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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

A esta data a evolução da pandemia é incerta e não se sabe ainda quando poderão estar 

disponíveis no mercado vacinas em número suficiente para erradicar a doença Covid-19 e 

podermos regressar à normalidade. Esta incerteza torna o exercício de previsão muito difícil e 

falível. Assumimos nas nossas previsões que a atividade assistencial não terá condições para 

regressar aos níveis de produtividade que se observavam antes da pandemia, ou como seria ideal 

até ultrapassá-los. São várias as razões para que tal aconteça. Desde já entendemos que os utentes 

continuarão, por medo de contágio, a evitar a vinda às unidades de saúde, particularmente notório 

nos cuidados de saúde primários, no acesso ao serviço de urgência e em algumas consultas 

hospitalares. Por outro lado, prevemos que continuar-se-á a ter que observar regras de segurança, 

como a desinfeção dos espaços entre consultas, a diminuição do número de camas num mesmo 

espaço, a criação de “camas de tampão” ou de enfermarias dedicadas a “utentes Covid” e temos 

sempre que acomodar alguma quebra de atividade por infeção entre os profissionais da ULSBA, o 

que já sucedeu anteriormente. 

Os princípios que norteiam a presente proposta são: 

• Assegurar a capacidade de resposta às situações de urgência e emergência da Covid-19, 

garantindo que não é posta em causa a capacidade de diagnóstico e tratamento das 

restantes doenças, com particular enfase para as doenças oncológicas.  

• Retomar a actividade programada, de forma a recuperar os atrasos nos tempos de espera 

para consultas, cirurgias e MCDT, obedecendo a critérios clínicos de prioridade e 

gravidade do estado de saúde do utente; 

• Retomar os rastreios e a aposta nos programas de gestão da doença dos cuidados de 

saúde primários; 

• Colaborar com as autarquias, comunidades escolares e demais entidades parceiras no 

combate à disseminação da infecção pelo SARS-Cov-2 na área de influência da ULSBA. 

• Retomar os projetos de educação para a saúde e melhoria da literacia em saúde, por forma 

a garantir que não se perde todo do investimento feito na promoção de comportamentos e 

estilos de vida saudáveis. 

• Aproveitar a experiência positiva do atendimento não presencial no ambulatório para 

reforçar o recurso à telesaúde, telemonitorização e à realização de consultas não 

presenciais que visem o acompanhamento mais próximo dos utentes, em especialmente 

na área da diabetes, da insuficiência cardíaca, doenças respiratórias, entre outras; 

• Tirar proveito da mudança de comportamentos dos utentes no recurso ao Serviço de 

Urgência e às “consultas abertas” e “consultas de reforço” dos cuidados de saúde 
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primários operada durante este período da pandemia, para prosseguir com as iniciativas 

que visam redireccionar os utentes para os cuidados programados; 

• Conjugar a garantia de resultados em saúde com a sustentabilidade financeira. 

Não podemos ignorar que o contexto de pandemia veio agudizar as enormes carências em termos 

de recursos humanos, sobretudo médicos, em particular nas especialidades de anestesiologia, 

obstetrícia/ginecologia, pediatria e ortopedia, pelo que as opções de gestão e a recuperação da 

atividade não realizada ficam decisivamente condicionadas por esta forte limitação. 

Na presente proposta de revisão do plano de atividades e orçamento para 2021 estão expressas as 

atividades a desenvolver considerando as indicações da tutela para retoma da atividade 

assistencial “não Covid-19” e, partimos do pressuposto que manter-se-á em 2021 o regime 

excecional de incentivos à recuperação da atividade assistencial não realizada por força da 

situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e pela doença COVID-19, 

aprovado pela Portaria 171/2020, nos termos previstos no Programa de Estabilização Económica 

e Social. 

São descritas na presente proposta as medidas tomadas para fazer face à pandemia e os gastos 

operacionais que lhes estão associados, bem como os investimentos a realizar de adaptação das 

instalações para fazer face à pandemia. 

A presente proposta obedece às orientações da Tutela emanadas no Despacho n.º395/2020 do 

Secretário de Estado do Tesouro, no Despacho n.º15/2020 da Secretária de Estado Adjunta da 

Saúde e no Despacho Conjunto de 4 de Setembro de 2020 que adapta às EPE integradas no SNS o 

Despacho n.º 395/2020-SET do Secretário de Estado do Tesouro. 

 
Por limitação de tempo, e tendo em conta a incerteza de todo o contexto da epidemia, não se 

procedeu à revisão da análise estratégica..  
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2. A UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO 

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

pública empresarial integrada no Serviço Nacional de Saúde, que pressupõe um modelo de 

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

hospitalares e continuados.  

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

prestação de cuidados: 

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

(DACESBA), que integra as Unidades Funcionais dos Centros de Saúde de Aljustrel, 

Almodôvar, Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, 

Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira, bem como a Unidade de Recursos Assistenciais 

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

Pneumológico (CDP) e o Centro de Aconselhamento e Deteção (CAD); 

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

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

Cuidados Paliativos, a de Beja de Mértola, e a de Mértola. No hospital está também constituída uma 

equipa intra-hospitalar que dá apoio aos serviços de internamento e hospital de dia e que se 

articula com as Equipas Comunitárias, estando previsto no corrente ano a constituição de um 

serviço de cuidados paliativos, que integrará as equipas existentes ULSBA está integrada na rede 

de referenciação regional definida pelo Ministério da Saúde, devendo criar as necessárias 

condições para uma efetiva articulação com as outras entidades prestadoras de cuidados de saúde. 

 

 
 

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

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

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

eficácia, técnica e social. 

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

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

com outros serviços de saúde e instituições sociais da comunidade. 

A par das atividades assistenciais, são desenvolvidas as funções de formação, treino e investigação 

consideradas necessárias ao desenvolvimento técnico-profissional dos trabalhadores e 

colaboradores da ULSBA. 

No desenvolvimento da sua atividade, a ULSBA e os seus trabalhadores adotam uma atitude 

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

prevenção e promoção da saúde individual e da comunidade, na acessibilidade e equidade na 

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

progressiva do nível de todos os indicadores de saúde da população do Baixo Alentejo. 

Atendendo às suas especificidades, a ULSBA, 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; 

• Ética, integridade e transparência; 

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

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

organizacional; 

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

• Humanização dos cuidados de saúde; 

• Reforço da Cidadania. 

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

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

organograma: 
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Ilustração 2.3: Organograma da ULSBA 
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3. A OFERTA DE SERVIÇOS  

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

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

meios complementares de diagnóstico e terapêutica e consultas de especialidade. A carteira de 

serviços da ULSBA é a seguinte: 

1. Medicina Geral e Familiar;  

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

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

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

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

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

médicos de nacionalidade cubana. 

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

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

optometria, patologia clínica e fisioterapia e terapia ocupacional. 

2. Saúde Pública; 

3. Especialidades médicas: 

� Medicina Interna e Cuidados Intensivos; 

� Cardiologia; 

� Pneumologia; 

� Neurologia; 

� Pediatria; 

� Psiquiatria; 

� Hematologia; 

� Gastrenterologia (apenas consulta e MCDT); 

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

4. Especialidades cirúrgicas: 

� Cirurgia geral; 

� Ortopedia; 

� Oftalmologia; 

� Ginecologia e Obstetrícia; 

� Urologia; 

� Otorrinolaringologia. 
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5. Especialidades de apoio clínico: 

� Anestesiologia; 

� Imagiologia; 

� Patologia Clínica 

� Anatomia Patológica; 

� Imunohemoterapia; 

� Medicina Física e Reabilitação 

� Cuidados Paliativos; 

� Medicina do Trabalho. 

 

A capacidade instalada do Hospital em 2020 é a seguinte: 

Quadro 3.1: Capacidade instalada Previsão 2020 

Área de produção Descrição Quant. 

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

Internamento 
Camas de internamento 203 
Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente 12 
Berçário 18 

Bloco Operatório 

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

Bloco de Partos Salas no Bloco de Partos 2 

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

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

Cirurgia de Ambulatório 
Salas Bloco Operatório - Cirurgia Ambulatória 1 
 Cadeirões na sala de recobro 11 

MCDT 

Ecógrafo com Dopler 3 
Ecógrafo normal 13 
Mamografia digital 1 
Rx digital  6 
Rx Móvel Convencional 2 
TAC / VRT (160 cortes) 1 
Cardio-angiografo 1 
Ecocardiografo 4 
Tomógrafo de Coerência Óptica 1 
Ecógrafo c/ Biómetro 1 
Campímetro  1 
Angiógrafo Oftalmológico 1 
Videogastrocópios 2 
Video - colonoscópios/sigmoidoscópios 2 
Videoduodenoscópios 2 
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Área de produção Descrição Quant. 
 Broncofibroscópios 1 

Videobroncoscópios 2 
Litotritor Extra-coperporal 1 
Intensificadores de Imagem 3 
Equipamentos Neurofisiologia e do Sono 1 

Outros 
Aparelhos de Ventilação 35 (*) 
Postos de Hemodiálise 41 

   

(*) Dos quais 12 ventiladores cedidos pela reserva nacional em regime de comodato 

A capacidade instalada será reforçada em 2021 com um equipamento de ressonância magnética. 

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

31/08/2020 de 1799 trabalhadores no seu mapa de recursos humanos, prevendo-se que sejam 

1.836 no final do ano de 2021, dos quais 168 médicos especialistas e 627 enfermeiros. 

A ULSBA desenvolve também atividades de formação pós-graduada, prevendo-se que em 2021 

haja 72 médicos internos em formação: 11 médicos do ano comum e 61 em formação específica.  

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

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

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

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

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

Para 2021, prevê-se a contratação de médicos para suprir as aposentações e diminuir a 

necessidade de prestações de serviços, de enfermeiros para diminuir o número de horas 

extraordinárias necessárias, bem como de outros técnicos para substituições. 

 

4. ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE NO DOMÍNIO 

ECONÓMICO, SOCIAL E AMBIENTAL 
A responsabilidade social deve ser analisada em duas vertentes: a externa, ou seja, a 

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

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

 

SUSTENTABILIDADE SOCIAL – OS NOSSOS PROFISSIONAIS  

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

discriminando os trabalhadores em relação ao género ou idade e procurando criar condições 
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que possibilitem a conciliação do trabalho com a vida pessoal, bem como gerar um bom 

ambiente motivacional.  

