeto ao qual foi atribuído o prémio da Missão 

Continente 2017, tem como principal objetivo a prevenção da diabetes, através do fomento da 

prática de uma alimentação saudável, por via da reintrodução da dieta mediterrânica. O 

projeto tem uma duração prevista de dois anos e meio e consiste na realização de um ciclo de 

Workshops Culinários, num total de 6 sessões teórico-práticas, dinamizadas por uma equipa 

multidisciplinar (psicólogos, nutricionistas, enfermeiros e outros). 

Continuidade do Projeto “Eu não papo grupos – eu não papo fumos”, promovido pelo Centro de 

Diagnóstico Pneumológico e que visa a prevenção do consumo do tabaco a crianças do 1.º ciclo. 

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, continuaram-se a desenvolver os projetos:  
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� “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; 

� “A Minha Lancheira”, premiado em 2016 e promovido pela Administração Regional de 

Saúde da Região Alentejo, IP, e cuja implementação conta com a colaboração dos 

profissionais de saúde afetos aos Cuidados de Saúde Primários das várias Unidades de 

Saúde das Unidades Locais de Saúde do Alentejo Litoral, Baixo Alentejo e Norte 

Alentejano. Este projeto é responsável por promover o Programa Nacional de Promoção 

da Alimentação Saudável e o de Saúde Escolar, apetrechando as equipas de saúde escolar 

locais com materiais lúdico-pedagógicos e beneficiando a população escolar desta região, 

capacitando os alunos na promoção de escolhas alimentares saudáveis, com o recurso a 

jogos e à simulação como estratégia de motivação. 

O Projeto “Stop Infeção Hospitalar”, que já decorre há vários anos manteve-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 projeto “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. 

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

desenvolvendo medidas que permitam potenciar o Capital Humano da instituição, tais como: o 

desenvolvimento de uma política de RH que fomente a coesão interna, através da elaboração e 

execução de um Plano de Comunicação Interna; e da implementação de um programa de 

prevenção de riscos psicossociais, bem como pelo reforço da formação profissional contínua.  
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Ao nível externo e numa perspetiva de reforço da cidadania a ULSBA, EPE, é parceira na atividade 

formativa relacionada com o ensino pré e pós graduado, não só através da receção de internos do 

ano comum e de especialidade, mas também, de estagiários oriundos de outras instituições 

públicas ou privadas, através da celebração de acordos e de protocolos de colaboração, nas mais 

variadas áreas, concretamente com a Escola Superior de Saúde de Beja (IPBeja), bem como com a 

Escola Nacional de Saúde Pública na realização de projetos de investigação, com as Escolas 

profissionais de Alvito e Cuba, com a Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve e ainda 

a realização de estágios em áreas não clínicas a alunos do 3º ciclo de todos os agrupamentos de 

Escolas de Beja. 

b) Definição de políticas adotadas para a promoção ambiental e do respeito por princípios 

de legalidade e ética empresarial, assim como as regras implementadas tendo em vista 

o desenvolvimento sustentável (vide art.º 19 do Decreto-Lei n.º 133/2013)   

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

e tem vindo a implementar o seu guia de combate ao desperdício que visa melhorar o consumo 

racional de energia elétrica, de água, materiais de consumo administrativo e de outros tipos. O 

consumo energético e o consumo de água são objeto de monitorização contínua ao longo dos 

meses. 

São ainda realizados regularmente estudos de avaliação dos níveis de iluminação que 

complementarmente incluem propostas de racionalização energética. Encontra-se atualmente em 

vigor a política de substituição de lâmpadas fundidas por lâmpadas LED. 

De modo a complementar este Plano de Eficiência Energética, a ULSBA começou a “dar os 

primeiros passos” para implementar uma política de Economia Circular em toda a Unidade. 

É feita a separação seletiva de resíduos sendo esta alvo de auditorias periódicas aos serviços 

produtores para confirmar o grau de separação. Prevêem-se alguns processos de melhoria nesta 

área, apoiados na política de Economia Circular e na Resolução de Conselho de Ministros n.º 

141/2018 de 26 de outubro para a redução do consumo de papel e de produtos de plásticos. 

A recolha e tratamento dos resíduos perigosos é feita por empresa especializada e certificada 

para o efeito, garantindo assim a ULSBA que os seus resíduos perigosos têm um tratamento 

adequado. Existe um reporte mensal para os Serviços produtores de resíduos perigosos com 

referência às quantidades de resíduos perigosos produzidos no Serviço e os custos associados ao 
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tratamento desses mesmos resíduos. Os resíduos valorizáveis são reencaminhados para entidades 

gestoras devidamente licenciadas para o efeito.  

Anualmente são desenvolvidas ações de sensibilização aos profissionais de forma a melhorar a 

triagem e separação de resíduos perigosos e não perigosos.  

Através da Comissão Local de Informatização Clínica, que tem por missão não apenas a 

informatização dos processos clínicos, mas também a informatização e desmaterialização dos 

processos nos serviços de saúde da ULSBA, são monitorizados indicadores muito simples e que 

revelam quem está ativamente a contribuir para o objetivo da ULSBA sem Papel: 

• Consumo de papel por unidade/serviço; 

• Consumo de toner por unidade/serviço; 

• % de Receitas Totalmente Desmaterializadas por unidade; 

• % de processos e fluxos de informação analisados e avaliados. 

