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Mensagem do Presidente do Conselho de Administração 

 

O Presente relatório reflete os resultados da ULSLA, EPE no ano económico de 2018. 

A conjuntura dos últimos anos, no país e na instituição, tem influenciado e fletido os resultados da 

ULSLA numa trajetória indesejável, mas inevitável.  

O aumento de encargos com Recursos Humanos resulta essencialmente da determinação de 

normativos legais, bem como da insuficiência do mapa de pessoal, quer porque ele mesmo não está 

adequado às necessidades, quer pela dificuldade de fixação de profissionais que oneram com trabalho 

extraordinário. 

O aumento de encargos com fornecimentos de serviços externos, refere-se essencialmente, também, 

à aquisição de serviços altamente especializados para a prestação direta de cuidados de saúde, para 

colmatar a indisponibilidade de profissionais do mapa de pessoal, bem como a novos encargos com 

medicamentos, sobretudo os oncológicos e de doenças degenerativas. 

A falta de recursos humanos que afetou significativamente o cumprimento do Contrato programa, 

conjuntamente com greves relevantes de vários setores profissionais ao longo do ano que, de igual 

forma, contribuíram para penalizações no cumprimento dos objetivos de produção; A grande 

dependência de prestadores em áreas muito diferenciadas, continua a ter um impacto negativo muito 

considerável. 

O financiamento por capitação, apesar de ter sido melhorado neste ano o respetivo valor, continua a 

ser insuficiente para suportar com equilíbrio as atividades atribuídas à ULSLA EPE, atendendo às 

circunstâncias da região abrangida e ao perfil da população que serve. 

Mas os resultados negativos que apresentamos, também incorporam melhorias significativas na 

prestação de cuidados e na segurança. Houve que iniciar um processo seletivo mas efetivo de inovação 

e de reposição de estruturas e equipamentos, atendendo à idade do HLA, com muitas estruturas em 

rutura e equipamentos em fim de vida; o recente Centro de Saúde de Sines com uma estrutura de 



   

 

 

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. 
Monte do Gilbardinho | 7540-230 Santiago do Cacém | Portugal 

Tel. Geral: 269 818 100 | Email: geral@ulsla.min-saude.pt | www.ulsla.min-saude.pt 

Página 4 de 152 

custos bem diferente da existente anteriormente; a construção da nova urgência do HLA; a renovação 

de todo o sistema de tecnologias de informação.  

O cumprimento dos normativos legais sobre remunerações que, neste ano, fixaram novos valores de 

“Ordenado Mínimo Nacional” com o respetivo impacto significativo nas atividades adquiridas a 

empresas externas, e a alteração da carga horária semanal para os trabalhadores em CIT, 

correspondendo a medidas socialmente justas e desejáveis, não tiveram a respetiva correção 

orçamental, afetando, por isso, os resultados. 

O Conselho de Administração, na senda dos objetivos em que se baseia a sua ação, prosseguirá no 

maior esforço de equilíbrio e sustentabilidade da instituição, por forma a maximizar os recursos, e 

respondendo às necessidades em saúde da população que lhe está acometida. 

 

 

Presidente do Conselho de Administração | Luis Matias  

Vogal Executivo do Conselho de Administração | António Pinheiro 

Diretor Clínico para a área de Cuidados de Saúde Primários | Horácio Feiteiro  

Diretora Clínica para a área de Cuidados de Saúde Hospitalares | Alda Pinto 

Enfermeiro Diretor | Amaro Pinto 
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1 Apresentação Geral 

1.1 Enquadramento 

A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. (ULSLA, E.P.E.) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 

238/2012, de 31 de outubro, por integração do Hospital do Litoral Alentejano, E.P.E. e do Agrupamento 

de Centros de Saúde do Alentejo Litoral (ACES Alentejo Litoral). 

A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. é uma unidade integrada na rede de prestação 

pública de cuidados de saúde à população da NUTS III – Alentejo Litoral que engloba os concelhos de 

Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines e tem como objeto principal a prestação 

de cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados integrados à população, designadamente 

aos beneficiários do SNS ou outros cidadãos com direitos similares, beneficiários de entidades externas 

que com ela contratualizem a prestação de cuidados de saúde, assim como, aos cidadãos estrangeiros 

não residentes, no âmbito da legislação nacional e internacional em vigor. 

A ULSLA, E.P.E. também tem por objeto assegurar as atividades de saúde pública e os meios necessários 

ao exercício das competências da autoridade de saúde na área geográfica por ela abrangida, assim 

como o desenvolvimento de atividades de investigação, formação e ensino e a participação na 

formação de profissionais de saúde dependente da respetiva capacidade formativa. 

Os Estatutos da ULSLA, E.P.E. foram inicialmente publicados pelo Decreto-Lei n.º 238/2012, de 31 de 

outubro, que constituiu a própria ULS, sendo uniformizados posteriormente, em simultâneo com todas 

as unidades de saúde que integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS), com a publicação do Decreto-

Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro. 

A ULSLA, E.P.E. é uma Entidade Pública Empresarial regulada pelo regime jurídico e os Estatutos 

aplicáveis às Unidades de Saúde do Serviço Nacional de Saúde e é ainda considerada: 

 Entidade Pública Reclassificada (EPR) por ter sido integrada no perímetro das administrações 

públicas, sendo-lhe aplicável a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), 

aprovada pela Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, e regulamentada pelo Decreto-Lei nº 127/2012, 

de 21 de junho; 
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 Entidade de Interesse Público (EIP), por ter tido, durante 2 anos consecutivos, um volume de 

negócios superior a 50 milhões de euros, nos termos do artigo 3º do Regime Jurídico da Supervisão 

de Auditoria, aprovado pela Lei nº 148/2015, de 9 de setembro, aplicando-lhe a Lei nº 28/2009, de 

19 de junho, que estabelece a aprovação e divulgação anual da política de remuneração dos 

membros dos órgãos de administração e fiscalização, nestas entidades. 

1.2 Área de Influência 

A ULSLA, E.P.E. tem a sua área de influência correspondente, conforme já referido, ao NUTS III – 

Alentejo Litoral que engloba os concelhos de Alcácer do Sal, 

Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines. 

Geograficamente, o Alentejo Litoral tem uma área total de 

5.309,41 km2 e tem, como limites territoriais, a norte pela 

Península de Setúbal e o Alentejo Central, a leste pelo Baixo 

Alentejo, a sul pela Região do Algarve e a oeste o Oceano 

Atlântico, correspondente à maravilhosa Costa Vicentina. 

De acordo com os dados disponibilizados pelo Instituto 

Nacional de Estatística (INE), verifica-se, conforme 

disponibilizado na Tabela 1-1, uma densidade populacional 

decrescente, sendo que a estimativa de 2017 apresente o valor 

de 17,7 habitantes por km2, o que perfaz um decréscimo de 4% 

relativamente ao ano de 2011. É igualmente verificável que os únicos valores positivos apresentados 

referentes a estas variáveis estatísticas são relativas à taxa de mortalidade nos concelhos de Grândola 

e Odemira, o que promove uma variação positiva na taxa do Alentejo Litoral. 



   

 

 

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. 
Monte do Gilbardinho | 7540-230 Santiago do Cacém | Portugal 

Tel. Geral: 269 818 100 | Email: geral@ulsla.min-saude.pt | www.ulsla.min-saude.pt 

Página 13 de 152 

Tabela 1-1 - Dados estatísticos populacionais e territoriais do Alentejo Litoral 

As caraterísticas demográficas do Alentejo Litoral são heterogéneas e tal cria impacto na afetação de 

recursos, assim como a dispersão territorial que em muito afeta a rede de cuidados, pois há deslocações 

efetivas para prestação de cuidados nos diferentes polos de saúde, assim como visitas domiciliárias, 

consumindo um tempo real de deslocação maioritariamente superiormente ao tempo efetivo de 

prestação de cuidados. 

Conforme é constatável no Gráfico 1-1, a população residente nos concelhos de Odemira e Santiago do 

Cacém perfazem 57,2% da população do Alentejo Litoral. 

Gráfico 1-1 - População residente no Alentejo Litoral no ano de 2017 

 

Como se pode constatar através da análise da pirâmide etária representada no Gráfico 1-2, a população 

do Litoral Alentejano é uma população envelhecida, sendo que as estimativas apontam para uma não 

Ano

Superfície Territorial (km2) 1 499,87 825,94 1 720,60 1 059,69 203,30 5 309,41 31 604,90 89 102,14

2011 12 938 14 915 26 010 29 830 14 185 97 878 754 385 10 030 968

2014 12 362 -4,7% 14 835 -0,5% 25 431 -2,3% 29 500 -1,1% 13 818 -2,7% 95 946 -2,0% 733 370 -2,9% 9 869 783 -1,6%

2017 11 853 -4,3% 14 626 -1,4% 24 741 -2,8% 28 892 -2,1% 13 662 -1,1% 93 774 -2,3% 711 950 -3,0% 9 792 797 -0,8%

2011 8,6 18,1 15,1 28,1 69,8 18,4 23,9 112,6

2017 7,9 -8,9% 17,7 -2,3% 14,4 -4,9% 27,3 -2,9% 67,2 -3,9% 17,7 -4,0% 22,5 -6,2% 109,9 -2,5%

2011 206,1 196,3 215,1 190,1 119,5 188,2 175 130,5

2017 250,4 17,7% 207,8 5,5% 239,6 10,2% 214,1 11,2% 146,9 18,7% 212,5 11,4% 199,2 12,1% 158,3 17,6%

2011 6,5 7,9 8,2 8,7 11,2 8,5 8,1 9,1

2017 5,3 -22,6% 6,1 -29,5% 6,9 -18,8% 7,5 -16,0% 10,2 -9,8% 7,2 -18,1% 7,3 -11,0% 8,4 -8,3%

2011 12,9 15,3 15,0 11,9 11,1 13,3 13,4 9,8

2017 13,5 4,4% 13,3 -15,0% 14,3 -4,9% 12,8 7,0% 11,6 4,3% 13,2 -0,8% 14,2 5,6% 10,7 8,4%

(a) Índice de Envelhecimento da População: Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades 

compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas dos 0 aos 14 anos). 

(b) Taxa Bruta de Natalidade: Número de nados vivos ocorrido durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de nados vivos 

por 1000 (10^3) habitantes). 

(c) Taxa Bruta de Mortalidade: Número de óbitos observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de óbitos por 

1000 (10^3) habitantes). 

Fonte: INE (construção própria)

ALENTEJO
PORTUGAL 

CONTINENTAL

População Residente (N.º)

Densidade Populacional (N.º / km2)

Índice de Envelhecimento (N.º) (a)

Taxa Bruta de Natalidade (o/oo) (b)

Taxa Bruta de Mortalidade (o/oo)  (c)

Notas:

Alcácer do Sal Grândola Odemira Santiago do Cacém Sines
ALENTEJO

LITORAL
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renovação populacional, ou seja, uma diminuição de população residente, quer pela dificuldade de 

fixação da mesma no território, quer por descida da taxa de natalidade. 

Gráfico 1-2 – Pirâmide Etária dos Residentes no Alentejo Litoral 

Considerando este comportamento demográfico e conforme é possível ver na Tabela 1-2, a 

percentagem de população com idade até aos 25 anos1, que corresponde a 20,9%, é inferior à 

percentagem de população próximo da idade da reforma (26%), o que evidencia a não renovação 

populacional. 

Este panorama demográfico, associado a uma enorme dispersão territorial e a uma ruralidade marcada 

no interior do território, constituem aspetos determinantes da saúde, o que demonstra o quão 

dependente da população em idade ativa está a população com mais de 65 anos. Este facto evidencia, 

por outro lado, a necessidade de respostas específicas por parte da prestação de cuidados de saúde a 

estas populações envelhecidas, dependentes e muito isoladas. 

                                                           

1 Este intervalo contempla o período escolar e pressupõe que a maioria dos jovens adultos, antes da entrada no mercado de trabalho, complete licenciatura 

Faixa Etária

3,0% |||||||||||||||||||||||||||||| 1 397 [85; +∞[ 2 278 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4,8%

4,0% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1 848 [80;84[ 2 657 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 5,6%

4,3% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1 984 [75;79[ 2 772 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 5,8%

5,2% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2 405 [70;74[ 2 911 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 6,1%

6,8% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3 134 [65;69[ 2 986 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 6,3%

7,3% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3 397 [60;64[ 3 407 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 7,2%

7,8% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3 601 [55;59[ 3 692 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 7,8%

6,6% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3 062 [50;54[ 3 220 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 6,8%

6,7% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3 077 [45;49[ 2 855 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 6,0%

7,9% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3 631 [40;44[ 3 373 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 7,1%

7,2% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3 340 [35;39[ 3 055 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 6,4%

6,2% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2 857 [30;34[ 2 546 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 5,4%

5,3% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2 455 [25;29[ 2 203 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4,6%

4,4% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2 026 [20;24[ 1 905 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4,0%

4,8% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2 213 [15;19[ 2 017 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4,2%

4,5% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2 073 [10;14[ 1 959 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4,1%

4,4% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2 041 [5;9[ 2 022 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4,3%

3,6% |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1 682 [0;4[ 1 693 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3,6%

Fonte: INE (construção própria)

ALENTEJO

LITORAL

Homens Mulheres
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Tabela 1-2 – Distribuição populacional por grupos etários 

 

1.3 Saúde da população 

E estrutura e resposta assistencial da ULSLA, E.P.E., independentemente dos níveis de cuidados, carece 

de alinhamento direto com a análise da saúde da população, a qual é tradicionalmente promovida pela 

saúde pública, consubstanciada nas suas estruturas nacionais, regionais e locais. 

Assim, considerando as diversas fontes disponíveis e os diferentes períodos de informação que é 

possível obter, reporta-se um conjunto de indicadores e/ou métricas que permitem um retrato da 

saúde da população, quer residente que a que se dirige à ULSLA para a prestação de cuidados, 

consoante o universo de análise. 

A informação disponibilizada publicamente pelo INE, conforme Tabela 1-3, permite-nos observar o 

comportamento de 3 indicadores que são detalhados ao nível do concelho, ou seja, correspondente às 

áreas de intervenção dos centros de saúde.

Tabela 1-3 – Indicadores de Saúde detalhados ao nível do Concelho / Centro de Saúde 

No caso dos indicadores analisados ao nível da ULSLA, E.P.E., é verificável uma redução positiva da taxa 

de mortalidade por tumores malignos; no entanto, ao nível de detalhe dos Centros de Saúde, verifica-

se um crescimento negativo desta taxa na população de Grândola e o decréscimo positivo na população 

de Sines. Correlacionando com o indicador da Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho 

Circulatório, verifica-se um decréscimo positivo em todos os Concelhos, ou seja, no foco relativo a 

[0;24[ 10 035 21,7% 9 596 20,2% 19 631 20,9%

[25;64[ 25 420 55,0% 24 351 51,2% 49 771 53,1%

[65;+∞[ 10 768 23,3% 13 604 28,6% 24 372 26,0%

Total 46 223 47 551 93 774

Homens Mulheres Total

Fonte: INE (construção própria)

Ano

2011 3,6 2,5 3,2 3,2 3,9 3,2 3 2,4

2017 3,4 -5,9% 3,2 21,9% 3,2 0,0% 3,1 -3,2% 2,3 -69,6% 3,1 -3,2% 3,1 3,2% 2,7 11,1%

2011 4,2 5 5 3,5 3,2 4,2 4,5 3

2017 3,2 -31,3% 4,4 -13,6% 3,9 -28,2% 3,5 0,0% 2,9 -10,3% 3,6 -16,7% 4,2 -7,1% 3,1 3,2%

2011 79 115 212 254 157 817 6073 90584

2017 61 -29,5% 91 -26,4% 172 -23,3% 215 -18,1% 137 -14,6% 676 -20,9% 5169 -17,5% 80842 -12,1%

(a) Taxa de Mortalidade por Tumores Malignos: (Número de óbitos por tumores malignos/ População residente estimada para o meio do ano)*1000 

Fonte: INE (construção própria)

ALENTEJO
PORTUGAL 

CONTINENTAL

Taxa de Mortalidade por Tumores 

Malignos (o/oo) (a)

Nº de Partos por Local de Residência 

da Mãe

Taxa de Mortalidade por Doenças do 

Aparelho Circulatório (o/oo) (b)

Notas:

Alcácer do Sal Grândola Odemira Santiago do Cacém Sines
ALENTEJO

LITORAL
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Grândola constatado no indicador anterior, há que promover uma análise mais profunda, descartando 

a componente das doenças do aparelho circulatório como causa do aumento da taxa. 

Já numa análise noutra ótica e relativamente ao N.º de Partos considerando o Local de Residência da 

Progenitora, verifica-se um decréscimo acentuado em todos os Concelhos, numa proporção superior, 

negativamente, quando comparado com a ARS Alentejo, I.P. e, ainda mais expressivo, relativamente a 

Portugal Continental.

1.3.1 Determinantes

Considerando os indicadores analisados pelo Observatório Regional de Saúde do Alentejo e 

enumerados nos documentos produzidos relativos aos perfis de saúde das regiões e dos locais, 

evidencia-se os resultados relativos a um conjunto de 4 diagnósticos classificados ao nível das consultas 

médicas nos Cuidados de Saúde Primários, que nos indicam o comportamento da população. 

Importa salientar previamente que a comparação entre anos tem um viés muito relevante, o qual está 

indexado a um aumento da codificação por parte dos médicos no momento da consulta, em parte 

derivada da alteração dos sistemas de informação, normalização e impulso promovido pelo processo 

de contratualização. 

O primeiro indicador é relativo ao abuso do tabaco, codificado pelo código P17 da ICPC (Gráfico 1-3), 

onde se verifica uma incidência maior do abuso do tabaco nos homens do que nas mulheres, havendo 

um comportamento inverso entre homens e mulheres quando comparados os dados da ULSLA com a 

região ou com Portugal Continental, ou seja, manifesta-se um alerta relativamente ao aumento abuso 

do tabaco por parte do género feminino.  

Gráfico 1-3 – Abuso do tabaco 

 

O segundo indicador é relativo ao excesso de peso, codificado pelo código T83 da ICPC, onde se verifica, 

no Gráfico 1-4, que os valores da população da área da ULSLA, E.P.E., independentemente do género, 

Homens Mulheres

14,2% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| 8,4% 2017

8,3% |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||| 5,5%

14,6% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| 9,6% 2013

7,8% ||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||| 6,2%

11,7% ||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||| 10,4%

5,4% |||||||||||||||| |||||||||||||||||| 6,3%

Legenda:

Continente

ARS

ULSLA

Abuso do tabaco (P17)
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são mais altos do que os valores da região Alentejo, havendo um comportamento similar ao da 

população nacional. 

Gráfico 1-4 – Excesso de peso 

 

O terceiro indicador é relativo ao abuso crónico do álcool e, conforme é verificável no Gráfico 1-5, é 

notório que é um problema mais evidenciado no género masculino, sendo a evidência local próxima do 

padrão nacional. 

Gráfico 1-5 – Abuso crónico do álcool 

 

Como último determinante analisado, temos o abuso de drogas (Gráfico 1-6), o qual tem um 

comportamento proporcional nos diferentes níveis de análise, sendo sempre um indicador que deve 

despertar alguma preocupação face, pois uma oscilação, mesmo que pequena, carece de análise 

profunda e detalhada por parte dos profissionais competentes. 

Gráfico 1-6 – Abuso de drogas 

 

1.3.2 Mortalidade 

Um dos indicadores frequentes de análise que nos permite determinar os focos de atenção para os 

diferentes problemas de saúde é relativo à análise das causas de morte, conforme Gráfico 1-7. 

Homens Mulheres

7,2% ||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| 6,8% 2017

4,0% |||||||||||| ||||||||||| 3,8%

4,9% |||||||||||||| ||||||||||||||| 5,2% 2013

3,2% ||||||||| ||||||||| 3,2%

6,1% |||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| 6,9%

3,5% |||||||||| ||||||||||| 3,9%

Excesso de peso (T83) Legenda:

Continente

ARS

ULSLA

Homens Mulheres

2,9% ||||||||  0,3% 2017

1,8% |||||  0,2%

2,4% |||||||  0,1% 2013

1,7% |||||  0,1%

2,1% ||||||  0,2%

1,3% |||  0,1%

Legenda:

Continente

ARS

ULSLA

Abuso crónico do álcool (P15)

Homens Mulheres

0,8% ||  0,3% 2017

0,4% |  0,2%

0,6% |  0,2% 2013

0,3%  0,2%

0,7% ||  0,3%

0,3%  0,3%

Continente

ARS

ULSLA

Abuso de drogas (P19) Legenda:
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Assim, é verificável que, apesar do decréscimo positivo constatado anteriormente na Tabela 1-3 no que 

diz respeito à taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório, esta continua a ser a causa 

principal de morte estatisticamente evidenciada, o que permite concluir que tem existido uma atenção 

especial para este problema mas que o esforço empreendido deve ser fortalecido. 

Adicionalmente, constata-se que a segunda causa de morte advém de tumores malignos (22,9%) e a 

terceira referente a doenças do aparelho respiratório (12,9%). Esta análise promove evidencia para 

priorização das respostas assistenciais prioritárias e do reforço de profissionais necessários nas áreas 

de especialidade mais relevantes para a diminuição destes fatores predominantes.

Gráfico 1-7 – Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte para todas as idades e ambos os sexos 

1.4 Estrutura Organizacional 

A ULSLA, E.P.E., ainda durante o ano de 2018, encetou um trabalho intenso de revisão do Regulamento 

Interno da instituição, numa perspetiva reformista da organização, nomeadamente na perspetiva de 

integração de estruturas orgânicas e, consequentemente, no objetivo de promover a integração de 

cuidados, objetivo esse que deve ser primordial no contexto de uma ULS. 

Foi aprovado, em Conselho de Administração, em fevereiro de 2019, um novo Regulamento Interno, o 

qual foi remetido à tutela para a respetiva homologação. 

A principal alteração de estrutura organizativa que o novo Regulamento Interno promove é a 

constituição de seis Departamentos (cinco assistenciais e um não assistencial), os quais potenciam e 
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fortalecem a organização intermédia das estruturas, promovendo uma maior articulação e otimização 

de recursos. 

A implementação das alterações organizativas está prevista decorrer durante o ano de 2019, 

preparando já o processo de contratualização de um novo triénio (2020/2022), o qual será da maior 

relevância para a consolidação interna do modelo organizativo.

1.4.1 Conselho de Administração 

O Conselho de Administração, conforme previsto dos Estatutos da ULSLA, E.P.E., é composto pelo 

presidente e vogais executivos, incluindo, Diretor(es) clínico(s) e Enfermeiro Diretor. 

A nomeação do Conselho de Administração para o terceiro mandato desde a origem da ULSLA, E.P.E. 

foi emanado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/2017, publicada em Diário da República, 

1.ª série — N.º 91 — 11 de maio de 2017, complementada pela publicação da Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 15/2018, publicada em Diário da República, 1.ª série — N.º 39 — 23 de fevereiro de 

2018, por alteração de composição, nomeadamente do Vogal Executivo. 

Assim, no ano de 2018, estiveram em funções: 

 Luís Manuel de Sousa Matias – Presidente do Conselho de Administração 

 António Pedro Pinto Machado de Eça Pinheiro – Vogal Executivo 

 Horácio Carlos de Figueiredo Santos Feiteiro – Vogal Executivo com funções de Diretor Clínico para 

a área dos Cuidados de Saúde Primários 

 Alda Maria Figueiredo Machado Pinto Dinis da Fonseca – Vogal Executiva com funções de Diretora 

Clínica para a área dos Cuidados de Saúde Hospitalares 

 Amaro Silva Pinto – Vogal Executivo com funções de Enfermeiro Diretor 

  



   

 

 

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. 
Monte do Gilbardinho | 7540-230 Santiago do Cacém | Portugal 

Tel. Geral: 269 818 100 | Email: geral@ulsla.min-saude.pt | www.ulsla.min-saude.pt 

Página 20 de 152 

1.5 Estratégia 

1.5.1 Missão 

A ULSLA, E.P.E. tem por missão promover e prestar cuidados de saúde primários, hospitalares e 

continuados, desenvolver atividades de saúde pública, investigação, formação e ensino, de qualidade, 

assegurando o acesso da população, garantindo a sustentabilidade económico-financeira, de acordo 

com a estratégia nacional e regional, de forma a obter ganhos em saúde. 

1.5.2 Visão 

É visão da ULSLA, E.P.E. constituir-se como uma unidade de referência, com credibilidade, competência, 

eficácia, compromisso e melhoria contínua, na promoção da saúde, prevenção da doença e prestação 

de cuidados, melhorando o estado de saúde da população através da ação conjugada de utentes, 

profissionais e comunidade, contribuindo para o desenvolvimento integrado da região. 

1.5.3 Valores 

A ULSLA, E.P.E. rege-se pelos seguintes Valores: 

 Dignidade humana, através do reconhecimento do caráter único de cada pessoa; 

 Respeito pela vida, pelos direitos e pela vontade esclarecida dos utentes; 

 Ética na prestação de cuidados, assente em princípios deontológicos e de conduta moral dos 

profissionais; 

 Compromisso com a legalidade, a causa pública e a defesa do bem comum; 

 Confidencialidade, através da garantia do sigilo profissional e respeito pela privacidade do utente 

e profissionais; 

 Colaboração, traduzida no espírito de organização em equipa, gestão participada e solidária entre 

os profissionais, numa cultura interna de interdisciplinaridade e bom relacionamento no trabalho; 

 Responsabilidade, assente na integridade, transparência, equidade, encaminhamento assistencial 

e responsabilidade social; 

 Acolhimento, através da cortesia e urbanidade no atendimento do utente; 
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 Promoção da satisfação dos profissionais através de condições de trabalho estimulantes, 

valorizando a diferenciação técnica e a melhoria contínua; 

 Promoção da satisfação dos utentes mediante o seu envolvimento, assim como da família e 

comunidade. 

1.5.4 Objetivos 

São objetivos da ULSLA, E.P.E.: 

 Contribuir para a obtenção de ganhos em saúde na população; 

 Promover e educar para a saúde, prevenir, diagnosticar, tratar da doença e reabilitar, através do 

planeamento e da prestação de cuidados, bem como do desenvolvimento de atividades específicas 

dirigidas globalmente ao indivíduo, à família, a grupos especialmente vulneráveis e à comunidade; 

 Atingir a plena integração sistémica, estrutural, funcional, clínica, de informação e financeira da 

organização; 

 Garantir a humanização dos cuidados e os direitos dos utentes; 

 Garantir o acesso e a melhor adequação da oferta de serviços; 

 Garantir a melhor eficiência técnica e económica; 

 Melhorar a qualidade dos cuidados e da organização dos serviços; 

 Valorizar o capital humano, assegurando as condições de trabalho e a formação contínua aos seus 

profissionais.
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2 Atividade Assistencial 

2.1 Consultas 

2.1.1 Consulta Médica nos Cuidados de Saúde Primários 

No contexto dos Cuidados de Saúde Primários, a monitorização em termos de produção é efetiva e 

carece do necessário acompanhamento; no entanto, não tem um peso relevante na avaliação do seu 

desempenho, pois mais produção não é, necessariamente, sinónimo de mais acesso, mais eficiência ou 

mais resultados em saúde. 

No entanto, essa monitorização também deve ser efetuada e, conjugada, demonstra a atividade 

desenvolvida. 

Conforme é possível verificar no Gráfico 2-1, desde 2016 que existe um aumento significativo do 

número de consultas médicas efetuadas, com uma tendência linear crescente. Esta tendência é 

manifesta no número de consultas presenciais, sendo que as consultas não presenciais têm alguma 

estagnação estatística. 

Gráfico 2-1 – Evolução da Produção de Consultas Médicas em CSP 

 
Fonte: SINUS 

Adicionalmente é apresentado o número de consultas que são classificadas em códigos 

correspondentes a respostas assistências que, neste momento, já não estão a funcionar, havendo 

necessidade de agilizar procedimentos para que tal não ocorra. 
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Das consultas presenciais ocorridas no ano de 2018, importa evidenciar a sua distribuição por tipo de 

consulta CSP. Conforme é visível no Gráfico 2-2, 87,5% das consultas médicas são de saúde adultos, 

seguidas de 7,8% de consultas em saúde infantil, 2,5% de consultas em saúde materna e 2,2% em 

planeamento familiar. 

Gráfico 2-2 – Consultas Médicas Presenciais de 2018 por Tipo de Consulta 

 
Fonte: SINUS 

2.1.2 Consulta Médica nos Cuidados de Saúde Hospitalares 

Em 2018 o ciclo de crescimento de consultas externas hospitalares que se vinha a verificar desde 2014 

estabilizou, não se verificando aumento no total das consultas externa realizadas.  

As consultas externas hospitalares englobam as consultas médicas e as consultas não médicas, sendo 

que estas últimas representam cerca de 7% do total das consultas externas hospitalares. 

Tabela 2-1 – Consultas Externas de Especialidades Hospitalares 

 

2.1.2.1 Por Especialidade 

As consultas médicas de especialidades hospitalares estabilizaram, face a 2017, crescendo apenas 0,4%, 

isto é, um aumento de 326 consultas realizadas. Em termos de Contrato Programa de 2018 a meta na 

globalidade ficou aquém do estabelecido em 1%.  

2017 2018 r  17/18 Meta CP Produção SNS r  17/18

Médicas 74 942                 75 268                 0,4% 75 643                 74 888                 -1,0%

Não Médicas 4 366                   5 762                   32,0% n.a. n.a. n.a.

Fonte: SONHO / SICA

Produção Total Contrato Programa 2018
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O desempenho foi afetado, negativamente, pelas especialidades de Endocrinologia (-34,5%), 

Gastroenterologia (-40,5%), Obstetrícia (-4,6%), Oftalmologia (-10,8%), Otorrinolaringologia (-29,7%), 

Pediatria (-37,7%), Pneumologia (-26,9%), Senologia (-30,3%) e Urologia (-6,5%), conforme Tabela 2-2. 

Tabela 2-2 – Consultas Externas Hospitalares, por Especialidade ou Área 

 

Estes resultados, nomeadamente nas especialidades de Gastroenterologia, Oftalmologia, e 

Pneumologia, têm como principais causas as seguintes situações: 

 Término de atividade de uma médica de Gastroenterologia em regime de prestação de serviços, 

devido à não autorização, por parte da tutela, do valor proposto para a renovação do seu contrato; 

 Ausência de uma médica de oftalmologia durante um semestre por baixa programada; 

 Cessação de contrato com uma médica pneumologista em regime de prestação de serviços. 

Estas causas são demonstrativas do excesso de dependência que a ULSLA, E.P.E. tem de prestações de 

serviço para compor o seu corpo clínico. 

A ausência destes clínicos representou mais de 2000 consultas que no ano anterior. Este facto teve 

impacto na diminuição das consultas via CTH, e o consequente aumento da lista de doentes em espera, 

para consulta. Este aumento de doentes em lista de espera teve também como causa o aumento de 

consultas ao nível dos Cuidados de Saúde Primários que potenciou a referenciação e o aumento da 

2017 2018

Anestesiologia 1 937           2 105           168 8,7%

Cardiologia 8 944           8 970           26 0,3%

Cirurgia Geral 6 948           7 067           119 1,7%

Consulta do Viajante 387              454              67 17,3%

Cuidados Paliativos 304              599              295 97,0%

Diabetologia 1 542           1 928           386 25,0%

Doenças Autoimunes 1 327           1 499           172 13,0%

Endocrinologia 328              215              -113 -34,5%

Gastrenterologia 1 133           674              -459 -40,5%

Ginecologia 1 869           1 961           92 4,9%

Imunohemoterapia 4 178           4 247           69 1,7%

Medicina do Trabalho 961              1 006           45 4,7%

Medicina Física e Reabilitação 2 783           3 023           240 8,6%

Medicina Interna 2 882           3 414           532 18,5%

Neurologia 1 363           1 875           512 37,6%

Obstetrícia 1 697           1 619           -78 -4,6%

Oftalmologia 8 831           7 879           -952 -10,8%

Oncologia Médica 5 741           5 927           186 3,2%

Otorrinolaringologia 1 007           708              -299 -29,7%

Ortopedia 6 945           7 447           502 7,2%

Pediatria 1 271           792              -479 -37,7%

Pneumologia 3 920           2 866           -1 054 -26,9%

Psiquiatria 5 163           5 933           770 14,9%

Reumatologia 66                 277              211 319,7%

Senologia 1 726           1 203           -523 -30,3%

Urologia 1 689           1 580           -109 -6,5%

Fonte: SONHO

∆ 17/18
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mediana de espera, uma vez que ao nível dos Cuidados de Saúde Hospitalares não houve um 

incremento real de recursos para responder ao aumento da procura. 