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

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

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

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

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

relativamente à 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.  

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

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

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

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

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

conhecimentos técnico–científicos dos trabalhadores. 

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

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

desempenho diário. 

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

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

acesso a bases de conhecimento.  

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

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

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

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

informação prestada pelo Gabinete de Saúde Ocupacional da ULSBA. 

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

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

outros, independentemente do sexo do colaborador, procurando harmonizar o interesse 
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institucional com as pretensões dos trabalhadores e assim permitir a conciliação da vida 

profissional, pessoal e familiar.  

 

 

 

SUSTENTABILIDADE SOCIAL – UTENTES E COMUNIDADE 

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

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

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

cuidados na comunidade, as quais, para além das ações de promoção da saúde e de hábitos de 

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

prevalência no distrito. 

Em 2020 continuaremos a dinamizar, ativamente, os projetos na comunidade que 

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

Concretamente, dar-se-á continuidade aos projetos de promoção da amamentação materna, 

tais como o “Nascer e Bem Crescer” e o “Amamentar – nutrir e mimar”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Também será continuado em 2020 o projeto "Des(Cobre) o Teu Corpo" , promovido pelo 

Centro de Aconselhamento e Deteção Precoce para a Infeção VIH (CAD) do ACES em parceria 

com a CPCJ Beja, candidatado à edição de 2016 da Missão Continente. Este projeto pretende 

intervir ao nível da prevenção primária da violência e do abuso sexual de menores, nos 13 
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concelhos do Baixo Alentejo e decorrerá em articulação com outros já existentes nas cinco 

UCC, tais como:  

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

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

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

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

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

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

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

“sexualidade na adolescência”; 

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

sexual infantil; e o “Sexualidade Segura”;  

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

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

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

Alentejo. 

Iremos manter os projetos de “Integração de Cuidados de Saúde” da Equipa Multidisciplinar 

da Consulta de Doenças Infeciosas da ULSBA e “A Arte de bem respirar em todo o tempo” da 

UCSP Castro Verde, os dois projetos candidatos à 10ª Edição do Prémio Boas Práticas em 

Saúde, uma iniciativa da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar (APDH) e 

selecionados como finalistas para apresentação de poster.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Viver” - os dois da UCC de Almodôvar; 

� “Não compliques!” e o“Depende de ti!” - os dois da UCC de Ourique; 
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Outros projetos que também terão continuidade são os da área da promoção de hábitos 

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

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

necessidades de saúde especiais 

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

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

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

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

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

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

o Instituto Português da Juventude, no âmbito do 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. 

 

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

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

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

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

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

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

estágios em áreas clínicas e não clínicas.  

SUSTENTABILIDADE SOCIAL – IMAGEM DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

O Gabinete da Promoção e Garantia da Qualidade continuará a promover atividades no âmbito 

da Certificação e Acreditação, designadamente:  

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

9001:2015; 



 

�4  
 

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

Modelo de Acreditação Nacional e Oficial (ACSA); 

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

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

Cuidados de Saúde Primários, tendo como enquadramento conceptual a Organização 

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

e o Modelo de Desenvolvimento Profissional dos Enfermeiros.  

No âmbito do Projeto Sinas Hospitais, ao nível da Excelência Clinica, continuar-se-á a 

participar na avaliação das seguintes áreas: Área de Cardiologia - Enfarte Agudo do Miocárdio; 

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

de Ortopedia - Artropatias totais da Anca e Joelho e Tratamento Cirúrgico das Fraturas 

Proximais do Fémur; e Área da Cirurgia de Ambulatório. 

Manter-se-á a Monitorização de Indicadores da Qualidade dos Cuidados de Enfermagem 

associados à Segurança do Doente, nomeadamente: a) Avaliação do Risco de Queda e Ocorrência 

de Queda; b) Contenção Física e Imobilização; c) Mecanismos e procedimentos de identificação 

inequívoca dos doentes em instituições de saúde (Orientação nº 18 da DGS); d) Comunicação 

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

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

TRABALHO 

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

da ULSBA tem planeado desenvolver em 2021, entre outras, as seguintes atividades: 

1)      Segurança contra incêndios dos edifícios da ULSBA: 

i)        Realização de Teste do Plano de Catástrofes para o Hospital José Joaquim Fernandes; 

ii)       Realização de auditorias de segurança contra incêndios ; 

iii)     Formação de profissionais em segurança contra incêndios. 

2)      Segurança no trabalho: 

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

Fernandes e Centros de Saúde da ULSBA; 

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

e Perfurantes; 

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

Segurança no Trabalho. 
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3)      Gestão de riscos profissionais: 

i)        Participação no programa PROGERPSI (gestão de riscos psicossociais dos 

trabalhadores da ULSBA); 

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

elaboração dos respetivos mapas de risco; 

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

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

pelo Gabinete; 

v)       Organização dos elementos necessários às notificações obrigatórias. 

4)      Gestão de resíduos: 

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

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

ii)       Acompanhamento da produção dos resíduos perigosos no hospital;  

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

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

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

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

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

perigosos; 

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

5)      Qualidade do ar-interior 

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

ii)       Sensibilização dos profissionais para esta área. 

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

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

7)      Eficiência energética 

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

otimização da utilização dos recursos caminhando para um objetivo de emissões 

zero; 

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

infraestruturas que constituem a ULSBA; 

iii)    Promover o consumo racional de energia elétrica, de água, de materiais de consumo 

administrativo e de outros materiais, descriminando claramente as responsabilidades 

de cada um dos serviços envolvidos no cumprimento das medidas e definindo as 

formas de divulgação e sensibilização dos profissionais para o uso sustentado de 

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

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

garantindo assim que os resíduos perigosos têm um tratamento adequado; 

v) Realizar estudos de avaliação dos níveis de iluminação que complementarmente 

incluem propostas de racionalização energética, sendo monitorizado o 

cumprimento da política de substituição de lâmpadas fundidas por lâmpadas LED, 

em vigor na ULSBA; 

vi) Sensibilização para se manterem os equipamentos elétricos desligados em vez de 

os deixar em modo stand-by, tendo sempre em atenção baixar ou desligar o 

aquecimento do edifício do HJJF sempre que possível; 

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

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

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

ULSBA tem adotado os seguintes princípios: 

• Aquisição de equipamento informático energicamente eficiente; 

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

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

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

desejada; 

• Aquisição de produtos de higiene e limpeza biodegradáveis. 

SUSTENTABILIDADE ECONÓMICO FINANCEIRA – CONTRATUALIZAÇÃO INTERNA E 

EXTERNA 

A ULSBA propõe-se desenvolver ações no sentido de minimizar a despesa em várias áreas, 

nomeadamente: 

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

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

enviados a entidades externas; 

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

médicos de família e realização de consultas não presenciais, através de telemedicina 

ou de outros recursos de comunicação; 

� Projeto “printing” – centralização de recursos de impressão; 
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� Projeto “ULS sem papel”  

� Operacionalização do WebRHV; 

� Desmaterialização do processo clinico nos CSP, através da utilização do 

software de gestão documental; 

� Implementação de workflows de gestão de processos ; 

� Através da Equipa Hospitalar de Gestão de Altas, das Equipas de Cuidados Continuados 

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

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

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

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

intermédia dos tempos médios de internamento, em especial nas especialidades 

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

(Benchmarking ACSS); 

� Através do processo de contratualização e monitorização interna, procurar-se-á a 

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

esquemas terapêuticos e comparações entre médicos; 

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

prestações de serviço ainda não reavaliadas. 

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

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

contrato-programa.  
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5. ATIVIDADES PREVISTAS 

A produção proposta reflete os condicionalismos na atividade decorrentes da implementação de 

regras para mitigação da infeção por SARS-Cov-2, bem como o esforço de recuperação da 

atividade assistencial através da contratualização, com alguns serviços hospitalares, de 

atividade adicional na área das consultas e cirurgias, de acordo com as regras estabelecidas 

na Portaria 171/2020.  

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

indicam. 

Quadro 5.1: Produção Hospitalar – Evolução 2017-2020 e Previsão 2021-2023 

 
Realizado 

2018 
Realizado 

2019 
Estimado 

2020 
Previsto 

2021 
Previsto 

2022 
Previsto 

2023 

Internamento - Doentes 
Saídos  

9.065 8.914 7.758 8.671 8.905 9.012 

Doentes Equivalentes 

(+24h) 
8.821 8.608 7.558 8.514 8.775 8.875 

GDH Médicos 5.647 5.433 5.051 5.391 5.590 5.672 

GDH Cirúrgicos (total) 3.174 3.175 2.507 3.123 3.185 3.203 

GDH Cirúrgicos –Programad. 1.387 1.407 1.205 1.367 1.422 1.430 
GDH Cirúrgicos - Urgentes 1.787 1.768 1.302 1.756 1.763 1.773 

Demora Média 7,90 7,56 7,85 7,29 7,27 7,27 
       

GDH Ambulatório 5.091 4.846 3.842 4.732 4.894 4.987 

GDH Médicos 2.797 2.788 2.544 2.630 2.684 2.699 

GDH Cirúrgicos 2.294 2.058 1.298 2.102 2.210 2.288 
       

Consultas Externas       

Nº Total Consultas Médicas  89.412 91.223 75.703 91.778 91.480 91.400 

Primeiras Consultas 31.684 33.005 25.034 33.354 33.753 33.863 

Consultas Subsequentes 57.728 58.218 50.669 58.424 57.727 57.537 
       

Urgência       

Total de Atendimentos 105.340 106.156 76.494 96.130 103.795 102.374 

SU Médico-Cirúrgica 60.411 62.106 47.204 63.330 65.025 64.857 

SU Básica 44.929 44.050 29.290 32.800 38.770 37.520 
       

Hospital de Dia       

Sessões 6.861 6.408 4.595 6.246 6.307 6.157 
(Nota: Estimativa GDH de 2019 e 2020 com base na codificação existente a 15Set2020). Quantidades de 2020 não 

coincidentes com quantidades contratadas em sede de Contrato-Programa, pois tratam-se de quantidades estimadas. 