Tendo em conta a Estratégia Nacional para as Compras Ecológicas, e enquadrada num princípio 

da Economia Circular, a ULSBA tem adotado os seguintes princípios: 

• Aquisição de equipamento informático energicamente eficiente; 

• Aquisição de equipamentos de climatização mais eficientes, 

• 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 qualidade e eficiência 

desejada; 

• Aquisição de produtos de higiene e limpeza biodegradáveis. 

 

c) Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de 

tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar discriminações e a 

permitir a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional (vide n.º 2 do artigo 

50.º do Decreto-lei n.º 133/2013) 

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE, cumpre a legislação em vigor nesta matéria e 

assim responde de forma positiva a todas as solicitações feitas pelos trabalhadores, no âmbito de 

matérias como a Parentalidade, Estatuto de Trabalhador-Estudante, horário continuo, entre 

outros, independentemente do sexo do colaborador. 
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Não obstante todas estas matérias estarem regulamentadas, o Conselho de Administração é 

sensível às situações que lhe são colocadas, e procura conciliar o interesse institucional com as 

pretensões dos trabalhadores. A legislação referente à Parentalidade e apoio à família é 

cumprida. 

d) Referência a medidas concretas no que respeita ao princípio da Igualdade do Género, 

conforme estabelecido no n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 

23 de fevereiro 

No que respeita à política de igualdade seguida, e em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 

Constituição, a ULSBA, EPE, enquanto entidade empregadora do setor Empresarial do Estado, 

promove uma política em que não faz qualquer descriminação relativamente ao género, 

cumprindo na integra os princípios fundamentais, donde se destaca o da igualdade de género, 

quer aquando da admissão de novos colaboradores quer ao aplicar o princípio da igualdade 

salarial, porquanto as remunerações são atribuídas em função das carreiras/categorias e tabelas 

salariais em vigor e não em função desse mesmo género. Prova dessa situação no que às 

admissões concerne é o facto de a 31 de dezembro de 2018, num total de 1680 colaboradores das 

mais diversas carreiras e categorias, 1239 serem mulheres. 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 política 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.  

Não menos importante, referir o facto dos 33 cargos das áreas de cuidados de saúde, 12 serem 

ocupados por mulheres, superando assim a quota prevista. 

e) Identificação das políticas de recursos humanos definidas pela entidade as quais 

devem ser orientadas para a valorização do indivíduo, para o fortalecimento da 

motivação e para o estímulo do aumento da produtividade, tratando com respeito e 

integridade os seus trabalhadores e contribuindo ativamente para a sua valorização 

profissional (vide n.º 1 do artigo 50.º do decreto-Lei n.º 133/2013)  

A política de Recursos Humanos implementada pela ULSBA, EPE, de uma forma genérica decorre 

dos normativos legais gerais de aplicação do direito do trabalho, das carreiras profissionais da 

saúde e das carreiras do regime geral da administração pública, Contratação Coletiva de Trabalho, 

Circulares Normativas do Ministério da Saúde. 
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Será importante realçar que no âmbito da Portaria 150/2017 de 03 de maio, aditada pela Portaria 

331/2017 de 03 de novembro e regulada pela Lei 112/2017 de 29 de dezembro, que estabelece os 

termos da regularização prevista no programa de regularização extraordinária dos vínculos 

precários de pessoas que exerçam ou tenham exercido funções que correspondam a necessidades 

permanentes da Administração Pública, a ULSBA, EPE procedeu à regularização de 9 contratos de 

trabalho. 

Na sequencia dos despachos de Sua Excelência o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social, de 05 de junho de 2018 e de Suas Excelências as Secretárias de Estado da Administração e 

do Emprego Público e da Saúde, datados de 27 de julho e de 22 de maio de 2018, a homologar as 

deliberações da CAB, na qual sugerem parecer favorável a 9 trabalhadores da ULSBA que se 

encontravam em regime desadequado, elaboraram-se novos contratos de trabalho, com o novo 

regime jurídico.  

À data presente, a ULSBA, EPE não tem situações de profissionais sem adequado vínculo jurídico. 

A politica remuneratória, a progressão na carreira, e os sistemas de avaliação de desempenho 

aplicados, são matérias definidas pelos Ministério da Saúde e das Finanças, não tendo o Conselho 

de Administração nenhuma capacidade de decisão e ou alteração. 

Ao nível da avaliação do desempenho, durante o ano 2018, todos os ciclos avaliativos foram 

regularizados até 31-12-2016. A avaliação do biénio 2017/18 está a decorrer dentro da 

normalidade e dentro dos prazos fixados internamente. 

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

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

conhecimentos técnicos – científicos dos trabalhadores. 

Na valorização dos seus recursos humanos a ULSBA, EPE, tem investido quer na formação interna 

quer na externa.  

Na execução do Plano de Formação 2018 e formação adicional complementar, foram realizadas 

466 horas de formação profissional certificada, em 44 ações de formação, envolvendo 868 

profissionais, com um volume de formação de 9051 horas. 

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

Intranet e Internet e divulgação de informação pelas várias unidades funcionais. 
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Os trabalhadores que por razões de saúde têm de realizar trabalhos moderados são, sempre que 

é possível, reafectados a outros serviços. 

A Unidade Local de Saúde deu continuidade, em 2018, ao projeto ProGerPsi, que “é um programa 

de gestão integrada de riscos psicossociais dos profissionais de saúde da ULSBA”, da 

responsabilidade da Equipa de Psiquiatria do Trabalho.    