Outro dos fatores explicativos foi o aumento do absentismo dos utentes às consultas em cerca de 3% 

face a 2017, o que representa em termos absolutos cerca de menos 9000 consultas realizadas, o que é 

um valor demasiadamente elevado e que necessita que se executem medidas para o mitigar. 

2.1.2.2 Taxa de Acessibilidade 

A taxa de acessibilidade procura perceber se a Instituição consegue absorver, em primeiras consultas, 

novos doentes. Este indicador pondera o peso das primeiras consultas no total das consultas médicas. 

Normalmente este indicador deve situar-se entre 30% e 33%. 

A ULSLA, E.P.E. não conseguiu atingir esta meta em 2018 ficando-se pelos 29% de primeiras consultas 

no total de consultas realizadas. Este resultado é idêntico ao alcançado em 2017, tendo a ULSLA 

mantido o perfil de desempenho neste domínio, diminuindo as primeiras consultas em valores residuais 

de 0,3 %, e aumentando as consultas subsequentes em 0,7%. Este desempenho não permitiu atingir a 

meta estabelecida em sede de Contrato Programa ficando aquém em 2,6% (Tabela 2-3). 

Tabela 2-3 – Taxa de Acessibilidade de Consultas Hospitalares 

 

As especialidades que registaram um maior aumento na taxa de acessibilidade, excluindo a Anestesia, 

a Consulta do Viajante e a Medicina do Trabalho, em 2018, foram a Medicina Física e de Reabilitação 

que melhorou o seu acesso passando de 29,8% para 32,1%, a Oftalmologia que também aumentou o 

nível de acesso de 28,8% em 2017 para 32,8% em 2018 e a Ortopedia que incrementou o acesso 

passando de 37,7% para 41,1% (Tabela 2-4).  

2017 2018 ∆ 17/18 Meta CP 2018 ∆ Meta CP 2018

21 798                 21 743                 -0,3%

53 144                 53 525                 0,7%

29,1% 28,9% -0,2%

Fonte: SONHO/SICA

 Primeiras Consultas

 Consultas Subsequentes

Tx. de Acessibilidade

31,5% -2,6%



   

 

 

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. 
Monte do Gilbardinho | 7540-230 Santiago do Cacém | Portugal 

Tel. Geral: 269 818 100 | Email: geral@ulsla.min-saude.pt | www.ulsla.min-saude.pt 

Página 26 de 152 

Tabela 2-4 – Taxa de Acessibilidade por Especialidade 

 

Em sentido contrário destacamos a especialidade de Psiquiatria que reduziu bastante o nível de acesso 

face a 2017, passando de 22,7% para 12,7% - a principal causa desta situação prende-se com a 

necessidade de continuação de seguimento dos utentes do foro psiquiátrico, que têm um elevado 

número de consultas subsequentes. 

Destacamos ainda, pela negativa, a manutenção do nível de acesso da especialidade de Cardiologia em 

valores muito baixos situando-se nos 9%. 

O desempenho neste indicador foi claramente negativo e por isso deve ser melhorado. Nesse sentido, 

medidas devem ser reforçadas e implementadas das quais destacamos as seguintes: 

 Melhorar o procedimento, por parte dos médicos, em atribuir alta ao utente quando a situação 

pela qual ele recorreu aos seus cuidados já está resolvida ou controlada do ponto de vista clínico 

(alta da consulta); 

 Melhorar os registos administrativos na efetivação das consultas (por exemplo: um doente 

normalmente seguido por determinado médico, mas que já teve alta desse médico relativamente 

a um episódio anterior, ao voltar para o mesmo médico por outro motivo clínico, é-lhe efetivada 

uma consulta subsequente, quando deveria ser registada uma primeira consulta); 

2017 2018 ∆ 17/18 2017 2018 ∆ 17/18

Anestesiologia 1 936              2 103              8,6% 99,9% 99,9% 0,00

Cardiologia 806                 791                 -1,9% 9,0% 8,8% 0,00

Cirurgia Geral 3 539              3 500              -1,1% 50,9% 49,5% -0,01 

Consulta do Viajante 387                 454                 17,3% 100,0% 100,0% 0,00

Cuidados Paliativos 94                   150                 59,6% 30,9% 25,0% -0,06 

Diabetologia 206                 187                 -9,2% 13,4% 9,7% -0,04 

Doenças Autoimunes 239                 152                 -36,4% 18,0% 10,1% -0,08 

Endocrinologia 125                 25                   -80,0% 38,1% 11,6% -0,26 

Gastrenterologia 386                 205                 -46,9% 34,1% 30,4% -0,04 

Ginecologia 605                 662                 9,4% 32,4% 33,8% 0,01

Imunohemoterapia 371                 347                 -6,5% 8,9% 8,2% -0,01 

Medicina do Trabalho 149                 109                 -26,8% 15,5% 10,8% -0,05 

Medicina Física e Reabilitação 828                 971                 17,3% 29,8% 32,1% 0,02

Medicina Interna 907                 1 017              12,1% 31,5% 29,8% -0,02 

Neurologia 713                 709                 -0,6% 52,3% 37,8% -0,14 

Obstetrícia 559                 565                 1,1% 32,9% 34,9% 0,02

Oftalmologia 2 543              2 586              1,7% 28,8% 32,8% 0,04

Oncologia Médica 1 202              1 182              -1,7% 20,9% 19,9% -0,01 

ORL 526                 338                 -35,7% 52,2% 47,7% -0,04 

Ortopedia 2 616              3 057              16,9% 37,7% 41,1% 0,03

Pediatria 335                 226                 -32,5% 26,4% 28,5% 0,02

Pneumologia 664                 747                 12,5% 16,9% 26,1% 0,09

Psiquiatria 1 172              756                 -35,5% 22,7% 12,7% -0,10 

Reumatologia 55                   146                 165,5% 83,3% 52,7% -0,31 

Senologia 457                 351                 -23,2% 26,5% 29,2% 0,03

Urologia 378                 407                 7,7% 22,4% 25,8% 0,03

Fonte: SONHO

Taxa de AcessibilidadePrimeiras Consultas
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 Melhorar a interligação dos Cuidados de Saúde Hospitalares e os Cuidados de Saúde Primários, 

nomeadamente no tratamento dos doentes crónicos que após a sua estabilização nos cuidados de 

saúde hospitalares deveriam ser seguidos pelos cuidados de saúde primários (por exemplo, o 

seguimento do doente hipertenso e diabético). 

2.1.2.3 Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG) 

Verificou um aumento das consultas realizadas com proveniência da Consulta a Tempo e Horas (CTH), 

em cerca de 6,5% (Tabela 2-5). Apesar deste aumento generalizado de consultas via CTH, a 

percentagem de utentes que foram atendidos dentro dos tempos máximos garantidos (TMRG) 

diminuiu face a 2017, isto é, em 2017 o resultado alcançado foi de 74,4%, enquanto que em 2018 o 

resultado fixou-se nos 71,4%, mantendo-se em níveis considerados baixos em relação ao desejável. 

Tabela 2-5 – Tempo Máximo de Resposta Garantido das Consultas Hospitalares, por Especialidade 

 

Tal variação, não só relativa ao aumento das consultas com proveniência CTH, mas também da 

diminuição da percentagem de utentes atendidos dentro dos TMRG é explicada pela melhoria na 

resposta em algumas especialidades que têm peso, principalmente Oftalmologia. 

O problema estrutural da lista de espera diz respeito à lista de espera da especialidade de Oftalmologia, 

a qual foi acumulando referências durante um período em que a ULSLA, E.P.E. não tinha capacidade de 

resposta por falta de recursos humanos médicos. 

Cons.Real. TMRG Cons.Real. TMRG Cons.Real. TMRG Variação TMRG

Cardiologia 499                      96,4% 506                      97,0% 7 1,4% 0,6%

Cirurgia Geral 1 794                  98,9% 1 993                  98,7% 199 11,1% -0,1%

Gastrenterologia 223                      92,8% 128                      57,0% -95 -42,6% -35,8%

Ginecologia 402                      94,8% 464                      98,7% 62 15,4% 3,9%

Imunohemoterapia 119                      91,6% 178                      87,1% 59 49,6% -4,5%

MFR 476                      96,2% 648                      72,8% 172 36,1% -23,4%

Medicina Interna 575                      88,9% 470                      99,1% -105 -18,3% 10,3%

Neurologia 396                      57,1% 428                      70,6% 32 8,1% 13,5%

Obstetrícia 402                      99,3% 444                      98,9% 42 10,4% -0,4%

Oftalmologia 2 026                  15,5% 1 953                  4,8% -73 -3,6% -10,7%

Oncologia Médica 8                          100,0% 14                        92,9% 6 75,0% -7,1%

Ortopedia 1 082                  95,7% 1 367                  95,8% 285 26,3% 0,0%

ORL 237                      13,5% 236                      4,7% -1 -0,4% -8,8%

Pediatria 216                      100,0% 138                      97,1% -78 -36,1% -2,9%

Pneumologia 436                      88,8% 403                      96,8% -33 -7,6% 8,0%

Psiquiatria 340                      99,4% 377                      99,7% 37 10,9% 0,3%

Reumatologia 51                        86,3% 144                      45,1% 93 182,4% -41,1%

Urologia 296                      70,3% 308                      23,1% 12 4,1% -47,2%

TOTAL 9 578             74,4% 10 199           71,4% 621 6,5% -3,0%

Fonte: SONHO

∆ 17/182017 2018
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Como se pode verificar, as especialidades que revelaram mais dificuldades em prestar atendimento 

dentro dos TMRG foram Oftalmologia com 4,8%, e ORL com 4,7%. Todos estes valores são inaceitáveis, 

mas têm como causa as justificações já elencadas. 

Outra especialidade que começa a dar sinais de degradação na capacidade de resposta aos utentes é a 

Gastroenterologia, em parte porque em 2018 ficou privada de um médico e porque em 2019 caso não 

seja possível a contratação de novos profissionais, ficará sem qualquer capacidade de resposta, pois o 

único médico de gastroenterologia pediu a exoneração da função pública (maio de 2019). 

2.1.3 Consulta Não Médica 

Ao nível dos Cuidados de Saúde Primários e no enquadramento da consulta não médica temos as 

consultas de enfermagem e, com menor expressão estatística, as consultas de outros profissionais, 

sendo eles profissionais de saúde que não pertencem ao grupo médico ou enfermagem. 

Como é verificável no Gráfico 2-3, a evolução das consultas de enfermagem tem sido ligeiramente 

crescente, havendo uma homogeneidade. À semelhança do que foi explicado anteriormente sobre as 

consultas médicas, também nas consultas de enfermagem há ainda consultas classificadas num grupo 

que resposta assistencial já extinta, carecendo de um ajustamento para colmatar estes registos 

efetuados em códigos que têm de ser inativados. 

Gráfico 2-3 - Evolução da Produção de Consultas de Enfermagem em CSP 

 
Fonte: SINUS 

Relativamente às consultas realizadas por outros profissionais, verifica-se (Gráfico 2-4) uma evolução 

exponencial, a qual deriva de dois fatores essenciais, cumulativamente, sendo (i) o aumento de 

profissionais diferenciados na resposta assistencial neste nível de cuidados e (ii) o desenvolvimento de 
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perfis informáticos com módulos específicos para estes profissionais efetuarem os seus registos 

clínicos. 

Gráfico 2-4 - Evolução da Produção de Consultas de Outros Profissionais em CSP 

 
Fonte: SINUS 

2.1.4 Domicílios 

A análise estatística da prestação de cuidados em domicílio é promovida, essencialmente, pelos 

profissionais de enfermagem e médicos, havendo aqui uma prevalência esperada e manifesta dos 

domicílios por enfermeiros, independentemente do contexto de unidade funcional (em 2018, os 

domicílios médicos representam 6,36% do total de domicílios). 

Assim, conforme o Gráfico 2-5, verifica-se uma estabilização do número de domicílios efetuados. 

Gráfico 2-5 - Evolução da Produção de Consultas no Domicílio em CSP 

 
Fonte: SINUS 
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2.2 Urgência 

O volume de atendimentos nos Serviços de Urgência Básica (Alcácer do Sal e Odemira) e no Serviço de 

Urgência Médico-Cirúrgica promoveu um aumento global de cerca de 2,7%, havendo apenas uma 

diminuição na Urgência Médico-Cirúrgica onde a diminuição foi de cerca de 1,3% (Tabela 2-6). 

Por outro lado, os Serviços de Urgência Básica de Alcácer do Sal e de Odemira aumentaram as 

admissões em9,8% e 4,8%, respetivamente, face a 2017. 

Em termos globais, as variações ocorridas resultaram num aumento de 2.453 episódios de urgência. 

Tabela 2-6 – Episódios em Serviços de Urgência 

 

2.2.1 Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica 

Na Urgência Médico-Cirúrgica houve um aumento generalizado por todos os níveis de prioridade com 

exceção dos “amarelos”, conforme é verificável na Tabela 2-7. 

Tabela 2-7 – Admissões à Urgência Médico-Cirúrgica classificadas pela Triagem de Manchester 

 

Esta diminuição de fluxo dos utentes triados com cor amarela, em relação a 2018, é multifatorial, sendo 

que o fator da gripe teve o seu impacto. No entanto este fator carece de confirmação uma vez que não 

existe forma de perceber se o afluxo de doentes com essa sintomatologia aumentou ou diminuiu, não 

havendo forma direta de aferir as causas/diagnósticos de admissão. 

Para além do que já foi referido, os principais fatores que concorrem para esta diminuição são 

principalmente dois: 

2017 2018

Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica - HLA 48 088                47 443                -645 -1,3%

Serviço de Urgência Básica - Alcácer do Sal 19 498                21 406                1 908 9,8%

Serviço de Urgência Básica - Odemira 24 640                25 830                1 190 4,8%

TOTAL 92 226                94 679                2 453 2,7%

Fonte: SONHO

∆ 17/18

2017 2018 ∆ 17/18

Vermelho 99                       104                     5,1%

Laranja 4 500                 4 744                 5,4%

Amarelo 26 260               24 319               -7,4%

Verde 16 097               17 141               6,5%

Azul 132                     142                     7,6%

Branco 1 000                 993                     -0,7%

Fonte: ALERT
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 Deixou de haver atendimento pediátrico, por falta de médicos da especialidade, na urgência 

médico-cirúrgica, o que se traduziu numa diminuição acentuada do recurso à urgência nesta faixa 

etária - de 2017 para 2018 o número de episódios de utentes em idade pediátrica foi de menos 675 

episódios como está demonstrado no Gráfico 2-6.  

 Aumento da resposta da especialidade de psiquiatria, não só nas consultas hospitalares, mas 

também nas consultas descentralizadas nos Centros de Saúde, o que permitiu reduzir o número de 

utilizadores frequentes. 

Gráfico 2-6 - Admissões na SUMC, por faixa etária 

 

Verificou-se, por outro lado, uma diminuição dos utilizadores frequentes face ao período homólogo em 

5,2%, resultado de um maior e melhor acompanhamento dos utentes com diversas multimorbilidades, 

característica principal deste tipo de utentes. No entanto, houve um aumento dos utentes que durante 

um ano vieram ao serviço de urgência mais de 10 vezes os denominados de utilizadores muito 

frequentes (Gráfico 2-7). 

Há que salientar que os dados refletidos estão circunscritos aos episódios ocorridos no Serviço de 

Urgência Médico-Cirúrgica da ULSLA, E.P.E., não englobando todos os episódios de urgência ocorridos 

em outros estabelecimentos e ou serviços de urgência. 
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Gráfico 2-7 – Utilizadores Frequentes e Muito Frequentes de Serviço de Urgência 

 

Também nos episódios de urgência que deram origem a internamento urgente houve uma desejável 

diminuição de cerca de 1,5% (3.798 episódios no ano de 2017 e 3.742 episódios no ano de 2018). Esta 

diminuição teve impacto na diminuição de doentes saídos, como será evidenciado em capítulo próprio. 

2.3 Hospital de Dia 

O Hospital de Dia teve um aumento na sua atividade (Tabela 2-8) em termos do número total de 

sessões, com mais 13,3% de sessões do que em 2017 e com mais 16,9% de doentes em tratamento. 

Este aumento verificou-se em todas as áreas de intervenção com particular destaque, em número de 

sessões, para a especialidade de Oncologia Médica onde se realizaram mais 7% de sessões (com 

expressão absoluta mais significativa). 

Foi possível tratar mais utentes recorrendo a um menor número de sessões aumentando com isso o 

grau de eficiência. 

Tabela 2-8 – Sessões de Hospital de Dia, por Área de Intervenção 

 

 

Sessões
Doentes

Tratados
Rácio Sessões

Doentes

Tratados
Rácio Sessões Doentes

Oncologia Médica 5 338             823                6,49               5 704             834                6,84               6,9% 1,3%

Imunohemoterapia 1 049             307                3,42               1 262             359                3,52               20,3% 16,9%

Medicina Interna 900                288                3,13               1 175             397                2,96               30,6% 37,8%

Cuidados Paliativos -                 -                 - 154                73                  2,11               n.a n.a

Psico-Oncologia 266                64                  4,16               265                70                  3,79               -0,4% 9,4%

TOTAL 7 553             1 482             5,10               8 560             1 733             4,94               13,3% 16,9%

Fonte: SONHO

2017 2018 ∆ 17/18
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2.4 Internamento 

No âmbito do Plano Estratégico 2017/2019, a atividade projetada especificamente para 2018 teve em 

conta linhas estratégicas definidas pela tutela para o referido ano, nomeadamente: 

 Aumentar a atividade cirúrgica (internamento e ambulatório) no equivalente a 10% da lista de 

espera a setembro de 2017; 

 Reduzir o internamento médico em 2% (internamentos evitáveis) e; 

 Reduzir os episódios de urgência em 3% (urgências evitáveis). 

Com base nestas linhas estratégicas o movimento de doentes saídos no internamento diminuiria face 

a 2017 em cerca de 4%. Esta diminuição de doentes saídos de internamento seria consequência das 

seguintes ações: 

 Redução do número de doentes saídos médicos em 6% resultado de uma previsão da redução do 

número de episódios de urgências em 10%. (cerca de 95% dos doentes saídos médicos têm origem 

na urgência médico cirúrgica); 

 Aumento da atividade cirúrgica em ambulatório, em substituição da atividade em cirurgia 

convencional;  

 Redução dos doentes saídos cirúrgicos com proveniência da urgência em 6%. 

Tabela 2-9 – Doentes saídos em internamento 

Como se pode verificar na Tabela 2-9, os resultados alcançados não foram os projetados. Verificou-se 

uma diminuição de doentes saídos na ordem dos 5,2%, sendo um pouco acima do projetado. Em termos 

comparativos com as metas estabelecidas em sede de contrato programa, o desempenho foi também 

negativo, tendo a ULSLA, E.P.E. ficado aquém da meta em 5,5%. 

Para o resultado alcançado contribuiu em grande medida, o seguinte (conforme Tabela 2-10): 

 Redução da atividade das especialidades cirúrgicas em cerca de 11,6%. Com destaque para o 

Serviço de Cirurgia Geral (-5,2%) e ainda mais acentuada para o Serviço de Ortopedia (-19,5%). 

2017 2018 r  17/18 Produção SNS Meta CP r  17/18

Doentes Saídos 5 058                    4 809                    -5,2% 4 647                    4 904                    -5,5%

Fonte: SONHO / SICA

Produção Total Contrato Programa 2018
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 Redução da atividade de especialidades de Urologia e Ginecologia em cerca de 44% e 58%, 

respetivamente. 

Tabela 2-10 – Doentes Saídos, por Serviço, independentemente da Especialidade Médica 

Esta redução da atividade nos serviços cirúrgicos deveu-se a vários fatores dos quais se destacam os 

seguintes: 

 Redução da capacidade instalada em 12 camas por incapacidade de substituição, em tempo 

adequado, de recursos humanos de enfermagem, nomeadamente por motivos de absentismo; 

 Redução da atividade cirúrgica convencional nas especialidades de Urologia e Ginecologia por não 

estarem reunidas as condições de segurança necessárias à prática clínica (essa falta de condições 

de segurança consubstancia-se na falta de recursos humanos médicos); 

 Para além dos serviços físicos existem especialidades, nomeadamente cirúrgicas, como é o caso da 

Urologia, Ginecologia e Otorrinolaringologia, que não tendo um serviço físico próprio, utilizam os 

recursos físicos e de recursos humanos dos Serviços de Ortopedia e de Cirurgia Geral, pelo que para 

além da razão elencada no ponto anterior, a redução de camas nesses serviços também teve 

impacto nestas especialidades. 

 Aumento dos cancelamentos de cirurgia por motivo de greve dos enfermeiros em cerca de 182%.

Por outro lado, a redução de doentes saídos só não foi maior porque as admissões das especialidades 

médicas se mantiveram face ao ano de 2017. Neste caso verificou-se: 

 Uma redução desejável de doentes saídos no serviço de internamento de curta duração na ordem 

dos 10%; 

Estruturas Orgânicas (Serviços) 2017 2018 r  17/18

Serviço de Cirurgia Geral 1 191   1 129   -5,2%

Serviço de Ortopedia 946       762       -19,5%

Serviço de Medicina Interna 1 493   1 636   9,6%

  Unidade Cuidados Intermédios 72         61         -15,3%

Serviço de Cuidados Paliativos 198       167       -15,7%

Serviço de Medicina Intensiva 50         53         6,0%

Internamento Curta Duração 1 108   1 001   -9,7%

Fonte: SONHO
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 Essa redução deveu-se a uma maior rapidez na transferência de utentes deste serviço para os 

serviços de Medicina Interna. 

 Maior capacidade dos serviços de Medicina Interna de absorverem estes doentes resultado de uma 

redução da demora média face a 2017 - isto levou a um aumento dos doentes saídos na ordem dos 

8%. 

No que respeita ao número de doentes equivalentes não é possível, à data de emissão do presente 

relatório, apresentar dados definitivos, pois o processo de codificação está aquém do expectável. Dos 

4.809 doentes saídos, apenas 1.508 estão codificados, isto é, apenas 31% dos processos, o que é 

insuficiente para apresentar dados finais ou representativos. Apesar de ser esta a situação, 

apresentamos os valores apurados. 

Apesar do constrangimento de análise face ao volume de codificação efetuada, é relevante evidenciar 

a percentagem de doentes equivalentes possível de calcular no presente momento para 2018, a qual 

ilustra o défice existente entre o total real de doentes saídos versus o número de doentes equivalentes 

correspondente, face ao expectável de cada episódio medido de acordo com os limiares do GDH 

respetivo. Adicionalmente importa referir que este fator tem impacto no processo de faturação uma 

vez que só se faturam doentes equivalentes e não todos os doentes com alta do internamento. Esta 

situação merece alguma reflexão do ponto de vista dos registos, da prática clínica e também da gestão 

das decisões de internamento e da respetiva alta, que muitas vezes acontece com duração inferior a 

24 horas. 

A relação dos doentes equivalentes com o número de doentes saídos, estimada para o ano de 2018, é 

de 96,3%, o que está dentro da normalidade para os hospitais do grupo B, havendo uma melhoria 

relativamente ao ano anterior, apesar desta conclusão estar condicionada ao volume de processos 

codificados. 

Tabela 2-11 – Codificação Clínica e Doentes Equivalentes 

 

2017 2018 ∆ 17/18

Doentes Saidos 5 058   4 809   -4,9%

Processos Codificados 4 478   1 508   -66,3%

% processos codificados 89% 31% -64,6%

Doentes Equivalentes 94,2% 96,3% 2,3%

Fonte: BIMH
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2.4.1 Grupos de Diagnóstico Homogéneo

Como nota prévia é importante reforçar que na altura de elaboração deste relatório apenas 31% dos 

processos de internamento estão codificados, pelo que os valores apresentados apenas demonstram 

uma tendência que, pelo volume, não é representativa. 

Como é possível verificar no Gráfico 2-8, há manifesta discrepância de análise no ano de 2018, não 

havendo um paralelismo esperado ao nível da morbilidade. 

Adicionalmente é possível verificar que os pontos de proximidade ou de contacto, analisando 2018 com 

os restantes anos, está situado, nomeadamente, em GDH cirúrgicos, verificando-se uma codificação 

mais célere destes processos. 

Gráfico 2-8 – Morbilidade Hospitalar codificada em GDH – 20 Principais – 2013/2018 

 

Como se pode verificar na Tabela 2-12, apenas um dos GDH do TOP 10 do ano 2018 é médico sendo os 

restantes cirúrgicos. Esta situação tem como causa o processo de codificação clínica, pois o 

comparativo homólogo evidencia outros resultados. 
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Tabela 2-12 – Dez principais Grupos de Diagnóstico Homogéneo no ano de 2018 e comparativo de 2017 

 

Dos 31% de episódios codificados, 64% são episódios cirúrgicos. Como se pode igualmente observar, 

nenhum dos GDH que estão no TOP 10 em 2018 estiveram nos 3 primeiros GDH de 2017, o que implica 

reservas na análise desta tabela. 

2.4.2 Taxa de Ocupação 

A taxa de ocupação apresenta, na globalidade, um nível de adequação dos recursos utilizados 

relativamente ao movimento assistencial no internamento, tendo aumentado face ao ano de 2017 

(Tabela 2-13). A variação positiva tem como razão de ocorrer não o aumento dos doentes saídos, mas 

sim, a redução da capacidade instalada total em 9 camas. 

Tabela 2-13 – Taxa de Ocupação em Internamento 

 

No geral, a taxa de ocupação está ligeiramente acima do que é consensual na literatura, ou seja, acima 

dos 87%, no entanto, este valor não é igual em todos os serviços. 

Ao analisarmos a taxa de ocupação por estruturação orgânica verificamos que praticamente todos os 

serviços apresentam valores adequados a um bom desempenho tendo em conta as características de 

cada especialidade ou serviço (Tabela 2-14). 

GDH Tipo

Ranking

2018

(posição)

Descrição 2017 2018 r  17/18

Ranking

2017

(posição)

284 M 1  Perturbações da vesicula e/ou vias biliares 119 86 -27,7% 6

308 C 2

 Procedimentos na anca e/ou fémur por traumatismo 

exceto substituição da articulação 88 84 -4,5% 12

221 C 3

 Procedimentos major no intestino delgado e/ou no 

intestino grosso 100 73 -27,0% 8

301 C 4  Substituição da articulação da anca 101 71 -29,7% 7

302 C 5  Substituição da articulação do joelho 71 66 -7,0% 16

315 C 6  Procedimentos no ombro, braço e/ou antebraço 121 62 -48,8% 5

313 C 7  Procedimentos no joelho e/ou perna, exceto no pé 94 60 -36,2% 9

263 C 8  Colecistectomia laparoscópica 71 45 -36,6% 15

228 C 9

 Procedimentos para hérnia inguinal, femoral e/ou 

umbilical 43 38 -11,6% 29

314 C 10  Procedimentos no pé e/ou dedos 60 36 -40,0% 23

Fonte: BIMH

Legenda: Tipo M = GDH Médico; Tipo C = GDH Cirúrgico

Camas Taxa Camas Taxa

Tx. de Ocupação 123 89,4% 114 92,1% 2,7%

Fonte: SONHO

r  17/18

(Taxas)

2017 2018
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Tabela 2-14 – Taxa de Ocupação em Internamento, por Estrutura Orgânica (Serviços) 

 

Onde se verifica um subaproveitamento da capacidade instalada é no Serviço de Ortopedia em que a 

taxa média de ocupação alcançada se situa nos 68,7%. Mesmo reduzindo a lotação de 22 camas para 

14 não se conseguiram atingir taxas aceitáveis, sendo de destacar dois motivos principais: 

 Dificuldade em substituir carência de pessoal de enfermagem e assistentes operacionais, o que 

levou à supressão de camas; 

 Impedimento de especialidades como a Urologia e Ginecologia de operar em atividade cirúrgica 

convencional por questões que implicavam a segurança clínica dos utentes, o que levou a uma 

redução considerável dos doentes internados. 

Por outro lado, existem outros serviços em que a taxa de ocupação ou está no seu limite, como é o caso 

da Medicina Interna, ou é superior à capacidade oficial instalada, como no caso do serviço de 

Internamento de Curta Duração/SO. 

Este panorama coloca-nos questões no que respeita ao sistema de gestão de camas de internamento. 

O atual sistema atribui uma lotação fixa a cada um dos serviços. Em alternativa considera-se que seria 

mais eficiente atribuir lotação às especialidades cirúrgicas ou às especialidades médicas consoante as 

necessidades do momento. Esta nova forma de gestão da lotação instalada seria mais flexível 

permitindo uma maior eficiência na gestão dos internamentos e dos recursos humanos. 

2.4.3 Demoras Médias 

Em termos da demora média simples os resultados pioraram face a 2017, uma vez que houve um 

aumento de 7,97 dias para 8,01 dias, ou seja, mais 0,04 dias em média, por doente saído. Para este 

aumento da demora média teve influência o aumento do número de doentes que não têm alta 

Camas Taxa Camas Taxa

Serviço de Cirurgia Geral 26 80,7% 22 92,7% 11,9%

Serviço de Ortopedia 22 52,5% 14 68,7% 16,3%

Serviço de Medicina Intensiva 6 66,2% 6 66,5% 0,4%

Serviço de Medicina Interna 48 99,0% 48 95,4% -3,5%

  Unidade Cuidados Intermédios 4 90,0% 6 70,0% -20,0%

Serviço de Cuidados Paliativos 8 93,6% 8 94,6% 0,9%

S.O. Urgência 9 164,5% 10 134,0% -30,6%

Fonte: SONHO

2017 2018 r  17/18

(Taxas)
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administrativa ao mesmo tempo que clinicamente são dados como aptos para ter alta. Esta situação 

deve-se, em grande parte, à incapacidade de dar resposta a casos de complexidade social, havendo um 

compasso de espera entre a opinião clínica da alta e a resolução procedimental do destino da alta, 

incluindo a questão do cuidador. 

Por outro lado, a transferência de cirurgias convencionais para o regime de ambulatório, não só 

diminuiu o número de doentes saídos como piorou a demora média, na medida que apenas os casos 

mais complexos e de demora média mais prolongada permaneceram em atividade convencional. 

Tabela 2-15 – Demora Média Simples e Índice de Casemix 

 

Reforçando o que foi dito anteriormente, os aumentos de demora média com maior impacto foram 

nos serviços cirúrgicos. Em todos os outros serviços médicos, com exceção da Medicina Interna, 

também se verificou um aumento da demora média; no entanto, pelo volume de doentes saídos ser 

reduzido o seu peso na demora média global é diminuto. 

Tabela 2-16 – Demora Média, por Estrutura Orgânica (Serviços) 

 

2.5 Atividade Cirúrgica 

Uma das áreas críticas de produção é a atividade cirúrgica que, pelas suas caraterísticas, está sempre 

condicionada a uma produção e organização prévias (triagem de consultas, efetivação de consultas, 

resultados de MCDT) e, consequentemente, a um alinhamento de recursos (humanos, materiais, 

espaciais, temporais) para que os planos operatórios sejam devidamente escalonados e cumpridos. 

2017 2018 r  17/18

Demora Média (dias) 7,97 8,01 0,04

Índice de Casemix 1,04 1,14 0,10

Fonte: BIMH

Estruturas Orgânicas (Serviços) 2017 2018 r  17/18

Serviço de Cirurgia Geral 6,45 6,62 0,17

Serviço de Ortopedia 4,53 4,54 0,01

Serviço de Medicina Intensiva 28,92 28,02 -0,9

Serviço de Medicina Interna 11,68 10,41 -1,27

  Unidade Cuidados Intermédios 18,14 24,92 6,78

Serviço de Cuidados Paliativos 13,85 15,19 1,34

Internamento Curta Duração 4,88 4,9 0,02

Fonte: BIMH
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Efetivamente esse alinhamento foi conturbado durante o ano de 2018, transparecendo isso na 

produção cirúrgica efetiva, a qual decresceu efetivamente. 