As consultas e domicílios médicos por programa de saúde previstas serem realizadas no ACES 

no triénio de 2021-2023 são as seguintes: 
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Quadro 5.2: Consultas de Médico de Família por Programa de Saúde – Evolução 2017-2019 e Previsão 2020 

Programa de Saúde 
Realizado 

2018 

Realizado 

2019 

Estimado 

2020 

Previsto 

2021 

Previsto 

2022 

Previsto 

2023 

Consultas CSP (total) 441.314 443.044 410.220 444.750 452.695 451.044 

Saúde Adultos 379.962 381.671 365.230 383.500 391.620 390.500 
Saúde Infantil 41.419 41.948 32.184 41.400 41.400 41.052 
Saúde Materna 8.823 9.176 8.241 9.150 9.175 8.992 
Planeamento Familiar 11.110 10.249 4.565 10.700 10.500 10.500 

O objetivo que pretendemos estabelecer para 2021 é atingir um IDG dos cuidados primários 

não inferior ao atingido para 2019 que foi de 63,4 mas há que ter em conta a incerteza da 

evolução da pandemia e a falibilidade deste objetivo. 

A produção prevista para 2021 a contratar no âmbito do Contrato-Programa a beneficiários 

do Serviço Nacional de Saúde é a seguinte: 

Quadro 5.3: Produção Hospitalar – Evolução 2017-2019 e Previsão 2020 – Utentes SNS 

 
Realizado 

2018 

Realizado 

2019 

Estimado 

2020 

Previsto 

2021 

Previsto 

2022 

Previsto 

2023 
Doentes Equivalentes 
(+24h) 

8.611 8.380 7.301 8.287 8.542 8.640 

GDH Médicos 5.507 5.303 4.882 5.262 5.456 5.536 

GDH Cirúrgicos (total) 3.103 3.077 2.419 3.025 3.086 3.104 

GDH Cirúrgicos –Programad. 1.385 1.404 1.197 1.364 1.418 1.427 
GDH Cirúrgicos - Urgentes 1.718 1.673 1.222 1.661 1.668 1.677 

       

Hospitalização Domiciliária       

N.º de Doentes 0 0 0 75 100 100 
GDH Ambulatório 5.088 4.811 3.808 4.699 4.859 4.953 

GDH Médicos 2.762 2.758 2.541 2.601 2.658 2.669 

GDH Cirúrgicos 2.291 2.053 1.288 2.098 2.201 2.284 
       

Consultas Externas       

Nº Total Consultas Médicas  89.230 91.022 74.728 90.751 90.021 90.378 
Primeiras Consultas 31.575 32.900 24.650 33.018 33.268 33.522 

Consultas Subsequentes 57.655 58.122 50.078 57.733 56.753 56.856 
       

Urgência       

Total de Atendimentos 98.914 98.079 70.408 88.456 100.052 94.202 

SU Médico-Cirúrgica 55.754 56.584 44.183 57.699 59.525 59.087 

SU Básica 43.160 41.495 26.225 30.757 40.527 35.183 
       

Hospital de Dia       

Sessões 6.792 6.344 4.547 6.184 6.268 6.096 
Nota: Estimado de 2020 não é igual à quantidade contratada no CP 2020, e sim a quantidades que, com a produção 

realizada atá à data e prevista até ao final do ano, estimamos obter. 
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6. MEDIDAS ADOPTADAS PARA FAZER FACE À PANDEMIA 

PROVOCADA PELO VÍRUS SARS-COV-2 E PARA RETOMA 

DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL “NÃO COVID” 

A incerteza da evolução da pandemia durante os próximos meses faz com que, com esta 

antecipação, não nos seja possível desenhar, com rigor, medidas de resposta e adaptação. Neste 

sentido, elencamos as medidas que à partida não pensamos que terão de ser tomadas.  

� Proteção dos profissionais e utentes contra a infeção pelo vírus. 

� Para garantir a mitigação da infeção estima-se ser necessário assumir gastos com a 

aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, num montante estimado de 

1.597.723€. 

� Tratamento dos doentes: 

� Aquisição de medicamentos específicos para o tratamento dos utentes, num 

montante estimado de 255.536. 

� Conclusão das obras de expansão e reorganização da unidade de cuidados 

intensivos e instalação dos novos equipamentos, num valor total a executar em 

2021 de cerca de 150.000€. 

� Inicio das obras de expansão do espaço reservado às consultas externas, prevendo-

se uma execução de 723.050€ em 2021. 

� Testagem dos utentes e profissionais: 

� Em virtude do laboratório de patologia clínica da ULSBA não reunir condições 

necessárias à realização dos testes para diagnóstico da infeção pelo vírus SARS-Cov-

2, continuará a ser necessária a subcontratação da realização dos testes a 

laboratórios de análises clínicas externos, prevendo-se que até ao mês de junho a o 

número de testes seja semelhante ao que se verifica na atualidade. Os gastos 

estimados desta medida de cerca de 2.172.150€.  

� No laboratório de patologia clínica do HJJF serão realizados os testes de caracter 

urgente e paralelamente, serão preparados os produtos biológicos recolhidos de 

forma programada para diagnóstico do Vírus SARS-Cov-2, o que obrigará à 

aquisição de reagentes, num valor estimado de 39.133€. 

� Criação de espaços dedicados à prestação de cuidados a utentes suspeitos ou confirmados de 

infecção pelo vírus 
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� A impossibilidade de criar nas instalações físicas existentes espaços dedicados ao 

tratamento dos “doentes Covid” obrigou à instalação e aluguer de contentores e outras 

estruturas provisórias em espaços exteriores para expansão do serviço de urgência e 

criação de salas de espera do serviço de Urgência e das Consultas Externas, situação 

que prevemos que se mantenha até meados do ano, num gasto estimado de 145.235€ 

Quadro 6.1: Gastos Estimados resultantes das Medidas de Combate à Pandemia e da Retoma da Normalidade 

AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS: GASTO ESTIMADO PARA: 
Conta 
Afetada Rúbrica 

Combate à 
Pandemia 

Recuperação 
da Atividade 

61242 Material de consumo clínico 852.523 745.200 

612411 Medicamentos de cedência hospitalar, excluindo vacinas 255.536 0 

612412 Reagentes 19.567 19.567 

621111 Subcontratação de serviços - Patologia clínica 1.738.800 433.350 

626113 Locação de bens 72.618 72.618 

 
Total dos gastos estimados: 2.939.044 1.270.735 

Estimamos que continuem a ser necessários até ao final do ano de 2021 os 36 elementos 

contratados para reforço das equipas clínicas para contenção e mitigação da infeção por Sar-Cov-

2, sendo que o total de encargos estimados para 2021 é de cerca 764.776€. Apesar das 

contratações, e verificando-se que não temos conseguido contratar médicos, estimamos que se 

mantenha o recurso a horas extraordinárias de profissionais para se poderem constituir as 

equipas, o que implicará gastos estimados de 2.365.511€.  

Por outro lado, prevemos que será necessário fazer nova contratualização de produção adicional 

com as equipas clínicas para a retoma da atividade assistencial programada e a recuperação dos 

tempos de espera para consulta e cirurgia o que estimamos que obrigará ao pagamento de cerca 

de 1.313.000€ de abonos. 

Quadro 6.2: Gastos com o Pessoal resultantes das Medidas de Combate à Pandemia e da Retoma da Normalidade 

GASTOS COM O PESSOAL NECESSÁRIOS: GASTO ESTIMADO PARA: 
Conta 
Afetada Rúbrica 

Combate à 
Pandemia 

Recuperação 
da Atividade 

632113 Contratação de Pessoal CIT-termo incerto 510.864 0 
63212 Subsídio de férias 29.592 0 
63213 Subsídio de Natal 29.592 0 
63215 Subsídio de refeição 46.279 0 
6322041 Horas Extraordinárias 2.365.511 0 
635121 Contribuições para a S.S 148.449 0 
6322991 Pagamento produção cirurgica adicional SIGIC 0 1.000.000 
6322999 Pagamento produção de consultas e MCDT adicional 238.000 75.000 

 
Total dos gastos estimados: 3.368.287 1.075.000 
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7. RECURSOS HUMANOS 

7.1. PLANO DE RECURSOS HUMANOS  

Tendo em conta as contratações planeadas até ao final de 2020, estimamos que a 31/12/2020 

existiam 1.792 profissionais na ULSBA, dos quais 153 são médicos especialistas e 619 são 

enfermeiros. 

Quadro 7.1: Mapa de Pessoal a 31/12/2020 

Vínculo    CIT 
CTFP  

Outros 
vínculos 

Total 
Geral  Grupo Profissional 

Termo 

Certo 

Termos 

Incerto 
Sem termo 

Médicos em formação pré carreira  0 0 0 64 0 64 

Médicos 11 0 61 81 0 153 

Enfermeiros 10 37 293 278 1 619 

Pessoal Farmacêutico 0 0 4 4 0 8 

Técnicos Superiores de Saúde  0 0 18 3 0 21 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 2 8 80 44 2 136 

Assistentes Operacionais 20 10 287 123 2 442 

Assistentes Técnicos 2 10 114 135 2 263 

Pessoal de Informática e Outro  1 0 10 6 0 17 

Pessoal Dirigente 0 0 4 11 3 18 

Técnicos Superiores 1 3 30 14 2 50 

Total Geral 46 68 902 764 12 1792 

As contratações programadas para 2021 são as seguintes: 

• Dezanove médicos especialistas, dos quais 2 de Cirurgia, 2 de Ortopedia, 2 de Pediatria, 

1 de Anestesia, 2 de Ginecologia/Obstetrícia, 3 de Medicina Interna, 1 de Psiquiatria, 1 

de Radiologia, 1 de Urologia, 1 de Saúde Pública, 1 de Medicina no Trabalho, 1 de 

Patologia Clinica e 1 de Cardiologia. 

• Vinte e dois médicos em formação, dos quais dez em formação geral (1º ano) e 12 em 

formação complementar das seguintes especialidades: 3 de Medicina Interna, 1 de 

Cirurgia, 1 de Psiquiatria, 1 Medicina Intensiva, 1 de Ortopedia, 1 de Pediatria e 4 de 

medicina geral e familiar).  