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

uma forma mais permanente, a componente de riscos psicossociais. 

É um projeto inovador que visa dar resposta ao problema do stress com que os profissionais se 

deparam. 

f) Informação sobre a política de responsabilidade económica, com referência aos moldes 

em que foi salvaguardada a competitividade da entidade, designadamente pela via de 

investigação, inovação, desenvolvimento e da integração de novas tecnologias no 

processo produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 133/2013). Referência 

ao plano de ação para o futuro e as medidas de criação de valor para o acionista 

(aumento da produtividade, orientação para o cliente, redução da exposição a riscos 

decorrentes dos impactos ambientais, económicos e sociais das atividades etc) 

A garantia da sustentabilidade da ULSBA constitui um desafio crescente já que está fortemente 

condicionada pelo nível de financiamento definido em sede de contrato-programa, o qual 

historicamente tem estado sempre desajustado dos gastos operacionais, gerando défices 

consecutivos que comprometem a sustentabilidade da ULSBA. De 2011 a 2014 houve uma 

redução muito expressiva do nível de financiamento, atenuada em 2015 através do recebimento 

de um financiamento extraordinário de 5.795.112€, que permitiu tornar o EBITDA desse ano 

próximo de zero, mas claramente insuficiente para compensar os sucessivos resultados negativos 

dos anos anteriores, pelo que, e apesar do aumento de capital estatutário verificado nesse ano no 

valor de 10.648.000€, o total da dívida vencida no final do ano era próximo de 26 milhões e 323 

mil euros. Em 2016 o reforço de financiamento de 14.259.666€ permitiu que o EBITDA tivesse um 

resultado superior a 4 milhões positivos e que o aumento da dívida fosse travado, tendo o 

exercício finalizado com um total de 21.557.336€ de dívida vencida. Em 2017 um novo reforço de 

8.437.143€ permitiu saldar parte da dívida acumulada e o ano terminou com cerca de 21 milhões 

e 837 mil euros de dívida vencida. Em 2018 com a entrada em caixa do aumento de capital 

verificado em dezembro de 2017 no valor de 6.891.937€ e com o financiamento extraordinário de 

5.477.151,5€ para pagamento de dívida acumulada, a dívida vencida totalizava no final do ano 
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cerca de 10 milhões e a dívida total 19 milhões e 135 mil euros. Contudo, dado que os 

financiamentos extraordinários não foram reconhecidos como proveitos, o EBITDA do exercício é 

superior a 6 milhões negativos. Ou seja, cronicamente, se não fossem os reforços de 

financiamento, os EBITDA teriam sido consecutivamente negativos e a dívida acumulada seria 

muitíssimo superior. Os resultados transitados são a 31/12/2018 de 106 milhões de euros 

negativos. 

Em 2018 procurou-se dar continuidade à linha estratégica desenhada em 2017 e que passava pela 

tomada de ações que visassem a redução do défice orçamental económico e financeiro do 

exercício e, paralelamente, a melhoria dos níveis de acessibilidade e a capacidade de resposta às 

necessidades da população. Foram trabalhados com os gestores intermédios um conjunto de 

ações com vista a construir um plano de ação para o futuro, que inclui quatro eixos estratégicos: 

Combate à multimorbilidade; Programa de intervenção comunitária; Melhoria do nível de 

integração de cuidados de saúde; e Sustentabilidade Económico-financeira. Esperávamos com 

este plano começar a reverter o ciclo de défices consecutivos e assim estar melhor preparados 

para os desafios que se nos colocam no futuro, designadamente o envelhecimento da população 

e a maior incidência de determinadas patologias associadas que exigem muitos recursos, o 

desenvolvimento tecnológico e a absoluta necessidade de realizar investimentos há muito 

adiados. Mas, não se criaram as condições para que todas as medidas constantes do plano fossem 

implementadas e os resultados obtidos não foram os planeados. A verdade é que foi um ano de 

muita instabilidade nas relações profissionais, com inúmeras greves, rescisões e desmotivação 

profissional. Espera-se que com o descongelamento de carreiras a desmotivação diminua. 

Cada um dos eixos estratégicos definidos pressupõe um conjunto de objetivos (estratégicos e 

operacionais) que têm metas associadas, em relação aos quais são designados os responsáveis 

pela implementação, o cronograma de implementação e, quando aplicável, os impactos 

financeiros expectáveis. 

Eixo estratégico 1–Combate à multimorbilidade  

Objetivo estratégico 1 – Caracterização de risco dos doentes e intervenção consoante o 

seu grau de risco (grandes utilizadores), que implicará a criação de uma base de dados 

estruturada dos utentes com determinação do grau de risco, a identificação das 

especialidades ou patologias para as quais deverá ser criada uma consulta de decisão 

terapêutica, bem como os profissionais envolvidos. 
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Objetivo estratégico 2 - Criação de unidade de monitorização de doentes em risco, que 

promoverá a realização de reuniões clínicas periódicas, com apresentação de casos clínicos 

e participação de médicos hospitalares e de medicina geral e familiar, potenciando a 

teleformação. 