2.5.1 Doentes Operados 

Como se pode verificar no resumo da atividade cirúrgica aqui representado pelo número de doentes 

intervencionados, existiu uma diminuição de 13,9% nas cirurgias convencionais programadas, 

comparativamente a 2017. Já na cirurgia convencional, mas com admissão urgente, houve um aumento 

indesejável na ordem dos 6,5% em relação ao período homólogo, sendo esta uma situação negativa na 

medida em que é acompanhada também por uma diminuição da atividade programada, o que pode 

sugerir que não havendo resposta adequada em atividade programada o acesso pela urgência esteja a 

ser utilizado como resposta desadequada às necessidades cirúrgicas que estavam controladas e que 

pela demora na resposta programada se tornaram inadiáveis. 

Tabela 2-17 – Doentes Intervencionados por Tipo de Intervenção 

 

Da análise da Tabela 2-18, constata-se que em praticamente todas as especialidades ocorreu quebra 

de atividade cirurgia convencional, com especial destaque para a Urologia, Ginecologia e Ortopedia em 

que houve uma diminuição de 43,5%, 52,8% e 5%, respetivamente, face a 2017. Estas especialidades 

foram de todas onde ocorreu a maior quebra não em termos relativos, mas em termos de volume. 

Tabela 2-18 – Tipo de Intervenção, por Especialidade 

 

No entanto, o aspeto mais negativo foi o aumento da atividade urgente, e aqui com particular destaque 

para a especialidade de Cirurgia Geral em que o aumento de 10,5%, o que evidencia o desvirtuamento 

2017 2018 r  17/18

Ambulatório 2 208                      2 139                      -3,1%

Convencional Programada 948                         816                         -13,9%

Convencional Urgente 678                         722                         6,5%

TOTAL 3 834                      3 677                      -4,1%

Fonte: SONHO

P U P U

Cirurgia Geral 344 295 348 326 4 1,2% 31 10,5%

Ginecologia 89 0 42 1 -47 -52,8% 1

Oftalmologia 0 0 1 0 1 0

Ortopedia 342 372 325 388 -17 -5,0% 16 4,3%

ORL 12 1 10 2 -2 -16,7% 1 100,0%

Urologia 161 10 91 4 -70 -43,5% -6 -60,0%

TOTAL 948 678 817 721 -131 -13,8% 43 6,3%

Fonte: SONHO Legenda: P = Programada; U = Urgente

U

∆ 17/182017 2018
ESPECIALIDADE

P
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da gestão cirúrgica, revelando-se a utilização abusiva dessa “porta de entrada” para a resolução 

cirúrgica de patologias que poderiam ser resolvidas, sem constrangimentos, pela via programada. 

Nas outras especialidades destaca-se a quebra da atividade convencional e urgente na especialidade 

de Urologia, sendo que este resultado foi consequência do que já foi elencado anteriormente. No 

entanto, estes valores não são preocupantes na medida que se forem analisados em conjunto com a 

atividade em ambulatório, verifica-se que muitas cirurgias na especialidade de urologia se faziam em 

regime de convencional e passaram a ser realizadas em ambulatório, pelo que o crescimento neste 

regime de produção foi de 279%, como será constatado em capítulo próprio. Em situação similar estará 

a especialidade de Ginecologia.  

Em termos gerais, as principais causas da diminuição da produção na cirurgia convencional estão 

relacionadas com os seguintes motivos: 

 Falta de recursos médicos das especialidades cirúrgicas de Urologia e Ginecologia; 

 Incapacidade de substituição de pessoal de enfermagem em tempo adequado; 

 Consequente redução da capacidade instalada ao nível da lotação praticada; 

 Elevado absentismo do pessoal de enfermagem devido a greves. 

2.5.2 GDH Cirúrgico em Ambulatório 

No ano de 2018 verificou-se uma diminuição da atividade cirúrgica em ambulatório em cerca de 3,1% 

face a 2017, conforme Tabela 2-19. Muito embora tenha existido uma quebra na atividade de 

ambulatório cirúrgico, o peso desta linha de produção no total da atividade cirúrgica programada subiu 

atingindo valores ótimos situando-se nos 72,66%, ou seja, mais 4,5% que no ano anterior. Esta elevada 

percentagem não deriva somente do aumento da atividade em ambulatório, mas sim da quebra de 

produção em cirurgia convencional, ou seja, sendo uma leitura positiva é negativa face à diminuição do 

total de produção cirúrgica. 

Tabela 2-19 – Intervenções em Cirurgia de Ambulatório 

 

2017 2018 r  17/18 Meta CP Produção SNS r  17/18

Cirurgia Ambulatório 2 208                    2 139                    -3,1% 2 388                    2 130                    -10,8%

Peso no Total Cirúrgico 69,52% 72,66% 4,5%

Fonte: SONHO / SICA

Produção Total Contrato Programa 2018
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Em termos de contrato programa o resultado atingido ficou aquém da meta contratualizada em cerca 

de 10,8%, demonstrando também aqui uma falha de produção face aos valores estimados e 

contratualizados. 

Tabela 2-20 – Intervenções em Cirurgia de Ambulatório, por Especialidade 

 

A diminuição da produção neste domínio e o consequente não cumprimento da meta do contrato 

programa resultou, principalmente, da quebra de atividade que se verificou na especialidade de 

oftalmologia em que houve uma redução de 12,2%.  

A especialidade de Oftalmologia representa, em 2018, 67% da produção cirúrgica em ambulatório, ou 

seja, qualquer oscilação negativa facilmente promove um comprometimento do desempenho da 

ULSLA, E.P.E. Em 2017, nesta especialidade, conseguiu-se uma estabilidade no corpo clínico com um 

misto de médicos em prestação de serviços e médicos em contrato de trabalho, situação que já não 

acontecia a algum tempo; no entanto em 2018, a ULSLA, E.P.E. ficou com a sua capacidade 

comprometida com a redução, durante um semestre, a dois clínicos da especialidade, sendo que um 

apenas realiza atividade de consulta externa, o que fez diminuir drasticamente a produção cirúrgica em 

ambulatório. 

É importante destacar, como já referido anteriormente, o crescimento nas especialidades de Urologia 

(279,2%), Ginecologia (69,7%) e também de Ortopedia (47,3%), face a 2017, o que vem ao encontro 

das políticas definidas de promoção da atividade cirúrgica em ambulatório. 

Por outro lado, salienta-se o desempenho negativo, nesta linha de produção, na especialidade de 

Cirurgia Geral com uma diminuição de atividade na ordem dos 7,7%. 

O procedimento mais realizado em ambulatório continua a ser a extração do cristalino na patologia da 

catarata, que se enquadra no GDH 73, conforme é verificado na Tabela 2-21. 

A Peso A Peso Peso

Cirurgia Geral 259 42,95% 239 40,72% -20 -7,7% -5,2%

Ginecologia 66 42,58% 112 72,73% 46 69,7% 70,8%

Oftalmologia 1 634 100,00% 1 435 99,93% -199 -12,2% -0,1%

Ortopedia 146 29,92% 215 39,81% 69 47,3% 33,1%

ORL 79 86,81% 47 82,46% -32 -40,5% -5,0%

Urologia 24 12,97% 91 50,00% 67 279,2% 285,4%

Fonte: SONHO

ESPECIALIDADE
2017 2018

A

∆ 17/18

Legenda: A = Ambulatório; Peso = Peso relativo considerando toda a produção cirurgica programada
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Podemos verificar também o surgimento nesta lista de procedimentos cirúrgicos que em anos 

anteriores não faziam parte dos 10 principais como o GDH 226, Colecistectomia laparoscópica e o GDH 

315 Procedimentos no ombro, braço e/ou antebraço, procedimentos esses que anteriormente tinham 

pouca expressão em ambulatório pois eram maioritariamente realizados em atividade convencional. 

Tabela 2-21 – GDH das Intervenções em Cirurgia de Ambulatório – Top 10 

 

2.5.3 Lista de Inscritos para Cirurgia e TMRG 

A situação da Lista de Inscritos para Cirurgia para as denominadas Patologias Gerais (não oncológicas) 

revela uma diminuição de doentes que entraram em lista na ordem dos 3,7%, face a 2017 (Tabela 2-22).  

Para esta diminuição contribuíram as especialidades de Oftalmologia e de ORL, com uma diminuição 

total de referenciação de 16% em Oftalmologia e 24% em Otorrinolaringologia. Em contraciclo, há um 

aumento da referenciação mais acentuado na especialidade de Cirurgia Geral com um aumento de 

cerca 13% e Ortopedia com um aumento de 11%. 

Esta diminuição de referenciação nas especialidades de Oftalmologia e Otorrinolaringologia são 

explicadas pelos seguintes motivos: 

 Redução do número de consultas de oftalmologia provocado pela ausência de uma médica durante 

um semestre o que resultou numa diminuição das referenciações; 

GDH Tipo

Ranking

2018

(posição)

Descrição 2017 2018 r  17/18

Ranking

2017

(posição)

73 C 1  Procedimentos no olho exceto órbita 1358 862 -36,5% 1

952 C 2

 Procedimentos não extensos, não relacionados com o 

diagnóstico principal 281 140 -50,2% 2

228 C 3

 Procedimentos para hérnia inguinal, femoral e/ou 

umbilical 63 73 15,9% 4

26 C 4

 Outros procedimentos no sistema nervoso e 

procedimentos relacionados 68 69 1,5% 3

517 C 5

 Dilatação e/ou curetagem por diagnósticos não 

obstétricos 36 56 55,6% 7

227 C 6

 Procedimentos para hérnia exceto inguinal, femoral 

e/ou umbilical 56 31 -44,6% 5

226 C 7  Procedimentos no ânus n.d. 25 - n.d

263 C 8  Colecistectomia laparoscópica n.d. 25 - n.d

315 C 9  Procedimentos no ombro, braço e/ou antebraço n.d. 23 - n.d

98 C 10

 Outros procedimentos no ouvido, nariz, boca e/ou 

garganta 29 21 -27,6% 9

Legenda: Tipo M = GDH Médico; Tipo C = GDH Cirúrgico

Fonte: BIMH
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 Pela ausência de médicos da especialidade de Otorrinolaringologia, sendo a solução encontrada a 

elaboração de um memorando de entendimento com o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, que 

previa a deslocação de médicos da especialidade à ULSLA, E.P.E. para a realização de consultas 

externas e cirurgias. A execução desse memorando não está a ser o desejável uma vez que tem 

sido dada a preferência, por parte dos clínicos que se deslocam, à atividade cirúrgica em lugar da 

atividade de consulta, o que faz com que as referenciações diminuam. 

Tabela 2-22 – Volume de Utentes Inscritos em Lista Cirúrgica, por Tipo de Patologia e Prioridade 

 

Na Patologia Oncológica o número de utentes inscritos também diminuiu cerca de 6% face a 2017. Esta 

diminuição verificou-se em todas as especialidades com exceção da Cirurgia Geral onde houve um 

crescimento total de 10%. 

Em relação ao cumprimento dos tempos médios de resposta, conforme é verificável na Tabela 2-23, 

nas patologias de âmbito geral os tempos médios de resposta diminuíram em todas as especialidades, 

mas apenas para a prioridade normal. Sendo que nos outros níveis de prioridade, na generalidade das 

especialidades, houve um aumento dos tempos médios de resposta. 

PRIORIDADE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Cirurgia Geral 443 124 10 10 543 109 11 3 22,6% -12,1% 10,0% -70,0%

Ginecologia 106 81 8 82 92 24 1 -22,6% 13,6% 200,0% n.d

Oftalmologia 1 422 274 7 4 1 057 345 24 6 -25,7% 25,9% 242,9% 50,0%

Ortopedia 557 154 12 10 606 179 15 16 8,8% 16,2% 25,0% 60,0%

ORL 78 5 4 55 5 2 4 -29,5% 0,0% n.d 0,0%

Urologia 113 53 9 6 112 54 7 9 -0,9% 1,9% -22,2% 50,0%

2 719 691 46 34 2 455 784 83 39 -9,7% 13,5% 80,4% 14,7%

PRIORIDADE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Cirurgia Geral 2 108 8 1 128 2 1 -100,0% 18,5% -75,0% 0,0%

Ginecologia 1 1 -100,0% n.d n.d n.d

Oftalmologia n.d n.d n.d n.d

Ortopedia n.d n.d n.d n.d

ORL 1 1 1 -100,0% 0,0% n.d n.d

Urologia 75 1 3 4 49 1 2 n.d -34,7% 0,0% -33,3%

4 184 9 4 4 178 4 3 0,0% -3,3% -55,6% -25,0%

TOTAIS

Fonte: SIGLIC Legenda: Prioridade 1 = Normal; Prioridade 2 = Prioritário; Prioridade 3 = Muito Prioritário; Prioridade 4 = Urgênica Diferida

3 691 3 550 -3,8%

2017 2018 ∆ 17/18

TOTAL
201 189 -6,0%

Patologia Geral (Não Oncológica)
2017 2018 ∆ 17/18

TOTAL
3 490 3 361 -3,7%

Patologia Oncológica
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Tabela 2-23 – Tempos Médios de Resposta à Cirurgia (em dias) 

 

Apesar da diminuição dos tempos médios de espera eles continuam elevados ultrapassando os tempos 

máximos expectáveis e definidos por lei, principalmente na prioridade normal. A situação é 

particularmente preocupante na prioridade normal, nas especialidades de Ginecologia, Ortopedia e 

Urologia em que os utentes, em média, esperam mais de 200 dias para serem intervencionados em 

contraste com os 180 dias previstos. 

A Ginecologia é a especialidade em que o não cumprimento dos TMRG é uma constante em todas as 

prioridades. Esta situação agravou-se com o elevado número de cancelamentos de atividade cirúrgica 

causadas pelas greves e também pelo fecho de camas de especialidades cirúrgicas que ocorreram 

durante todo o ano de 2018.  

Nas Patologias Oncológicas houve uma degradação generalizada da capacidade de resposta em tempo 

adequado; no entanto apenas nos utentes prioritários e muito prioritários os TMRG foram 

ultrapassados. 

PRIORIDADE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Cirurgia Geral 199,5         42,6           12,0           8,0             197,6         47,5           13,2           5,5             -1,93 4,91 1,18 -2,50

Ginecologia 242,3         65,2           17,0           233,6         105,6         43,6           -8,75 40,38 26,58 0,00

Oftalmologia 131,7         47,9           9,4             -             114,7         46,7           10,9           1,0             -17,01 -1,19 1,48 1,00

Ortopedia 247,2         68,1           11,8           2,5             244,1         92,7           8,2             2,8             -3,06 24,64 -3,57 0,32

ORL 112,1         90,0           -             52,1           29,5           -             -             -60,05 -60,50 0,00 0,00

Urologia 249,0         53,1           9,2             1,0             203,2         58,2           4,6             1,8             -45,84 5,06 -4,60 0,75

TOTAIS 167,4         53,4           11,8           3,2             161,3         61,8           18,5           2,2             -6,07 8,30 6,74 -1,00

PRIORIDADE Normal Prioritário
Muito

Prioritário

Urgência

Diferida
Normal Prioritário

Muito

Prioritário

Urgência

Diferida
Normal Prioritário

Muito

Prioritário

Urgência

Diferida

Cirurgia Geral 34,5           23,5           9,4             8,0             27,1           23,5           6,0             -34,50 3,58 14,13 -2,00

Ginecologia 110,0         61,0           -110,00 0,00 61,00 0,00

Oftalmologia 0,00 0,00 0,00 0,00

Ortopedia 0,00 0,00 0,00 0,00

ORL 14,0           7,0             21,0           -14,00 14,00 0,00 0,00

Urologia 54,8           6,0             1,0             76,1           4,0             0,00 21,27 -6,00 3,00

TOTAIS 48,3           35,3           9,0             4,5             36,0           36,0           5,0             -48,25 0,70 27,00 0,50

Fonte: SIGLIC Legenda: Prioridade 1 = Normal; Prioridade 2 = Prioritário; Prioridade 3 = Muito Prioritário; Prioridade 4 = Urgênica Diferida

PATOLOGIA ONCOLÓGICA
2017 2018 ∆ 17/18

Patologia Geral (Não Oncológica)
2017 2018 ∆ 17/18
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Tabela 2-24 – Utentes Intervencionados dentro dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos 

 

Importa realçar que em termos globais as percentagens de utentes atendidos dentro dos Tempos 

Máximos de Resposta Garantidos (TMRG) não são as desejáveis (Tabela 2-24), em ambos os tipos de 

patologia, sendo que na patologia oncológica a gravidade é maior. Em ambos os tipos de patologia 

houve um aumento dos utentes atendidos dentro dos TMRG, no entanto 61,6% para patologia geral e 

75,7% para patologia oncológica não são aceitáveis, apesar dos constrangimentos internos e externos 

existentes. 

2.6 GDH Médicos de Ambulatório 

A ULSLA, E.P.E., no seu perfil assistencial, para além dos dois tipos de procedimentos habituais que 

contabilizava como GDH médico de Ambulatório (são eles os estudos do sono e as sessões de 

quimioterapia, onde está incluído o implante de cateter central de acesso e a remoção de cateter), 

passou também a contabilizar outros procedimentos que, pela Portaria 207/2017, de 11 de julho, 

passaram a ser considerados GDH de ambulatório médico, nomeadamente, a circuncisão e a 

vasectomia, entre outros. 

2017 2018 ∆ p.p 17/18

Cirurgia Geral 42,3% 41,9%

Ginecologia 29,8% 24,2%

Oftalmologia 83,0% 85,2%

Ortopedia 22,8% 25,1%

ORL 73,9% 98,2%

Urologia 36,7% 49,7%

TOTAIS 61,3% 61,6%

2017 2018 ∆ p.p 17/18

Cirurgia Geral 92,7% 88,5%

Ginecologia 0,0% 0,0%

Oftalmologia

Ortopedia

ORL 100,0% 100,0%

Urologia 36,5% 21,4%

TOTAIS 72,0% 75,7%

Fonte: SIGLIC

Patologia Geral ( Não Oncológica)

% Utentes atendidos dentro dos TMRG

% Utentes atendidos dentro dos TMRG

Patologia Oncológica
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Como podemos observar pela Tabela 2-25, as sessões de quimioterapia que fazem parte da atividade 

do Hospital de Dia tiveram um aumento de 15,9% face a 2017, estando por isso em consonância com 

o que já foi relatado anteriormente. Nos estudos do sono verificou-se uma redução do número de 

exames realizados na ordem de 70,3%, face a 2017, resultado da saída de uma médica em prestação 

de serviços que realizava em grande medida estes exames. 

Tabela 2-25 – GDH Médicos em Ambulatório 

 

O aumento das sessões de Oncologia Médica teve também impacto em termos de Contrato Programa 

pois, com o volume de produção atingido, foi possível ultrapassar a meta contratualizada em 6%. 

2.7 Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

Houve uma redução acentuada dos MCDT face a 2017, com um decréscimo na ordem dos 12,8%. Para 

esta situação contribuiu a diminuição de 39,7% dos exames da área da Gastrenterologia, Pneumologia 

(21,5%) e nos atos de Medicina Física e Reabilitação (15,8%). Em contrapartida, a ORL teve um aumento 

de 46,8%, significativo pelo volume em causa.  

Houve também um decréscimo na área da Anatomia Patológica na ordem dos 7,1%. Este decréscimo 

está em linha com a diminuição dos exames de Gastrenterologia, que são um dos principais “clientes” 

desta especialidade, juntamente com a atividade cirúrgica. Esta é, aliás, a área mais problemática em 

termos de lista de espera, particularmente para a realização de colonoscopias, situação que se agravou 

com a redução da carga horária de médicos disponível para o efeito e a saída de uma médica em 

prestação de serviços. 

2017 2018 ∆ 17/18
2018

SNS

Meta CP 

2018

∆ Meta 

CP 2018
Quimioterapia 2 148 2 490 15,9% 2 490

Polissonografia 276 82 -70,3% 82
Excisao Ou Destruicao Local. Lesao Ou Tec.Pele E Tec.S/Cut. Ncop 14 13 -7,1% 13

Insercao De Dispositivo Acesso Vascular Totalmente Implantavel 7 13 85,7% 13

Conizacao Da Cervix 11 18 63,6% 18

Incisao Com Extraccao Corpo Estranho Da Pele E Tecido Subcutaneo 1 3 200,0% 3

Circuncisao 10 22 120,0% 22

Vasectomia 2 3 50,0% 3

2 469 2 644 7,1% 2 644

2 498 6%
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Tabela 2-26 – MCDT por Especialidade 

 

Como se pode verificar, existiu em 2018 uma diminuição de exames requisitados pelo bloco operatório, 

resultado da diminuição de atividade nesta linha de produção. Houve igualmente uma diminuição 

acentuada dos exames requisitados pelos Cuidados de Saúde Primários, consequência da perda de 

capacidade de resposta interna da ULSLA, E.P.E. em diversas áreas que fez com que parte substancial 

da atividade fosse canalizada para o setor convencionado. 

Tabela 2-27 – MCDT por Atividade Requisitante 

 

  

2017 2018 ∆ 17/18

Patologia Clínica 917 606                        787 550                        -14,2%

Anatomia Patológica 6 009                            5 581                            -7,1%

Cardiologia 18 126                          16 981                          -6,3%

Gastrenterologia 1 566                            944                                -39,7%

Imuno-hemoterapia 17 744                          16 353                          -7,8%

Medicina Física e de Reabilitação 83 350                          70 200                          -15,8%

Obstetrícia 1 697                            1 611                            -5,1%

Otorrinolaringologia 1 295                            1 901                            46,8%

Pneumologia 1 994                            1 566                            -21,5%

Imagiologia 106 232                        105 256                        -0,9%

Urologia 350                                361                                3,1%

Total 1 155 969                    1 008 304                    -12,8%

Fonte: SONHO

2017 2018 ∆ 17/18

Internamento 283 981                        286 203                        0,8%

Consulta Externa 259 869                        278 227                        7,1%

Hospital de Dia 49 699                          49 009                          -1,4%

Urgência 277 013                        284 275                        2,6%

Bloco Operatório 2 041                            1 680                            -17,7%

Centros de Saúde/outras Entidades 283 366                        108 910                        -61,6%

Fonte: SONHO
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4 Atividades de Suporte 

4.1 Gabinete do Cidadão 

Durante o ano 2018 deram entrada nos estabelecimentos da ULSLA 546 reclamações, das quais 377 

são referentes aos Cuidados Hospitalares e 169 aos Cuidados de Saúde Primários. 

Como principais causas de reclamação temos: 

 Na ULSLA, o “Tempo de espera para atendimento” (133) é o problema mais visado, seguido do 

“Acesso a cuidados de saúde” (115), “Procedimentos administrativos” (113), “Cuidados de saúde e 

segurança do doente” (107) e “Focalização no Utente “(56). 

 A nível hospitalar, o problema de nível 1 que surge em primeiro lugar é referente ao “Tempo de 

Espera” (98), seguido de “Cuidados e segurança do doente” (84) e “Acesso a cuidados de saúde” 

(77). 

 A nível dos assuntos de nível 2, o problema mais focado no hospital é o “Tempo de espera para 

atendimento clínico não programado (superior a uma hora)” com 69 manifestações de desagrado, 

seguido de “Resposta em tempo útil/razoável “com 50. 

 O Serviço de Urgência apresenta-se como o mais visado no HLA (157), seguido da Consulta Externa 

(83) e do Serviço de Imagiologia (35). 

 Nos Centros de Saúde, o problema nível 1 que surge em primeiro lugar é “Procedimentos 

administrativos” (46), seguido de “Acesso a cuidados de saúde” (38) e “Tempo de espera” (35).  

 A nível dos assuntos de nível 2, o problema mais visado nos CSP é “Tempo de espera para 

atendimento clínico não programado (superior a uma hora)” com 30 queixas. 

 Nos Centros de Saúde, destaca-se em primeiro lugar a Medicina Geral e Familiar (88), seguindo-se 

os Serviços de Urgência Básica com 54 reclamações. 

 No universo do total de reclamações apresentadas, o profissional Médico apresenta o maior 

número (266), seguido do Dirigente (207), Pessoal Administrativo (36) e Pessoal de Enfermagem 

(24). 

 Remetem-se dois anexos, nos quais são mencionadas as causas de descontentamento dos utentes 

que recorram à ULSLA, durante o Ano 2018, quer a nível Hospitalar, quer dos Cuidados de Saúde 

Primários. 
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Nessa sequência e de forma esquemática, apresenta-se na Tabela 4-1 as reclamações ao nível dos 

cuidados de saúde primários e na Tabela 4-2 as reclamações ao nível dos cuidados de saúde 

hospitalares. 

Tabela 4-1 - Reclamações por Problema Nível I e II – Cuidados de Saúde Primários 

 

Temas -  Nível I Assuntos – Nível 2 Nº.

Discriminação em razão do estado de saúde 2

Liberdade de escolha 1

Regras do TMRG 11

Resposta em tempo útil/razoável 24

Sub tota l 38

Adequação e pertinência dos cuidados de saúde/procedimentos 19

Dispensa de medicação/dispositivos de apoio 1

Qualidade técnica dos cuidados de saúde/procedimentos 2

Sistemas de triagem 1

Sub tota l 23

Direito a tratamentos pelos meios adequados, humanamente, 

com prontidão, correção, privacidade e respeito
1

Delicadeza/urbanidade do pessoal administrativo, auxiliar ou de 

apoio
1

Delicadeza/urbanidade do pessoal clinico 17

Sub tota l 19

Adequação das instalações 3

Estacionamento 1

Conforto das instalações

Estado de conservação dos equipamentos clínicos/de apoio 2

Sub tota l 6

Horários de funcionamento 8

Qualidade da informação institucional disponibilizada 5

Atribuição de prioridades no atendimento 3

Confirmação prévia de agendamentos 19

Atendimento telefónico- Call center 4

Escassez de recursos humanos – pessoal administrativo /apoio 3

Escassez de recursos humanos – pessoal clínico 4

Sub tota l 46

Fora de âmbito 1

Sub Tota l 1

Faturação/quitação extemporânea

Taxas moderadoras 3

Sub tota l 3

Tempo de espera para atendimento clínico programado 

(superior a uma hora)
4

Tempo de espera para transferência inter-hospitalar 1

Tempo de espera para atendimento clínico não programado 

(superior a uma hora)
30

Sub tota l 35

171

Outros Temas 

Questões financeiras

Tempos de espera

Tota l  G loba l

Acesso a Cuidados de Saúde

Cuidados de saúde e segurança do doente

Focalização no utente

Instalações e serviços complementares

Procedimentos Administrativos
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Tabela 4-2 - Reclamações por Problema Nível I e II – Cuidados Hospitalares 

 

Temas -  Nível I Assuntos – Nível 2 Nº.

Emissão de credencial de transporte 1

Regras do SIGIC 22

Liberdade de escolha 4

Resposta em tempo útil/razoável 50

Sub tota l 77

Adequação e pertinência dos cuidados de saúde/procedimentos 46

Violência/agressão/assédio 1

Qualidade da informação da saúde disponibilizada 25

Qualidade técnica dos cuidados de saúde/procedimentos 6

Sistema de triagem 2

Dispensa de medicação/dispositivos médicos 7

Sub tota l 87

Acompanhamento durante a prestação de cuidados 6

Direito a tratamento pelos meios adequados, humanamente, com 

prontidão
1

Delicadeza/urbanidade do pessoal administrativo, auxiliar ou de 

apoio
6

Delicadeza/urbanidade do pessoal clinico 24

Sub tota l 37

Estado de conservação dos equipamentos 1

Conforto das Instalações 1

Qualidade da alimentação 1

Estacionamento 1

Funcionamento dos dispensadores de água 1

Limpeza e salubridade das instalações 3

Disponibilidade de equipamentos clínicos 2

Adequação das instalações 3

Acessibilidade e barreiras arquitetónicas 1

Sub tota l 14

Atendimento telefónico 2

Confirmação prévia de agendamentos 27

Qualidade da informação institucional disponibilizada 14

Greve 3

Cumprimento de prazos para disponibilização de relatórios 

médicos/resultados de MCDT
8

Furto/extravio/não devolução de objetos pessoais 2

Horário de funcionamento 1

Escassez de recursos humanos – pessoal clínico 7

Atribuição de prioridades no atendimento 3

Sub tota l 67

Ilegível 2

Fora de âmbito 1

Anuladas 5

Sub tota l 8

Faturação excessiva / abusiva 1

Taxas moderadoras 12

Sub tota l 13

Tempo de espera para atendimento clínico não programado 

(superior a uma hora)
69

Tempo de espera para atendimento clínico programado (superior a 

uma hora)
22

Tempo de espera para transferência inter-hospitalar 1

Tempo de espera para atendimento administrativo 6

Sub tota l 98

401

Questões financeiras

Tempo de espera

Tota l  G loba l

Procedimentos Administrativos

Outros temas

Acesso a Cuidados de Saúde

Cuidados de saúde e segurança do doente

Focalização no Utente

Instalações e serviços complementares
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4.2 Nutrição e Dietética 

No âmbito da atividade de nutrição e dietética, durante o ano de 2018, foi monitorizado o fornecimento 

de 99.481 refeições ponderadas*, correspondendo a produção global (refeições e suplementos) a um 

custo de 419.125,07 € (IVA Incluído). 

Tabela 4-3 - N.º de refeições servidas no hospital da ULSLA,EPE no ano de 2018   

Refeição Quantidade 

Pequeno-Almoço 37.372 

Meio da Manhã 7.156 

Almoço 36.305 

Lanche 33.727 

Jantar 32.446 

Ceia 4.297 

Refeições Ponderadas2 99.481 

 

A atividade de nutrição e dietética está intrinsecamente ligada à educação para a saúde e, nesse 

sentido, ao nível de atividades formativas foi desenvolvido: 

 Três iniciativas formativas com a comunidade, sendo duas no âmbito da literacia para a saúde: 

“Nutrição e Instituições de Solidariedade Social”, “Alimentação Saudável” e uma dirigida à 

comunidade escolar “Educação para a Saúde - Obesidade”; 

 Quatro ações de formação em serviço para colaboradores da ULSLA, E.P.E.: “Prevenção e 

Tratamento de Feridas: nutrição e feridas”; “Alimentação Saudável e Diabetes Mellitus”; 

“Alimentação Saudável e Segurança Alimentar: alimentação e falsas crenças” e “Alimentação 

Saudável e Segurança Alimentar: evolução do padrão do consumo Alimentar”; 

Ao nível da atividade desenvolvida, a mesma também foi refletida em consultas externas de dietética, 

totalizando 1.406 consultas externas, 261 de 1ª vez e 1145 subsequentes. 

 

 

                                                           

2 Refeições ponderadas   (Almoço x 1 + Jantar x 1 + Pequeno-almoço x 0,4 + Lanche x 0,4 + Meio da Manhã x 0,2+ Ceia x 0,2) 
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4.3 Qualidade e Segurança do Doente 

Esta temática tem sido o propósito da Comissão de Qualidade e Segurança do Doente e consubstanciar-

se em promover e melhorar a cultura de segurança na ULSLA, E.P.E. e liderar a implementação de 

processos de melhoria da qualidade e segurança, traduzida em práticas e comportamentos de todos 

os profissionais, que promovam a prestação de cuidados seguros para utentes e um ambiente de 

segurança para profissionais e visitantes, envolvendo utentes e cuidadores. 

A Comissão tem-se organizado em subgrupos temáticos, definidos em função das competências 

técnico-profissionais e no âmbito dos diferentes eixos estratégicos do plano de ação anual. Os 

subgrupos visam desenvolver as temáticas definidas como estratégicas pela política nacional de 

qualidade e segurança estabelecida pela DGS, mas nada obsta que sejam criados outros subgrupos que 

se dediquem a áreas estabelecidas como estratégicas na instituição. 

Compete aos subgrupos temáticos dos diferentes eixos, dinamizar a implementação de projetos na sua 

área, identificando profissionais com “expertise” na matéria para o desenvolvimento de ações 

concretas. 