• onze enfermeiros, sendo que 3 são para integrar o Bloco Operatório, 3 para o Serviço 

Urgência, 2 para as Unidades de Cuidados na Comunidade e 3 para substituir 

aposentações. 
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• cinco técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica,  um dos quais para substituição 

de uma aposentação e os restantes para o laboratório de analises clínicas, para a terapia 

da fala, para a higiene oral e um para a saúde ambiental. 

• oito assistentes técnicos, dos quais 5 para substituição de aposentações; 

• sete assistentes operacionais, dos quais 4 para substituição de aposentações; 

• três técnicos superiores: 1 psicólogo, 1 técnico do serviço social e 1 engenheiro. 

Cerca de 36 elementos, dos quais 20 assistentes operacionais e 10 enfermeiros estão afetos às 

equipas para contenção e mitigação da infeção por Sar-Cov-2, prevendo-se que se mantenham até 

ao final do ano. 

Quanto às aposentações e saídas previstas para 2021, salientamos as seguintes;  

• quatro médicos especialistas por aposentação, dos quais 1 de Cirurgia, 1 de 

Ortopedia, 1 de Imagiologia e 1 de Medicina Geral e Familiar. 

• catorze médicos em formação, dos quais 10 em formação geral e 4 de formação 

específica: 1 de Medicina Geral e Familiar, 1 Medicina Interna, 1 Ortopedia e 1 

Ginecologia/Obstetrícia. 

• cinco técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica (fisioterapeuta). 

• três enfermeiros, por aposentação. 

• cinco assistentes técnicos, por aposentação. 

• quatro assistentes operacionais, por aposentação.  

Resumindo, no final do ano de 2021 a previsão é de que tenhamos 1.836 de profissionais na 

ULSBA, com a entrada de 75 funcionários e a saída de 31 elementos. Destes, apenas 1.770 são 

efetivos, já que dos restantes temos 66 contratos temporários para substituir ausências de 

funcionários e 36 são contratos temporários para reforço de equipas no combate à pandemia. 

Está ainda previsto que em 2021 se possa efetivar a conversão de sete assistentes técnicos em 

técnicos superiores e de 15 assistentes operacionais em assistentes técnicos. 
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Quadro 7.2: Mapa de Pessoal Previsto a 31/12/2021 

Vínculo    CIT 
CTFP  

Outros 
vínculos 

Total 
Geral  Grupo Profissional 

Termo 

Certo 

Termos 

Incerto 
Sem termo 

Médicos em formação pré carreira  0 0 0 72 0 72 

Médicos 11 0 80 77 0 168 

Enfermeiros 10 37 304 275 1 627 

Pessoal Farmacêutico 0 0 4 4 0 8 

Técnicos Superiores de Saúde  0 0 18 3 0 21 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 2 8 85 43 2 140 

Assistentes Operacionais 20 10 287 111 2 430 

Assistentes Técnicos 2 10 126 134 2 274 

Pessoal de Informática e Outro 0 0 11 7 0 18 

Pessoal Dirigente 0 0 4 11 3 18 

Técnicos Superiores 1 3 36 18 2 60 

Total Geral 46 68 955 755 12 1.836 

 

Quadro 7.3: Evolução do Número de RH por grupo profissional 2018-2021 

Grupo Profissional 2018 2019 
Estimado 

2020 
Previsto  

2021 
Previsto  

2022 
∆ % 

2021/20 

Pessoal Dirigente / CA 16 17 18 18 18 0 

Médicos 151 146 153 168 168 15 

Internos 63 59 64 72 72 8 

Técnicos Superiores de Saúde 29 29 29 29 29 0 

Enfermeiros 584 600 619 627 627 8 

Técnicos de Diagnóstico e 
Terapêutica 

129 130 136 140 140 4 

Técnicos Superiores 47 51 50 60 60 10 

Assistentes Técnicos 247 248 263 274 274 11 

Assistentes Operacionais 395 419 442 430 430 -12 

Outros Profissionais 19 18 18 18 18 0 

Total RH  1.680 1.717 1.792 1.836 1.836 44 
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8. PLANO DE INVESTIMENTOS: INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS 

Os investimentos previstos executar em 2021 são os que já constavam do plano de 2020.  

Quadro 8.1: Valor dos Investimentos com execução prevista para 2021 por fonte de financiamento  

  Fonte Financiamento Valor Total Execução 
em 2021 

Data de 
Início 

  

Data de 
Conclusão 

  Designação do Projeto Própria Externa Investimento 

Aquisição e Instalação de Equipamento 
de Ressonância Magnética 

150.000 850.000 1.000.000 1.000.000 mai-20 jul-21 

Construção do Centro de Saúde de 
Vidigueira  

253.452 1.436.228 1.689.680 1.126.453 abr-20 nov-21 

Saúde + Próxima – beneficiação das TIC 140.385 795.512 935.897 311.966 out-20 mai-22 

Construção de Extensão de Saúde em 
Rio de Moinhos 

39.194 222.097 261.290 261.290 jan-21 set-21 

Remodelação e Ampliação da UCIP 0 952.143 952.143 285.643 out-20 mai-21 

Ampliação de Consultas Externas no 
HJJF 

216.915 1.229.185 1.446.100 723.050 jul-21 dez-22 

Construção do Centro de Saúde de 
Ourique 

240.675 1.363.825 1.604.500 534.833 jul-21 dez-22 

Pintura de edifícios 46.500 0 46.500 46.500 jan-20 dez-20 

Substituição de diversos equipamentos 
médicos – sem candidatura 

225.000 0 225.000 225.000 jan-20 dez-20 

Total 1.312.121 6.848.990 8.161.110 4.514.735     

A candidatura ao programa Portugal 2020 para financiamento da construção de um novo edifício 

do Centro de Saúde de Ourique encontra-se ainda em processo de aprovação, mas cremos que 

durante o primeiro semestre de 2021 será aprovada e estaremos em condições de iniciar os 

procedimentos de contratação pública e começar a empreitada de construção.  

Os procedimentos concursais para construção de um edifício onde funcionará a Extensão de Saúde 

em Rio de Moinhos, cujo financiamento comunitário já se encontra aprovado, serão iniciados no 

último trimestre de 2020 e deverá dar-se início à empreitada de construção no primeiro trimestre 

de 2021.  

Já o concurso de aquisição e instalação do equipamento de ressonância magnética deverá estar 

concluído durante o mês de outubro de 2020 e as obras de adaptação do espaço físico onde será 

instalado o equipamento deverão começar no mês de janeiro de 2021.  

Dar-se-á continuidade durante o ano de 2021 ao projeto de beneficiação da rede informática e do 

Datacenter, entre outras melhorias das TIC, num investimento total de cerca de 935.897€, sendo 

que prevemos que em 2021 serão executados cerca de 311.966€.  

O projecto de reorganização e expansão da UCI cuja candidatura foi submetida no âmbito do 

“Programa de Financiamento Centralizado para Reforço da Resposta de Medicina Intensiva no 
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âmbito da pandemia Covid-19-Infraestruturas”, formalizado através da Circular Normativa 

n.º9/2020 da ACSS, deverá iniciar no último trimestre de 2020 e concluir-se no segundo 

trimestre de 2021. Este é um importante investimento que permitirá uma gestão mais 

eficiente dos recursos da UCI e uma maior e melhor capacidade de resposta em contextos de 

intensa procura de cuidados intensivos. A unidade passará a estar localizada num único espaço 

físico localizado no piso onde funciona o Bloco Operatório e terá a lotação de 10 camas, sendo 

criadas duas camas de isolamento com medição e regulação da pressão do ar para negativa ou 

positiva de acordo com as necessidades. Será também dotada de uma central de monitorização 

com capacidade de gestão de 10 utentes e terá novas camas tecnologicamente mais avançadas.  

O projeto de expansão das Consultas Externas constitui também um importante investimento que 

já foi equacionado por diversas vezes nos últimos 25 anos, existindo inclusive vários projetos de 

arquitetura e de engenharia, mas que por causa das restrições orçamentais nunca foi levado a 

cabo. A pandemia apenas veio tornar ainda mais evidentes as fragilidades da construção e da 

arquitetura antiga e a falta de espaços de espera e de gabinetes de consulta. Com este 

investimento será edificado um segundo piso sobre as atuais instalações das consultas externas, o 

que possibilitará transferir as consultas de Pediatra a funcionar atualmente em contentores que já 

ultrapassaram o seu período de vida útil, encontrando-se muito degradados. Permitirá também 

instalar um espaço para consultas externas de medicina interna, mas de utilização polivalente, 

constituir um espaço dedicado às consultas de diabetologia, concentrando num mesmo espaço os 

cuidados pluridisciplinares que atualmente são prestados de modo disperso em diferentes locais 

do hospital, garantindo-se assim todas as regras de distanciamento e qualidade ao atendimento 

dos doentes com esta patologia crónica que é de alto risco para a infeção COVID. Passará também a 

ser disponibilizado um local para ensino de grupo a diabéticos e seus familiares. Com este 

aumento de espaço de consultas, pretendemos também contribuir para a melhoria das condições 

de formação do internato médico e assim favorecer a escolha desta instituição hospitalar por parte 

dos licenciados em medicina e, mesmo, de enfermagem. O facto de haver mais gabinetes de 

consulta permite que os internos dos últimos anos de especialidade possam ter um espaço para a 

realização das suas consultas nominais, de acordo com o regulamento dos internatos específicos, o 

que neste momento é de todo impossível para a maioria das especialidades. Este investimento terá 

um valor estimado de 1.446.100€, e foi submetida candidatura a financiamento comunitário que 

aguarda parecer favorável, prevendo-se que seja aprovado no segundo trimestre de 2021, período 

durante o qual se prevê iniciar os procedimentos concursais dos projectos de execução e 

engenharia e assim iniciar-se a empreitada de construção no segundo semestre de 2021. 