Objetivo estratégico 3 – Aposta na teleconsulta – Será estabelecido um plano de 

teleconsultas na ULSBA, a iniciar com as seguintes especialidades: psiquiatria geriátrica; 

fisiatria; diabetologia (pé diabético), e com as seguintes UCSP: Mértola, Moura e Ferreira-

do-Alentejo. 

Objetivo estratégico 4 – Programa de Controlo da utilização excessiva de MCDT  

Objetivo estratégico 5 – Programa de Controlo da prescrição do medicamento que 

promoverá o Alinhamento com a Estratégia Nacional do Medicamento 2016-2020, a qual 

pressupõe a promoção de uma política sustentável na área do medicamento de modo a 

conciliar o rigor orçamental com o acesso à inovação terapêutica 

Objetivo estratégico 6 – Programa de redução de infeções nosocomiais 

Objetivo estratégico 7 – Plano de redução demora média e melhoria da taxa de ocupação 

do internamento 

Eixo estratégico 2– Programa de intervenção comunitária 

Objetivo estratégico 8 – Telemonitorização de utentes a viver isoladamente 

Objetivo estratégico 9 – Telefarmácia para doentes crónicos com terapêutica de cedência 

obrigatória pela farmácia hospitalar, com o objetivo de aproximar a dispensa do local de 

residência  

Objetivo estratégico 10 - Promover o conhecimento adequado e atualizado das 

necessidades em saúde da área de influência da ULSBA 

Eixo estratégico 3– Melhorar o nível de integração de cuidados de saúde 

Objetivo estratégico 11 - Criação de uma estrutura interna para gerir o processo de 

integração 
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Objetivo estratégico 12- Sensibilizar e envolver os profissionais para a importância da 

integração de cuidados na ULS, através, entre outros, da realização de jornadas dedicadas ao 

tema da integração de cuidados. 

Objetivo estratégico 13 - 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. 

Objetivo estratégico 14 – Implementação de um Patient safety program - transição segura 

entre serviços hospitalares e de CSP, que passará, entre outros, pela marcação de consultas 

diretamente do hospital para o médico ou enfermeiro de família, ou para as equipas de apoio 

domiciliário. 

Eixo estratégico 4– Sustentabilidade financeira 

Objetivo estratégico 15 – Revisão dos contratos do Aprovisionamento  

Objetivo estratégico 16 – Programa de controlo de custos em Recursos Humanos 

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

de Pessoal definido para 2018. 

 Obj. Operacional 2 - Reavaliação dos acréscimo e suplementos médicos e de 

restantes categorias profissionais, após resolução do constrangimento do RHV. 

 Obj. Operacional 3 - Negociação dos contratos dos prestadores de serviços 

médicos da rede de Urgência e dos médicos especialistas, adequando aos valores 

do Despacho nº 5346/ 2017; 

 Obj. Operacional 4 –redução de 14,2% do número de horas extraordinárias; 

 Obj. Operacional 5 – reavaliação da oferta de serviços dos cuidados de saúde 

primários - em termos de serviços prestados, de horários e densidade de pessoal, 

ajustando às necessidades da população, com vista à redução do número de horas 

extraordinárias e/ou aumento de serviços disponibilizados; 

 Obj. Operacional 6 – Diminuição da modalidade de pagamento de “produção 

adicional” existente na enfermagem: redução da totalidade do pagamento em 

regime de produção adicional, à exceção da VMER e redução do valor hora do 

trabalho em produção adicional da VMER. 
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 Objetivo estratégico 17 – Programa de controlo de custos com MCDT 

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

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

custos associados; 

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

alguns centros de saúde; 

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

respiratórios; 

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

operação no 3º trimestre de 2018, resultando em aumento da produtividade e 

permitindo a internalização de alguns exames, com a consequente redução do 

recurso à aquisição de exames no exterior.  

Objetivo estratégico 18 – Programa de controlo sobre os custos com o transporte de utentes 

 Obj. Operacional 1 – aplicação do critério insuficiência económica na atribuição de 

transportes requisitados pelos Cuidados de Saúde Primários;  

 Obj. Operacional 2 – implementação de medidas para redução dos erros nas 

credenciais de pedido de transporte no serviço de Urgência e de Internamento; 

 Obj. Operacional 3 – redução dos custos com os transportes requisitados no Serviço 

de Medicina Física e Reabilitação, através do agrupamento de utentes por concelhos 

de origem utente; 

Objetivo estratégico 19 – Implementação de sistema de contabilidade analítica que permita 

ter, em tempo últil, informação de custos unitários por unidades de produção e por serviços, 

que abarque as principais rubricas de custos; 

Objetivo estratégico 20  - Minimização das penalizações do CP 

Objetivo estratégico 21 - Potenciar as receitas extra-contrato programa 
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X. AVALIAÇÃO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 

1.Verificação do cumprimento das recomendações recebidas relativamente à estrutura e prática 

de governo societário (vide artigo 54.º do RJSPE), através da identificação das medidas tomadas 

no âmbito dessas orientações.  

a) Informação que permita aferir o cumprimento da recomendação ou remissão para o 

ponto do relatório onde a questão é desenvolvida (capitulo, subcapítulo, secção e 

página) 

A ULSBA, EPE recebeu orientações e instruções relativas à estrutura e conteúdo do Relatório do 

Governo Societário de 2017 através dos relatórios de análise n.º 278/2018 de 15 de outubro, 

314/2018 e 7/2019 de 17 de janeiro, da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização, 

adiante designada por (UTAM), que conclui o seguinte: 