4.3.1 Promover a Governação Clínica 

Atividades realizadas: 

 Foram discutidas e analisadas na Instituição 2 normas emitidas pela DGS, de ressalvar que no ano 

de 2017 foram apresentadas e discutidas em auditório 12 normas; 

 Foram realizadas 4 auditorias internas sobre as normas emitidas pela DGS  

4.3.2 Prevenir e controlar as infeções e as resistências aos antimicrobianos  

Atividades realizadas: 

 Programas VE (vigilância Epidemiológica) HAI-Net UCI e HAI-Net INCS e reiniciado o HAI-Net ILC 

(Infeção do Local Cirúrgico), no Serviço de Cirurgia Geral, em 2018, tendo esta monitorização sido 

desenvolvida de forma constante ao longo de todo o de 2018. 
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 A introdução dos dados na plataforma de VE HAI-Net ILC (Infeção do Local Cirúrgico), no Serviço de 

Cirurgia Geral, em 2018 está atrasada 1 semestre, por falta de recurso humanos, nomeadamente 

de enfermagem, pelo que não foi possível a análise dos dados. 

 Não foi possível criar condições a nível do Serviço de Ortopedia, para o início do programa HAI-Net 

ILC, nomeadamente disponibilização de horas de enfermagem para o mesmo. 

 Foram realizadas as análises dos dados das INCS de 2018 e da HAI-Net UCI, os respetivos relatórios 

foram divulgados pelos profissionais de saúde com o conhecimento ao órgão de gestão, no final de 

1º trimestre de 2019. 

 A instituição tem implementado desde 2017 fluxograma de rastreio de ERC na Admissão do Doente 

internado. 

 Em 2018 foi monitorizada a aplicação do fluxograma, tendo sido identificada uma falha de cerca de 

30% e reforçado junto dos Serviços a necessidade de cumprimento dos mesmos. 

 Em 2018 manteve-se o rastreio de MRSA à admissão na UCI, nos termos da norma 018/2014 da 

DGS, sem deteção de falhas significativas na sua execução. 

 Desde 2014 que a ULSLA tem implementado no terreno um programa de apoio à prescrição 

antibiótica nos Cuidados de Saúde Primários (CSP), a que denominou PAPA em Rede. Durante o 

ano de 2018 foi dada continuidade ao programa. 

 Quando indexamos o consumo de antibióticos ao número de atendimentos nos CSP (indicador 

criado pela GCLPPCIRA/Gabinete contratualização ULSLA) este programa já foi responsável por 

variação negativa que atinge valores de 21% para todas as classes de antibióticos e 65% para a 

classe de Quinolonas em particular (Fonte: SIARS). 

 Relativamente à adesão aos Feixes de Intervenção (bundes) de prevenção e controlo de infeção 

associada a dispositivos/procedimentos invasivos, ainda não foi possível atualizar as normas da 

instituição por forma a introduzir o conceito de bundle, devido a escassez de recursos humanos. 

 Dentro do plano de formação do GCL PPCIRA, tem sido feita a divulgação dos feixes tal como 

constava do plano de atividades. 

 Ações de formação realizadas: (i) O Curso Anual de Controlo de infeção – CCIRA V, para médicos 

enfermeiros e técnicos; (ii) Formação em PBCI e higiene Ambiental – Profissionais de limpeza; 

(iii)Curso de Noções Básicas de Prevenção das IACS 



   

 

 

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. 
Monte do Gilbardinho | 7540-230 Santiago do Cacém | Portugal 

Tel. Geral: 269 818 100 | Email: geral@ulsla.min-saude.pt | www.ulsla.min-saude.pt 

Página 55 de 152 

4.3.3 Implementar práticas seguras em todos os procedimentos cirúrgicos 

Atividades realizadas: 

 Auditados 316 episódios cirúrgicos. A taxa de não conformidade da utilização da lista de verificação 

de segurança cirúrgica na instituição foi de 9,4%. 

 Temos como objetivo manter a implementação do instrumento de auditoria integrado no 

programa "Cirurgia Segura Salva Vidas", cumprindo os objetivos estabelecidos pela OMS, 

nomeadamente dimensão da amostra, taxa de verificação dos indicadores de processo e de 

resultado constantes do programa e obrigações de reporte, de acordo com a Norma da DGS. 

4.3.4 Implementar práticas seguras na utilização da medicação 

Atividades realizadas: 

 Atualizada e divulgada a lista de medicamentos LASA; 

 Implementada estratégia local para o armazenamento e identificação de medicamentos LASA; 

 Implementada lista de medicamentos de alerta máximo, ajustada aos que são utilizados na 

instituição; 

 Definida estratégia institucional para os medicamentos de alerta máximo; 

 Realizada norma de procedimento para medicamentos fora de prazo e medicamentos 

deteriorados; 

 Realizadas 5 auditorias, no âmbito das práticas seguras do medicamento; 

 Realizaram-se ações de sensibilização, sobre os riscos associados à utilização do medicamento e a 

importância da notificação de reações adversas ou outros incidentes críticos/intercorrências no seu 

uso, nomeadamente no NOTIFIQ@ e RAM.  

4.3.5 Implementar práticas seguras de identificação inequívoca do doente 

Atividades realizadas: 

 Realizada norma que define a estratégia local para a identificação inequívoca do doente; 

 Implementada pulseira de identificação do doente, para todos os doentes internados; 

 Realizada sensibilização dos profissionais para a importância da notificação de eventos 

relacionados com a identificação dos doentes. 
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4.3.6 Prevenir a ocorrência de úlceras por pressão 

Atividades realizadas: 

 Conceção e divulgação da norma de prevenção de UPP em todos os serviços/unidades funcionais; 

 Sensibilização dos profissionais para a importância da notificação de UPP, por haver evidência da 

subnotificação deste evento, tendo em conta a discrepância com a taxa de incidência patente na 

plataforma informática BI SClínico Hospitalar; 

 Dinamização da articulação com a comissão de feridas e os seus elos de ligação em todos os 

serviços e unidades funcionais da ULSLA, no sentido da implementação da norma realizada e do 

levantamento das necessidades de recursos materiais. 

 Foi realizada uma auditoria.  

4.3.7 Prevenir a ocorrência de quedas 

Atividades realizadas: 

 Foram registadas na ULSLA 120 notificações de incidentes relativos a quedas; 

 Foi realizada uma auditoria no âmbito da prevenção de quedas; 

 Realizado relatório sobre as quedas notificadas (taxa de incidência, tipo de queda, contexto 

ambiental e situação de saúde doente, etc.); 

 A análise destes dados sustentou a apresentação de um conjunto de sugestões de melhoria 

nomeadamente no âmbito do equipamento disponível para o levante e da organização e dotações 

dos serviços. 

4.3.8 Alargar e manter uma Cultura de Segurança 

Atividades realizadas: 

 Implementação da Norma da DGS “Avaliação da Cultura de Segurança no Hospital”; 

 Realizado cartaz de sensibilização que foi colocado em locais estratégico; 

 Divulgação na Intranet, com ligação para o questionário; 

 Criados grupos de divulgação, por grupo profissional; 

 Realizadas reuniões nos serviços para divulgação e esclarecimentos. 
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 A taxa de adesão à Avaliação da Cultura de Segurança no HLA, em 2018, foi de 44%, dados 

analisados pela equipa do projeto da DGS aos quais temos acesso. Esta apresentou um conjunto 

de recomendações, relativamente às dimensões cujos resultados evidenciavam maiores desvios, 

nomeadamente os relacionados com a comunicação, organização, envolvimento da gestão de topo 

e intermedia e formação; 

 Ainda neste âmbito foi pedida uma reunião com o CA em que a CQSD apresentou os resultados da 

avaliação da cultura de segurança no HLA; 

 Foi implementado o plano de Formação proposto pela CQSD ao Núcleo de formação e totalmente 

aprovado e cofinanciada pelo Fundo social europeu no âmbito do POPH: (i) Segurança do doente – 

2 cursos; (ii) Auditoria (ISO 2001:2015); (iii) Auditoria clínica; (iv) Gestão por processos; (v) Gestão 

do Risco Cínico; (vi) Gestão de protocolos Clínicos (governação clinica); (vii) Notificação 

d’incidentes; (viii) Melhoria contínua da Qualidade; 

 Ainda no âmbito da segurança do doente temos acompanhado auditorias internas e externas a 

sistemas de gestão da qualidade implementados (serviço de Imunohemoterapia, doação de órgãos) 

participando também na avaliação levada a cabo pela ERS relativamente às várias dimensões da 

qualidade, de acordo com critérios objetivos e verificáveis, incluindo os índices de satisfação dos 

utentes. 

4.3.9 Gestão do Sistema de notificação de incidentes - NOTIFIQ@ 

Atividades realizadas: 

 Realizada formação sobre gestão do risco clínico, em todos os serviços e unidades funcionais da 

ULSLA, momento em que foi apresentado o aplicativo; 

 Realizados relatórios trimestrais, em que são apresentados e analisados sucintamente os incidentes 

registados na plataforma NOTIFIQ@; 

 Realizadas reuniões com os Chefes/Coordenadores dos Serviços, em que ocorreram incidentes com 

dano grave para o doente. Estas reuniões tiveram como objetivo a análise (ACR) dos incidentes e a 

realização de um plano de ação (PA) com as medidas corretivas a implementar e os responsáveis.

4.4 Saúde Ocupacional & Medicina no Trabalho 
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O Serviço de Medicina do Trabalho surgiu na ULSLA, E.P.E., como serviço autónomo, em 2017 com o 

objetivo do cumprimento da legislação em vigor, nomeadamente a Lei n.º 102/2009, de 10 setembro, 

sobre o Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho. 

4.4.1 Vigilância de Saúde 

No que diz respeito à vigilância de saúde, 97,3% dos profissionais têm exame (periódico/admissão) 

realizado nos últimos 2 anos, ou no último ano se idade igual ou superior a 50 anos, cumprindo por isso 

o disposto no artigo 108.º do diploma anteriormente referido. Os restantes 2,7% dizem respeito a 

profissionais ausentes devido a baixas prolongadas, licenças e estágios profissionais. 

Cerca de 80% dos trabalhadores têm exame realizado no último ano, uma vez que face à avaliação dos 

riscos profissionais a médica do trabalho definiu para alguns grupos profissionais, exames anuais (como 

previsto no ponto 4 do artigo 108.º). 

Tabela 4-4 - Exames de Medicina no Trabalho realizados em 2018 

 

Verificou-se uma melhoria na comunicação com os Recursos Humanos da ULSLA no que diz respeito ao 

envio para os nossos serviços das seguintes informações: admissão de trabalhadores, saída de 

trabalhadores, participações de acidentes de trabalho, informação das ausências superiores a 30 dias 

(Lei n.º 102/2009, artigo 108.º, ponto 3). Na sequência do envio desta informação foi possível realizar 

atempadamente as convocatórias para os exames previstos nestas situações. 

4.4.2 Vacinação 

Relativamente à vacinação, desde 2017, passaram a estar disponíveis nos nossos serviços, 

gratuitamente, as vacinas consideradas eficazes contra os agentes biológicos a que os colaboradores 

estão ou podem estar expostos (Lei n.º 84/97 de 16 de abril, artigo 13.º). 

Foram administradas desde 2017 cerca de 400 vacinas (190 em 2018) com o objetivo do cumprimento 

do plano nacional de vacinação proposto pelo SNS e cerca de 490 vacinas contra a gripe sazonal (272 

em 2018). 

Tipo de Exame N.º Exames

Exames Admissão 41

Exames Periódicos 688

Exames Ocasionais 73
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Desde setembro de 2018 é possível, para além da consulta, o registo das inoculações de vacinas no RSE 

(e-vacinas) de cada colaborador. 

Todo o processo durante este período envolveu uma maior proximidade com os serviços, o 

envolvimento dos responsáveis de serviço, implementação de novos modelos de convocatória (correio 

eletrónico e sms), otimização das convocatórias no tempo efetivo de trabalho dos colaboradores. 

4.4.3 Acidentes de Trabalho 

Foi atualizado o protocolo de atuação em caso de acidente de trabalho na ULSLA o qual está pendente 

de aprovação. 

Perante a análise estatística dos acidentes ocorridos durante o ano de 2018, é possível verificar: 

 O grupo de profissionais com maior número de registos de acidentes de trabalho foram os 

Enfermeiros, sendo o género feminino onde se registou maior incidência. Não houve registo de 

Acidentes de Trabalho em Assistentes Técnicos e TSDT (Gráfico 4-1); 

Gráfico 4-1 - Acidentes de Trabalho por Grupo Profissional 

 

 Dois terços dos acidentes de trabalho ocorreram entre a primeira e a sexta hora de trabalho, 

equivalendo a 73% (Gráfico 4-2); 
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Gráfico 4-2 - Acidentes de Trabalho por Horas Trabalhadas 

 

 Considerando o padrão constante na literatura referente ao elevado número de episódios de 

urgência à segunda-feira comparativamente com os restantes dias da semana, também nos 

acidentes de trabalho esse comportamento é similar, havendo o número de acidentes de trabalho 

superior à segunda-feira, com um comportamento decrescente nos restantes dias (Gráfico 4-3). 

Gráfico 4-3 - Acidentes de Trabalho por Dia da Semana 

 

Após análise dos acidentes de trabalho em 2018, está prevista a realização de ações de formação no 

decorrer do 2º semestre de 2019, destinadas à prevenção dos mesmos, com incidência nos serviços e 

grupos profissionais mais vulneráveis por tipo de acidente.

4.5 Serviço Social 

No ano de 2018 foram atendidos pelos assistentes sociais, em toda a ULSLA, E.P.E., cerca de 2.730 

utentes. A consulta social foi o evento que originou a grande maioria dos atendimentos (1.561) seguida 

da visita domiciliária com 637 utentes.



   

 

 

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. 
Monte do Gilbardinho | 7540-230 Santiago do Cacém | Portugal 

Tel. Geral: 269 818 100 | Email: geral@ulsla.min-saude.pt | www.ulsla.min-saude.pt 

Página 61 de 152 

Tabela 4-5 – Total de Utentes atendidos, por local e tipo de evento 

 

No triénio de 2015/2018 o objetivo principal, desde a sua unificação, tem sido a estruturação e 

organização do serviço, condição determinante para o desenvolvimento do Serviço Social na Saúde na 

Região do Alentejo Litoral. 

Outro fator, objeto de atenção e igualmente importante, tem sido a melhoria continua da coesão da 

equipa. Para além das reuniões de equipa bimensais, procedeu-se à constituição de grupos de trabalho 

para a execução de documentos específicos para o serviço. 

Este serviço no triénio 2015/2018 procedeu à elaboração de documentos para estruturar o Serviço, 

entre outros, a: 

 Elaboração do regulamento do Serviço Social; 

 Elaboração dos procedimentos para a atuação do Serviço Social no serviço de urgência médico 

cirúrgico e nos serviços de urgência básica (SUB); 

 Criação do processo social único; 

 Elaboração dos procedimentos do Serviço Social para harmonizar a prática profissional no âmbito 

do RGPD. 

A nível dos recursos humanos foram admitidos 4 Técnicos Superiores de Serviço Social em 2016, tendo 

cada Centro de Saúde ficado dotado de 1 profissional desta área. 

A formação continua foi dirigida essencialmente para a violência interpessoal e tráfico de seres 

humanos. 

Importa referir os principais constrangimentos, a saber: 

 Inexistência de um aplicativo informático para o serviço social, indispensável para a integração de 

cuidados sociais; 

Tipo de Evento
Alcácer do 

Sal
Grândola Odemira

Santiago 

do Cacém
Sines Hospital Total

Acolhimento                       4                  394                  398 

Consulta Social                  115                  121                    91                  104                    98              1 032              1 561 

Visita Domiciliária                  106                    58                  118                  250                  105                  637 

Consulta Não Presencial                    13                    21                    43                    77 

Acompanhamento processual telefónico                    18                       7                       8                    33 

Acompanhamento processual presencial                       7                       1                    13                    21 

Conferência Familiar                       2                       1                       3 

Total            265            179            209            383            268         1  426         2  730 
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 Dificuldade de gabinete para atendimento no Serviço Social no HLA (dois gabinetes para quatro 

profissionais) e para consulta social no centro de saúde de Odemira.

4.6 Sistemas e Tecnologias de Informação

A área de sistemas e tecnologias de informação é, na ULSLA, E.P.E., gerida ao nível do Serviço de Gestão 

de Sistemas e Tecnologias de Informação (SGSTI), salientando-se da gestão corrente e transversal diária 

os seguintes pontos principais de intervenção e gestão: 

4.6.1 Substituição do Sistema de Gestão de Assiduidade 

No dia 01 de fevereiro de 2018, deu-se o arranque da implementação de um novo Sistema de 

Assiduidade de utilização transversal à ULSLA, E.P.E. e para o Serviço de Gestão de Recursos Humanos. 

Esta nova aplicação permite a gestão de horário e escalas dos trabalhadores, gestão de férias, 

assiduidade, entre outros, de todos os trabalhadores dos serviços da Unidade Local de Saúde do Litoral 

Alentejano, EPE. Com esta nova aplicação, aproveitou-se também para efetuar a renovação dos 

equipamentos para recolha da assiduidade através de novos terminais biométricos. 

4.6.2 Desenvolvimento e implementação do envio de SMS para primeiras consultas hospitalares 

Numa tentativa de reduzir as impressões, reduzir o envio de cartas bem como eliminar o trabalho 

administrativo associado, o Serviço de Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação da Unidade 

Local de Saúde do Litoral Alentejano desenvolveu e implementou um sistema de envio de SMS para os 

utentes que têm contactos no sistema principal (SONHO), enviando alertas para primeiras consultas 

nas seguintes situações e em tempo real:   

 Marcação de Consulta; 

 Remarcação de Consulta; 

 Desmarcação de Consulta; 

 Aviso com 48 horas de antecedência da Consulta. 

Tendo as consultas um número de vagas limitado, pretende-se com esta implementação que os utentes 

avisem os serviços da ULSLA, E.P.E. caso não possam comparecer, no sentido dessa vaga ser preenchida 

com outro utente, melhorando assim o acesso aos cuidados de saúde. 
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Está previsto também o SGSTI continuar este desenvolvimento para promover o envio de SMS relativo 

ao agendamento de outros eventos, nomeadamente: as consultas subsequentes hospitalares, todas as 

consultas dos cuidados de saúde primários e MCDT (transversal). 

4.6.3 Implementação de Sistema de Gestão de Serviços de Sistemas de Informação (SAMA2020) 

Uma vez que a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. é composta por um Hospital e 5 

Centros de Saúde (que incorporam um número significativo de Polos Assistenciais com distribuição 

geográfica significativa), onde conta com mais de 1200 utilizadores ativos nos sistemas de Informação 

(funcionários, prestadores de serviços e outsourcing), foi necessária a implementação de uma aplicação 

informática para a gestão de ticket (reporte de ocorrências), com base nas regras do ITIL3. 

4.6.4 Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SAMA2020) 

Sendo que cada vez mais a Segurança da Informação um dos temas mais debatidos e priorizados dentro 

das organizações, foram criadas as seguintes políticas: Estrutura Organizacional; Política de Segurança 

de Informação; Política de Classificação da Informação; Política de Controlo de Acessos; Procedimento 

de Avaliação de Risco; Política de Utilização Aceitável; Política de Cópias de Segurança; Política de 

Transferência de Informação; Política de Secretária Limpa e Ecrã Limpo; Política de Segurança na 

Continuidade de Negócio; Procedimento de Trabalho em Áreas Seguras; Política de Segurança Gestão 

Fornecedores; Política de Utilização de Controlos Criptográficos; Procedimento de Reutilização e Abate 

de Ativos; Procedimento de Tratamento de Risco 

4.6.5 Renovação do parque de Switching do HLA (SAMA2020) 

Uma vez que os equipamentos de Switching (rede de dados) datavam de 2004 e, tendo em conta a 

criticidade da rede informática na manutenção e continuidade do negócio e, uma vez que estava 

prevista a substituição da central telefónica por uma central VoIP, a substituição destes equipamentos 

teve de ser realizada. 

                                                           

3 Framework de gestão de serviços informáticos 
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4.6.6 Renovação da plataforma de backups da ULSLA, E.P.E. (SAMA2020) 

Uma vez que a recuperação a falhas e desastres é uma das componentes bastante importantes para o 

negócio, foi efetuada a substituição do equipamento que realizava os backups que estava em 

funcionamento desde o ano de 2007 e que demorava mais de 17 horas a realizar um full backup. 

4.6.7 Renovação dos servidores, recorrendo à virtualização (SAMA2020) 

Com recurso a uma candidatura ao SAMA2020, foram substituídos servidores que se encontravam em 

produção desde 2004, 2007 e 2010. Desta forma, foi unificada a infraestrutura, recorrendo à 

virtualização. 

4.6.8 Renovação da Storage (SAMA2020) 

Também com recurso a uma candidatura ao SAMA2020, foi efetuada uma renovação tecnológica às 

Storage da ULSLA, E.P.E. As Storage que foram substituídas, datavam de 2004, 2007 e 2010. 

4.6.9 Desenvolvimento de ferramenta de monitorização de óbitos para alerta a Gestão de Doentes 

para desmarcação 

Decorrente de diversas ocorrências nacionais e que, periodicamente, surgem como noticia na 

comunicação social, relacionam-se com o facto de os utentes já falecidos receberem convocatórias 

para Consulta ou MCDT. 

Uma vez que a ULSLA, E.P.E. foi piloto a nível nacional na integração entre o SONHO V2 e o Registo 

Nacional de Utentes, o Serviço de Sistemas e Tecnologias de Informação desenhou e implementou um 

alerta por email para o Serviço de Gestão de Doentes, de forma a avisar este serviço relativamente aos 

utentes que estavam indicados com óbito no Registo Nacional de Utentes e com algum tipo de 

agendamento na aplicação SONHO, no sentido de ser promovida, de imediato, a necessária 

desmarcação. 

4.6.10 Preparação para implementação de Sistema de Gestão Documental 

Uma das soluções que se pretende instalar na ULSLA, E.P.E. é um Sistema de Gestão Documental. 
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O processo relativo à aquisição deste sistema foi iniciado em 2018 e está previsto ser efetivo em 2019, 

sendo que o seu principal objetivo é minimizar o fluxo intenso de documentos em papel que circulam 

dentro da Unidade Local de Saúde e com isto, melhorar circuitos e reduzir tempos de pesquisa de 

documentos.
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5 Projetos e Programas 

5.1 Gestão de Caso 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem enfrentado um aumento da procura, relacionada com a 

evolução da medicina, as expetativas dos utentes e o envelhecimento da população. Em Portugal, em 

2017, a esperança média de vida, foi de 81,3 anos, superior aos 80,6 da média europeia. 

Um estudo de 2015 da OCDE (1) salienta que Portugal é o país com mais atendimentos nos serviços de 

urgência (SU) per capita num conjunto de 21 países, com cerca de 70 admissões na urgência por 100 

habitantes. O impacto da procura dos SU, em Portugal, reforça a necessidade de intervir, tendo a tutela 

estabelecido objetivos de redução anual de 3% dos episódios. De acordo com vários estudos (2,3), 

existe um grupo de utentes designado de utilizadores frequentes do SU, que embora pequeno, 

contribui significativamente para a sobrelotação dos serviços. São habitualmente pessoas com doença 

mental ou multimorbilidade associada às doenças crónicas, que recorrem 4 ou mais vezes por ano ao 

SU, representando de 5 a 8% do total de doentes, mas que correspondem a 21 - 28% dos episódios de 

urgência. Também está demonstrado que este grupo de doentes tem internamentos frequentes (4). A 

avaliação do problema na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA), identificou que o 

grupo dos utilizadores frequentes representa de 7 a 12%, contribuindo para 24% a 36% dos episódios 

de urgência e que os internamentos evitáveis representaram em 2015 cerca de 30% dos 

internamentos. 

Os cuidados de saúde estão organizados num modelo de resposta á doença aguda, de forma episódica, 

reativa, focada no tratamento, que já não está adequada às necessidades dos doentes crónicos, 

complexos, com multimorbilidades, pelo que é urgente uma mudança de paradigma. 

De acordo com a literatura internacional a reorganização dos cuidados na forma de Gestão de Caso 

(Case Management) é uma abordagem integradora da gestão do doente crónico, focada na resolução 

das suas necessidades de saúde e sociais. 

É conhecida a Pirâmide de Estratificação de Risco da Kaiser Permanent (Figura 1), onde é evidente o 

papel da Gestão de Caso. 
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Figura 1 – Pirâmide de Kaiser 

 

Neste contexto a ULSLA iniciou em outubro de 2016 a implementação de um Programa de Gestão de 

Caso como modelo de intervenção para os doentes crónicos com multimorbilidade. 

Neste contexto elaborámos um Projeto de Gestão de Caso, focado nos doentes crónicos com 

multimorbilidade, com os seguintes objetivos: melhorar a continuidade do acompanhamento destes 

doentes, através da integração dos cuidados prestados pelos serviços na comunidade e os serviços 

hospitalares da ULSLA, baseado em duas premissas: 

 o gestor de caso é um enfermeiro dos CSP; 

 que trabalha integrado numa equipa multidisciplinar, constituída por médicos, enfermeiros e 

assistentes sociais dos CSP e do Hospital.  

A equipa multidisciplinar organiza-se em Equipas de Gestão de Caso a funcionar no Hospital e nos 

Centros de Saúde. Promove-se ainda o estabelecimento de parcerias com estruturas da comunidade – 

autarquias, IPSS, associações etc. Os resultados a atingir são: estabilização clínica dos doentes, e gestão 

dos seus problemas sociais, mantendo o doente em casa, com redução das idas ao serviço de urgência 

e dos internamentos evitáveis. 

A Gestão de Caso é um processo colaborativo de trabalho que permite a integração da prestação de 

cuidados em torno dos doentes crónicos complexos com multimorbilidades. É focado nas necessidades 

do indivíduo e família/cuidador, baseado na comunidade e proativo.  

As componentes do processo incluem:  

 identificação proativa do caso; 
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 avaliação clínica, familiar, social e cultural do doente e família/cuidador; 

 plano individual de cuidados (PIC); 

 capacitação do doente e cuidador para identificação dos sinais de alerta e autocuidados; 

 integração de cuidados que inclui coordenação de cuidados, colaboração multiprofissional e 

interorganizacional. 

O gestor de caso é o pivot da coordenação dos cuidados a prestar, identificados no PIC, ajudando o 

doente e família a navegarem no sistema e fazendo a ponte entre os CSP, os Cuidados Hospitalares e o 

Serviço Social. 

Para a operacionalização deste objetivo foram tomadas medidas que facilitam a comunicação entre os 

intervenientes – pasta partilhada, mails comuns, telemóveis e videoconferência entre unidades. 

 Aos gestores de caso foi atribuído um computador portátil com internet, que lhes permite ter acesso 

ao seu posto de trabalho na instituição, através de uma VPN.  

Assim no domicílio do doente pode consultar o processo clínico e fazer registos. Como têm câmara 

incorporada, também possibilitam uma teleconsulta no domicílio, nas situações em que o gestor de 

caso necessite de apoio.  

Desde setembro de 2018 estamos na fase de implementação do Programa de Telemonitorização de 

doentes selecionados. 

Estas ferramentas informáticas acrescentam valor ao processo, pois este desenvolve-se no Alentejo, 

uma região caracterizada pelas longas distâncias e população dispersa em que por exemplo Odemira é 

o maior concelho da Europa.  

Embora ainda não exista Processo Clínico Eletrónico único, o fato de estarmos numa ULS facilita o 

acesso aos registos. 

Como ainda não está implementada em Portugal nenhuma ferramenta de estratificação do risco, a 

seleção dos doentes a entrarem no programa baseia-se na utilização frequente do serviço de urgência 

e no número de internamentos evitáveis, para além da avaliação de risco feita pelos profissionais. 

Assim a sinalização dos doentes pode ser feita por qualquer profissional, em qualquer nível de cuidados 

(Figura 2). 
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Figura 2 – Circuito de Entrada no Programa 
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Assim, com a implementação e desenvolvimento do programa foi possível, em 2018, atingir os 

seguintes resultados mais relevantes: 

 Redução entre 67% a 71% das vindas ao Serviço de Urgência Médico-cirúrgico; 

 Redução entre 70% e 71% das vindas ao SUB de Odemira; 

 Redução entre 56% e 60% do internamento; 

 Redução de cerca de 61% dos dias de internamento, dos que foram internados; 

 Redução da demora média dos que foram internados de 10,5dias para 8,7 dias; 

 Redução entre 57% e 60% das consultas de MGF; 

 Redução ente 9% e 12% das consultas hospitalares 

É expectável que estas reduções na utilização dos recursos se traduzam em redução de custos para o 

tratamento destes doentes. 

A Gestão de Caso – “Case Management”, é uma forma de organização de cuidados já implementada 

em vários países. Damos como exemplo: Espanha; Inglaterra; Escócia; Holanda; Suécia; Finlândia; mas 

também USA; Canada; Austrália e Nova Zelândia. 

No entanto em Portugal a experiência da ULSLA, E.P.E. foi pioneira e única, na forma como está 

organizada – coordenação de cuidados entre a Medicina Interna e a MGF, sendo o Gestor de Caso um 

enfermeiro dos CSP e utilizando novas TIC. 
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Tem sido com muito orgulho que os profissionais envolvidos têm recebido convites para apresentar O 

Programa de Gestão de Caso em todo o país, tendo sido evidenciado através dos prémios atribuídos: 

 Prémio Saúde Sustentável – Área de Integração de Cuidados 

 Prémio de Boas Praticas em Saúde – 1º Premio

5.2 Protocolos 

Face aos problemas mencionados, nomeadamente ao nível da dificuldade de angariação e fixação de 

recursos humanos médicos, assim como a necessidade de complementaridade na prestação de 

cuidados com especialidades não disponíveis ou escassas na ULSLA, E.P.E., a instituição promoveu uma 

politica de proximidade dos cuidados celebrando protocolos com diversas instituições, numa ótica de 

colaboração e entendimento, com objetos protocolados relativos à prestação de cuidados direta à 

população da área geográfica de abrangência, nomeadamente: 

 Cooperação no domínio da saúde, nomeadamente ao nível de (i) cooperação técnica, (ii) 

documentação e informação, (iii) formação e especialização, (iv) investigação e (v) prestação de 

serviços de saúde com o Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.; 

 Acordos de colaboração e entendimento nas especialidades de Otorrinolaringologia, Pneumologia 

e Reumatologia para a prestação de cuidados nas respetivas especialidades com o Centro 

Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E.P.E.; 

 Acordo de colaboração e entendimento na especialidade de Infeciologia para a prestação de 

cuidados na respetiva especialidade com o Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.; 

 Acordos de colaboração e entendimento nas especialidades de Anatomia Patológica e 

Angiologia/Cirurgia Vascular para a prestação de cuidados nas respetivas especialidades com o 

Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 

Estas respostas promovem uma melhor prestação de cuidados assumida pela ULSLA, E.P.E., estando já 

em funcionamento outras iniciativas, das quais se destacam o encaminhamento de utentes para a 

consulta de Dermatologia do CH Setúbal recorrendo a “teledermatologia” (permite a referenciação 

para a especialidade de dermatologia a partir dos médicos de família, sem necessidade de deslocação 

dos utentes), a realização de consultas da especialidade de Cirurgia e Pneumologia nos centros de 

saúde (tendo sido já realizadas mais de 2.000 consultas destas especialidades nos Centros de Saúde, 
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desde 2017), com evidentes ganhos para os utentes, que não se têm de descolar ao Hospital do Litoral 

Alentejano, para este efeito.  Também a realização de consultas de especialidade de Psiquiatria nos 

Centros de Saúde se integra numa estratégia de aproximação dos cuidados de saúde à população, 

tendo a ULSLA, E.P.E. registado mais de 5.000 consultas desta especialidade nos Centros de Saúde, 

desde 2017, contribuindo, desta forma, para a redução do estigma social associado a esta 

especialidade. 