Apresenta-se no quadro seguinte o plano plurianual de investimentos. Note-se que, tendo em 

conta o contexto de incerteza, não são elencados novos investimentos para o ano de 2022 e 2023. 
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FUNDOS 
PRÓPRIOS 

FEDER TOTAL
FUNDOS 

PRÓPRIOS 
FEDER TOTAL

1.689.680 563.227 168.968 957.485 1.126.453 0 0 0 0 0

935.897 311.966 46.795 265.171 311.966 46.795 265.171 311.966 0 0

1.000.000 0 150.000 850.000 1.000.000 0 0 0 0 0

261.290 0 39.194 222.097 261.290 0 0 0 0 0

952.143 666.500 0 285.643 285.643 0 0 0 0 0

4.839.010 1.541.692 404.956 2.580.396 2.985.352 46.795 265.171 311.966 0 0

1.446.100 0 108.458 614.593 723.050 108.458 614.593 723.050 0 0

1.604.500 0 80.225 454.608 534.833 160.450 909.217 1.069.667 0 0

3.050.600 0 188.682 1.069.201 1.257.883 268.908 1.523.809 1.792.717 0 0

265.000 0 0 0 0 39.750 225.250 265.000 0 0

150.000 0 0 0 0 22.500 127.500 150.000 0 0

200.000 0 0 0 0 18.000 102.000 120.000 80.000 0

615.000 0 0 0 0 80.250 454.750 535.000 80.000 0

226.500 66.000 46.500 0 46.500 21.000 0 21.000 31.500 61.500

2.708.038 1.078.038 225.000 0 225.000 415.000 0 415.000 405.000 585.000

120.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0

3.054.538 1.144.038 271.500 0 271.500 436.000 0 436.000 556.500 646.500

11.559.148 2.685.730 865.139 3.649.596 4.514.735 831.952 2.243.730 3.075.683 636.500 646.500

Aquisição 4 estações saúde oral

Total de Investimentos não candidatados 

Total de Investimentos

Requalificação do C.S. de Moura

Construção do Bloco de Partos

Total de Investimentos a candidatar em 2021

Pintura de edificios

Aquisição de Equipamentos Médicos

Total de Investimentos aprovados

Ampliação de Consultas Externas no HJJF

Construção do Centro de Saúde de Ourique

Total de Investimentos candidatados em aprovação

Reconversão do sistema de fornecimento 
automático de medicamentos

Aquisição de Ressonância Magnética Nuclear

Construção de Extensão de Saúde em Rio de Moinhos

Remodelação e Ampliação da UCIP

2023
Anos 

seguintes

Construção de Centro de Saúde Vidigueira

Unificação de comunicações na ULSBA

Descrição do Investimento
Valor Total 

do 
Investimento

Distribuição do Investimento por anos e tipo de financiamento

Anos 
Anteriores

2021 2022
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9. PLANO DE REESTRUTURAÇÃO E REDUÇÃO DE CUSTOS 

REDUÇÃO DE GASTOS OPERACIONAIS, GASTOS COM CONSULTORIA, COMUNICAÇÕES, AJUDAS DE CUSTOS, 

DESPESAS DE DESLOCAÇÃO E ALOJAMENTO  

O Despacho conjunto de 4 de Setembro de 2020 vem adaptar o Despacho n.º395/2020-SET, relativo 

às instruções para a elaboração dos Instrumentos Previsionais de Gestão de 2021 (IEIPG) às 

entidades públicas empresariais (EPE) integradas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e vem 

acomodar os impactos na atividade e nos gatos da pandemia de Covid-19. Esse despacho conjunto 

vem estabelecer que para efeitos do cumprimento do ponto “3. Princípios Financeiros” dos IEIPG, os 

indicadores de gastos a considerar para avaliação da eficiência operacional são os seguintes: 

1. O rácio dos gastos operacionais anuais pelo indicador de produção anual de 2021 deve 

ser inferior ao verificado em 2020. O indicador de produção a utilizar para o cálculo do 

rácio é o n.º de doentes padrão que é obtido como média ponderada na qual as quantidades 

são o número de doentes ou atos médicos por linha de atividade e os ponderadores são os 

utilizados no cálculo do doente padrão de 2020;  

2. O conjunto dos gastos com horas extraordinárias e prestações de serviços médicos não deve 

ser superior aos estimados para o ano de 2020; 

3. Os gastos com as aquisições de serviços e fornecimentos externos não podem ser superiores 

aos estimados para o ano de 2020; 

4. Os gastos com o pessoal previstos para 2021 não podem exceder a despesa que se estima 

executar em 2020, salvo no montante das despesas decorrentes dos novos recrutamentos 

previstos no disposto no Programa de Estabilização Económica e Social aprovado pela 

resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020 (medida 3.1.2 - Valorização dos profissionais 

do Serviço Nacional de Saúde – assistentes operacionais e assistentes técnicos e médicos de 

saúde pública.). 

5. Os gastos com o pessoal previstos para 2021 podem exceder as despesas com pessoal 

estimadas para 2020, no exato montante em que diminuam os gastos com as aquisições de 

serviços e fornecimentos externos. 

6. Os gastos com comunicações, deslocações, ajudas de custo e alojamento, bem como os 

associados à frota automóvel e com a contratação de estudos, pareceres, projetos e 

consultoria, em valores não superiores aos estimados para o final de 2020.  
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A comparação entre os anos de 2021 e 2020 evidencia um acréscimo de 0,7% do conjunto das 

despesas com os consumos de medicamentos, materiais e outros produtos, com a contratação de 

fornecimentos e serviços e com as despesas com pessoal. O aumento de gastos acompanha o 

aumento de produção resultante do programa de recuperação da atividade assistencial. Na verdade, 

tanto o rácio dos gastos operacionais pelo volume de negócios, como o rácio dos gastos operacionais 

pelos doentes padrão têm uma evolução favorável em 2021 face ao que estimamos registar em 2020.  

Quadro 9.1: Plano de Redução de Custos 2021 – Gastos Operacionais e comparação com execução anos anteriores 

PRC 
Euros 

Previsão 2021 Estimado 2020 2019 
Variação 

2021/2020 
% 

(1) CMVMC 14.957.890 14.189.758 13.350.369 768.132 5,4% 

(2) FSE 27.178.522 27.191.853 25.275.299 -13.331 0,0% 
(3) Gastos com o pessoal  - corrigidos de 
indemnizações, reposições de direitos e outras 
valorizações remuneratórias 

59.365.691 59.369.252 54.127.558 -3.561 0,0% 

(3.i) Indemnizações pagas por rescisão 3.887 3.887 3.250 247 10% 

(3.ii) Valorizações Remuneratórias 299.475 300.000 372.796 188.713 62% 

(4) Gastos Operacionais deduzidas as valorizações 
remuneratórias e as indeminizações a) = 
(1)+(2)+(3) - 3i - 3ii 

101.502.103 100.750.863 92.753.226 751.240 0,7% 

(5) Volume de Negócios  92.070.125 90.403.394 82.049.403 1.666.731 1,8% 

(6) Doentes padrão - Produção Total 11.330 9.503 14.016 1.827 19,2% 

(7) Doentes padrão - Produção SNS 11.017 9.187 13.431 1.830 19,9% 

      

(8) GO/Doentes Padrão = (4)/(6) 8.959 10.602 6.618 -1.643 -15,5% 

(9) GO/VN = (4)/(5) 1,10 1,11 1,13 -0,01 -1,1% 

a) Para aferir o grau de cumprimento das medidas de redução de gastos operacionais (CMCMC + FSE + Gastos com pessoal) não são 
considerados os gastos com as indemnizações por rescisão, o efeito da reversão das reduções remuneratórias, nem o efeito do disposto 
nos artigos 20.º e 21.º da LOE 2017, nem a reposição dos direitos previstos em instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e 

outras valorizações remuneratórias. 
b) O volume de negócios é corrigido dos subsídios à exploração e das indemnizações compensatórias.  

 

Quadro 9.2: Plano de Redução de Custos 2021 – Gastos Específicos -  comparação com execução anos anteriores 

PRC 
Euros 

Previsão 2021 Estimado 2020 2019 
Variação 

2021/2020 
% 

Comunicação 150.736 150.836 151.423 -100 -0,1% 

Deslocações/Estadas 27.202 28.860 31.023 -1.658 -5,7% 

Ajudas de custo 100.821 100.821 120.947 0 0,0% 

Gastos com a frota automóvel 364.712 364.897 365.360 -185 -0,1% 

Sub-Total 492.735 494.578 517.330 -1.843 -0,4% 
Gastos com a contratação de estudos, pareceres, 
projetos e consultoria 31.291 48.228 19.067 -16.937 -35,1% 

      

Prevemos que em 2021 seja possível reduzir-se ligeiramente os gastos com o conjunto do encargos 

tidos com as viaturas, as deslocações e estadas, as ajudas de custos e o alojamento. 
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Para 2021 prevemos que os gastos com as deslocações e estadas registem uma redução de 5,7% 

face ao valor registado em 2020. Já em relação às ajudas de custos não deve haver alterações nos 

gastos anuais, e o mesmo deve acontecer com os Gastos com a frota automóvel, que mantém os 

mesmos 63 veículos existentes em 2020, e ainda com os gastos com as Comunicação. 

Quanto às despesas com projetos e consultoria, estão inscritos em orçamento 31.291€, quase 

menos 35% que os 48.228€ que estimamos gastar em 2020. 

REDUÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS 

O número de trabalhadores previstos existirem na ULSBA no final de 2021, não incluindo 

prestadores de serviços, é de 1.836, mais 44 trabalhadores que os que se estima existirem no 

final do ano de 2020.  