A UTAM considerou que o "Relatório do Governo Societário de 2017" apresentado pela Unidade 

Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. traduz, na generalidade, o cumprimento das disposições 

legais em vigor e o cumprimento das orientações aplicáveis. Contudo, considerou a UTAM que a 

entidade deverá ter em consideração as questões constantes, no relatório da UTAM, nos pontos 

3.1. (Capítulo II - Secção B. ponto 1. alínea a) - pagina 6-14); 3.2. (Capítulo V - Secção C. ponto 4, 

páginas - 37-42); 3.3. (Capítulo V – Secção C. ponto 5 - página 42 e (XI.4)); 3.4. (Capitulo VI - 

Secção A. Ponto 1 – página 61); 3.5. (Capítulo VI- Secção B. ponto 6 – páginas 67-70); 3.6.  

(Capítulo VI – Secção B. ponto 7 – páginas 70-75); 3.7. (Capítulo VI – Secção B. ponto 8 – página 

75); 3.8. (Capítulo VII – A. Ponto 1 – página 88); 3.9. (Capítulo VII - Secção C. ponto 3 – página 91); 

3.10. (Capítulo VIII – ponto 1 – página 97) e 3.11. (Capítulo XI – pontos 3 e 4 – página 123).   

A UTAM considerou que as questões a que antes se alude são sanáveis com a elaboração de uma 

nova versão do “Relatório de Governo Societário 2017”, a apresentar nos moldes legais.  

A ULSBA, EPE, tomou conhecimento, em dezembro de 2018, através do Despacho nº. 892/2018, 

de 19/11/2018, do Senhor Secretário de Estado do Tesouro, que procedeu à aprovação dos 

Relatórios de Gestão e Contas dos exercícios de 2014, 2015, e 2016.  

Importa referir que, uma vez que a ULSBA, EPE, teve conhecimento da aprovação dos Relatórios 

de Gestão e Contas dos exercícios de 2014, 2015 e 2016 em dezembro de 2018, não foi possível, 

no ano de 2018, tomar qualquer tipo de diligência sobre as recomendações apresentadas ao 

Conselho de Administração. 
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Por outro lado, o Conselho de Administração esteve reduzido, até abril de 2019, em dois vogais 

executivos aos quais estavam atribuídas as competências das áreas sobre as quais as 

recomendações incidem. Acresce ainda o facto de não estar ainda nomeado o Auditor Interno. 

Paralelamente, a ULSBA enfrenta constrangimentos financeiros muito importantes que 

condicionam a contratação de seguros que cubram todos os edifícios e respectivos recheio, 

equipamentos e existências. Nesse sentido, não estiveram reunidas as condições para, até à data, 

serem tomadas diligências no sentido de acatar todas as recomendações na sua plenitude, 

excepto no que respeita à recomendação relativa à cabimentação prévia da despesa e submissão 

de todos os contratos, que assim o exigem, ao visto prévio do Tribunal de Conta. Até ao final do 

ano de 2019 serão tomadas as diligências necessárias, para o cumprimento das recomendações 

emitidas. 

Relativamente ao ano de 2013, a ULSBA, EPE ainda não tomou conhecimento da Aprovação do 

Relatório de Gestão e Contas. 

b) Em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, justificação para essa ocorrência 

e identificação de eventual mecanismo alternativo adotado pela entidade para efeitos 

de prossecução do mesmo objetivo da recomendação 

Foi elaborada uma nova versão do Relatório do Governo Societário de 2017, tendo sido refletidas 

as recomendações constantes do relatório de análise da UTAM e o relatório submetido à DGTF, 

tendo sido aceite.  

Quanto às recomendações apresentadas ao Conselho de Administração constantes do despacho 

de aprovação dos Relatórios de Gestão e Contas dos exercícios de 2014, 2015 e 2016 as 

diligências adoptadas ou a adoptar sobre as mesmas são as seguintes: 

Constituir seguros sobre os edifícios e respectivos 
recheio, equipamentos e existências 

A redução do montante do financiamento 
anual não permitirá dar execução em 2019 a 
esta recomendação. 

Reforçar os sistemas de controlo interno 
tendentes à obtenção de resultados no processo 
de análise e reconciliação nas rúbricas das dívidas 
de terceiros 

Logo que esteja constituído o serviço de 
Auditoria Interna será promovido o desenho 
de um Sistema e Controlo Interno adequado 
à estrutura e complexidade da ULSBA. 

Proceder aos registos contabilísticos e às 
correcções necessárias para ultrapassar as 
reservas constantes na Certificação Legal de 
Contas relativa ao exercício de 2016 

Parcialmente cumprido. 
Dados os fortes constrangimentos 
económicos, não foi possível contratar-se 
um perito especializado em reavaliação do 
ativo fixo tangível.  