A dispensa de medicamentos hospitalares nos centros de saúde é outra iniciativa integrada na 

estratégia de aproximação dos cuidados de saúde à população, tendo a ULSLA, E.P.E. realizado, no 

último ano, cerca de 70 teleconsultas entre a farmácia do hospital e os centros de saúde de Alcácer do 

Sal e Odemira, permitindo que a dispensa de medicação exclusiva de farmácia hospitalar decorra nos 

centros de saúde. 
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6 Cumprimento do Contrato Programa

6.1 Cuidados de Saúde Primários

O processo de contratualização interna nos cuidados de saúde primários é desenvolvido, em 

articulação, pelo Diretor do Departamento, Conselho Clínico e de Saúde e as respetivas Coordenações 

das Unidades Funcionais.  

O planeamento é desencadeado através de propostas de plano de ação, trianual com revisões anuais, 

promovido pelas Unidades Funcionais, submetendo-o numa plataforma nacional (BI-CSP) que 

operacionaliza o processo de contratualização. 

No caso da ULSLA, E.P.E., esta operacionalização através da plataforma mencionada, iniciou-se 2017 

para as UCSP e em 2018 para as UCC. 

Os planos de ação foram elaboramos tendo por base os principais problemas em saúde identificados 

pela Unidade de Saúde Pública, no âmbito da elaboração do Plano Local de Saúde, o qual foi elaborado 

com envolvimento de todas as estruturas dos Cuidados de Saúde Primários, da própria ULSLA, E.P.E. e 

da Comunidade. 

A monitorização nacional da atividade das unidades dos CSP permite a identificação mensal do índice 

de desempenho global (IDG), o qual é monitorizado em dois níveis diferentes: (i) IDG de cada Unidade 

Funcional, o qual mede o desempenho da equipa e (ii) IDG do Departamento, o qual mede o 

desempenho transversal, ponderado à dimensão das listas de utentes de cada unidade funcional. 

No Gráfico 6-1 é verificado que o Departamento de Cuidados de Saúde Primários do Alentejo Litoral 

encerrou o ano de 2018 com um IDG de 51.1, distando da mediana da ARS Alentejo em 8.8 pp e da 

mediana Nacional em 12,8 pp. 
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Gráfico 6-1 – Índice de Desempenho Global do DCSP comparativamente com a Mediana da ARS Alentejo 

 

É igualmente possível concluir que a taxa de esforço associada à evolução do IDG é substancial, ou seja, 

há um incremento de IDG em 15.8 pp de dezembro de 2017 para dezembro de 2018, o que se revela 

bastante positivo e em acompanhamento do incremento nacional e regional. 

Assim, considerando a análise efetuada, evidencia-se: 

 A evolução positiva do IDG advém como resultado da melhoria da atividade, mas também da 

melhor sistematização dos registos efetuados pelos diversos profissionais; 

 No âmbito da promoção da melhoria do desempenho assistencial de cada unidade funcional; 

 Sob orientação da ACSS, o Departamento participou no estudo de avaliação da satisfação de 

utentes e profissionais dos cuidados de saúde primários, coordenado pela Faculdade de Economia 

da Universidade de Coimbra. 

Apesar da satisfação ser um dos elementos consagrados para a determinação do índice de desempenho 

das UF, em 2018, por razões externas à ULSLA, E.P.E., essa avaliação não foi tida em consideração. 

Durante o ano de 2018, verificou-se um aumento global da atividade clínica, sendo que, em função da 

análise, se destaca: 

 Redução do número de população sem médico de família; 

 Aumento do número de consultas médicas; 

 Aumento do número de domicílios médicos; 
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 Redução do número de visitas domiciliárias de enfermagem; 

 Aumento da taxa de ocupação dos lugares de ECCI;

6.1.1 Matriz Multidimensional das UCSP

A metodologia de avaliação, a qual é comparativa com as restantes unidades ao nível nacional que 

sejam do mesmo tipo (UCSP), é a matriz multidimensional que, segundo as suas regras relativas às 

ponderações de dimensões, subáreas e, por fim, áreas, resulta no cálculo do IDG. 

Assim, como é possível constatar no Gráfico 6-2, as UCSP do Alentejo Litoral têm um apuramento de 

IDG, durante o ano de 2018, mais ou menos homogéneo, havendo um fecho de ano com uma amplitude 

irregular, tendo sido apurado que esse declive negativo da UCSP de Grândola de relaciona com registos 

que não foram devidamente efetuados, havendo necessidade de evidenciar toda a atividade que é 

efetuada para que a mesma possa ser contemplada nos respetivos apuramentos. 

Gráfico 6-2 – Apuramento Mensal do IDG por cada UCSP 

 
Fonte: BI-CSP (dados retirados a 27/05/2019) 

Por outro lado, e comparando o resultado das cinco UCSP (mediana) com todas as UCSP incluídas na 

área de abrangência da ARS Alentejo (mediana), é possível verificável que há uma similitude de 

resultado, ou seja, o desempenho das UCSP do Alentejo Litoral estão a acompanhar o padrão regional. 

No entanto, e comparando com as UCSP Nacional, as UCSP do Alentejo Litoral estão com um melhor 

desempenho, ou seja, demonstrativo de uma melhor organização e efetividade de cuidados prestados. 



   

 

 

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. 
Monte do Gilbardinho | 7540-230 Santiago do Cacém | Portugal 

Tel. Geral: 269 818 100 | Email: geral@ulsla.min-saude.pt | www.ulsla.min-saude.pt 

Página 75 de 152 

Gráfico 6-3 – IDG comparativo entre medianas UCSP do Alentejo Litoral, UCSP do Alentejo, UCSP Nacional 

 
Fonte: BI-CSP (dados retirados a 27/05/2019) 

6.1.2 Matriz Multidimensional das UCC

No ano de 2018 iniciou-se o processo de contratualização das UCC através da ferramenta PAUF, à 

semelhança do que já ocorria com as UCSP, possibilitando que este tipo de unidades tivesse o seu 

desempenho avaliação por uma escala comparável nacionalmente. 

Assim, as UCC do Alentejo Litoral foram acompanhadas com a monitorização do seu desempenho, com 

periodicidade mensal, sendo que o Gráfico 6-4 reflete essa monitorização, onde é possível verificar que 

uma maior dispersão de desempenho evolutivo. 

De salientar que o desempenho das UCS resulta, ainda, de um número mais reduzido de métricas, o 

que promove que a ponderação de cada indicador tem mais relevância no cálculo do IDG, ou seja, 

quanto mais indicadores menor o peso individual no cálculo do IDG. 
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Gráfico 6-4 - Apuramento Mensal do IDG por cada UCC 

 
Fonte: BI-CSP (dados retirados a 27/05/2019) 

No entanto, havendo uma dispersão analítica nas 5 UCC do Alentejo Litoral, a mediana do conjunto é 

similar à mediana nacional, havendo um desempenho superior por parte da UCC da ARS Alentejo, as 

quais atingiram uma mediana de 74,1. Assim, é relevante encetar os necessários esforços para que as 

5 UCC do Alentejo Litoral promovam aprendizagem conjunta para que haja homogeneidade na 

prestação de cuidados e, necessariamente, nos registos efetuados, assim como haja uma procura 

conjunta de melhorar e atingir um IDG mais elevado. 

Gráfico 6-5 - IDG comparativo entre medianas UCC do Alentejo Litoral, UCC do Alentejo, UCC Nacional 

 
Fonte: BI-CSP (dados retirados a 27/05/2019) 
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6.2 Cuidados de Saúde Hospitalares 

Os objetivos de gestão estão quantificados e previstos no Contrato Programa 2018, o qual foi assinado 

em 28 de dezembro de 2017 e encontram-se em linha com os objetivos definidos no Plano Estratégico 

para o triénio 2017/2019. 

O Contrato Programa da ULSLA, E.P.E. para 2018 apresenta um valor de capitação destinado a cobrir 

as necessidades de saúde da população, assim como valores específicos, nomeadamente: (i) valor 

destinado a comparticipar encargos com médicos internos, (ii) valor a atribuir como incentivos no caso 

de se atingirem as metas propostas. 

O mesmo contrato prevê também penalizações financeiras pelo incumprimento superior a 5% das 

metas de produção dos Cuidados Hospitalares (conforme regras de faturação do Contrato Programa – 

Circular Normativa da ACSS n.º 19/2017, de 7 de agosto). 

Importa salientar que, à semelhança de anos anteriores, embora os objetivos e as metas estejam 

devidamente definidos, alguns dos dados necessários para a verificação do seu cumprimento são de 

difícil recolha e outros não são controlados diretamente pela ULSLA, E.P.E. ou só serão conhecidos 

daqui a algum tempo, pelo que à data de elaboração do presente relatório não é possível apresentar o 

seu cumprimento. 

Para verificação, monitorização e acompanhamento do cumprimento das metas e objetivos associados 

ao valor dos incentivos utiliza-se a plataforma SICA, como indicado na Circular Normativa da ACSS n.º 

19/2014, de 15 de julho, assim como informação recebida do Departamento de Contratualização da 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. 

Por razões alheias à ULSLA, E.P.E., a ferramenta de controle do cumprimento dos objetivos encontra-

se, à data de produção deste relatório, sem ter os dados encerrados, sendo que somente se encontram 

disponíveis os dados até novembro de 2018, sem indicação de serem os dados definitivos. 

Na tabela seguinte é possível verificar os pesos relativos de cada indicador, assim como as metas 

contratualizadas no respetivo contrato-programa para o ano de 2018. 
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Tabela 6-1 - Apêndice II ao Contrato-Programa do Triénio 2017/2019 - Acordo Modificativo 2018 

1. Cuidados de Saúde Primários 40   

Componente avaliada através do resultado do Índice de Desempenho Global (%) apurado para a matriz multidimensional dos ACES no 
âmbito da contratualização dos cuidados primários. 

      

2. Cuidados Hospitalares 60   

Objetivos Nacionais 
Pesos Relativos 

(%) 
Meta 

Acesso e Desempenho Assistencial 48   

A. Acesso 7,5   

A.1 Percentagem das primeiras consultas médicas no total de consultas médicas 0,9 31,7 

A.2 Peso das consultas externas médicas com registo de alta no total de consultas externas 
médicas (%) 

0,9 12 

A.3. Cumprimento dos tempos de resposta e de triagem     

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

1,2 76,6 

A.3.2 Percentagem de doentes cirúrgicos (neoplasias malignas) inscritos em LIC com tempo de 
espera ≤ TMRG 

1,2 95 

A.3.3 Mediana de tempo de espera da LIC, em meses 1,2 3 

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

1,2 70 

A.3.5 Percentagem de doentes referenciados para a RNCCI, avaliados/confirmados pela EGA até 2 
dias úteis após a referenciação, no total de doentes referenciados para a RNCCI 

0,9 80 

B. Desempenho Assistencial 10,5   

B.1 Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na mesma grande categoria de diagnóstico 1,2 4,3 

B.2 Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo 0,9 1,3 

B.3 Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas 0,9 53 

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

0,9 83 

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

0,9 19,7 

B.6 Índice de demora média ajustada 1,2 0,95 

B.7 Índice de mortalidade ajustada 1,2 1,1 

B.8 Índice de risco e segurança do doente 2,4 8 

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

0,9 55 

C. Eficiência 10   

C.1 Percentagem de custos com horas extraordinárias, suplementos e fornecimentos de serviços 
externos III (selecionados), no total de gastos com pessoal 

2,5 30,8 

C.2 Custos com pessoal por residente 2,5 
valor do melhor 

do grupo 

C.3 Custos com produtos farmacêuticos por residente 2,5 
valor do melhor 

do grupo 

C.4 Custos com material consumo clínico por residente 2,5 
valor do melhor 

do grupo 

D. Resultados em internamentos, consultas hospitalares e urgências evitáveis 20   

D.1 Taxa de internamento por complicações agudas da diabetes 2 10,8 

D.2 Taxa de internamento por diabetes não controlada 2 3,6 

D.3 Taxa de internamento por asma ou DPOC em adultos 2 131,5 

D.4 Taxa de internamento por asma em jovens adultos 2 3,8 

D.5 Taxa de internamento por hipertensão arterial 2 42,1 

D.6 Taxa de internamento por insuficiência cardíaca congestiva 2 246,8 

D.7 Taxa de internamento por pneumonia 2 347,9 

D.8 Taxa de internamento por complicações crónicas da diabetes 2 53 

D.9 % de especialidades (categorias) com protocolos clínicos de referenciação ascendente e 
descendente elaborados 

2 20 

D.10 % 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 2,7 
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Objetivos Regionais 
Pesos Relativos 

(%) 
Meta 

  12   

% consultas referenciadas pelos cuidados de saúde primários no total de consultas externas 2 15,1 

Índice PPCIRA 2 5 

Percentagem de atendimentos com prioridade verde/azul/branca 2 30 

Custos operacionais por residente 4 590,35 

Taxa de crescimento dos custos com medicamentos faturados em farmácia de oficina 2 0 

 
Objetivos de Desempenho do Serviço de Urgência 

   

  
Pesos Relativos 

(%) 
Meta 

U.1 Peso dos episódios de urgência com prioridade atribuída verde/azul/branca 25 30 

U.2 Peso dos episódios de urgência com internamento 25 4,08 

U.3 Peso dos utilizadores frequentes (> 4 episódios), no total de utilizadores do Serviço Urgência 25 2,7 

U.4 Rácio consultas externas/episódios em urgência 25 0,88 
Fonte: Contrato-Programa disponível em http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/AM2018_ULSLA.pdf 

Relativamente ao processo de monitorização do Contrato-Programa, o mesmo está indexado aos 

objetivos relativos ao volume de produção, os quais podem configurar penalizações financeiras, por 

linha de produção. 

Assim, a monitorização efetuada está refletida na Tabela 6-2, de forma resumida, por linha de 

apuramento, considerando a produção efetuada e a estimativa de faturação a emitir, a qual carece de 

autorização prévia da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/AM2018_ULSLA.pdf
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Tabela 6-2 - Estimativa de penalização ao Contrato-Programa 2018 

 

Relativamente aos dados apurados importa evidenciar: 

 Os valores apresentados são produção apurada e registada com penalizações estimadas face aos 

valores contratualizados em Contrato Programa, a qual é submetida à validação da ACSS, I.P. 

 Há linhas de fatura que dependem de processos prévios de codificação, a qual é clínica, sendo essa 

produção classificada, em resultado da codificação, em Grupos de Diagnóstico Homogéneo (GDH) 

que são faturáveis e tabelados em Portaria emanada pela tutela. 

Pela análise da estimativa de penalizações é possível verificar que existem incumprimentos das metas 

superiores a 5% o que promove a aplicação de penalização financeira, a qual, somada, ascende quase 

a 1,5 milhões de euros. Se for efetuada uma análise por linha de atividade, é possível verificar que: 

 Há um défice de 13% em relação à meta no que diz respeito a primeiras consultas com origem de 

referenciação nos Cuidados de Saúde Primários – sendo que este valor olha para o número de 

primeiras consultas realizadas em ambiente hospitalar e com referenciação via CTH (consulta a 

tempo e horas), o défice deriva de problemas relativos às especialidades de oftalmologia e 

2017(M12) 2018(M12)
Var. Abs. 

17/18(M12)

Var. Rel. 

17/18(M12)

Meta (ajustada 

a M12)
Execução (M12)

Var. Abs. 

Meta/Exec. 

(M12)

Var. Abs. 

Meta/Exec. 

(M12)

Penalização Estimada

  Consultas Externas 74 915 75 173 258 0% 75 643 74 825 -818 -1% 98 070,00 €

  Primeiras Consultas 21 800 21 743 -57 0% 23 833 21 597 -2 236 -9% 98 070,00 €

  Primeiras Consultas (sem majoração de preço) 11 445 11 021 -424 -4% 10 865 10 907 42 0% 0,00 €

  Primeiras Consultas com origem nos CSP referenciadas via CTH 9 483 10 019 536 6% 11 442 9 991 -1 451 -13% 60 942,00 €

  Primeiras Consultas Telemedicina em tempo real 32 28 -4 -13% 21 28 7 33% 0,00 €

  Primeiras Consultas Descentralizadas nos CSP 746 525 -221 -30% 1 405 521 -884 -63% 37 128,00 €

  Primeiras Consultas Cuidados Paliativos 94 150 56 60% 100 150 50 50% 0,00 €

  Consultas Subsequentes 53 115 53 430 315 1% 51 810 53 228 1 418 3% 0,00 €

  Consultas Subsequentes (sem majoração de preço) 50 792 49 330 -1 462 -3% 49 642 49 130 -512 -1% 0,00 €

  Consultas Subsequentes Telemedicina em tempo real 20 33 13 65% 22 33 11 50% 0,00 €

  Consultas Subsequentes Descentralizadas nos CSP 2 093 3 618 1 525 73% 1 944 3 616 1 672 86% 0,00 €

  Consultas Subsequentes Cuidados Paliativos 210 449 239 114% 202 449 247 122% 0,00 €

  Internamento (excluindo internamento <24h*) 4 805 4 593 -212 -4% 4 623 4 202 -421 -9% 989 184,44 €

GDHs Médicos 3 185 3 167 -18 -1% 3 021 2 839 -182 -6% 417 948,88 €

  GDH Médicos 2 991 3 004 13 0% 2 841 2 689 -152 -5% 347 140,01 €

  GDH Médicos Int. Cuidados Paliativos 194 163 -31 -16% 180 150 -30 -16% 70 808,87 €

GDHs Cirúrgicos 1 620 1 426 -194 -12% 1 601 1 363 -239 -15% 571 235,56 €

  GDH Cirúrgicos Programados 926 745 -181 -20% 995 745 -251 -25% 571 235,56 €

  GDH Cirúrgicos - Urgentes 694 681 -13 -2% 606 618 12 2% 0,00 €

  Urgência (acrescendo internamento <24h*) 88 623 91 102 2 479 3% 80 402 85 595 5 193 6% 0,00 €

  Total Atendimentos SU Médico-Cirúrgica 44 485 43 867 -618 -1% 40 497 41 456 959 2% 0,00 €

  Total de Atendimentos SU Básica 44 138 47 235 3 097 7% 39 905 44 139 4 234 11% 0,00 €

  Hospital de Dia 5 468 6 251 783 14% 5 427 6 251 824 15% 0,00 €

  Imuno-hemoterapia 363 419 56 15% 361 419 58 16% 0,00 €

  Base (Pediatria+Pneumologia+Oncologia s/ Quimio+Outros) 4 982 5 678 696 14% 5 066 5 678 612 12% 0,00 €

  Cuidados Paliativos 123 154 31 25% 113 154 41 36% 0,00 €

  GDH Ambulatório 4 693 4 582 -111 -2% 4 886 4 573 -313 -6% 349 355,48 €

  GDH Médicos 2 484 2 443 -41 -2% 2 498 2 443 -55 -2% 0,00 €

  GDH Cirúrgicos 2 209 2 139 -70 -3% 2 388 2 130 -258 -11% 349 355,48 €

1 436 609,92 €

 *) exceto óbitos, alta contra parecer médico, abandono ou transferência para outro hospital

Penalização apurada

Produção Total 2017/2018 Produção SNS (Contrato-Programa) 2018
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otorrinolaringologia, não havendo produção suficiente que cubra a procura registada, havendo lista 

de espera significativa; 

 Há um défice de 63% em relação à meta no que diz respeito à descentralização de primeiras 

consultas nos CSP – foi uma meta arrojada e em que o seu cumprimento está a ser veiculado, em 

grande parte, pela especialidade de psiquiatria, havendo a necessidade de organizar essa 

descentralização noutras especialidades; 

 Há um acréscimo, não desejado, do volume de GDH Médicos na ordem dos 5% para GDH Médicos 

Genéricos e 16% para GDH Médicos derivados de Cuidados Paliativos – esta meta é analisada pela 

forma inversa, ou seja, quanto mais baixo melhor, apesar de estar totalmente condicionada à 

condição clínica dos utentes, os quais se apresentam com uma carga de doença elevada, com 

multimorbilidades, sendo indicador de que há trabalho efetivo que tem de ser executado pelos 

cuidados de saúde primários na ótica da prevenção e promoção, refletindo-se esses resultados na 

diminuição dos internamentos médicos; 

 Há uma diminuição acentuada dos GDH Cirúrgicos, quer em cirurgia convencional quer 

ambulatória, a qual ronda os 25% e 11%, respetivamente – esta diminuição deriva de uma quebra 

significativa do cumprimento de planos operatórios e de défice de alinhamento de recursos, o que 

promoveu um não alcance da meta. 

Na sequência do Despacho n.º 02/SEAS/2018, remetido pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da 

Saúde, os valores estimados para penalizações referentes a 2018 e anos anteriores, no enquadramento 

de consolidação de contas do Ministério da Saúde, não devem ser contemplados no fecho contabilístico 

do respetivo ano, em alinhamento com as definições proferidas pela ACSS, I.P. que, igualmente, 

também não as contempla. 

No que respeita ao valor dos incentivos dependente do cumprimento de metas/indicadores fixados no 

Contrato-Programa, para efeitos de registo do acréscimo de rendimento respeitante aos incentivos a 

considerar mensalmente, foi determinado pela Circular Normativa n.º 6/2019/ACSS, de 21/03/2019, 

que o mesmo será calculado tendo por referência a taxa de execução de incentivos mais elevada, 

alcançada nos últimos 3 anos. 
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6.3 Cuidados Continuados Integrados 

Os Termos de Referência para a Contratualização de Cuidados de Saúde emitido pela ACSS, I.P. 

contemplam, para o ano de 2018 e numa evolução relativamente a 2017, uma matriz de 

contratualização que não foi operacionalizada e estruturada. 

Por falta de instruções e alinhamento, não houve a efetiva aplicação do que foi preconizado 

nacionalmente, evidenciando-se uma destruturação da rede ao nível da aplicação deste modelo. 

6.3.1 Unidade de Convalescença 

A Unidade de Convalescença está integrada na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, 

sendo uma Unidade construída e capacitada para 25 camas, mas que, durante o ano de 2018, 

unicamente funcionou com 12 camas ativas. 

Considerando os indicadores nacionalmente definidos e que monitorizam o desempenho da Unidade, 

apresenta-se a Tabela 6-3 que evidencia um desempenho relevante, destacando-se que 70,31% dos 

utentes tiveram alta com os objetivos terapêuticos atingidos. 

Tabela 6-3 – Indicadores da Unidade de Convalescença 

 
Fonte: Gestcare 

Indicador Resultado

Utentes admitidos com avaliação de risco de queda 100,00%

Utentes admitidos com avaliação de IMC 100,00%

Utentes admitidos, saídos com nota de alta preenchida 100,00%

Utentes admitidos que têm PII 98,00%

Utentes que tiveram alta por obtenção dos objetivos 

terapêutico
70,31%

Utentes com alta para domicílio 70,31%

Utentes admitidos que foram assistidos por agudização 14,00%

Média de agudização por utente admitido 0,18%

Utentes assistidos com agudização superior a 1dia 9,37%

Utentes que reduzem as suas incapacidades e 

dependências, de funcionalidade reduzida ou muito 

reduzida para funcionalidade média ou total

50,00%

Taxa de incidência de UPP 0,00%

Taxa de incidência de quedas 7,80%
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6.3.2 Equipas Comunitárias de Cuidados Integrados 

As Equipas Comunitárias de Cuidados Integrados (ECCI) estão integradas nas Unidades de Cuidados na 

Comunidade. Assim, a análise do desempenho destas equipas é efetuada através da matriz 

multidimensional das UCC. 
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8 Recursos Humanos 

Na ULSLA, E.P.E. coexistem trabalhadores detentores de vínculo de emprego público (na modalidade 

de contrato de trabalho em funções públicas) e detentores de contrato individual de trabalho, assim 

como há trabalhadores que integram carreiras gerais e outras carreiras especiais, quer em funções de 

prestação de cuidados, quer em serviços de apoio e gestão. 

No que se refere ao regime jurídico dos trabalhadores é de salientar que os trabalhadores da ULSLA, 

E.P.E. estão sujeitos aos enquadramentos jurídicos de trabalho promovidos pelos seguintes diplomas: 

 Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro - Aprova a revisão do Código do Trabalho; 

 Lei n.º 35/2014, de 20 de junho - Aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; 

 Decreto-Lei n.º 62/79, de 30 de março - Disciplina o regime de trabalho e sua remuneração nos 

estabelecimentos hospitalares. 

Adicionalmente, também são fontes de direito (i) o regime legal das carreiras de profissões de saúde, 

(ii) as normas imperativas de títulos profissionais, (iii) os instrumentos de regulamentação coletiva de 

trabalho e demais legislações laboral, assim como (iv) o regulamento interno.  

O Serviço de Recursos Humanos da ULSLA, E.P.E. tem a maioria dos procedimentos instituídos em pleno 

funcionamento, tendo investido, durante o ano de 2018, no que concerne à implementação de normas 

atinentes à gestão de recursos humanos, na implementação de políticas de melhoramento que visam 

o cumprimento das boas práticas, designadamente: 

 No que concerne ao Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade (obrigatoriedade de registo de 

assiduidade através do sistema biométrico), desde o quarto trimestre de 2017 que foram 

encetados os necessários procedimentos para esta matéria ser implementada, sendo que no final 

de 2018, com exceção do grupo médico, todos os profissionais já se encontram em conformidade; 

 Negociação com a ARS Alentejo, I.P. com vista à alteração do mapa de pessoal; 

 Por carência de profissionais médicos, a ULSLA, E.P.E., durante o ano de 2018, procedeu à 

contratação de profissionais médicos (ou renovação de contratos já existentes), em regime de 

contrato de prestação de serviços, nas seguintes especialidades: anestesiologia, cardiologia, 

cirurgia geral, gastroenterologia, ginecologia/obstetrícia, medicina física e reabilitação, medicina 



   

 

 

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. 
Monte do Gilbardinho | 7540-230 Santiago do Cacém | Portugal 

Tel. Geral: 269 818 100 | Email: geral@ulsla.min-saude.pt | www.ulsla.min-saude.pt 

Página 85 de 152 

do trabalho, medicina geral e familiar, medicina interna, oftalmologia, ortopedia, pediatria, 

pneumologia, urologia, bem como médicos sem especialidade; 

Quando nos reportamos aos recursos humanos da ULSLA, E.P.E., e desde logo, relativamente à carreira 

médica, é importante referir que em dezembro de 2018 o corpo clínico era composto de 93 médicos, 

correspondendo a 64% dos médicos previstos em mapa de pessoal. Apenas as especialidades de saúde 

pública e de cirurgia geral dispõem dos especialistas considerados em número suficiente, 

apresentando-se todas as outras especialidades deficitárias. 

A carência de profissionais que integram a carreira médica, nas várias especialidades, determina o 

recurso à celebração de contratos de prestação de serviço, conduzindo a uma forte oneração da rúbrica 

de prestação de serviços médicos. 

É evidente que o recurso à prestação de serviços médicos se traduz, por um lado, numa difícil gestão 

dos programas de trabalho, dadas as frequentes faltas de profissionais, sem sanções associadas e, por 

outro, reflete-se em prejuízo para os utentes pelo facto de, não dispondo de um médico assistente de 

referência, há uma perda da qualidade dos cuidados prestados, do processo de gestão da doença e 

continuidade do tratamento. 

De salientar que, durante o ano 2018, foi necessário a Instituição recorrer à realização de trabalho 

suplementar, quer por força da carência de recursos humanos existentes, quer pela dilação que se 

observa nos processos de autorização de contratação de recursos humanos. 

Nos demais grupos profissionais, a carência de recursos humanos é, também, evidente; não obstante, 

verifica-se a necessidade de reforço do número de profissionais em todas as carreiras. 

Em matéria de trabalho suplementar, conforme Tabela 8-1, apresenta-se a evolução do seu custo, bem 

como o número de horas laboradas por cada grupo profissional. 
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Tabela 8-1 – Trabalho Suplementar (Horas, Valor, Variação e Peso) 

 

Em análise, é possível concluir que: 

1. Em quase todos os grupos profissionais há uma variação negativa (aumento de despesa) de 2017 

para 2018 (a única variação positiva é nos técnicos superiores de saúde, mas esses valores devem 

ser analisados em conjunto com os técnicos superiores, pois a admissão a técnico superior de saúde 

é condicionada pelos requisitos inerentes); 

2. Há um aumento efetivo do número de horas de trabalho suplementar em 4189 horas (+ 3,8%) 

correlacionando-se com o aumento da despesa em quase meio milhão de euros (+21,9%); 

3. O maior peso no aumento do trabalho suplementar estar no pessoal médico, representando 68,4% 

do volume total, seguido do pessoal de enfermagem com 13,9%; 

É evidente que o principal motivo de se recorrer a um volume tão significativo de trabalho suplementar 

advém da carência de determinados grupos profissionais. Para colmatar as carências identificadas, 

decorreram na ULSLA, E.P.E., durante o ano de 2018, vários processos de recrutamento que 

abrangeram a quase totalidade das carreiras, conforme Tabela 8-2. 

Grupo Profissional 2017 2018 r  17/18 2017 2018 r  17/18 Peso 2018

Assistente Operacional 6 932 6 471 -6,6% 38 305,38 €              44 714,08 €              16,7% 1,8%

Assistente Técnico 6 548 6 787 3,7% 44 100,38 €              52 309,01 €              18,6% 2,1%

Pessoal de Enfermagem 22 268 25 015 12,3% 252 227,87 €            353 037,14 €            40,0% 13,9%

Pessoal de Informática 5 569 5 596 0,5% 25 395,40 €              29 208,35 €              15,0% 1,2%

Pessoal em formação pré carreira Médica 8 095 8 973 10,8% 140 211,58 €            191 074,95 €            36,3% 7,5%

Pessoal Farmacêutico 0 656 100,0% -  €                            7 406,94 €                 100,0% 0,3%

Pessoal Médico 45 712 45 980 0,6% 1 477 307,41 €        1 737 186,14 €        17,6% 68,4%

Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 11 351 12 371 9,0% 80 916,37 €              104 643,02 €            29,3% 4,1%

Pessoal Técnico Superior de Saúde 2 615 871 -66,7% 22 562,34 €              9 146,34 €                 -59,5% 0,4%

Técnico Superior 90 650 622,2% 926,05 €                     9 548,32 €                 931,1% 0,4%

TOTAL 109 180 113 369 3,8% 2 081 952,78 €  2 538 274,29 €  21,9%

Fonte: RHV

Horas Valor
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Tabela 8-2 – Procedimentos Concursais 

 

Na Tabela 8-3 constata-se a distribuição dos efetivos por grupo profissional, onde assume particular 

destaque a carreira de enfermagem com um aumento de 17 trabalhadores. De salientar que, no caso 

da carreira médica, a contagem inclui os médicos em formação (internato do ano comum e internato 

complementar). À semelhança de análises anteriores, apesar de serem grupos profissionais distintos, a 

análise dos técnicos superiores de saúde (TSS) deve ser acumulada aos técnicos superiores (TS) , a pois 

a saída de um TSS pode dar lugar à admissão de um TS, por motivos de requisitos das carreiras especiais. 

Tabela 8-3 – Distribuição e evolução de RH por Grupo Profissional 

 

Concursos abertos Abertos ULSLA Abertos ACSS Motivo

Assistente O perac ional 1

Assistente Técnico

Pessoal de Enfermagem 1

Pessoal Médico 0 21

Medicina Geral e Familiar 2

Anestesiologia 1 Deserto

Cardiologia 1 Deserto

Cirurgia Geral 2

Gastrenterologia 1 Deserto

Ginecologia/Obstetrícia 1 Deserto

Medicina Interna 2 Deserto

Oftalmologia 2 Deserto

Ortopedia 1 Deserto

Otorrinolaringologia 2 Deserto

Pediatria 2 Deserto

Psiquiatria 2 Deserto

Urologia 1 Deserto

Neurologia 1 Deserto

Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 3 0

Analises Clinicas Saúde Publica

Terapia ocupacional 1

Audiologia

Farmacia 1

Higiene Oral

Ortoptica 1

Técnico Superior 4

Técnico Superior (Administrador)

Psicologia Clínica e da Saúde 1

Ciências Biológicas 1

Ciências Farmacêuticas 1

Serviço Social 1

Ano de 2018

2017 2018

Assistente Operacional 197 202 5 2,5%

Assistente Técnico 150 157 7 4,7%

Conselhos de Administração 4 5 1 25,0%

Outro Pessoal 1 1 100,0%

Pessoal de Enfermagem 354 371 17 4,8%

Pessoal de Informática 5 4 -1 -20,0%

Pessoal Dirigente 9 9 0 0,0%

Pessoal em formação pré carreira Médica 37 40 3 8,1%

Pessoal Farmacêutico 0 2 2 100,0%

Pessoal Médico 87 93 6 6,9%

Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 73 76 3 4,1%

Pessoal Técnico Superior de Saúde 6 4 -2 -33,3%

Técnico Superior 16 22 6 37,5%

TOTAL 938 986 48 5,1%

r  17/18
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Numa outra análise e observando a distribuição por grupo profissional e género (Gráfico 8-1), constata-

se que o universo de trabalhadores da ULSLA, E.P.E. continua, em 2018, a ser maioritariamente do 

género feminino. 