Quadro 9.3: Plano de Redução de Custos – Número de Efetivos – sem prestadores de serviços 

PRC 
Previsão 

2021 
Estimativa 

2020 
Execução 

2019 
Variação 

2020/2019 

Número Total de RH 1.836 1.792 1.717 44 +2,5% 

N.º de Órgãos Sociais 6 6 5 0 0,0% 

N.º de cargos de direção sem O.S 12 12 12 0 0,0% 

Nº de Efetivos sem O.S e sem cargos de 
direção 

1.818 1.774 1.700 44 2,5% 

Gastos com Dirigentes / Gastos com 
Pessoal 

1,75% 1,75% 1,63% - 0,0% 

 

 
Quadro 9.4- Plano de Redução de Custos -Evolução de trabalhadores por grupo profissional 

Grupo Profissional 
Previsto 

2021 
Estimado 

2020  

Execução 

2019 

Execução 

2018 

Execução 

2017 

Variação 

2021/ 

2020  

Conselho de Administração 6 6 5 5 5 0 

Pessoal Dirigente  12 12 12 12 12 0 

Médicos 168 153 146 151 155 15 

Enfermagem  627 619 600 584 559 8 

Técnicos Superiores Saúde 29 29 29 29 31 0 

Técnicos Superiores 60 50 51 47 46 10 

Informática e outros  18 18 18 19 19 0 

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 140 136 130 129 126 4 

Assistentes Técnicos 274 263 248 247 246 11 

Assistentes Operacionais 430 442 419 395 396 -12 

Médicos em formação 72 64 59 63 57 8 

TOTAL 1.836 1.792 1.717 1.680 1.652 44 

TOTAL, excluindo médicos em 

formação 
1.764 1.728 1.658 1.617 1.595 36 



 

2�  
 

 

Não é possível dar cumprimento aos princípios de referência constantes das instruções dos IPG para 

2021 que determinam não poder registar-se um aumento do número de trabalhadores, relativamente ao 

existente em 2020 (ponto 4.1). Contudo, é cumprido o requisito de que os gastos com pessoal, corrigidos 

dos encargos decorrentes das indeminizações por rescisão e dos impactos das valorizações 

remuneratórias (ponto 3. PRC) não devam ser superiores aos valores estimados para 2020.  

Quadro 9.5: Plano de Redução de Custos – Gastos com Recursos Humanos e comparação com execução anos anteriores 

PRC 
Previsão 

2021 
Estimado 

2020 
Execução 

2019 
Variação 2021/2020 

Absoluta % 

Gastos Totais com Pessoal = 

(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 
59.669.053 59.673.139 54.503.605 -4.086 0,0% 

(a) Gastos com órgãos sociais 444.264 444.264 395.221 0 0,0% 

(b) Gastos cargos de direção 597.131 597.131 495.825 0 0,0% 

(c) Remunerações do Pessoal 47.390.371 47.611.703 43.054.665 -221.332 -0,5% 

(i) Vencimento Base+Sub.Férias e 
Natal 

35.415.181 34.523.603 33.161.987 891.578 2,6% 

(ii) Outros Subsídios 11.574.894 12.687.279 9.398.936 -1.112.385 -8,8% 

(iii) Impacto estimado com 
valorizações remuneratórias  

299.475 300.000 372.796 -525 -0,2% 

(d) Benefícios pós-emprego 48.236 48.236 50.139 0 0,0% 

(e) ajudas de custo 100.821 100.821 120.947 0 0,0% 

(f) Restantes Encargos 11.084.343 10.867.097 10.383.558 217.246 2,0% 

(g) Rescisões/Indemnizações 3.887 3.887 3.250 0 0,0% 

Gastos Totais com Pessoal sem 
impacto das medidas identificadas 
em iii) e g)  

59.365.691 59.369.252 54.127.558 -3.561 0,0% 

 

10. ORÇAMENTOS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Os orçamentos e demonstrações financeiras propostos apresentam-se no referencial 

contabilístico SNC-AP e evidenciam a evolução prevista para um período de três anos, com 

comparação entre a execução de 2020, o orçamentado para 2021, bem como o previsto para 

2023 e 2022. Note-se que o orçamento para 2020 não é idêntico ao que está acordado no mais 

recente Contrato-Programa celebrado, pois à data, por indisponibilidade de tempo, a Tutela 

não exigiu que fosse apresentada uma proposta que acomodasse com rigor todas as despesas 

com a pandemia, pelo que o Orçamento persente no Contrato é insuficiente. 

 



 

 22  
 

10.1. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS  

Quadro 10.1: Valor dos Investimentos previstos iniciar em 2021, por rúbrica contabilista 

Unidade Monetária: Euros 
Valor Total 
do Projeto 

Valor a 
realizar em 

2021 

432-
Edifícios e 

outras 
construções  

4333 -Equip. 
Básico – 

Específico dos 
Serviços de Saúde 

4331-
Equipam. 

informático 

435-Equip. 
Administrativo 

 

 

Total de Projetos com Candidatura Aprovada   7.889.610 4.243.235 2.561.168 1.177.479 401.882 102.706 

       
 

Construção de Centro de Saúde em Vidigueira   1.689.680 1.126.453 698.514 247.932 81.116 98.891 

Unificação de comunicações na ULSBA   935.897 311.966 0 0 311.966 0 

Instalação de Ressonância Magnética   1.000.000 1.000.000 200.000 800000 0 0 

Construção de Extensão de Saúde em Rio de Moinhos   261.290 261.290 188.129 69.346 0 3.815 

Remodelação e Ampliação da UCIP   952.143 285.643 216.643 60.200 8.800 0 

Ampliação de Consultas Externas no HJJF   1.446.100 723.050 723.050 0 0 0 

Construção do Centro de Saúde de Ourique   1.604.500 534.833 534.833   
 

 
       

 

Investimentos sem projetos candidatados   271.500 271.500 46.500 225.000 0  

Aquisição de Diversos Equipamentos Médicos   225.000 225.000 0 225.000 0  

Pintura de edifícios dos centros de saúde   46.500 46.500 46.500 0 0  

       

 

Total de investimentos por rubrica   8.161.110 4.514.735 2.607.668 1.402.479 401.882 102.706 
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10.2. ORÇAMENTO ECONÓMICO  

GASTOS 2019    2020 2021 2022 2023 % 
2021/2020  (Execução)  (Estimado) (Previsão) (Previsão) (Previsão) 

    
 

        

61-Custo das Mercadorias Vendidas e 
Matérias Consumidas 

13.350.369   14.189.758 14.957.890 14.854.864 14.851.098 5,4% 

6124-Matérias de consumo específico dos 
serviços de saúde 

13.350.369   14.189.758 14.957.890 14.854.864 14.851.098 5,4% 

61241-Produtos Farmacêuticos 9.303.006   9.696.337 9.686.509 9.584.733 9.582.645 -0,2% 

612411-Medicamentos 7.723.423   8.182.562 8.025.621 7.924.126 7.923.855 -1,9% 

612412/9-Reagentes/Outros prod. farmacêut. 1.579.583   1.513.775 1.660.888 1.660.607 1.658.790 +9,7% 

61242-Material consumo clínico 3.562.409   4.011.152 4.787.129 4.786.952 4.786.541 19,3% 

61243-Material consumo hoteleiro 184.557   187.354 186.531 186.124 185.768 -0,4% 

616244-Material consumo administrativo 162.375   158.498 162.235 161.947 161.543 2,4% 

61245-Material manutenção e conservação 132.163   131.019 130.099 129.866 129.412 -0,7% 

61249-Outro material de consumo 5.860   5.398 5.387 5.242 5.189 -0,2% 
  

  
  

 
  

62-Fornecimentos e serviços externos 25.275.299  27.191.853 27.178.522 25.164.375 24.596.107 0,0% 
  

  
  

 
  

621-Subcontratos e concessões de serviços 11.283.913   12.884.095 13.647.221 11.549.443 11.120.680 5,1% 

62111-Meios complementares diagnóstico 5.800.299   7.202.614 7.905.920 5.912.705 5.661.068 9,8% 

62112-Meios complementares terapêutica 4.396.038   4.404.871 4.401.786 4.399.669 4.397.107 -0,1% 

62115/9-Internamentos/SIGIC e Outros 
subcontratos 

936.571  913.749 932.438 930.913 929.913 2,0% 

622-Serviços especializados 7.803.217  7.834.987 7.642.836 7.642.599 7.342.137 -2,5% 

6221-Trabalhos especializados 4.381.437 4.381.159 4.193.728 4.193.485 4.193.082 -4,3% 

6221911-Serviços Médicos prestados por 
empresas serviços médicos 

2.766.355  2.927.157 2.924.192 2.923.998 2.923.762 -0,1% 

622192-Serviços de Alimentação 997.744  998.855 908.436 908.128 907.832 -9,1% 

622193-Serviços de Lavandaria 385.591  420.292 395.851 395.501 395.225 -5,8% 

622199-Outros 108.387  101.836 99.836 99.614 99.287 -2,0% 
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GASTOS 2019    2020 2021 2022 2023 % 
2021/2020  (Execução)  (Estimado) (Previsão) (Previsão) (Previsão) 

6222-Publicidade, comunicação e imagem 18.731  16.080 15.950 15.731 15.436 -0,8% 

6223-Vigilância e segurança 574.579  608.587 601.924 601.663 601.294 -1,1% 

6224-Honorários 1.924.518   1.687.338 1.685.437 1.685.129 1.684.855 -0,1% 

6226-Conservação e reparação 903.358 
 

936.207 934.439 934.138 933.861 -0,2% 

623-Materiais de consumo 48.986 
 

47.346 45.128 44.912 44.746 -4,7% 

624-Energia e fluidos 1.662.198 
 

1.811.728 1.711.094 1.710.867 1.710.738 -5,6% 

625-Deslocações, estadas e transportes 2.946.108 
 

3.138.226 2.878.622 2.863.222 2.852.527 -8,3% 

6255-Transporte de doentes 2.914.230  3.108.605 2.850.655 2.835.437 2.824.938 -8,3% 

626-Serviços diversos 1.351.616  1.475.471 1.353.621 1.353.332 1.353.021 -8,3% 

6261-Rendas e alugueres 211.576  331.411 330.958 330.719 330.504 -0,1% 

6262-Comunicação 151.423  150.836 150.736 150.510 150.212 -0,1% 

6267-Limpeza, higiene e conforto 851.012  911.439 911.158 910.836 910.491 0,0% 
    

 
         

63-Custos com o pessoal 54.503.604   59.673.139 59.669.053 58.420.735 58.085.019 0,0% 
    

 
        

631-Remunerações dos órgãos directivos 395.221   444.264 444.264 444.264 444.264 0,0% 
    

 
        

632-Remunerações de pessoal 43.671.437   48.309.655 48.088.323 46.872.309 46.468.468 -0,5% 

6321-Remunerações certas e permanentes 35.760.410   37.211.181 38.133.687 38.126.791 38.218.055 2,5% 

6322-Abonos variáveis ou eventuais 7.911.027   11.098.474 9.954.636 8.745.518 8.250.413 -10,3% 

6322041-Horas Extraordinárias 4.588.766   5.550.976 5.079.057 4.592.879 4.510.920 -8,5% 