Dar cumprimento ao disposto na Lei dos 
Compromissos e Pagamentos em Atraso, no que 

Cumprido integralmente após incorporação 
de 25 milhões nos fundos disponíveis - 



 

Relatório do Governo Societário 2018 
110 

 

respeita à cabimentação prévia da despesa, bem 
como submeter todos os contratos sujeitos a visto 
prévio do Tribunal de Contas 

Despacho n.º 955/2018 do SEO 

Promover a elaboração e publicação do relatório 
sobre gestão de risco de corrupção e de infracções 
conexas, em cumprimento dos n.ºs 1 e 2 do artigo 
46.º da actual redacção do Decreto-Lei 
n,º133/2013, de 3 de outubro 

Logo que esteja constituído o serviço de 
Auditoria Interna será promovido o desenho 
de um Sistema e Controlo Interno adequado 
à estrutura e complexidade da ULSBA 

Dar cumprimento ao disposto na RCM n.º34/2008, 
de 22 de Fevereiro e no Despacho n.º9870/2009, 
de 13 de abril, no que concerne à redução do PMP 
a Fornecedores 

A redução do montante do financiamento 
anual e o aumento dos gastos operacionais 
decorrente das medidas governamentais 
que têm forte impacto nos gastos com 
pessoal, não permitirá reduzir o prazo de 
pagamento. 

Assegurar o cumprimento da RCM n.º18/2014, de 
7 de Março, relativa à elaboração e divulgação de 
relatório trianual sobre as remunerações para 
mulheres e homens 

Será elaborado em 2019. 

O Plano de Atividade e Orçamentado para 2018 foi elaborado e aprovado em reunião do 

Conselho de Administração no dia 4 de abril de 2018 e carregado na plataforma do SIRIEF. 

2. Outras Informações: a entidade deverá fornecer quaisquer elementos ou informações 

adicionais que, não se encontrando vertidas nos pontos anteriores, sejam relevantes para a 

compreensão do modelo e das práticas de governo adotadas. 

Não existem outras informações relevantes. 
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O Conselho de Administração 

 

Presidente – Maria da Conceição Lopes Baptista Margalha 

 

 

Vogal Executiva – Iria Cristina Martins Manangão Velez 

 

 

Vogal Executiva – Patricia Isabel Silvestre Ataíde 

 

 

Diretor Clínico Cuidados de Saúde Hospitalares – José Aníbal Fernandes Soares 

 

 

 

Enfermeiro Diretor – Joaquim Manuel Castanho Brissos 
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XI. ANEXOS DO RGS 

1. Relatório da Demonstração Não Financeira relativa ao exercício de 2018. 

Anexado 

2. Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido deliberada a 

aprovação do RGS 2018. 

Anexada. 

3. Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o n.º 2 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 

133/2013, de 3 de outubro. 

Anexado. 

4. Declarações a que se referem os artigos 51.º e 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de 

outubro. 

Anexadas. 

5. Ata da reunião da Assembleia Geral, Deliberação Unânime por Escrito ou Despacho que 

contemple a aprovação por parte dos titulares da função acionista dos documentos de 

prestação de contas relativo ao exercício de 2017. 

À data da presente prestação de contas de 2018 ainda não se encontra emitido o Despacho 

Conjunto de aprovação do Relatório e Contas de 2017. 
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A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE (doravante designada por ULSBA) é uma pessoa 

coletiva de direito público, pertencente ao Setor Empresarial do Estado, integrada no Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 

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

Administração, Fiscal Único e Conselho Consultivo), Comissões, Auditor Interno e Níveis de Gestão 

Intermédia. 

Enquanto Unidade Local de Saúde pertencente ao SNS, pressupõe um modelo de organização dos 

cuidados de saúde baseado na integração entre os vários níveis primários, hospitalares e 

continuados. 

Assim, a Instituição tem como objetivo a prestação de cuidados de saúde primários, diferenciados 

e continuados à população, designadamente aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde e aos 

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

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

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

de saúde na área geográfica de abrangência. 

Para prosseguir a sua missão, a ULSBA desenvolve a sua atividade em três níveis de prestação de 

cuidados: 

1. Cuidados de Saúde Primários – Departamento de Cuidados de Saúde Primários (DCSP), 

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

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

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

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

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

Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP) - ECSCP Beja (equipa que apoia 

todos os Concelhos com exceção de Moura, Barrancos e Mértola); ECSCP Moura e 

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

o Concelho de Mértola). 

2. Cuidados de Saúde Hospitalares – Hospital José Joaquim Fernandes (HJJF), contemplando 

os seguintes Departamentos: Departamento das Especialidades Cirúrgicas – Serviço de 

Cirurgia Geral, Serviço de Ortopedia, Serviço de Oftalmologia, Serviço de 

Otorrinolaringologia, Serviço de Ginecologia, Serviço de Urologia, Serviço de Bloco 
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Operatório, Unidade de Cirurgia de Ambulatório e Unidade de Técnicas Minimamente 

Invasivas; Departamento das Especialidades Médicas – Serviço de Medicina Interna, 

Serviço de Cardiologia, Serviço de Especialidades Médicas e Unidade de Endoscopia; 

Departamento da Mulher e da Criança – Serviço de Obstetrícia, Serviço de Pediatria e 

Serviço de Neonatologia; Departamento de Ambulatório – Serviço de Consultas Externas e 

Hospital de Dia Polivalente; Departamento de Urgência/Emergência e Anestesiologia – 

Rede de Urgência/Emergência (Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica, Serviço de Urgência 

Básica de Moura e Serviço de Urgência Básica de Castro Verde), Serviço de Anestesiologia 

e Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente; Departamento de Psiquiatria e Saúde 

Mental – Serviço de Psiquiatria e Serviço de Pedopsiquiatria; Departamento dos Meios 

Complementares de Diagnóstico e Terapêutica – Serviço de Imunohemoterapia, Serviço 

de Imagiologia, Serviço de Patologia Clínica e Serviço de Medicina Física e de Reabilitação.  