Gráfico 8-1 - Distribuição de Trabalhadores por Grupo Profissional e Género 

 

De realçar que a população do género feminino, com idade compreendida entre os 24 e os 44 anos 

ascende a 63,2% do total de mulheres e representa 50,9% do total de trabalhadores, sendo que estas 

percentagens são explicativas do risco associado ao potencial volume de ausência ao trabalho 

decorrente de situações motivadas por gravidez de risco e licença por parentalidade (Gráfico 8-2). 

Gráfico 8-2 – Distribuição de Trabalhadores por Grupo Etário e Género 
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É relevante evidenciar que existe um número significativo de trabalhadores que se encontram nos dois 

últimos escalões: 75 trabalhadores com idades entre os 60 e 64 anos (7,6% do total) e 17 trabalhadores 

com idades entre os 65 e os 69 anos (1,7%). No total, estes dois escalões representam 9,3% do total de 

trabalhadores, sendo que deverá ser tecido um plano de reposição que garantam um cronograma 

efetivo e que não promovam qualquer contratempo ao desempenho da instituição, que se espera 

crescente. 

Relativamente ao indicador do absentismo que é sempre relevante e tendencialmente explicativo de 

um conjunto de problemas, importa salientar que o mesmo tem vindo a aumentar ao longo dos anos, 

conforme é verificável no Gráfico 8-3, o qual evidencia que nos últimos dois anos ronda os 9,4%. 

Gráfico 8-3 - Evolução do Absentismo 

 
Fonte: RHV 

Considerando a evolução negativa ao longo dos últimos 6 anos, é relevante verificar qual o 

comportamento de cada grupo profissional (Gráfico 8-4), nomeadamente nos grupos profissionais mais 

representativos (em conjunto representam 96% do total de absentismo), onde é possível constatar que 

os Assistentes Operacionais são o Grupo Profissional com maior taxa (13,6%), seguindo dos Enfermeiros 

(11,2%), dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (9,9%), dos Assistentes Técnicos (7,4%) e, por fim, 

dos Médicos (3,7%). 
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Gráfico 8-4 - Taxa de Absentismo dos Grupos Profissionais mais representativos 

 
Fonte: RHV 

Por fim, considerando o elevado absentismo, é relevante verificar quais os principais motivos que 

compõem a taxa apurada. Assim, e em análise do ano de 2018, verifica-se que (Gráfico 8-5) o motivo 

de doença representa 39,6% do absentismo verificado, seguido da licença de parentalidade com 15,7%, 

licença de gravidez com 15,4% e formação com 7%, sendo que estes quatro motivos representam 

77,7% do total de absentismo. Há que salientar que 6,2% derivam de greves, tendo sido um absentismo 

significativo e com impacto relevante ao nível da atividade programada. 

Gráfico 8-5 – Absentismo no ano de 2018, por motivo 

 
Fonte: RHV 
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9 Cumprimento de Orientações Legais 

Em cumprimento das instruções sobre o processo de prestação de contas referente a 2018 emanadas 

no Ofício-Circular n.º 1115, de 12 de março de 2019, remetido pela Direção-Geral do Tesouro e 

Finanças, e no que se refere à divulgação do cumprimento de orientações legais, apresentam-se os 

pontos seguintes, conforme Tabela 9-1. 

Tabela 9-1 - Tabela resumo do Cumprimento de Obrigações Legais 

 

Cum prim ento

S/N/N.A.

Objectivos  de G estão 

Os objectivos de Gestão estão identificados no Contrato Programa N.A

Metas  a  Ating i r constantes  no PAO 2018

Foi apresentado o PAO 2018 mas não foi aceite pela UTAM. As metas são as mesmas que 

constam no Contrato Programa
N.A

G rau de execução do orçam ento carregado no SIG O/SOE 94% cumprimento

G estão do Ri sco F inancei ro N.A Taxa média de financiamento

Lim i tes  de Crescim ento do Endividam ento N.A

Evolução do PMP a  f ornecedores N Aumentou de 54 para 59 dias

Divulgação dos  Atrasos  nos  Pagam entos  ( " Arrears" ) S
Total de "Arrears" em 31 de Dezembro (em 

euros): -7.509,15 euros

Recom endações  do acioni s ta  na  úl t im a  aprovação de contas

Dar cumprimento ao disposto na RCM nº 34/2008, de 22 de fevereiro e no despacho nº 

9870/2009 de 13 de Abril, no que concerne à redução do PMP a fornecedores 
N O PMP aumentou 5 dias

Assegurar o cumrpimento da RCM nº 18/2014 de 7 de março, relativa à elaboração e divulgação 

de relatório trianualsobre as remunerações para homens e mulheres
N Não foi elaborado o relatório

Rem unerações

Não atribuição de prémios de gestão S 

CA - reduções remuneratórias vigentes em 2018 S 
Total da Redução remuneratoria = 12.838,63 

euros 

Fiscalização (CF/ROC/FU) - reduções  remuneratórias vigentes em 2018 (se aplicável) NA

Auditor Externo - redução remuneratória vigentes em 2018 (se aplicável) NA

EG P -  a rt igo 32º e 33.º do EG P  

Não utilização de cartões de crédito S

Não reembolso de despesas de representação pessoal S

Valor máximo das despesas associadas a comunicações S

Valor máximo de combustível e portagens afeto mensalmente às viaturas de serviço S

Despesas  não docum entadas  ou conf idencia i s -  n.º 2 do art igo 16º do RJSPE e 

art igo 11.º do EG P

Proibição de realização de despesas não documentadas ou confidenciais S

Prom oção da  igua ldade sa laria l  entre m ulheres  e hom ens  -  n.º 2 da  RCM n.º 

18/2014

Elaboração e divulgação do relatório sobre as remunerações  pagas a mulheres e homens N Não foi produzido o relatório

Elaboração e divulgação de rela tório anua l  sobre prevenção da  corrupção N

Não foi produzido o relatório. A ULSLA EPE 

esteve sem Auditor interno desde Setembro 

de 2017 até Agosto de 2018, data em que 

foi possível concluir o processo de 

recrutamento.

Contratação Públ i ca

Aplicação das Normas de contratação pública pela empresa S
Todas as aquisições são efetuadas ao abrigo 

do Código dos contratos Publicos

Aplicação das normas de contratação pública pelas participadas NA

Contratos submetidos a visto prévio do TC S

Concurso publico- D18000518 - Serviços de 

Exploração de Imagiologia , valor contrato: 

7.595.625,00 €

Protocolo – H68000418 – Prestação de 

serviços de gestão integrada para 

assistência técnica e manutenção a 

instalações técnicas, equipamentos de 

electromedicina, redes e sistemas adstritos 

, valor contrato: 421.474,80€, acrescido de 

IVA

Audi torias  do Tribuna l  de Contas  (b)

Foi efetuada uma auditoria às compras de medicamentos e alimentação aos anos de 

2013/2014
NA

Parque Autom óvel

N.º de Viaturas
S

Mantivemos o número de viaturas de 2017 - 

16 viaturas

G astos  Operaciona i s  das  Em presas  Públ i cas  S

Princípio da  Unidade de Tesouraria  ( a rt igo 28.º do DL 133/2013)

Disponibilidades e aplicações centralizadas no IGCP
S

98,97% disponibilidades e aplicações junto 

no IGCP em 31 de Dezembro 

Disponibilidades e aplicações na Banca Comercial S 11.872.273,72€

Juros auferidos em incumprimento da UTE e entregues em Receita do Estado S Sem juros auferidos

Cum prim ento das  Orientações  lega i s  -  2018 Quanti f i cação/Identi f i cação
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9.1 Objetivos de Gestão 

No que diz respeito aos objetivos e políticas concordantes com a Missão, Visão e Valores apresentados, 

é de realçar que a ULSLA, E.P.E. é uma entidade pública empresarial recente, tendo sido constituída em 

novembro de 2012 (6 anos de existência). 

Face à natureza jurídica consubstanciada numa Unidade Local de Saúde, é previsível que a integração 

e alinhamentos estejam facilitados o que não é ainda uma realidade, pois a fusão dos diferentes níveis 

de cuidados numa única instituição não foi nem é uma dinâmica direta, carecendo de trabalho efetivo 

para a construção de um corpo único. 

Adicionalmente, a constituição da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. não partiu do 

zero e herdou os pontos positivos e negativos das organizações que lhe deram origem (Agrupamento 

de Centros de Saúde do Alentejo Litoral e Hospital do Litoral Alentejano, E.P.E.), sendo um processo de 

integração e harmonização que, em toda a estrutura do Serviço Nacional de Saúde, é transversal e 

deficitário, pois os próprios organismos que gerem e emanam as diretivas não o fazem de forma 

integrada, continuando a existir demasiada separação entre os diferentes níveis de cuidados. 

A estabilização económica e financeira da instituição foi, efetivamente, o grande objetivo inicial, sendo 

que a instituição ficou “congelada” na sua evolução e dinâmicas, havendo vários défices que estão, 

continuadamente, a revelar-se, nomeadamente ao nível da prestação de cuidados desalinhada e a 

carecer de um investimento profundo, o que não é fácil face ao congelamento (e até diminuição) do 

financiamento público, em contrapartida do aumento substancial dos contratos, serviços, consumíveis, 

medicamentos, entre outros. 

No entanto, apesar das contrariedades, diversos são os pontos favoráveis alcançados, entre eles: 

1. Definição de políticas internas que procuram promover a dinâmica entre serviços de prestação de 

cuidados (e outros); 

2. Definição do mapa de pessoal que balize as necessidades da instituição face à sua carteira de 

serviços e à população a quem tem de prestar cuidados; 

3. Planeamento de recrutamento, o qual é maioritariamente incumprido por imposições e limitações 

da tutela; 
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4. Atribuição de médico de família a 90% dos utentes inscritos, sendo um esforço substancial face ao 

diminuto número de médicos especialistas em medicina geral e familiar comparativamente com as 

necessidades calculadas; 

Contrariamente ao desejado, há vários pontos menos bons que são desviantes face aos objetivos 

traçados: 

A. Dificuldade de estabilização de recursos humanos, agravado por um substancial absentismo – no 

ano de 2018 ascendeu a 9,4%; 

B. Redução orçamental da receita do estado, o que compromete qualquer investimento adicional e 

necessário, colocando mesmo em causa o normal funcionamento da instituição face à inflação 

constante e gradualmente crescente; 

C. Défice de recursos humanos qualificados, o que não permite uma maior rentabilização da massa 

humana em prol dos objetivos estruturais da instituição; 

D. Não estabilidade dos Conselho de Administração (durante os últimos 5 anos) e desestruturação da 

direção intermédia, o que dificultou a organização das estruturas orgânicas e o necessário 

alinhamento. 

Os objetivos de gestão estão quantificados e previstos no Contrato Programa 2018, o qual foi assinado 

em 28 de dezembro de 2017 e encontram-se em linha com os objetivos definidos no Plano Estratégico 

para o triénio 2017/2019. 

O Contrato Programa da ULSLA, E.P.E. para 2018 apresenta um valor de capitação destinado a cobrir 

as necessidades de saúde da população, assim como valores específicos, nomeadamente: (i) valor 

destinado a comparticipar encargos com médicos internos, (ii) valor a atribuir como incentivos no caso 

de se atingirem as metas propostas. 

O mesmo contrato prevê também penalizações financeiras pelo incumprimento superior a 5% das 

metas de produção dos Cuidados Hospitalares (conforme regras de faturação do Contrato Programa – 

Circular Normativa da ACSS n.º 19/2017, de 7 de agosto). 

Importa salientar que, à semelhança de anos anteriores, embora os objetivos e as metas estejam 

devidamente definidos, alguns dos dados necessários para a verificação do seu cumprimento são de 

difícil recolha e outros não são controlados diretamente pela ULSLA, E.P.E. ou só serão conhecidos 
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daqui a algum tempo, pelo que à data de elaboração do presente relatório não é possível apresentar o 

seu cumprimento. 

Para verificação, monitorização e acompanhamento do cumprimento das metas e objetivos associados 

ao valor dos incentivos utiliza-se a plataforma SICA, como indicado na Circular Normativa da ACSS n.º 

19/2014, de 15 de julho, assim como informação recebida do Departamento de Contratualização da 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. 

Por razões alheias à ULSLA, E.P.E., a ferramenta de controle do cumprimento dos objetivos encontra-

se, à data de produção deste relatório, sem ter os dados encerrados, sendo que somente se encontram 

disponíveis os dados até novembro de 2018, sem indicação de serem os dados definitivos. 

Relativamente ao processo de monitorização do Contrato-Programa, o mesmo está indexado aos 

objetivos relativos ao volume de produção, os quais podem configurar penalizações financeiras, por 

linha de produção. 

9.2 Gestão do Risco Financeiro 

A ULSLA, E.P.E. não recorreu a qualquer forma de passivo remunerado nem suportou quaisquer 

encargos financeiros por pagamentos a fornecedores em atraso, pelo que se considera não haver risco 

financeiro pelo endividamento. 

Tabela 9-2 – Risco Financeiro 

 

9.3 Limite de crescimento do endividamento 

Ver ponto anterior. 

9.4 Evolução do Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores 

De 2017 para 2018 verificou-se um aumento de 5 dias, sem repercussão expressiva nos pagamentos 

em atraso. O aumento do PMP que se verifica é explicado pelas dificuldades de gestão de tesouraria 

face ao volume de despesa aumentar significativamente em detrimento de um orçamento deficitário. 

Anos 2018 2017 2016 2015 2014

Encargos Financeiros (€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Taxa Média de Financiamento (%) 0% 0% 0% 0% 0%
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Tabela 9-3 – Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores 

 

Apresentam-se também os valores de pagamentos em atraso a 31 de dezembro de 2018, cujo 

pagamento não ocorreu até 90 dias após a data de vencimento da fatura, conforme definido no 

Decreto-Lei nº 65-A/2011, de 17 de maio. 

 
Tabela 9-4 - Valor das dívidas vencidas de acordo com o art. 1.º DL 65-A/2011 (€) 

 

Relativamente ao valor das dívidas vencidas, importa referir que para o cálculo apenas estão a contar 

as faturas que se encontravam conferidas, i.e., excluiu-se as faturas que ainda se encontravam em 

processo de conferência (como por exemplo faturas de MCDT que ainda não tínhamos confirmação de 

que estariam realizados). Os valores que se encontram a negativo são explicados pela existência de 

Notas de Crédito de fornecedores que estão ainda por utilizar. Os valores indicados incluem dívida a 

fornecedores externos e a fornecedores dentro do perímetro de consolidação de contas do SNS. 

9.5 Recomendações do Acionista 

As últimas recomendações proferidas pelo Acionista datam de 26 de abril de 2018 e são referentes à 

aprovação das contas relativas aos anos de 2014, 2015 e 2016 (Despacho 231/18 – 10 de abril do 

Senhor Secretário de Estado do Tesouro).  

Face ao exposto, a Tabela 9-5 apresentam as últimas observações proferidas sobre o ponto da situação 

das últimas contas aprovadas. 

Valor %

Prazo  (dias) 59 54 5 9,3%

Variação 18/17
PMP 2018 2017

Dívidas Vencidas 0-90 dias 90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias >  360 dias

Aq. de Bens e Serviços 32 255,72 € 641,51 € -3 898,84 € 416,80 € -4 668,62 €

Aq. de Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 32 255,72 € 641,51 € -3 898,84 € 416,80 € -4 668,62 €
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Tabela 9-5 – Últimas recomendações do Acionista 

 

9.6 Remunerações 

Em matéria de remunerações, a ULSLA, E.P.E. aplicou em 2018 as reduções previstas no Artigo 12º da 

Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho, não tendo sido atribuídos quaisquer prémios de gestão durante o 

ano relatado. 

Cumpriu-se o disposto no Artigo 32º do Estatuto do Gestor Público, conforme publicado pelo Decreto-

Lei nº 8/2012, de 18 de janeiro, nomeadamente na não utilização de cartões de crédito e outros 

instrumentos de pagamento pelos gestores públicos e ao não reembolso de quaisquer despesas que 

caiam no âmbito do conceito de despesas de representação pessoal. 

Não se pagaram quaisquer complementos de reforma. 

Antes de apresentar valores remuneratórios, importa referir que durante o ano de 2018 não houve 

alterações na composição do Conselho de Administração, sendo que existiu um hiato de vacatura do 

cargo de Vogal Executivo entre 1 de janeiro de 2018 e 9 de fevereiro de 2018. 

9.6.1 Conselho de Administração 

O estatuto remuneratório fixado para os membros dos Conselho de Administração resulta da aplicação 

da Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2012, de 21 de fevereiro, que determina os vencimentos 

ilíquidos dos membros que exercem funções a tempo integral, valores que têm por base o vencimento 

mensal ilíquido o Primeiro Ministro (este cálculo já prevê, antecipadamente, a classificação da 

instituição segundo o definido na Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, Diário da República, 

I.ª Série, n.º 32 - 14 de fevereiro de 2012). Estes valores estão também sujeitos à Resolução do Conselho 

Recom endações  do acionis ta  na  úl t im a aprovação de contas  

( ano 2016)
Resul tado da  recom endação Justi f i cação / Ref erência  ao ponto do Relatório

Dar cumprimento ao disposto na RCM nº 34/2008, de 22 de fevereiro e no 

despacho nº 9870/2009 de 13 de Abril, no que concerne à redução do PMP a 

fornecedores 

O PMP aumentou 10 dias

Assegurar o cumprimento da RCM nº 18/2014 de 7 de março, relativa à 

elaboração e divulgação de relatório trianual sobre as remunerações para 

homens e mulheres

Não foi elaborado o relatório

A aprovação das contas de 2014, 2015 e 2016 só foi 

efetuada a 10 de abril de 2018. Não foram cumpridas as 

recomendações do acionista em 2018. Importa no entanto 

ressalvar que o PMP da ULSLA EPE é dos mais baixos de 

todo o SNS



   

 

 

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. 
Monte do Gilbardinho | 7540-230 Santiago do Cacém | Portugal 

Tel. Geral: 269 818 100 | Email: geral@ulsla.min-saude.pt | www.ulsla.min-saude.pt 

Página 97 de 152 

de Ministros n.º 97/2012 que classifica a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. como 

empresa do tipo B (valor padrão de 65% do valor mensal ilíquido do 1.º Ministro). 

Estão a ser aplicados os cortes previstos na Lei n.º 12-A/2010. 

Durante o ano de 2018, dois dos elementos optaram pelo vencimento do lugar de origem, conforme 

explicito na Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/2017, de 11 de maio. 

Tabela 9-6 – Quadro de Mandato do Conselho de Administração 

 

 
Tabela 9-7 – Remunerações Mensais Brutas 

 

 
Tabela 9-8 – Remunerações Anuais 

 

 
Tabela 9-9 – Benefícios Sociais 

 

Mandato 

(Início -  Fim) Forma (1) Data Sim/Não
 Entidade

de Origem

Entidade 

Pagadora

(O/D)

01/04/2017 - Presidente Luís Manuel de Sousa Matias RCM 63/2017 11/05/2017 N D 1

09/02/2018 - Vogal Executivo António Pedro Pinto Machado de Eça Pinheiro RCM 15/2018 08/02/2018 N D 1

01/04/2017 - Vogal e Diretor Clinico CSH Alda Maria Figueiredo Machado Pinto Dinis da Fonseca RCM 63/2017 11/05/2017 S ULSLA D 2

01/04/2017 - Vogal e Diretor Clinico CSP Horácio Carlos Figueiredo Santos Feiteiro RCM 63/2017 11/05/2017 S ULSLA D 2

01/04/2017 - Vogal e Enfermeiro Diretor Amaro Silva Pinto RCM 63/2017 11/05/2017 N D 1

(1) indicar Resolução (R)/AG/DUE/Despacho (D)

(2) Opção Pela Remuneração do Lugar de Origem -  prevista no no 8 do artigo 28.º do EGP; indicar entidade pagadora (O-Origem/D-Destino)

Cargo Nome

Designação OPRLO (2)

N.º de

Mandatos 

F ixado Class i f i cação

[ S/N] [ A/B/C]
Vencim ento 

m ensa l

Despesas  

Representação

Luís Manuel de Sousa Matias S B 3.719,78 1.487,91

António Pedro Pinto Machado de Eça Pinheiro S B 2.975,83 1.190,33

Alda Maria Figueiredo Machado Pinto Dinis da Fonseca N B 3.398,92 1.190,33

Horácio Carlos Figueiredo Santos Feiteiro N B 5.239,99 1.190,33

Amaro Silva Pinto S B 2.975,83 1.190,33

EG P

Rem uneração m ensa l  bruta  ( €)  Mem bro do CA

( Nom e)

Fixa (1) Variável (2)

Valor 

Bruto

(3)=(1)+(2)

Reduções  

Remuneratórias 

(4)

Valor Bruto  

Final

(5) = (3)-(4)

Luís Manuel de Sousa Matias 69 559,88 4 733,34 74 293,22 3 124,44 71 168,78

António Pedro Pinto Machado de Eça Pinheiro 49 371,95 3 401,64 52 773,59 2 215,03 50 558,56

Alda Maria Figueiredo Machado Pinto Dinis da Fonseca 61 571,26 24 519,27 86 090,53 2 499,72 83 590,81

Horácio Carlos Figueiredo Santos Feiteiro 87 892,12 6 142,20 94 034,32 2 499,72 91 534,60

Amaro Silva Pinto 55 816,36 7 617,34 63 433,70 2 499,72 60 933,98

370 625,36 12 838,63 357 786,73
(1) O valor da remuneração F ixa  corresponde ao vencimento+despesas de representação (sem reduções).

(4) redução prevista no artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho.

Membro do CA

(Nome)

Remuneração Anual   (€)

Valor / Dia

Montante pago  

Ano Identificar Encargo Anual Identificar Valor

Luís Manuel de Sousa Matias 4,77 1 025,55 CGA 15 778,44

António Pedro Pinto Machado de Eça Pinheiro 4,77 1 016,01 SSOCIAL 11 199,77

Alda Maria Figueiredo Machado Pinto Dinis da Fonseca 4,77 1 035,09 SSOCIAL 18 952,21

Horácio Carlos Figueiredo Santos Feiteiro 4,77 1 087,56 CGA 20 931,50

Amaro Silva Pinto 4,77 1 063,71 CGA 13 517,38

5 227,92 80 379,30 0,00 0,00 0,00

Membro do CA

(Nome)

Benefícios Sociais (€)

Subsídio de  Refeição Regime de Proteção Social
Encargo Anual

Seguro de Saúde

Encargo Anual

Seguro de Vida

Outros



   

 

 

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. 
Monte do Gilbardinho | 7540-230 Santiago do Cacém | Portugal 

Tel. Geral: 269 818 100 | Email: geral@ulsla.min-saude.pt | www.ulsla.min-saude.pt 

Página 98 de 152 

Não foram atribuídos quaisquer prémios de gestão, nem indemnizações por cessação de funções. 

Os custos associados às deslocações em serviço foram os constantes na Tabela 9-10. 

Tabela 9-10 – Custos de Deslocações em Serviço 

 

Os custos indiretos associados às deslocações em serviço dos membros do Conselho de Administração 

não são apresentados, por se considerar que o esforço necessário para obter essa informação será 

muito superior ao benefício da informação obtida. Sempre que possível as deslocações são organizadas 

para que sejam utilizadas o menor número de viaturas.  

Não existem viaturas atribuídas para uso pessoal pelo que a utilização de viaturas não atingiu os limites 

previstos no Artigo 33º da Lei 8/2012, de 18 de janeiro (25% do valor mensal das despesas de 

representação). 

 

9.6.2 Fiscalização 

Relativamente ao órgão de fiscalização, verificou-se a nomeação através do Despacho do Exmo. Sr. 

Secretário de Estado Adjunto, do Tesouro e das Finanças, n.º1513/16 de 29 de dezembro de 2016, para 

acompanhar o mandato do Conselho de Administração para o Triénio 2015/2017, o Fiscal Único Efetivo 

Amável Calhau, Ribeiro da Cunha & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas – SROC nº 

19 CMVM nº 20161378, representada por Amável Alberto Freixo Calhau, ROC nº 364 e como Fiscal 

único Suplente Raul Alberto Serra da Silva Fernandes, ROC nº 901. 

 
Tabela 9-11 – Identificação do Fiscal Único 

 

Identf i car Va lor

Luís Manuel de Sousa Matias 637,08 0,00 637,08

António Pedro Pinto Machado de Eça Pinheiro 0,00 0,00 0,00

Alda Maria Figueiredo Machado Pinto Dinis da Fonseca 0,00 0,00 0,00

Horácio Carlos Figueiredo Santos Feiteiro 0,00 0,00 0,00

Amaro Silva Pinto 0,00 0,00 0,00

637,08

Mem bro do CA

( Nom e)

G astos  anua is  associados  a  Des locações  em  Serviço ( €)

Des locações  

em  Serviço 

Custo com  

Alojam ento

Ajudas  de 

custo

Outras  G asto tota l  

com  viagens  

( Σ)

Mandato

(Início-Fim) Nome
N.º inscr ição 

na OROC 

N.º registo 

na CMVM
Forma (1) Data Contratada

2015-2017 Efetivo
Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e Associados – SROC 

n.º 19 / Amável Alberto Freixo Calhau
364 20161378 D 29/12/2016 2 2

2015-2017 Suplente
Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e Associados – SROC 

n.º 19 / Raul Alberto Serra Silva Fernandes
901 20160520 D 29/12/2016 2 2

Legenda: (1) Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime por Escrito (DUE) / Despacho (D)

    Nota: Mencionar o efetivo (SROC e ROC) e o suplente (SROC e ROC)

N.º de anos de 

funções exercidas 

no grupo

N.º de anos de 

funções exercidas 

na entidade

Cargo

DesignaçãoIdentificação SROC / ROC
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A remuneração anual paga à SROC corresponde à Tabela 9-12. 

Tabela 9-12 - Remuneração do Fiscal Único 

 

Não foram prestados quaisquer outros serviços pela Sociedade. 

Todas as orientações legais em matéria de remunerações foram cumpridas. 

9.7 Despesas Associadas a Comunicações 

Não foram atribuídos telemóveis de serviço porquanto se optou pela utilização dos seus telemóveis 

pessoais. 

Tabela 9-13 – Gastos com Comunicações 

 

9.8 Despesas não Documentadas ou Confidenciais 

Não foram, durante o ano de 2018 (e em qualquer outro ano de existência da ULSLA, E.P.E.), registadas 

quaisquer despesas que não estejam devidamente documentadas. 

9.9 Relatório sobre remunerações pagas, por género 

Não foi elaborado o relatório sobre as remunerações pagas a mulheres e homens. Quanto a este ponto 

é importante referir que as remunerações pagas na ULSLA, E.P.E. são as que constam nos regimes das 

carreiras, sem qualquer distinção de género. Na verdade, 81% dos trabalhadores da ULSLA, E.P.E. são 

mulheres, com uma distribuição por Grupos Profissionais conforme o Gráfico 9-1. 

Remuneração Anual 2018  (€)

Bruta

Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e Associados – SROC n.º 19 17.755,24€

17.755,24€

Nome

Plafond 

Mensal 

Definido

Valor Anual Observações

Luís Manuel de Sousa Matias 80,00 720,00 Valor atribuido de acordo com o parecer jurídico

António Pedro Pinto Machado de Eça Pinheiro 80,00 720,00 Valor atribuido de acordo com o parecer jurídico

Alda Maria Figueiredo Machado Pinto Dinis da Fonseca 80,00 720,00 Valor atribuido de acordo com o parecer jurídico

Horácio Carlos Figueiredo Santos Feiteiro 80,00 720,00 Valor atribuido de acordo com o parecer jurídico

Amaro Silva Pinto 80,00 720,00 Valor atribuido de acordo com o parecer jurídico

3 600,00

Membro do CA

(Nome)

Gastos com Comunicações(€)
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Gráfico 9-1 – Distribuição de Recursos Humanos, por Grupo Profissional e Género 

 

9.10 Relatório Anual sobre Prevenção da Corrupção 

Não foi elaborado o Relatório Anual sobre a Prevenção da Corrupção, pois o Auditor Interno, o qual 

tem essa atribuição de acordo com os Estatutos da ULS, somente iniciou funções em setembro de 2018, 

sendo que o cargo estava vago desde setembro de 2017. 

9.11 Contratação Pública 

A ULSLA, E.P.E. rege-se, neste âmbito, pelo disposto no Código dos Contratos Públicos. 

Celebrou em 2018, após visto do Tribunal de Contas, um contrato plurianual a 4 anos com a firma 

Imagens Médicas Integradas (IMI), SA, no valor total 7.595.625 euros, sendo o valor contratado para 

2018 de 1.898.906,25€ (contrato para exploração do serviço de imagiologia). 

Levou ainda a visto do Tribunal de Contas o Protocolo estabelecido com o SUCH para a prestação de 

serviços de gestão integrada para assistência técnica e manutenção a instalações técnicas, 

equipamentos de electromedicina, redes e sistemas adstritos, no valor para 2018 de 421.474,80€, 

acrescido de IVA. 

Ao nível dos procedimentos de contratação pública, e após a análise dos perfis de consumos, quer da 

unidade hospitalar quer das unidades dos cuidados de saúde primários, a ULSLA, E.P.E. encetou um 
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conjunto de ações tendo por objetivo reduzir e agilizar a componente das aquisições de bens e serviços 

e procedeu ao desenvolvimento de um conjunto de procedimentos aquisitivos de bens e serviços com 

o horizonte temporal de um ano e dois anos, procurando deste modo gerar economias de escala e 

redução de encargos. 

9.12 Sistema Nacional de Compras Públicas 

Encontra-se registada no Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP), gerido pela Entidade de 

Serviços Partilhados da Administração Pública (ESPAP). 

A ULSLA, E.P.E. encontra-se ainda vinculada (de forma voluntária) ao Sistema Nacional de Compras 

Públicas – gerido pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (ESPAP). 

Recorre também aos Contratos Públicos de Aprovisionamento dos Serviços Partilhados do Ministério 

da Saúde. 

9.13 Medidas de Redução de Gastos Operacionais 

No que se refere ao cumprimento do estipulado no artigo 145º do Decreto Lei de Execução Orçamental 

para o ano de 2018 - Gastos operacionais das empresas do Setor Empresarial do Estado, importa 

salientar que apesar dos esforços desenvolvidos para a redução dos custos operacionais, os mesmos 

apresentaram um aumento significativo, levando à obtenção de um EBITDA pior do que o registado em 

2017.  

Verificaram-se aumentos nos CMVMC superiores a 7%, inflacionada pelos aumentos registados nas 

rubricas de produtos farmacêuticos (+817.199,34 euros). Esse aumento foi devido principalmente aos 

medicamentos para o tratamento de doenças autoimunes (Secucinumab) e oncológicas (Nivolumab, 

Bevacizumab, Enzalutamida), conforme Tabela 9-14. Estes 4 medicamentos representaram um 

aumento de custos de 663 mil euros face a 2017. 
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Tabela 9-14 - Variação de Custos com alguns Medicamentos 

 

Nos FSE também se verificou um incumprimento da meta, uma vez que os gastos nestas rubricas 

representaram um aumento de 4% relativamente a 2017. A rubrica que representou o maior aumento 

foi a relativa aos gastos com a Patologia Clínica (análises), crescendo quase 42% (+637 mil euros). Esse 

aumento foi devido principalmente pelo abandono que foi havendo da internalização das prescrições 

dos CSP no laboratório do Hospital do Litoral Alentejano, quer devido à dificuldade logística pela não 

existência de viaturas para o transporte dos técnicos e a recolha das amostras, quer pela dificuldade de 

contratação de pessoal para o laboratório, mesmo nos casos de substituição para ausências de longa 

duração (parentalidade). 