6322042-Prevenções 677.092   709.957 709.957 709.761 709.555 0,0% 

632207-Subsídio de trabalho noturno e de turno 1.852.913   2.385.396 2.413.477 2.376.480 2.001.966 1,2% 

632299-Outros abonos variáveis  509.175   2.133.755 1.433.755 749.035 711.835 -32,8% 

6322991-SIGIC 465.452   1.583.833 1.083.833 594.717 580.120 -31,6% 

635-Encargos sobre remunerações 9.910.355   10.472.922 10.690.168 10.682.229 10.682.539 2,1% 

636-Seguros Acidentes no trabalho  96.061   54.595 54.595 54.419 54.125 0,0% 

637-Gastos de ação social 55.526   14.895 14.895 14.637 90.135 0,0% 

638/9-Outros encargos com o pessoal e sociais 321.616   324.685 324.685 300.865 293.637 0,0% 
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GASTOS 2019    2020 2021 2022 2023 ∆% 
2021/2020  (Execução)  (Estimado) (Previsão) (Previsão) (Previsão) 

    
 

         

64-Gastos de depreciação e de amortização 1.719.243   1.859.490 2.184.827 2.184.629 2.184.438 17,5% 
    

 
         

65- Perdas por imparidade 109.461   193.908 193.733 193.142 192.753 -0,1% 
    

 
         

 66 - Perdas por reduções de justo valor 0   0 0 0  - 
    

 
         

67-Provisões do exercício 302.442   102.100 105.202 104.836 104.532 3,0% 
    

 
         

68-Outros Gastos e perdas  5.882.969   1.341.235 1.327.048 1.325.615 1.323.915 -1,1% 
    

 
         

69- Gastos e perdas por juros e outros  39.122   46.893 40.045 39.869 99.428 -14,6% 
    

 
         

Total Gastos  101.182.509   104.598.376 105.656.320 102.288.065 101.437.290 3,4% 

 

 

RENDIMENTOS 
2019 

(Execução)  

2020 
(Estimado) 

2021 
(Previsão) 

2022 
(Previsão) 

2023 
(Previsão) 

Acréscimo 
% 

2020/2019 
    

  
    

70-Impostos, contribuições e taxas 1.649.947 
 

918.221 909.440 910.800 911.864 -1,0% 
  

   
    

72-Prestações de serviços 80.399.370  89.485.085 91.160.585 91.163.638 91.165.905 1,9% 

72011 - SNS Contrato-programa 79.968.333 89.043.557 90.713.646 90.713.646 90.713.646 1,9% 

72012 -Financiamento Vertical (ACSS) 95.779 15.439 15.936 15.936 15.936 0% 

72013 - Outras Entidades Responsáveis 335.258 426.089 431.003 434.056 436.323 1,2% 
 

       

75-Transf. e subsídios correntes obtidos 184.089  185.000 182.203 181.910 181.550 -1,5% 

 
       

76 - Reversões 4.530.458  546.926 178.471 179.336 180.208 -67,4% 

 
       

78 - Outros rendimentos e ganhos operacionais 2.495.217  1.668.964 1.665.044 1.667.734 1.668.918 -0,2% 
 

       

79-Juros, dividendos e outros rendimentos similar 381  385 390 390 390 1,3% 
 

        

Total Rendimentos e Ganhos 89.259.548  92.804.669 94.096.233 94.103.908 94.108.935 1,4% 
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10.3. RESULTADOS DO EXERCÍCIO 

 

Demonstração de Resultados  
2019 

(Execução) 
  

2020 
(Estimado) 

2021 
(Previsão) 

2022 
(Previsão) 

2023 
(Previsão) 

Acréscimo 
% 

2021/2020 

Resultados Operacionais -11.885.586   -11.762.865 -11.535.963 -8.160.280 -7.244.913 -1,9% 
  

  
        

Resultado Líquido do Exercício antes 
de impostos 

-11.922.961   -11.793.707 -11.560.087 -8.184.157 -7.328.355 -2,0% 
  

  
        

Resultado Operacional (EBITDA) -10.177.388   -9.903.375 -9.351.136 -5.975.651 -5.060.475 -5,6% 
  

  
        

Resultado Líquido do Exercício  -12.022.636   -11.866.227 -11.630.087 -8.254.157 -7.398.355 -2,0% 

 

 

  



 

 2D  
 

10.4. BALANÇO PREVISIONAL 

7.4.1 ATIVO 
 

  

2019  
(Execução) 

 
2020 

(Estimado) 
2021 

(Previsão) 
2022 

(Previsão) 
2023 

(Previsão) 

Acréscimo 
% 

2021/2020 

Ativo 56.755.124  52.643.221 55.728.222 56.635.654 55.110.835 5,9% 

Ativo Não Corrente 23.169.046  25.715.626 28.082.735 29.008.771 27.497.255 9,2% 

Ativos fixos tangíveis 22.989.315  25.468.371 27.798.279 28.689.333 27.141.395 9,1% 
Ativos intangíveis 56.554  97.890 105.302 109.412 115.821 7,6% 
Outros ativos financeiros 123.177  149.365 179.154 210.026 240.039 20% 

Ativo corrente 33.586.078  26.927.595 27.645.487 27.626.883 27.613.580 2,7% 

Inventários 3.338.498  3.144.935 3.152.000 3.167.825 3.168.920 0,2% 
Clientes, contribuintes e utentes 1.279.475  2.074.120 2.001.616 2.000.869 2.000.142 -3,5% 
Estado e Outros Entes Públicos 242.319  286.457 385.000 371.894 365.433 34,4% 
Outras contas a receber 28.368.311  21.025.017 21.704.805 21.685.294 21.680.709 3,3% 
Diferimentos 3.155  0 0 0 0 -100% 
Caixa e depósitos 354.320  397.066 402.066 401.001 398.376 1,3% 
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7.4.1 PASSIVO E CAPITAIS PRÓPRIOS 

 

 
2019 

 (Execução) 

 2020 
(Previsão) 

2021 
(Previsão) 

2022 
(Previsão) 

2023 
(Previsão) 

Acréscimo 
% 

2021/2020 

Total do Património Líquido e Passivo 56.755.124  52.643.221 55.728.222 56.635.654 55.110.835 5,6% 

Património Líquido -17.316.394  -21.797.878 -31.227.186 -35.944.002 -42.272.802 43% 

Património/ Capital 88.400.000  88.400.000 88.400.000 88.400.000 88.400.000 0% 
Reservas 7.286  7.286 7.286 7.286 7.286 0% 
Resultados Transitados -115.254.157  -122.573.422 -134.439.649 -146.069.736 -154.323.893 10% 
Excedentes de revalorização 9.398.267  9.398.267 9.398.267 9.398.267 9.398.267 0% 
Outras variações no património líquido 12.154.846  14.836.218 17.036.997 20.574.338 21.643.893 15% 
Resultado líquido do período -12.022.636  -11.866.227 -11.630.087 -8.254.157 -7.398.355 -2% 

Passivo 74.071.519  74.441.099 86.955.408 92.579.656 97.383.637 17% 

Passivo não 
corrente 

Passivo não corrente 613.161  420.719 450.717 448.718 446.910 7% 

Provisões 613.161  420.719 450.717 448.718 446.910 7% 

 
Passivo 
Corrente 

Passivo Corrente 73.458.358  74.020.380 86.504.691 92.130.938 96.936.727 17% 

Fornecedores 12.884.327  18.853.627 29.259.359 38.232.163 44.459.219 55% 

Adiantamentos de clientes, 
contribuientes e utentes 

41.698.257  32.269.263 33.007.526 30.323.096 31.391.656 2% 

Estado e Outros Entes Públicos 1.814.564  2.164.578 2.170.300 2.169.432 2.209.876 0% 
Fornecedores de investimento 261.339  2.939.856 2.084.203 2.185.976 2.895.432 -29% 
Outras contas a pagar 16.799.871  17.793.056 19.983.303 19.220.271 15.980.544 12% 
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10.5. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL  

 
2019 

(Execução) 
 

2020 
(Previsão) 

2021 
(Previsão) 

2022 
(Previsão) 

2023 
(Previsão) 

Acréscimo 
% 2021/2020 

Fluxos de caixa das actividades operacionais     
 

 
 

Recebimentos de clientes 83.817.177  89.120.265 90.893.866 90.894.718 90.895.125 2% 
Recebimentos de transferências e subsídios correntes 174.569  172.011 180.230 0 0 - 
Recebimentos de utentes 1.508.087  1.380.209 903.726 904.126 904.458 -35% 
Pagamentos a fornecedores -36.754.436  -36.756.727 -33.314.726 -33.474.365 -34.093.535 -10% 
Pagamentos ao pessoal -54.655.927  -59.602.831 -59.632.304 -58.401.230 -58.079.310 0% 

Caixa gerada pelas operações -5.910.530  -5.687.073 -969.208 -76.751 -373.262 -83% 

Outros recebimentos/pagamentos 675.671  2.178.905 2.056.836 1.077.068 1.027.068 39% 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) -5.234.859  -3.508.168 1.087.628 1.000.317 653.806 -127% 

Fluxos de caixa das atividades de investimento     
 

 
 

Pagamentos respeitantes a: -2.572.776  -4.038.132 -4.688.691 -3.132.906 -695.242 62% 

Ativos fixos tangíveis -2.499.644  -3.983.970 -4.630.272 -3.074.400 -636.600 63% 
Ativos intangíveis -37.480  -21.712 -25.600 -25.551 -25.432 18% 
Propriedades de investimento 0  0 0 0 0 

 
Investimentos financeiros -35.652  -32.450 -32.819 -32.955 -33.210 1% 
Outros ativos     

 
 

 
Recebimentos provenientes de: 1.728.446  2.833.413 3.648.063 2.167.341 69.555 35% 

Ativos fixos tangíveis 0  0 0 0 0 
 

Ativos intangíveis 0  0 0 0 0 
 

Propriedades de Investimento 0  0 0 0 0 
 

Investimentos financeiros 0  0 0 0 0 
 

Outros ativos 0  0 0 0 0 
 

Subsídios ao investimento 1.728.066  2.833.391 3.648.063 2.167.341 69.555 35% 
Transferências de capital 0  0 0 0 0 