A carteira de serviços hospitalar integra as seguintes especialidades médicas e cirúrgicas: 

Anestesiologia, Cardiologia, Cuidados Intensivos e Intermédios, Medicina Interna, 

Fisiatria, Pediatria e Neonatologia, Psiquiatria, Pedopsiquiatria, Hematologia, 

Pneumologia, Neurologia, Cirurgia Geral, Ortopedia, Urologia, Oftalmologia, 

Otorrinolaringologia e Ginecologia/Obstetrícia. 

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

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

a ULSBA não tem médicos oncologistas.  

Relativamente aos Serviços de Apoio Clínico, a carteira de serviços é a seguinte: 

Imagiologia, Patologia Clínica, Imunohemoterapia, um laboratório de Anatomia 

Patológica, cujo funcionamento é assegurado através de protocolo de colaboração com o 

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

unidade de endoscopia. 

3. Cuidados Integrados e Paliativos – Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos 

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

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

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

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

hospitalar (articula-se com as Equipas Comunitárias). 
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A ULSBA está integrada na Rede de Referenciação Regional definida pelo Ministério da Saúde, 

criando as necessárias condições para uma efetiva articulação com as outras entidades 

prestadoras de cuidados de saúde. 

A ULSBA visa o seu reconhecimento pela excelência clínica, garantindo a equidade e integração 

eficaz dos vários níveis de cuidados, assumindo-se como uma instituição de referência com uma 

preocupação de qualidade, eficiência e eficácia, técnica e social. 

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

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

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

A par das atividades assistenciais, são desenvolvidas as funções de formação, treino e 

investigação consideradas necessárias ao desenvolvimento técnico-profissional dos seus 

trabalhadores e colaboradores. 

No desenvolvimento da sua atividade, a ULSBA e os seus trabalhadores adotam uma atitude 

centrada no utente, 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. 

Para apoio à prestação de cuidados de saúde à população que abrange, conta com os seguintes 

Serviços de Suporte: Serviço de Recursos Humanos; Serviço de Aprovisionamento, Logística e 

Transportes; Serviço de Produção, Planeamento e Controlo de Gestão; Serviços de Suporte às 

áreas clínicas; Serviço de Instalações e Equipamentos, Vigilância e Segurança; Serviços Hoteleiros; 

Serviços Financeiros; Serviço de Sistemas e Tecnologias de Informação e Gabinete de Projetos de 

Investimento. 

O modelo Organizacional está espelhado no Organograma da ULSBA, EPE. 
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A partir de 2013, tendo por base o Despacho n.º 2508/2012, de 10 de dezembro, do Senhor 

Secretário de Estado da Saúde, os Hospitais e Unidades Locais de Saúde do SNS passaram a 

elaborar e submeter à Tutela planos estratégicos, a três anos. O plano estratégico trianual, com 

horizonte rolante, inclui a definição de objetivos estratégicos, principais linhas de ação, plano de 

investimentos, mapa de pessoal e projeções económico-financeiras para o período, bem como a 

explicitação dos ganhos de eficiência e de produtividade que permitam garantir a 

sustentabilidade a médio prazo da instituição de saúde.  

O plano estratégico a médio prazo tem dois objetivos:  

1) Permitir um planeamento estratégico e controlo de gestão da atividade corrente através de um 

instrumento estruturado que permite ao conselho de administração planear e gerir a atividade do 

hospital, definindo metas para alcançar a viabilidade sustentada;  

2) Fornecer um objetivo instrumental, através da formalização de um compromisso bilateral com 

o “acionista/tutela”, no qual se acorda a natureza e volume de esforços de melhoria e de 

investimentos que se prevê realizar.  
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No Plano Estratégico 2016/2018, a Instituição definiu como um dos objetivos estratégicos 

“Potenciar o Capital Humano”, cujas medidas e atividades tinham impactos nas matérias em 

análise. 

Assim, no âmbito da sua atividade, a Instituição demonstra preocupação com as questões 

ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores, à igualdade entre géneros, à não discriminação e 

respeito pelos direitos humanos, definindo e direcionando medidas de melhoria contínua 

relativamente a cada uma destas matérias. 

Relativamente às questões ambientais, a política seguida pelo Gabinete de Segurança no Trabalho 

da ULSBA tem-se caracterizado pela implementação de um trabalho rigoroso ao nível da gestão 

de produtos perigosos (produtos químicos e resíduos), efetuando o acompanhamento da 

produção desses resíduos, realizando auditorias aos Serviços produtores de resíduos, 

assegurando o reencaminhamento dos resíduos não perigosos para os operadores licenciados e 

promovendo ações de sensibilização sobre resíduos aos profissionais da ULSBA. 