No geral essa explicação responde a 71% da variação de gastos.  Outros fatores importantes para 

justificar o aumento de gastos com FSE foram o aumento do salário mínimo nacional, repercutindo em 

algumas rubricas como limpeza, lavandaria e segurança, e a execução da candidatura do POSEUR – 

Eficiência energética dos edifícios, no que concerne à sua fase de projetos. 

Apresentam-se nas Tabela 9-15 e Tabela 9-16 as maiores variações de gastos de FSE face a 2017. 

Tabela 9-15 - Variação negativa de gastos de 2018 relativamente a 2017 

 

 

Medicamento 2017 2018 Var.  absoluta Var.  %

Nivolumab -  €                  219 389,60 €  219 389,60 €  novo

Bevacizumab 134 455,57 €  306 541,98 €  172 086,41 €  128%

Enzalutamida 182 535,91 €  323 988,66 €  141 452,75 €  77%

Secucinumab 63 487,94 €    193 472,14 €  129 984,20 €  205%

Pembrolizumab -  €                  61 321,00 €    61 321,00 €     novo

Carboximaltose 100 650,95 €  150 699,64 €  50 048,69 €     50%

Imunoglobulina humana 130 637,71 €  177 632,85 €  46 995,14 €     36%

96 710,70 €    Limpeza, higiene e conforto

138 252,00 €  Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras

637 511,80 €  Patologia clínica

91 845,96 €    Anatomia patológica

140 966,78 €  Cardiologia

140 966,78 €  Serviços Médicos prestados por empresas serviços médicos

Aumento de gastos face a 2017
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Tabela 9-16 - Variação positiva de gastos de 2018 relativamente a 2017 

 

Relativamente aos gastos com pessoal e controlo do número de trabalhadores, é necessário explicar 

que é intenção da Administração da ULSLA, E.P.E. que tal não se verifique, conforme pedidos vários que 

têm sido feitos superiormente no sentido de haver um ajustamento do mapa de pessoal às 

necessidades efetivas para a satisfação dos cuidados de saúde que nos propomos realizar. Importa 

referir: 

 Neste momento a ULSLA, E.P.E. está com gravíssimos problemas por falta de recursos humanos, 

designadamente ao nível de médicos, enfermeiros, técnicos superiores de saúde, assistentes 

técnicos e assistentes operacionais. Há serviços em sério risco de fechar, outros só parcialmente 

assegurados e, outros ainda, só são assegurados com recurso a trabalho suplementar para além do 

razoável e mesmo do legalmente consagrado, tendo de ser assegurados pelos mesmos 

trabalhadores por não haver outros, em turnos sequentes.  

 Há serviços assegurados por apenas um médico; 

 Esta Instituição sobrevive grandemente à custa de prestadores de serviços (mais dispendiosos e 

sem vinculação estável à instituição), não havendo margem para, nos casos possíveis, propor 

vinculação por CIT, porque o mapa de pessoal (vinculado à verba autorizada em sede de 

orçamento), não permite qualquer atualização, expansão ou conformidade com a necessidade real.  

O crescimento de gastos com o pessoal, corrigidos segundo o artigo 145º do DLEO, foi de 9%, ainda 

assim inferior ao desejável e controlado face às limitações existentes em termos de orçamento. 

Acabamos o ano com mais trabalhadores (+48) com impacto nos gastos com comunicações, 

deslocações e estadas e ajudas de custo, pelo que também nestas áreas não foi possível cumprir o 

estipulado no DLEO. Pensamos, no entanto, que com exceção dos gastos com Ajudas de Custo, os 

relativos a comunicações e deslocações e alojamento se encontram em valores já bastante baixos. 

No que se refere ao controle do número de viaturas e aos custos com as viaturas, há que destacar o 

seguinte: a área de abrangência da ULSLA, E.P.E. faz com que esta, em termos territoriais, seja uma das 

98 693,39 €-    Outros gastos de conservação e reparação

74 151,85 €-    Hemodiálise

113 519,81 €-  Outros internamentos

231 955,24 €-  Serviços Médicos prestados em nome individual

Diminuição de gastos face a 2017
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maiores do país. Na verdade, abrange uma grande parte do distrito de Setúbal e uma boa parte do 

distrito de Beja. Tem a funcionar viaturas adquiridas por si, outras que transitaram do antigo Hospital 

do Litoral Alentejano e outras ainda provenientes da ARS Alentejo, muitas delas já em final de vida útil 

ou mesmo paradas. As viaturas permitem fazer a necessária ligação logística entre a sede (no Hospital 

em Santiago do Cacém) e os Centros de Saúde que se situam em 5 Concelhos diferentes (mais as 

respetivas 27 extensões). De salientar ainda que os custos com as viaturas que são apresentados 

incluem as inerentes ao funcionamento da VMER. Foi cumprido o previsto para o não crescimento do 

número de viaturas e com os seus gastos associados, contrariamente às necessidades da Instituição. 

Importa referir que a alínea 5º do artigo 145º do DLEO prevê que “Considerando as especificidades da 

sua missão, a aplicação do disposto nos n.ºs 1 e 3 às entidades públicas empresariais integradas no SNS 

pode ser adaptada nos termos a definir por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas 

áreas das finanças e da saúde”.  

Apresenta-se no quadro abaixo um resumo do cumprimento das obrigações legais previstas no artigo 

145º do Decreto Lei de Execução Orçamental para o ano de 2018. 

 

9.14 Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado 

∆ Absol. Var.  % 

(0) EBITDA 3 997 025,54  €-     620 851,48  €        2 704 715,23  €-     2 010 080,04  €     1 292 310,31  €-  48%

(1) CMVMC 9 576 435,49  €     9 230 000,00  €     8 915 947,75  €     8 010 347,99  €     660 487,74  €    7%

(2) FSE 21 363 661,10  €   20 381 451,00  €   20 471 354,80  €   19 418 606,65  €   892 306,30  €    4%

(3) Gastos com o pessoal corrigidos dos encargos i),  ii) e iii) 27 552 364,34  €   25 968 683,62  €   25 346 053,55  €   25 045 486,72  €   2 206 310,79  € 9%

    (3. i) Indemnizações pagas por rescisão 3 795,02  €            3 795,02  €            3 543,60  €            4 009,13  €            251,42  €           7%

    (3. ii) Impacto da reversão das reduções remuneratórias -  €                     -  €                     669 090,62  €        394 845,57  €        669 090,62  €-    -100%

    (3. iii) Impacto da aplicação do artigo 21.º da Lei 

42/2016 de 28 dezembro 566 247,68  €        566 247,68  €        263 195,56  €        -  €                     303 052,12  €    
-

(4) Gastos Operacionais a ) = (1)+(2)+(3) 58 492 460,93  €   55 580 134,62  €   54 733 356,10  €   52 474 441,36  €   3 759 104,83  € 7%

(5) Volume de negócios (VN)b)
54 590 806,80  €   56 137 135,80  €   52 023 810,42  €   54 195 772,62  €   2 566 996,38  € 5%

(6) Peso dos Gastos/VN = (4)/(5) 1,07 1,05 0,97

(i) Gastos com Comunicações (FSE) 64 442,15  €          62 500,00  €          61 000,75  €          54 314,31  €          3 441,40  €        6%

(ii) Gastos com Deslocações e Alojamento (FSE) 12 720,16  €          35 000,00  €          11 825,79  €          28 031,79  €          894,37  €           8%

(iii) Gastos com Ajudas de custo (G c/ Pessoal) 223 743,10  €        200 500,00  €        203 971,00  €        189 101,40  €        19 772,10  €      10%

(iv) Gastos com as v iaturas 76 719,21  €          101 500,00  €        82 727,85  €          84 091,29  €          6 008,64  €-        -7%

        Total = (i) + (ii) + (iii) + (iv) 377 624,62 €    359 525,39 €    355 538,79 €    18 099,23 €   5,03%

Número Total de RH (OS+CD+Trabalhadores) 986 995 938 955 48 5%

N.º Órgãos Sociais (OS) 5 5 4 5 1 25%

N.º Cargos de Direção (CD) 9 9 7 7 2 29%

N.º Trabalhadores (sem OS e sem CD) 972 981 927 943 45 5%

N.º Trabalhadores/N.º CD 108 109 132 135 -24 -18%

N.º de viaturas 16 16 16 17 0 0%

a) Para aferir o grau de cumprimento das medidas de redução de gastos operacionais (CMCMC + FSE + Gastos com pessoal) não são considerados os gastos com as indemnizações por rescisão, o 

efeito da reversão das reduções remuneratórias, nem o efeito do disposto nos artigos 20.º e 21.º da LOE 2017.

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

c) Os gastos com as viaturas deverão incluir: rendas/amortizações, inspeções, seguros, portagens, combustíveis, manutenção, reparação, pneumáticos, taxas e impostos.

PRC 2017 Exec. 2016 Exec.2018 Exec.
2018/2017

2018 Orç.
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Considera-se cumprido o estabelecido no artigo nº 17 da Lei nº 12-A/2010, de 30 de junho, com a 

manutenção das disponibilidades financeiras em contas no IGCP IP. 

A 31 de dezembro de 2018 detínhamos uma conta aberta em bancos comerciais, nomeadamente no 

Millennium BCP, conta essa que se encontrava autorizada, conforme Ofício do IGCP nº SGC – 

2018/18476, de 21 de novembro, por ser de carácter residual e que se mantêm aberta para efetuar os 

pagamentos aos prestadores de convencionados. 

  

Esta era a situação das disponibilidades financeiras, a 31 de dezembro de 2018 e a situação na banca 

comercial no final de cada trimestre do ano: 

Tabela 9-17 - Apuramento da Banca Comercial trimestralmente 

 

 

Tabela 9-18 - Saldos da Banca Comercial a 31 de dezembro de 2018 

 

9.15 Auditorias conduzidas pelo Tribunal de Contas 

No ano de 2018 não decorreu nenhuma auditoria do Tribunal de Contas à ULSLA, E.P.E. 

9.16 Divulgação de Informação Institucional – Portal da DGTF 

Banca Comercial
1º Trimestre

€

2º Trimestre

€

3º Trimestre

€

4º Trimestre

€

Millenium BCP (conta autorizada) 191 284,06 154 207,82 197 227,56 122 635,57

     Total 191 284,06 154 207,82 197 227,56 122 635,57

     Juros auferidos** 0 0 0 0

** - Identi ficar os  juros  auferidos  (em termos acumulados , desde 1-1-2016)  de todas  as  apl icações  financeiras  que se 

encontram junto  da BC

* - Identi ficar a Insti tuição junto da qual se encontram as disponibi l idades e/ou apl icações financeiras ,

acrescentando as  l inhas  necessárias .

Banca Comercial Saldo 31/Dezembro % Razões para a existência Autorização  

Millenium BCP - SPC 122.635,57 € 1,03%

Este conta é utilizada exclusivamente para o 

pagamento de faturas ao abrigo do Sistema de 

Pagamento a Convencionados (Despacho n.º 

16883-A/2011 – Ministério da Saúde – Altera as 

Cláusulas 3.ª e 5.ª das Cláusulas Gerais do 

Sistema de Pagamento a Convencionados (SPC), 

aprovadas pelo Despacho n.º 6323/97, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, de 21 de Agosto de 

1997)

Ofício do IGCP nº SGC – 2018/18476, de 21 de 

novembro

IGCP 11.749.638,15 € 98,97%

Total 11.872.273,72 €        100%
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Toda a informação prevista na RCM nº49/2007 de 28 de março e que a ULSLA EPE está em condições 

de disponibilizar encontra-se em http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see e em 

http://www.ulsla.min-saude.pt/ 

 

  

S/N/N.A. Data Atualização

Estatutos S 10/02/2017

Caracterização da Empresa S 28/05/2013

Função de tutela e accionista S 01/11/2012

Modelo de Governo / Membros dos Órgãos Sociais S 20/04/2016

Identificação dos órgãos Sociais S 20/04/2016

Estatuto Remuenratório Fixado S 20/04/2016

Divulgação das remunerações auferidas pelos órgãos Sociais S 20/04/2016

Identificação das funções e responsabilidades dos membros 

do Conselho de Administração
S 20/04/2016

Apresentação das sínteses curriculares dos membros dos órgãos SociaisS 20/04/2016

Esforço Financeiro Público S 21/08/2018

Ficha Síntese S 21/08/2018

Informação Financeira histórica e atual S 21/08/2018

Princípios de Bom governo S 21/08/2018

Regulamentos internos e externos a que a empresa está sujeita S 01/07/2015 Encontra-se no RGS 2018

Transações relevantes com entidades relacionadas S 01/07/2015 Encontra-se no RGS 2018

Outras Transações S 01/07/2015 Encontra-se no RGS 2018

- Análise da sustentabilidade da empresa nos domínios: S 01/07/2015 Encontra-se no RGS 2018

    Económico S 01/07/2015 Encontra-se no RGS 2018

    Social S 01/07/2015 Encontra-se no RGS 2018

   Ambiental S 01/07/2015 Encontra-se no RGS 2018

Avaliação do Cumprimento dos Princípios de Bom Governo S 01/07/2015 Encontra-se no RGS 2018

Código de ética S 01/07/2015 Encontra-se no RGS 2018

Divulgação
Informação a constar no Site do SEE Comentários
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10 Informação Financeira 

10.1 Enquadramento Geral 

Este foi o sexto exercício completo da Instituição, criada a 1 de novembro de 2012. 

A ULSLA, E.P.E. tem contratualizado um contrato programa anual com a ARS Alentejo, que é a sua 

principal forma de financiamento, que ao contrário dos Hospitais, não tem uma ótica de pagamento 

por assistência prestada, funcionando antes por Capitação (sem medicamentos prescritos na ULS e 

vendidos nas farmácias de oficina, cuja responsabilidade financeira é da ARS Alentejo IP), ou seja, a 

ULSLA, E.P.E. recebe um valor por habitante residente, que deverá cobrir todas as necessidades de 

saúde da população.  

A Capitação da ULSLA, E.P.E., tal como sucedeu nos anos anteriores, foi no ano de 2018 a mais baixa de 

entre todas as ULS, muito embora tenha havido um crescimento nominal de 3,32%, correspondendo a 

uma capita por residente de 533,74 euros. 

Tabela 10-1 - Variação da capita por residente 

 

Relembra-se que na data de início de atividade existiam enormes desafios associados aos problemas 

financeiros herdados do HLA E.P.E.: 

 A dívida a terceiros, a 1 de novembro de 2012 chegava quase aos 40M€; 

 A falta de médicos que a Instituição tinha (e tem), cuja necessidade de colmatar implicava a 

contratação em prestação de serviços (mais onerosos e de mais difícil controle/planeamento 

operacional); 

 Património mobiliário do Hospital, em fase final de fim de vida, com necessidades elevadas de 

investimento para renovação ou com assistências técnicas inevitáveis e caras; 

 Elevada dispersão geográfica da área de abrangência da ULSLA, E.P.E., com os custos de transporte 

associados; 

Ano Capitação Capita por residente

2017 50 563 775,00 €   516,60 €                            

2018 52 241 669,00 €   533,74 €                            

Diferença 1 677 894,00 €      17,14 €                               

3,32%
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 Hospitais de referência a pelo menos 110Km de distância;   

A situação patrimonial líquida da Instituição era largamente negativa, mas fruto do esforço começado 

logo em 2012, e beneficiando, para além do esforço interno, das verbas atribuídas para a regularização 

de dívidas, através do PERD, no montante de 20,6M € (17,8M€ como verba de convergência para o 

Contrato Programa de 2012 e 2,8M € como convergência para o Contrato Programa de 2013), dos 

aumentos de Capital Estatutário que ocorreram em 2014, no valor total de 10,9M€ e da avaliação dos 

bens móveis e imóveis realizada também em 2014, permitiu pela primeira vez apresentar uma situação 

patrimonial líquida positiva. Em 2017, observou-se pela primeira vez RLE negativos, com impacto na 

situação líquida da Instituição, muito embora tenha sido atenuado com as regularizações que se fizeram 

nos Resultados Transitados por indicação da ACSS IP – acertos de registos de contratos programa até 

2015 e no registo do aumento de capital estatutário, realizado em 2018, mas subscrito ainda em 2017. 

No ano de 2018, a Instituição apresentou novamente resultados líquidos negativos, agora de valor 

bastante significativo, mas a situação patrimonial continuou a melhorar.  Para tal contribuiu o inicio do 

novo referencial contabilístico, com os proveitos diferidos a serem consideradas Outras variações no 

Património Líquido (89.290 euros), mas principalmente a verba de 2.900.422 euros de entradas para a 

cobertura de perdas e os novos registos de acertos nos Contratos Programa até 2017, ao abrigo das 

instruções emanadas pela ACSS e no cumprimento do Despacho do Senhor Secretário da Saúde 

nº2/SEAS/2018 de 30 de outubro, que determinava a obrigatoriedade de respeitar as Instruções da 

ACSS quanto às estimativas a considerar para a execução financeira dos Contratos Programa, de forma 

a minimizar as diferenças verificadas na prestação de contas consolidadas do Ministério da Saúde.  

O registo dessas estimativas levou à contabilização de regularizações de anos anteriores, a nosso favor, 

de 6.807.616,57 euros, com impacto fiscal. Foi apurado um IRC a pagar no valor de 135.845,81 euros, 

mesmo com RLE negativos e após utilização de prejuízos fiscais de 2017. 

Dessa forma não foram também registadas as penalizações previstas para o incumprimento superior a 

5% das linhas de produção hospitalar, cuja nossa estimativa é de 1.436.609,92 euros, sobrevalorizando 

os Resultados do ano. 

Os registos resultantes da aplicação do Despacho 02/SEAS/2018 e das Instruções da ACSS acarretam, a 

nosso ver, risco quanto ao apuramento dos Resultados de 2018 e deverá também, aquando da 
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ocorrência da faturação dos Contratos Programa ainda em aberto, implicar acertos nos Resultados 

Transitados em anos futuros. 

Gráfico 10-1 – Evolução da Situação Patrimonial 

 

O orçamento para 2018 foi elaborado seguindo as instruções da DGO e com as regras da contabilidade 

pública. A ULSLA EPE é considerada Entidade Pública Reclassificada desde o orçamento de 2015, 

ficando dependentes da execução orçamental e das necessárias aprovações da tutela para a utilização 

dos saldos orçamentais que transitam de um ano para o outro. 

Globalmente, verificou-se uma execução do Orçamento da despesa em cerca de 95% e uma execução 

do Orçamento da receita em 97%. 

Tabela 10-2 – Execução Orçamental 

 

As razões para esta execução, quer na despesa, quer na receita, são as seguintes: 

Fontes Financiamento Previsões Corrigidas Cobrada total Grau Execução

OE + RP 75.146.409,00 €            72.855.710,84 €        97%

Rubricas Dotações Corrigidas Despesa Paga Grau Execução

Pessoal 28.092.564,00 €            27.469.175,46 €        98%

Outras Despesas 33.206.182,00 €            31.209.085,79 €        94%

Investimento 2.926.681,00 €               2.305.175,87 €           79%

64.225.427,00 €    60.983.437,12 €  95%

Execução do Orçamento de Receita

Execução do Orçamento despesa
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 Na despesa, verificaram-se atrasos significativos na execução das despesas das candidaturas 

apresentadas ao POSEUR no âmbito do Portugal 2020, que visam a melhoria da eficiência 

energética dos edifícios, onde a taxa de execução apresentada é muito baixa; 

 A obra de remodelação do serviço de urgência que devia ter terminado em setembro apenas teve 

a sua conclusão já em 2019; 

 O saldo transitado de 2017 não foi autorizado a ser aplicado em 2018, pelo que apenas teve 

execução no lado da receita, mas sem qualquer execução no lado da despesa. 

Gráfico 10-2 – Execução Orçamental da Despesa 

 

Não nos foi possível utilizar a totalidade do saldo transitado de 2017, por falta de autorização superior, 

pelo que apenas foi utilizado uma parte pouco significativa desse valor, pelo recurso às verbas 

atribuídas para aumento do capital estatutário, destinadas ao pagamento de dívida vencida. 

O saldo orçamental a transitar para 2019 é de 11.872.273,72 € euros. Temos ainda um elevado valor 

de disponibilidades que se encontra cativo (5.057.557,39 euros) pois resulta de um aumento de capital 

exclusivamente destinado ao pagamento de dívidas antigas e que só pode ser utilizado mediante 

autorização da ACSS (e sob supervisão da IGF). 
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Gráfico 10-3 – Evolução do Balanço 

 

No que se refere à evolução estrutural da instituição, podemos verificar na imagem acima variações 

positivas nas rubricas totais do balanço, muito embora se tenha registado um RLE negativo de 5,3 M€. 

Mais pormenorizadamente, constata-se que se verificou um enorme aumento nas dívidas de terceiros 

(mais 5,0 M€, quase tudo por causa da emissão das faturas emitidas à ACSS relativas aos incentivos de 

do ano de 2015 e ainda não regularizadas) e aumento nos Ativos Fixos Tangíveis Líquidos (resultantes 

principalmente da execução da obra da urgência no HLA) por contrapartida do decréscimo da conta de 

acionistas (houve a realização de 2,2M€ de capital subscrito em 2017), resultados transitados 

(conforme anteriormente referido) e RLE. 

10.2 Demonstração de Resultados 

10.2.1 Proveitos 

No que respeita aos proveitos, verifica-se que 95% do total das prestações de serviços derivam das 

verbas contratualizadas no Contrato Programa, representando apenas 5% as suportadas por outras 

entidades responsáveis. 
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Gráfico 10-4 – Vendas e Prestações de Serviços 

 

Como foi anteriormente explicado no ano de 2018 foram considerados como rendimentos do Contrato 

Programa os valores indicados pela ACSS IP. Não foram consideradas as penalizações por 

incumprimento superior a 5% nas linhas de produção hospitalares. A taxa de cumprimento dos 

incentivos institucionais também foi indicada pela ACSS IP, muito embora a mesma só seja definitiva 

dentro de alguns anos (considerando o atraso que se verifica atualmente, onde o último ano com 

faturação de incentivos é o de 2015). 

Este registo de valores de rendimentos do Contrato Programa com base no que foi indicado pela ACSS 

IP levou, a nosso ver, a uma sobrevalorização dos RLE.  

No que respeita às outras entidades responsáveis, a evolução face a 2017 não foi positiva, embora o 

único ponto negativo relevante seja a diminuição do valor dos internamentos. Aqui há a destacar o 

fecho, no final de 2017, de 13 camas do Serviço de Convalescença (para deslocalizar enfermeiros para 

outros serviços), que por serem faturas fora do contrato Programa acabaram por ter um reflexo 

extremamente negativo no desempenho de 2018. Durante este ano não foi possível a faturação 

adicional aos serviços prestados no âmbito da RNCCI (Unidade de Convalescença), pois verificaram-se 

taxas de ocupação de camas abaixo dos 85%. 

97%

3%

SNS Outras Entidades
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Gráfico 10-5 – Evolução dos Proveitos – Outras Entidades Responsáveis 

 

Uma boa fonte de proveitos da Instituição é a obtida pelas taxas marítimas associadas ao desembarque 

de navios no Porto de Sines. Ainda assim, registou-se uma diminuição do valor de 2017 (837m €), pois 

em 2018 só se obteve 735m€. Muito embora exista crescimento de movimentação de navios no Porto 

de Sines, os agentes têm procurado realizar as inspeções legais em portos europeus com taxas mais 

baixas. 

Foi possível também durante o ano, com base nos pagamentos que foram sendo feitos, negociar 

descontos pelos pagamentos. O total de proveitos financeiros foi de 133 m€. 

10.2.2 Custos 

Quanto aos custos totais, verifica-se um aumento de 7% entre 2017 e 2018, explicados principalmente 

pelo aumento dos custos com consumos de medicamentos, fornecimentos e serviços externos e 

pessoal.  

Relativamente aos custos chamamos a atenção para a leitura do capítulo referente ao cumprimento 

das obrigações legais. 
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10.2.3 Imposto sobre o Rendimento 

O aumento da estimativa de IRC em 2018 face a 2017 resulta do facto dos resultados antes de impostos 

serem negativos em 5.183.269,67 euros, mas foram reconhecidas variações patrimoniais positivas (nos 

capitais próprios) no valor de 6.807.616,57 euros referentes a correções a Contratos Programa até o 

ano de 2017. 

10.2.4 Variações face à Demonstração de Resultados Previsional 

A Demonstração de Resultados previsional apresenta fortes variações negativas nos seus dados finais. 

Não foi possível conter os gastos aos valores considerados na previsão inicial, principalmente no que 

se refere aos gastos com pessoal, com um desvio de 1.583 m€. Um terço desse desvio é decorrente do 

aumento de gastos com trabalho extraordinário por força da aplicação do artigo 21º da Lei 42/2016 de 

28 de dezembro. As principais razões estão identificadas no mapa abaixo. Com exceção da “Outros 

fatores”, que é a atribuição de suplemento a 40 enfermeiros especialistas, gastos com SIGIC e médicos 

carenciados, todas as outras causas são exógenas à Instituição e não se encontravam previstas nas 

regras de calculo do orçamento a que a ULSLA EPE, por ser entidade publica reclassificada, se 

encontrava obrigada a cumprir. 

Causas 
 valor em 
euros  

Encargos patronais (relativos às variações abaixo)            362.552    

Valorizações e acréscimos remuneratórios            200.484    

Novas contratações (resultante da adoção do regime de 35 horas)            147.045    

Atualização da retribuição mínima mensal garantida              46.644    

Reposição na íntegra do pagamento do trabalho extraordinário            566.248    

Reposição do regime de trabalho suplementar            280.721    

Outros fatores            285.394    

Nos FSE o desvio maior ocorreu na rubrica de patologia clínica por se ter abandonado quase na integra 

a internalização as análises prescritas nos CSP, pois correspondeu a um aumento real de custos de 637 

m€. 
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No lado dos rendimentos, o maior desvio é explicado apenas por duas causas. Uma respeitante ao 

Contrato Programa pois previsão, segundo indicação da ARSA IP, tem de considerar o valor total do 

Contrato Programa a assinar, independentemente de se saber que a sua execução nunca poderá ser a 

100%. A outra, porque foi projetada a reabertura das camas da Unidade de Convalescença fechadas no 

final de 2017, mas que não chegou a ocorrer durante o ano de 2018, por causa das dificuldades em 

contratar novos enfermeiros. O encerramento de 13 das 25 camas da Unidade de Convalescença 

significaram uma redução de rendimentos de 400 m€. 

Tabela 10-3 – Demonstração de Resultados Previsional para 2018 

 

Previsão Real Desvio
Impostos, contribuições e taxas 2 386 266,80 €        2 350 893,93 €    35 372,87 €-        

Vendas 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Prestações de serviços e concessões 53 822 969,00 €      52 239 912,87 € 1 583 056,13 €-  

Transferências e subsídios correntes obtidos 140 000,00 €            321 375,89 €       181 375,89 €     

Variações nos inventários da produção 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Trabalhos para a própria entidade 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 9 230 000,00 €-        9 576 435,49 €-    346 435,49 €-     

Fornecimentos e serviços externos 20 381 451,00 €-      21 363 661,10 €- 982 210,10 €-     

Gastos com pessoal 26 538 726,32 €-      28 122 407,04 €- 1 583 680,72 €-  

Transferências e subsídios concedidos 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Prestações sociais 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Imparidade de inventarios (perdas/reversões) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 75 000,00 €-              25 631,51 €-         49 368,49 €        

Provisões (aumentos/reduções) -  €                          50 000,00 €-         50 000,00 €-        

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis 0,00 € 0,00 € 0,00 €

(perdas/reversões) 0,00 €

Aumentos/reduções de justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Outros rendimentos e ganhos 931 393,00 €            742 134,28 €       189 258,72 €-     

Outros gastos e perdas 99 100,00 €-              513 207,37 €-       414 107,37 €-     

Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento 956 351,48 € -3 997 025,54 € -4 953 377,02 €

Gastos/reversões de depreciação e amortização 1 570 250,00 €-        1 179 064,19 €-    391 185,81 €     

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)0,00 € 0,00 € 0,00 €

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento) -613 898,52 € -5 176 089,73 € -4 562 191,21 €

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Juros e gastos similares suportados 7 000,00 €-                7 179,94 €-            179,94 €-             

Resultados antes de impostos -620 898,52 € -5 183 269,67 € -4 562 371,15 €

Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e 0,00 € 0,00 € 0,00 €

empreendimentos conjuntos 0,00 €

Impostos sobre o rendimentos -7 000,00 € -135 845,81 € -128 845,81 €

Resultado líquido do período -627 898,52 € -5 319 115,48 € -4 691 216,96 €

DR - Demonstração de Resultados Previsional

RENDIMENTOS E GASTOS
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10.3 Análise Económica 

Globalmente, o desempenho económico-financeiro do ano foi mau, muito pior que o inicialmente 

estimado (em sede de Contrato Programa ficou estabelecido um RLE negativo de 627 m€), 

apresentando Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento negativos em -3,9 M€, e 

um RLE negativo de 5.319.115,48 euros. 

O RLE foi afetado ainda assim positivamente significativamente pelos registos efetuados no seguimento 

da aplicação do Despacho 02/SEAS/2018 e das Instruções da ACSS IP para os acertos dos Contratos 

Programa pois acarretam, a nosso ver, risco quanto ao apuramento dos Resultados de 2018 e deverá 

também, aquando da ocorrência do encerramento da faturação dos Contratos Programa ainda em 

aberto, implicar acertos nos Resultados Transitados em anos futuros. 

Um dos principais problemas da Instituição, que era a dívida a fornecedores, encontra-se solucionado, 

mesmo tendo havido um aumento do PMP para 59 dias (em 2017 era de 54 dias). A dívida mais antiga, 

fora alguns casos pontuais resultantes do atraso na conferência das faturas, era, a 31 de dezembro, 

respeitante ao mês de outubro de 2018. 

Importa ainda referir que a análise financeira pressupõe um processo que visa o estudo da situação 

económica (estrutura de ativos, passivos, contas de exploração, determinação dos resultados) e da 

situação financeira (posição da tesouraria, estrutura e equilíbrio financeiro) através do uso de técnicas 

e aplicação de instrumentos com base nos principais documentos contabilísticos, financeiros e demais 

informações relevantes (atividade, estratégias e políticas, entre outros). Pressupõe ainda a existência 

de dados comparáveis para que seja compreensível a evolução da Instituição. Pelo facto de ainda se 

encontrar por refletir nas contas da Instituição o valor do terreno onde se encontra implementado o 

Hospital do Litoral Alentejano, por não se encontrar refletido nas contas o próprio edifício do Hospital 

e por não haver rácios credíveis das outras Instituições do SNS para que possa ser retirar qualquer 

conclusão relevante, não são apresentados quaisquer indicadores nesse âmbito. 
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10.4 Investimentos 

No que se refere aos investimentos realizados, destaca-se a realização das obras de remodelação do 

Serviço de urgência do HLA, cujo terminus ocorreu já só em 2019 e que por isso ficou registado como 

obras em curso. Este investimento em 2018 correspondeu a uma importância de cerca de 1 M€. 

Durante o ano de 2018 entraram em funcionamento as novas extensões de saúde de Alvalade e do 

Torrão. Estas obras estiveram a cargo da ARS Alentejo e tiveram financiamento comunitário, pelo que 

os edifícios e os bens entregues com a obra não são ainda propriedade da ULSLA EPE nem se encontram 

valorizados nas nossas contas. Os bens foram, no entanto, registados no nosso sistema de gestão do 

imobilizado, embora com valor zero. 

Continuou a ser executada a candidatura apresentada em 2016 ao Portugal 2020 com vista à 

modernização administrativa da ULSLA, nomeadamente à vertente informática e no que respeita à 

segurança da informação. Esta candidatura deverá também ser finalizada em 2019 e corresponde a um 

valor total de execução superior a 2M€. Em 2018 foram executados 741 m€.  

As candidaturas apresentadas ao POSEUR para a realização de investimentos com vista à melhoria da 

eficiência energética de alguns dos edifícios (Hospital do Litoral Alentejano, Centros de Saúde de 

Alcácer do Sal, Odemira, Grândola e extensão de Santo André) não tiveram a execução prevista, tendo 

passado a perspetiva de despesa quase toda para o ano de 2019, num valor superior a 2,6 M€. 