 
Juros e rendimentos similares 381  22 0 0 0 -100% 

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) -844.329  -1.204.719 -1.040.628 -965.565 -625.687 199% 
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2019 

(Estimado) 
 2020 2021 2022 2023 

Acréscimo 
% 2021/2020 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento       
 

Recebimentos provenientes de: 5.909.694  4.784.391 5.000 0 0 - 

Financiamentos obtidos 0  0 0 0 0 - 
Realizações de capital e de outros instrumentos 
capital 

0  0 0 0 0 - 

Cobertura de prejuízos 5.909.694  4.703.371 0 0 0 - 
Doações 0  81.020 5.000 0 0 -94% 
Outras operações de financiamento 0  0 0 0 0 - 

Pagamentos respeitantes a: -43.110  -28.758 -47.000 -35.817 -30.744 63,0% 

Financiamentos obtidos 0  0 0 0 0 
 

Juros e gastos similares -43.110  -28.758 -47.000 -35.817 -30.744 63% 
Dividendos 0  0 0 0 0 

 
Reduções de capital e de outros instru. capital 0  0 0 0 0 

 
Outras operações de financiamento 0  0 0 0 0 

 
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) 5.866.584  4.755.633 -42.000 -35.817 -30.744 -101% 

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) -212.605  42.746 5.000 -1.065 -2.625 -88% 

Efeito das diferenças de câmbio     
 

 
 

Caixa e seus equivalentes no início do período 566.924  354.320 397.066 402.066 401.001 12% 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 354.320  397.066 402.066 401.001 398.376 1% 

 
 

10.6. ORÇAMENTO DE CAIXA – RECEITA E DESPESA 
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11. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS TRIMESTRAL-2021 

 

   2021 

2020 
RENDIMENTOS E GASTOS 1ºTRIM 2ºTRIM 3ºTRIM 4ºTRIM 

Prestação de Serviços SNS 22.682.145 45.364.291 68.046.436 90.729.582 89.058.996 

Prestação de Serviços – Outras 
Entidades 

107.751 215.502 323.252 431.003 426.089 

Taxas Moderadoras e Vendas 227.348 454.610 682.091 909.540 918.309 

Transferências e subsídios correntes 
obtidos 

45.551 91.102 136.652 182.203 185.000 

Custos das mercadorias vendidas e 
matérias consumidas 

-3.739.473 -7.478.945 -11.218.418 -14.957.890 -14.189.758 

Fornecimentos e serviços externos -6.794.631 -13.589.261 -20.383.892 -27.178.522 -27.191.853 

Gastos com pessoal -14.917.263 -29.834.527 -44.751.790 -59.669.053 -59.673.139 

Imparidades de dívidas a receber e 
inventários 

-30.100 -60.199 -90.299 -120.398 -120.477 

Imparidades de inventários 0 0 0 -73.335 -73.431 

Outros rendimentos e ganhos 1) 415.702 831.404 1.247.106 1.662.808 1.666.728 

Reversões de imparidades (sobras, 
reduções de amortizações) 

44.618 89.236 133.853 178.471 546.926 

Provisões -26.301 -52.601 -78.902 -105.202 -102.100 

Outros gastos e perdas 2) -335.086 -670.172 -1.005.257 -1.340.343 -1.354.665 

EBITDA -2.319.737 -4.639.560 -6.959.166 -9.351.136 -9.903.375 

Gastos/reversões de depreciação e 
amortização 

-546.207 -1.092.414 -1.638.620 -2.184.827 -1.859.490 

Resultado operacional  
(antes de gastos de 
financiamento e impostos) 

-2.865.944 -5.731.973 -8.597.786 -11.535.963 -11.762.865 

Juros e gastos similares suportados -6.688 -13.375 -20.063 -26.750 -33.463 

Juros e gastos similares obtidos 657 1.313 1.970 2.626 2.621 

Imposto sobre o Rendimento 0 0 0 -70.000 -72.520 

Resultado líquido do exercício -2.859.257 -5.718.598 -8.577.724 -11.630.087 -11.866.227 
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12. BALANÇO PREVISIONAL TRIMESTRAL-2021 

  

Trim 1 Trim 2 Trim 3 31-dez-2021 31-dez-2020 

Ativo 53.262.904 53.815.444 54.867.984 55.728.222 52.643.221 

Ativo Não Corrente 26.155.836 26.528.904 27.401.971 28.082.735 25.715.626 

Ativos fixos tangíveis 25.899.281 26.263.048 27.126.815 27.798.279 25.468.371 

Ativos intangíveis 99.743 101.596 103.449 105.302 97.890 

Outros ativos financeiros 156.812 164.260 171.707 179.154 149.365 

Ativos por impostos diferidos      

Ativo corrente 27.107.068 27.286.541 27.466.014 27.645.487 26.927.595 

Inventários 3.146.701 3.148.468 3.150.234 3.152.000 3.144.935 

Clientes, contribuintes e utentes 2.055.994 2.037.868 2.019.742 2.001.616 2.074.120 

Estado e Outros Entes Públicos 311.093 335.729 360.364 385.000 286.457 

Outras contas a receber 21.194.964 21.364.911 21.534.858 21.704.805 21.025.017 

Diferimentos 0 0 0 0 0 

Caixa e depósitos 356.915 356.915 356.915 402.066 397.066 

 

 Trim 1 Trim 2 Trim 3 31-dez-2021 31-dez-2020 

Total do Património Líquido e 
Passivo 

53.262.904 53.815.444 54.867.984 55.728.222 52.643.221 

Património Líquido -23.756.940 -25.716.087 -28.675.017 -31.227.186 -21.797.878 

Património/ Capital 88.400.000 88.400.000 88.400.000 88.400.000 88.400.000 

Reservas 7.286 7.286 7.286 7.286 7.286 

Resultados Transitados -134.439.649 -134.439.649 -134.439.649 -134.439.649 -122.573.422 

Excedentes de revalorização 9.398.267 9.398.267 9.398.267 9.398.267 9.398.267 

Outras variações no património 
líquido 

15.736.413 16.636.608 16.536.802 17.036.997 14.836.218 

Resultado líquido do período -2.859.257 -5.718.598 -8.577.724 -11.630.087 -11.866.227 

Passivo 77.019.844 79.531.531 83.543.002 86.955.408 74.441.099 

Passivo não corrente 428.219 435.718 443.218 450.717 420.719 

Provisões 428.219 435.718 443.218 450.717 420.719 

Passivo Corrente 76.591.625 79.095.813 83.099.784 86.504.691 74.020.380 

Fornecedores 21.992.474 27.702.152 31.411.375 29.259.359 18.853.627 

Adiantamentos de clientes, 
contribuientes e utentes 

29.250.458 25.035.024 27.705.237 33.007.526 32.269.263 

Estado e Outros Entes Públicos 2.166.009 2.167.439 1.168.870 2.170.300 2.164.578 

Fornecedores de investimento 2.975.943 3.312.030 2.148.116 2.084.203 2.939.856 

Outras contas a pagar 20.206.742 20.879.169 20.666.187 19.983.303 17.793.056 

Diferimentos 0 0 0 0 0 
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13.DEMONST. DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL TRIMESTRAL-2020 

 Trim 1 Trim 2 Trim 3 31-dez-2021 31-dez-2020 

Fluxos de caixa das actividades operacionais 
Recebimentos de clientes 22.723.467 45.446.933 68.170.400 90.893.866 89.120.265 
Recebimentos de utentes 225.932 451.863 677.795 903.726 1.380.209 
Recebimentos de transferências e 
subsídios correntes 

0 0 0 180.230 172.011 

Pagamentos a fornecedores -7.608.630 -15.217.249 -25.798.373 -33.314.726 -36.756.727 
Pagamentos ao pessoal -14.908.070 -29.816.152 -44.724.228 -59.632.304 -59.602.831 

Caixa gerada pelas operações 432.698 865.395 -1.674.407 -969.208 -5.687.073 

Outros recebimentos/pagamentos -25.791 -51.581 1.915.128 2.526.836 2.178.905 

Fluxos de caixa das atividades 
operacionais (a) 

406.907 813.814 240.721 1.557.628 -3.508.168 

Fluxos de caixa das atividades de investimento  

Pagamentos respeitantes a:           

Ativos fixos tangíveis -1.307.568 -2.615.136 -3.022.704 -4.630.272 -3.983.970 
Ativos intangíveis -6.400 -12.800 -19.200 -25.600 -21.712 
Propriedades de investimento 0 0 0 0 0 
Investimentos financeiros -8.205 -16.410 -24.614 -32.819 -32.450 
Outros ativos 0 0 0 0 0 

Recebimentos provenientes de:      

Ativos fixos tangíveis 0 0 0 0 0 
Subsídios ao investimento 927.016 1.854.032 2.861.047 3.648.063 2.833.391 
Transferências de capital 0 0 0 0 0 
Juros e rendimentos similares 0 0 0 0 22 

Fluxos de caixa das atividades de 
investimento (b) 

-395.157 -790.314 -205.471 -1.040.628 -1.204.719 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento 

Recebimentos provenientes de:      

Financiamentos obtidos 0 0 0 0 0 
Realizações de capital e de outros 
instrumentos de capital 

0 0 0 0 0 

Cobertura de prejuízos 0 0 0 0 4.703.371 
Doações 1.250 2.500 3.750 5.000 81.020 
Outras operações financiamento 0 0 0 0 0 

Pagamentos respeitantes a:      

Financiamentos obtidos 0 0 0 0 0 
Juros e gastos similares -11.750 -23.500 -35.250 -47.000 -28.758 
Outras operações de 
financiamento 

0 0 0 0 0 

Fluxos de caixa das atividades de 
financiamento (c) 

-10.500 -21.000 -31.500 -42.000 4.755.633 

Variação de caixa e seus 
equivalentes (a+b+c) 

1.250 2.500 3.750 5.000 42.746 

Efeito das diferenças de câmbio   
  

 
Caixa e seus equivalentes no início do 
período 

397.066 397.066 397.066 397.066 354.320 

Caixa e seus equivalentes no fim do 
período 

398.316 399.566 400.816 402.066 397.066 
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14.PARECER DO FISCAL ÚNICO AO ORÇAMENTO 
 
 
 
 
 

 