No que diz respeito aos trabalhadores, e também decorrente das atribuições do Gabinete de 

Segurança no Trabalho, foram desenvolvidas atividades de avaliação e gestão dos riscos 

profissionais e da garantia da segurança e bem-estar no local de trabalho, dos quais se destacam: 

- Ao nível da segurança no trabalho/segurança de instalações, foi feita avaliação das 

condições de trabalho das instalações do hospital; 

- Ao nível da gestão de riscos profissionais, foram efetuadas avaliações dos riscos 

profissionais dos Serviços de internamento do hospital com a elaboração de mapas de 

Risco. Foi elaborado e implementado um novo sistema de análise de acidentes e 

incidentes e foi dada formação aos profissionais para os riscos aos quais estão sujeitos; 

- Ao nível da qualidade do ar-interior, foram efetuadas avaliações e promovida 

sensibilização dos profissionais para esta matéria; 

- Foi realizada avaliação e controlo de Legionella e águas residuais nos edifícios da 

ULSBA; 

- Foram ainda efetuadas auditorias de segurança contra incêndios, foi revisto o Plano de 

Catástrofes para o hospital e promovida formação de profissionais em segurança 

contra incêndios a profissionais da ULS. 
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Quanto às questões sociais e relativas aos trabalhadores, à igualdade entre géneros, à não 

discriminação e respeito pelos direitos humanos, a ULSBA cumpre a legislação em vigor, 

procurando conciliar de forma positiva as solicitações dos trabalhadores, em matérias como a 

parentalidade e apoio à família, estatuto de trabalhador-estudante e horários contínuos. 

No que respeita ao princípio da Igualdade do Género, não há qualquer tipo de descriminação 

relativamente ao género, cumprindo na íntegra os princípios fundamentais, onde se destaca o da 

igualdade de género, quer na admissão de colaboradores, quer na aplicação do princípio da 

igualdade salarial, porquanto as remunerações são atribuídas em função das carreiras/categorias 

e tabelas salariais em vigor. A 31 de dezembro de 2018, num total de 1680 colaboradores das 

mais diversas carreiras e categorias, 79% são do sexo feminino, ao nível de cargos de direção e 

chefia, 36% eram ocupados por mulheres. 

A política de recursos humanos implementada, de uma forma genérica decorre dos normativos 

legais gerais de aplicação do direito do trabalho, das carreiras profissionais da saúde e das 

carreiras do regime geral da administração pública, contratação coletiva de trabalho, Circulares 

Normativas dos Organismos Tutelares. 

A politica remuneratória, a progressão na carreira, e os sistemas de avaliação de desempenho 

aplicados, são matérias definidas pelos Ministérios da Saúde e das Finanças, não tendo o 

Conselho de Administração nenhuma capacidade de decisão e ou alteração. 

Ao nível da avaliação do desempenho, deu-se continuidade à implementação do SIADAP no biénio 

2017/2018 e aos trabalhos com vista à regularização das avaliações não efetuadas em anos 

anteriores, de forma a permitir o reposicionamento dos trabalhadores. 

Faz parte da política da ULSBA assegurar aos seus trabalhadores uma atualização contínua dos 

conhecimentos, pelo que anualmente é elaborado um Plano de Formação Profissional para a 

instituição em função dos objetivos estratégicos previamente definidos e por forma a formar, 

capacitar e/ou melhorar os conhecimentos técnico–científicos dos trabalhadores. Para além disso, 

também é facultado o acesso a formação profissional mais direcionada a trabalhadores para 

habilitar à execução de tarefas concretas ou para melhorar o seu desempenho diário. 

Em 2018 deu-se maior protagonismo ao projeto ProGerPsi, que “é um programa de gestão 

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

Equipa de Psiquiatria do Trabalho. É um projeto inovador que visa dar resposta ao problema do 
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stress em contexto de trabalho reportado pelos profissionais e que foi distinguido com uma 

menção honrosa nos prémios “Locais de Trabalho Saudáveis 2017”, na categoria “Organizações 

com mais de 250 colaboradores/Grandes Empresas”. “O Prémio Locais de Trabalho Saudáveis 

distingue, anualmente, as empresas/organizações portuguesas com contributos notáveis e 

inovadores para a segurança, o bem-estar e a Saúde (Física e Psicológica) no local de trabalho”. 

Trata-se de uma iniciativa da Ordem dos Psicólogos Portugueses e enquadra-se no âmbito da 

parceria com a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho e a Autoridade para as 

Condições do Trabalho. 

No âmbito do Plano de Comunicação Interna, é feita divulgação da atividade da ULSBA na Intranet 

e Internet e divulgação de informação pelas várias unidades funcionais. 

Quanto ao Sistema de Controlo Interno, a ULSBA dispõe de alguns mecanismos que no seu 

conjunto dão resposta às tipologias de risco mais relevantes que têm sido identificadas. Em 2014 

entrou em vigor o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, que carece de 

reavaliado e atualizado. Em 2015 também foi aprovado o Regulamento de Comunicação de 

Irregularidades. Dispõe ainda de um conjunto diversificado de normas, politicas, procedimentos e 

manuais elaborados pelo Gabinete de Qualidade em conjunto com os diversos serviços clínicos e 

não clínicos. O sistema de controlo interno apresenta atualmente algumas insuficiências, 

carecendo de atualização e divulgação de normas internas sobre procedimentos a adotar em 

áreas relevantes em termos de salvaguarda de recursos, bem como à aquisição de serviços e 

execução física dos contratos. 

Em 2018 não foi possível caracterizar os meios e políticas de comunicação de irregularidades, uma 

vez que o Serviço de Auditoria Interna deixou de desempenhar as suas funções, por cessação de 

contrato do Auditor interno, em abril de 2016, sendo que é este serviço o responsável pela 

receção das comunicações e pela sua análise e tratamento com vista à elaboração do relatório 

anual a apresentar ao Conselho de Administração da ULSBA. 
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