Durante o ano de 2018 foram ainda adquiridos diversos equipamentos essenciais para a prestação dos 

cuidados, com destaque para: 
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11 Demonstrações Financeiras 

11.1 Balanço Analítico 

 

 

                                            MINISTÉRIO DA SAÚDE Data Inicio: 01-01-2018

                                            ULS LITORAL ALENTEJANO, E.P.E. Data Fim: 31-12-2018

N N-1

ATIVO
Ativo não corrente 13 359 006,71 € 12 230 444,79 €

Ativos fixos tangíveis 13 199 602,54 € 12 136 509,84 €

Propriedades de investimento 0,00 € 0,00 €

Ativos intangíveis 87 495,08 € 47 404,41 €

Ativos biológicos 0,00 € 0,00 €

Investimentos financeiros 0,00 € 0,00 €

Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis 0,00 € 0,00 €

Acionistas/sócios/associados 0,00 € 0,00 €

Diferimentos 0,00 € 0,00 €

Outros ativos financeiros 71 909,09 € 46 530,54 €

Ativos por impostos diferidos 0,00 € 0,00 €

Ativo corrente 32 119 214,69 € 27 227 489,34 €

Inventários 1 419 935,39 € 1 092 427,52 €

Ativos biológicos 0,00 € 0,00 €

Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 0,00 € 0,00 €

Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis 0,00 € 0,00 €

Clientes, contribuintes e utentes 6 181 191,07 € 1 127 596,60 €

Estado e outros entes públicos 0,00 € 75 840,36 €

Acionistas/sócios/associados 2 500 000,00 € 4 700 000,00 €

Outras contas a receber 9 985 846,01 € 8 789 303,27 €

Diferimentos 159 968,50 € 0,00 €

Ativos financeiros detidos para negociação 0,00 € 0,00 €

Outros ativos financeiros 0,00 € 0,00 €

Ativos não correntes detidos para venda 0,00 € 0,00 €

Caixa e depósitos 11 872 273,72 € 11 442 321,59 €

Total Ativo 45 478 221,40 € 39 457 934,13 €

BLC - Balanço
DATAS

NOTASRUBRICAS

Conselho de Administração 

(Documento assinado digitalmente) 
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                                            MINISTÉRIO DA SAÚDE Data Inicio: 01-01-2018

                                            ULS LITORAL ALENTEJANO, E.P.E. Data Fim: 31-12-2018

N N-1

PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Património Líquido 19 881 328,42 € 15 346 302,81 €

Património/Capital 20 100 000,00 € 20 100 000,00 €

Ações (quotas) próprias 0,00 € 0,00 €

Outros instrumentos de capital próprio 0,00 € 0,00 €

Prémios de emissão 0,00 € 0,00 €

Reservas 4 942 011,37 € 5 150 032,04 €

Resultados transitados -14 520 602,97 € -20 549 330,41 €

Ajustamentos em ativos financeiros 0,00 € 0,00 €

Excedentes de revalorização 0,00 € 0,00 €

Outras variações no Património Líquido 14 679 035,50 € 14 532 932,98 €

Resultado líquido do período -5 319 115,48 € -3 887 331,80 €

Dividendos antecipados 0,00 € 0,00 €

Interesses que não controlam 0,00 € 0,00 €

Total Património Líquido 19 881 328,42 € 15 346 302,81 €

PASSIVO
Passivo não corrente 1 050 000,00 € 1 000 000,00 €

Provisões 1 050 000,00 € 1 000 000,00 €

Financiamentos obtidos 0,00 € 0,00 €

Fornecedores de investimentos 0,00 € 0,00 €

Responsabilidades por benefícios pós-emprego 0,00 € 0,00 €

Diferimentos 0,00 € 0,00 €

Passivos por impostos diferidos 0,00 € 0,00 €

Outras contas a pagar 0,00 € 0,00 €

Passivo corrente 24 546 892,98 € 23 111 631,32 €

Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos 0,00 € 0,00 €

Fornecedores 3 934 555,36 € 3 672 378,48 €

Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 13 970 078,14 € 13 432 349,50 €

Estado e outros entes públicos 1 076 177,50 € 887 499,56 €

Acionistas/sócios/associados 0,00 € 0,00 €

Financiamentos obtidos 0,00 € 0,00 €

Fornecedores de investimentos 331 278,71 € 75 704,86 €

Outras contas a pagar 5 234 803,27 € 5 043 698,92 €

Diferimentos 0,00 € 0,00 €

Passivos financeiros detidos para negociação 0,00 € 0,00 €

Outros passivos financeiros 0,00 € 0,00 €

Total Passivo 25 596 892,98 € 24 111 631,32 €

Total Património Líquido e Passivo 45 478 221,40 € 39 457 934,13 €

BLC - Balanço

RUBRICAS NOTAS
DATAS

Conselho de Administração 

(Documento assinado digitalmente) 
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11.2 Demonstração de Resultados por Natureza 

 

  

                                            MINISTÉRIO DA SAÚDE Data Inicio: 01-01-2018

                                            ULS LITORAL ALENTEJANO, E.P.E. Data Fim: 31-12-2018

N N-1

Impostos, contribuições e taxas 2 350 893,93 € 2 464 435,29 €

Vendas 0,00 € 0,00 €

Prestações de serviços e concessões 52 239 912,87 € 49 559 375,13 €

Transferências e subsídios correntes obtidos 321 375,89 € 335 218,39 €

Variações nos inventários da produção 0,00 € 0,00 €

Trabalhos para a própria entidade 0,00 € 0,00 €

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -9 576 435,49 € -8 915 947,75 €

Fornecimentos e serviços externos -21 363 661,10 € -20 471 354,80 €

Gastos com pessoal -28 122 407,04 € -26 281 883,33 €

Transferências e subsídios concedidos 0,00 € 0,00 €

Prestações sociais 0,00 € 0,00 €

Imparidade de inventarios (perdas/reversões) 0,00 € -10 620,37 €

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) -25 631,51 € -58 065,32 €

Provisões (aumentos/reduções) -50 000,00 € 0,00 €

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis 0,00 € 0,00 €

(perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor 0,00 € 0,00 €

Outros rendimentos e ganhos 742 134,28 € 894 787,86 €

Outros gastos e perdas -513 207,37 € -180 937,24 €

Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento -3 997 025,54 € -2 664 992,14 €

Gastos/reversões de depreciação e amortização -1 179 064,19 € -1 210 011,33 €

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 € 0,00 €

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento) -5 176 089,73 € -3 875 003,47 €

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 € 0,00 €

Juros e gastos similares suportados -7 179,94 € -6 044,02 €

Resultados antes de impostos -5 183 269,67 € -3 881 047,49 €

Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e 0,00 € 0,00 €

empreendimentos conjuntos

Impostos sobre o rendimentos -135 845,81 € -6 284,31 €

Resultado líquido do período -5 319 115,48 € -3 887 331,80 €

DR - Demonstração de Resultados

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
DATAS

Conselho de Administração 
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11.3 Demonstração de Fluxos de Caixa 

 

 

                                            MINISTÉRIO DA SAÚDE Data Inicio: 01-01-2018

                                            ULS LITORAL ALENTEJANO, E.P.E. Data Fim: 31-12-2018

N N-1

Fluxos de caixa das ativ idades operacionais

Recebimentos de clientes 53 126 012,00 € 51 280 227,81 €

Recebimentos de contribuintes 0,00 € 0,00 €

Recebimentos de utentes 2 279 797,99 € 2 359 042,26 €

Pagamentos a fornecedores -31 175 186,05 € -27 863 320,70 €

Pagamentos ao pessoal -28 029 079,58 € -26 146 696,32 €

Caixa gerada pelas operações -3 798 455,64 € -370 746,95 €

Outros recebimentos/pagamentos 729 269,41 € 1 924 483,08 €

Fluxos de caixa das activ idades operacionais (a) -3 069 186,23 € 1 553 736,13 €

Fluxos de caixa das ativ idades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis -1 936 770,68 € -602 543,15 €

Ativos intangíveis 0,00 € 0,00 €

Propriedades de Investimento 0,00 € 0,00 €

Investimentos financeiros -28 689,76 € -11 112,60 €

Outros ativos 0,00 € 0,00 €

Recebimentos provenientes de:

Ativos fixos tangíveis 0,00 € 0,00 €

Ativos intangíveis 0,00 € 0,00 €

Propriedades de Investimento 0,00 € 0,00 €

Investimentos financeiros 3 956,22 € 0,00 €

Outros ativos 0,00 € 0,00 €

Subsídios ao investimento 0,00 € 0,00 €

Transferências de capital 0,00 € 0,00 €

Juros e rendimentos similares 0,00 € 0,00 €

Dividendos  0,00 € 0,00 €

Fluxos de caixa das ativ idades de investimento (b) -1 961 504,22 € -613 655,75 €

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS NOTAS
DATAS

Conselho de Administração 

(Documento assinado digitalmente) 
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                                            MINISTÉRIO DA SAÚDE Data Inicio: 01-01-2018

                                            ULS LITORAL ALENTEJANO, E.P.E. Data Fim: 31-12-2018

N N-1

Fluxos de caixa das ativ idades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos 0,00 € 0,00 €

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital 5 100 422,00 € 0,00 €

Cobertura de prejuízos 0,00 € 0,00 €

Doações 0,00 € 0,00 €

Outras operações de financiamento 374 309,68 € 338 554,47 €

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos 0,00 € 0,00 €

Juros e gastos similares -14 089,10 € -206 249,93 €

Dividendos 0,00 € 0,00 €

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital 0,00 € 0,00 €

Outras operações de financiamento 0,00 € 0,00 €

Fluxos de caixa das ativ idades de financiamento ( c) 5 460 642,58 € 132 304,54 €

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) 429 952,13 € 1 072 384,92 €

Efeitos das diferenças de câmbio 0,00 € 0,00 €

Caixa e seus equivalentes no início do período 11 442 321,59 € 10 369 936,67 €

Caixa e seus equivalentes no fim do período 11 872 273,72 € 11 442 321,59 €

CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS 

EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA

Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período 11 442 321,59 € 10 369 936,67 €

Equivalentes a caixa no início do período 0,00 € 0,00 €

Variações cambiais de caixa no início do período 0,00 € 0,00 €

Saldo da gerência anterior (SGA) 11 442 321,59 € 10 369 936,67 €

De execução orçamental 10 920 981,37 € 10 369 936,67 €

De operações de tesouraria 521 340,22 € 0,00 €

Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período 11 872 273,72 € 11 442 321,59 €

Equivalentes a caixa no fim do período 0,00 € 0,00 €

Variações cambiais de caixa no fim do período 0,00 € 0,00 €

Saldo para a gerência seguinte (SGS) 11 872 273,72 € 11 442 321,59 €

De execução orçamental 11 872 273,72 € 10 920 981,37 €

De operações de tesouraria 0,00 € 521 340,22 €

RUBRICAS NOTAS
DATAS

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Conselho de Administração 
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11.4 Mapa de Demonstração de Desempenho Orçamental 

 
Tabela 11-1 – Mapa de Demonstração de Desempenho Orçamental - Recebimentos 

 

 

Rúbricas
RP -  Receitas 

Próprias

RG -  

Receitas 

Gerais

UE -  

Financiamen

to da União 

Europeia

EMPR -  

Contração 

de 

Empréstimos

FUNDOS 

ALHEIOS
TOTAL Ano n-1

Recebimentos

RI01 - Operações orçamentais [1] 10.668.475,00 € 0,00 € 252.506,37 € 0,00 € 0,00 € 10.920.981,37 € 10.369.936,67 €

RI02 - Devolução do saldo oper. orçamentais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

RI04 - Recebimento do saldo oper. orçamentais dev. ent. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

RI03 - Operações de tesouraria [A] 521.340,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 521.340,22 € 0,00 €

R8 - Venda de bens de investimento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R9 - Transferências de Capital 0,00 € 0,00 € 370.319,68 € 0,00 € 0,00 € 370.319,68 € 270.593,00 €

R9.1 - Administrações Públicas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R9.1.1 - Administração Central - Estado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R9.1.2 - Administração Central - Outras entidades 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R9.1.3 - Segurança Social 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R9.1.4 - Administração Regional 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R9.1.5 - Administração Local 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R9.2 - Exterior - U E 0,00 € 0,00 € 370.319,68 € 0,00 € 0,00 € 370.319,68 € 270.593,00 €

R9.3 - Outras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R10 - Outras receitas de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R11 - Reposição não abatidas aos pagamentos 75.840,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75.840,36 € 255.720,00 €

R12 - Receita com ativos financeiros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R13 - Receita com passivos financeiros 5.100.422,00 € 0,00 € 3.990,00 € 0,00 € 0,00 € 5.104.412,00 € 0,00 €

ROT1 - Operações de tesouraria [B] 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 521.340,22 €

R1 - Receita fiscal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R1.1 - Impostos diretos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R1.2 - Impostos indiretos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R2 - Contribuições para a segurança social CGA e ADSE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R3 - Taxas multas e outras penalidades 2.279.698,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.279.698,69 € 2.220.550,00 €

R4 - Rendimentos de propriedade 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R5 - Transferências Correntes 107.239,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 107.239,71 € 170.628,00 €

R5.1 - Administrações Públicas 107.239,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 107.239,71 € 170.628,00 €

R5.1.1 - Administração Central - Estado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R5.1.2 - Administração Central - Outras entidades 107.239,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 107.239,71 € 170.628,00 €

R5.1.3 - Segurança Social 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R5.1.4 - Administração Regional 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R5.1.5 - Administração Local 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R5.2 - Exterior - U E 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R5.3 - Outras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R6 - Venda de bens e serviços 53.814.422,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 53.814.422,64 € 52.415.358,92 €

R7 - Outras receitas correntes 182.796,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 182.796,39 € 0,00 €

Conselho de Administração 

(Documento assinado digitalmente) 
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Tabela 11-2 - Mapa de Demonstração de Desempenho Orçamental - Pagamentos 

 

 

  

Rúbricas
RP -  Receitas 

Próprias

RG -  

Receitas 

Gerais

UE -  

Financiamen

to da União 

Europeia

EMPR -  

Contração 

de 

Empréstimos

FUNDOS 

ALHEIOS
TOTAL Ano n-1

Pagamentos

D1 - Despesas com o pessoal 27.469.175,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.469.175,46 € 26.199.127,00 €

D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes 18.394.081,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.394.081,64 € 17.790.255,00 €

D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais 4.246.282,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.246.282,88 € 3.397.023,00 €

D1.3 - Segurança social 4.828.810,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.828.810,94 € 5.011.849,00 €

D2 - Aquisição de bens e serviços 31.104.972,12 € 0,00 € 54.366,00 € 0,00 € 0,00 € 31.159.338,12 € 28.011.750,22 €

D3 - Juros e outros encargos 7.355,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.355,22 € 1.158,00 €

D4 - Transferências correntes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D4.1 - Administrações Públicas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D4.1.1 - Administração Central - Estado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D4.1.2 - Administração Central - Outras entidades 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D4.1.3 - Segurança Social 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D4.1.4 - Administração Regional 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D4.1.5 - Administração Local 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D4.2 - Instituições sem fins lucrativos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D4.3 - Famílias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D4.4 - Outras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D5 - Subsídios 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D6 - Outras despesas correntes 17.658,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.658,91 € 8.441,00 €

D7 - Investimento 1.763.269,50 € 0,00 € 541.906,37 € 0,00 € 0,00 € 2.305.175,87 € 542.049,00 €

D8 - Transferências de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D8.1 - Administrações Públicas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D8.1.1 - Administração Central - Estado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D8.1.2 - Administração Central - Outras entidades 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D8.1.3 - Segurança Social 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D8.1.4 - Administração Regional 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D8.1.5 - Administração Local 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D8.2 - Instituições sem fins lucrativos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D8.3 - Famílias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D8.4 - Outras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D9 - Outras despesas de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D10 - Despesa com ativos financeiros 24.733,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.733,54 € 19.280,00 €

D11 - Despesa com passivos financeiros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DOT1 - Operações de tesouraria [C] 521.340,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 521.340,22 € 0,00 €

Conselho de Administração 
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Tabela 11-3 – Resumo da Demonstração de Desempenho Orçamental 

 

  

Resumo
RP -  Receitas 

Próprias

RG -  

Receitas 

Gerais

UE -  

Financiamen

to da União 

Europeia

EMPR -  

Contração 

de 

Empréstimos

FUNDOS 

ALHEIOS
TOTAL Ano n-1

Saldo para a gerência seguinte 11.841.730,04 € 0,00 € 30.543,68 € 0,00 € 0,00 € 11.872.273,72 € 11.442.321,59 €

Despesa corrente 58.599.161,71 € 0,00 € 54.366,00 € 0,00 € 0,00 € 58.653.527,71 € 54.220.476,22 €

Despesa de capital 1.763.269,50 € 0,00 € 541.906,37 € 0,00 € 0,00 € 2.305.175,87 € 542.049,00 €

Despesa efetiva[5] 60.362.431,21 € 0,00 € 596.272,37 € 0,00 € 0,00 € 60.958.703,58 € 54.762.525,22 €

Despesa não efetiva [6] 24.733,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.733,54 € 19.280,00 €

Soma [7]=[5]+[6] 60.387.164,75 € 0,00 € 596.272,37 € 0,00 € 0,00 € 60.983.437,12 € 54.781.805,22 €

Operações orçamentais [8] = [4]-[7] 11.841.730,04 € 0,00 € 30.543,68 € 0,00 € 0,00 € 11.872.273,72 € 10.920.981,37 €

Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C] 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 521.340,22 €

Saldo global [2] - [5] -3.902.433,42 € 0,00 € -225.952,69 € 0,00 € 0,00 € -4.128.386,11 € 570.324,70 €

Despesa primária 60.355.075,99 € 0,00 € 596.272,37 € 0,00 € 0,00 € 60.951.348,36 € 54.761.367,22 €

Saldo corrente -2.215.004,28 € 0,00 € -54.366,00 € 0,00 € 0,00 € -2.269.370,28 € 586.060,70 €

Saldo de capital -1.763.269,50 € 0,00 € -171.586,69 € 0,00 € 0,00 € -1.934.856,19 € -271.456,00 €

Saldo primário -3.895.078,20 € 0,00 € -225.952,69 € 0,00 € 0,00 € -4.121.030,89 € 571.482,70 €

Despesa total [5] + [6] 60.387.164,75 € 0,00 € 596.272,37 € 0,00 € 0,00 € 60.983.437,12 € 54.781.805,22 €

Saldo de gerência anterior 11.189.815,22 € 0,00 € 252.506,37 € 0,00 € 0,00 € 11.442.321,59 € 10.369.936,67 €

Receita corrente 56.384.157,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 56.384.157,43 € 54.806.536,92 €

Receita de capital 0,00 € 0,00 € 370.319,68 € 0,00 € 0,00 € 370.319,68 € 270.593,00 €

Receita efetiva [2] 56.459.997,79 € 0,00 € 370.319,68 € 0,00 € 0,00 € 56.830.317,47 € 55.332.849,92 €

Receita não Efetiva 5.100.422,00 € 0,00 € 3.990,00 € 0,00 € 0,00 € 5.104.412,00 € 0,00 €

Soma [4]=[1]+[2]+[3] 72.228.894,79 € 0,00 € 626.816,05 € 0,00 € 0,00 € 72.855.710,84 € 65.702.786,59 €

Receita total [1] + [2] + [3] 72.228.894,79 € 0,00 € 626.816,05 € 0,00 € 0,00 € 72.855.710,84 € 65.702.786,59 €
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11.5 Demonstração de Alterações do Património Líquido 

 

  

Rúbrica

Capi ta l  / 

Patrim ónio 

Rea l i zado

Outros  

Ins trum entos  

de Capi ta l  

Próprio

Reservas  

Lega i s

Reservas  

Decorrentes  

 da  

Trans f erênc

ia  de Ativos

Outras  

Reservas

Resul tados  

Trans i tados

Ajustam entos  

em  Ativos  

F inancei ros

Excedentes  de 

Reva lori zação

Outras  

Variações  

no 

Patrim ónio 

Líquido

Resul tado 

Líquido do 

Período

TOTAL

Tota l  do 

Patrim ónio 

Líquido

Posição no início do periodo  20 100 000 €                     -   €  5 145 602 €                 -   €     4 430 € -20 549 330 €                      -   €                       -   €  14 443 642 € -3 887 332 €  15 346 303 €   15 346 303 € 

Resultado Líquido do Período                 -   €                     -   €               -   €                 -   €           -   € -  3 887 332 €                      -   €                       -   €                 -   €   3 887 332 €                 -   €                  -   € 

Resultado Integral                 -   €                     -   €               -   €                 -   €           -   €                 -   €                      -   €                       -   €                 -   €               -   €                 -   €                  -   € 

Operações com detentores de 

capital no período

                -   €                     -   €               -   €                 -   €           -   €                 -   €                      -   €                       -   €                 -   €               -   €                 -   €                  -   € 

Realizações de capital/património                 -   €                     -   €               -   €                 -   €           -   €                 -   €                      -   €                       -   €                 -   €               -   €                 -   €                  -   € 

Entradas para cobertura de perdas                 -   €                     -   €               -   €                 -   €           -   €     2 900 422 €                      -   €                       -   €                 -   €               -   €                 -   €     2 900 422 € 

Outras operações                 -   €                     -   € -   208 021 €                 -   €           -   €     7 015 637 €                      -   €                       -   €       146 103 € -5 319 115 €                 -   €     1 634 604 € 

Posição no fim do período  20 100 000 €                     -   €  4 937 581 €                 -   €     4 430 € -14 520 603 €                      -   €                       -   €  14 679 036 € -5 319 115 €  19 881 328 €   19 881 328 € 

Alterações no período                 -   €                     -   €               -   €                 -   €           -   €                 -   €                      -   €                       -   €                 -   €               -   €                 -   €                  -   € 

Primeira adoção de novo 

referencial contabilístico

                -   €                     -   €               -   €                 -   €           -   €                 -   €                      -   €                       -   €         89 291 €               -   €                 -   €          89 291 € 

Alterações de políticas 

contabilísticas

                -   €                     -   €               -   €                 -   €           -   €                 -   €                      -   €                       -   €                 -   €               -   €                 -   €                  -   € 

Diferenças de conversão de 

demonstrações financeiras

                -   €                     -   €               -   €                 -   €           -   €                 -   €                      -   €                       -   €                 -   €               -   €                 -   €                  -   € 

Realização do excedente de 

revalorização

                -   €                     -   €               -   €                 -   €           -   €                 -   €                      -   €                       -   €                 -   €               -   €                 -   €                  -   € 

Excedentes de revalorização e 

respetivas variações

                -   €                     -   €               -   €                 -   €           -   €                 -   €                      -   €                       -   €                 -   €               -   €                 -   €                  -   € 

Transferências e subsídios de 

capital

                -   €                     -   €               -   €                 -   €           -   €                 -   €                      -   €                       -   €                 -   €               -   €                 -   €                  -   € 

Outras alterações reconhecidas 

no Património Líquido

                -   €                     -   €               -   €                 -   €           -   €                 -   €                      -   €                       -   €                 -   €               -   €                 -   €                  -   € 

Conselho de Administração 

(Documento assinado digitalmente) 
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11.6 Anexo às Demonstrações Financeiras 

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras 

Este anexo foi elaborado respeitando a NCP 1 — Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras 

e o previsto no Capítulo 5 - Notas para preparação do Anexo às Demonstrações Financeiras do Manual 

de Implementação do SNC-AP elaborado pela Comissão de Normalização Contabilística - Versão 2 - 

Junho 2017. 

11.6.1 Adoção pela primeira vez do SNC-AP — Divulgação transitória 

No primeiro período de relato em que a entidade aplica pela primeira vez o SNC-AP, deve ser 

feita a divulgação da: 

a) Forma como a transição dos normativos anteriores para as NCP afetou a posição financeira, o 

desempenho financeiro e os fluxos de caixa relatados; 

b) Reconciliação do património líquido relatado segundo os normativos anteriores com o património 

líquido segundo as NCP, entre a data de transição para as NCP e o final do último período 

apresentado nas mais recentes demonstrações financeiras anuais, elaboradas segundo os 

normativos anteriores; 

c) Reconciliação do resultado relatado segundo os normativos anteriores, relativo ao último período 

das mais recentes demonstrações financeiras anuais, com o resultado segundo as NCP relativo ao 

mesmo período; 

d) Reconhecimento ou reversão, pela primeira vez, de perdas por imparidade ao preparar o balanço 

de abertura de acordo com as NCP (divulgações que, de acordo com o ponto 9, seriam exigidas se 

o reconhecimento dessas perdas por imparidade ou reversões tivesse ocorrido no período que 

começa na data de transição para as NCP); 

e) Distinção, nas reconciliações das alíneas (b) e (c), entre correção de erros cometidos em períodos 

anteriores e alterações às políticas contabilísticas segundo os normativos anteriores (se aplicável); 

f) Se as primeiras demonstrações financeiras de acordo com as NCP são (não são) as primeiras 

demonstrações financeiras apresentadas. Esta informação não precisa de ser divulgada em 

períodos posteriores. 

Dessa forma foi produzida a informação abaixo, em que se pode verificar os seguintes pontos: 
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 O último relato foi relativo ao ano de 2017 e foi produzido tendo como referencial contabilístico o 

POCMS, Plano Oficial de Contabilidade para as Instituições do Ministério da Saúde - Portaria nº. 

898/2000 (I-B série), publicado no Diário da República nº 225, de 28 de setembro de 2000; 

 A 1 de janeiro de 2018 as Instituições do Ministério da Saúde começaram a aplicar o SNC-AP 

previsto no Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro e legislação acessória; 

 As alterações de conceito determinaram as seguintes alterações no Balanço de abertura face ao 

encerramento de 2017: 

 Foi revertido o reconhecimento da importância de 47.404,41€, respeitante ao valor líquido dos 

programas de computador não imprescindíveis ao funcionamento de Hardware, anteriormente na 

rubrica de Ativos Fixos Tangíveis, passando a figurar como Ativo Intangível. 

 Foi revertido o reconhecimento da importância que anteriormente constava no Ativo Fixo - 

Diferimentos, passando a figurar na rubrica de outras contas a receber; 

 Foi revertido o reconhecimento da importância que anteriormente constava no Passivo Corrente - 

Diferimentos, passando a figurar na rubrica de outras contas a pagar; 

 Foi ainda revertido o reconhecimento da importância de 89.290,58€, constante como diferimentos 

- proveitos diferidos - que com o novo referencial passou a constar como “Outras variações no 

património líquido”; 

Todas estas alterações não tiveram efeitos no valor total do Balanço. No entanto foram feitas ligeiras 

alterações com impacto no valor do balanço, por força de retificações de rubricas que se apresentavam 

com saldo contranatura, nomeadamente nas seguintes contas de POC-MS: 

Conta POC-MS Valor 
2611 14,78€ 
26889 1.917,58€ 
26833 253,50€ 
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Legenda: 
(1) Valores de fecho conforme Normativo anterior. Referir em nota qual o Normativo anterior aplicável. 
(2) a (7) Ajustamentos que consistem em alterações nas rubricas do ativo e do passivo, resultantes de alterações de políticas contabilísticas, 
com consequências no valor dos "Resultados Transitados" (alterações modificativas) 
(2) Por exemplo, o reconhecimento de ativos não correntes pela aplicação do conceito de ativo previsto na estrutura conceptual, 
reconhecimento de certos passivos relativos a provisões e locações financeiras 

Rubricas do Balanço

Valores conforme 

POCMS

31/12/N-1

(1)

Reconhecimento

(2)

Reversão do 

Reconhecimento

(3)

Critério de 

Mensuração

(4)

Imparidades / 

Reversões

(5)

Outros

(6)

Erros

(7)

Reclassificações

(8)

SNC_AP

01/01/N 

(9)

ATIVO

ATIVOS NÃO CORRENTES

Ativos fixos tangíveis 12 183 914,25 47 404,41 -47 404,41 12 136 509,84

Propriedades de investimento 0,00 0,00

Ativos intangíveis 0,00 47 404,41 47 404,41 47 404,41

Ativos biológicos 0,00 0,00

Participações financeiras 0,00 0,00

Devedores por empréstimos bonificados e subsidios reembolsaveis 0,00 0,00

Acionistas/sócios/associados 0,00 0,00

Outros ativos financeiros 46 530,54 46 530,54

Ativos por impostos diferidos 0,00 0,00

ATIVOS CORRENTES

Inventários 1 092 427,52 1 092 427,52

Ativos biológicos 0,00 0,00

Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 0,00 0,00

Devedores por empréstimos bonificados e subsidios reembolsaveis 0,00 0,00

Clientes, contribuintes e utentes 1 127 596,60 1 127 596,60

Estado e outros entes públicos 75 840,36 75 840,36

Acionistas/sócios/associados 4 700 000,00 4 700 000,00

Outras contas a receber 331 873,18 8 457 430,09 -2 185,86 8 459 615,95 8 789 303,27

Diferimentos 8 459 615,95 8 459 615,95 -8 459 615,95 0,00

Ativos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00

Outros ativos financeiros 0,00 0,00

Caixa e depósitos 11 442 321,59 11 442 321,59

TO TAL ATIVO 39 460 119,99 8 504 834,50 8 507 020,36 0,00 0,00 -2 185,86 0,00 0,00 39 457 934,13

PATRIMÓ NIO  LIQUIDO

Património/Capital 20 100 000,00 20 100 000,00

Ações (quotas) próprias 0,00 0,00

Outros instrumentos de capital próprio 0,00 0,00

Prémios de emissão 0,00 0,00

Reservas 5 150 032,04 5 150 032,04

Resultados transitados -20 549 330,41 -20 549 330,41

Ajustamentos em ativos financeiros 0,00 0,00

Excedentes de revalorização 0,00 0,00

Outras variações no património líquido 14 443 642,40 89 290,58 89 290,58 14 532 932,98

Resultado líquido do período -3 887 331,80 -3 887 331,80

Dividendos antecipados 0,00 0,00

Interesses que não controlam 0,00 0,00

TO TAL CAPITAL PRÓ PRIO 15 257 012,23 89 290,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 290,58 15 346 302,81

PASSIVO

PASSIVO NÃO CORRENTE

Provisões 1 000 000,00 1 000 000,00

Financiamentos obtidos 0,00 0,00

Fornecedores de investimentos 0,00 0,00

Responsabilidades por benefícios pós-emprego 0,00 0,00

Passivos por impostos diferidos 0,00 0,00

Outras contas a pagar 0,00 0,00

PASSIVO CORRENTE

Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis 

concedidos 0,00 0,00

Fornecedores 3 672 378,48 3 672 378,48

Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 13 432 349,50 13 432 349,50

Estado e outros entes públicos 887 499,56 887 499,56

Acionistas/sócios/associados 0,00 0,00

Financiamentos obtidos 0,00 0,00

Fornecedores de investimentos 75 704,86 75 704,86

Outras contas a pagar 728 767,19 4 314 931,73 -2 185,86 4 317 117,59 5 043 698,92

Diferimentos 4 406 408,17 4 406 408,17 -4 406 408,17 0,00

Passivos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00

Outros passivos financeiros 0,00 0,00

TO TAL PASSIVO 24 203 107,76 4 314 931,73 4 406 408,17 0,00 0,00 -2 185,86 0,00 -89 290,58 24 111 631,32

TO TAL PASSIVO  + CAPITAL PRO PRIO 39 460 119,99 4 404 222,31 4 406 408,17 0,00 0,00 -2 185,86 0,00 0,00 39 457 934,13
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(3) Por exemplo, despesas de investigação e desenvolvimento, bem como, despesas relativas a alterações de regulamentos e estatutos, que 
deixam de ser considerados ativos intangíveis, passando a ser considerados gastos 
(4) Por exemplo, uma propriedade de investimento antes mensurada ao custo e que pode passar para o modelo de justo valor, ou inventários 
antes mensurados noutra fórmula de custeio que não o custo médio ponderado 
(5) Por exemplo, o reconhecimento pela primeira vez de perdas por imparidade em ativos fixos tangíveis não geradores de caixa (e.g. bens 
de domínio publico), quando a diferença entre quantia recuperável e valor escriturado 
     é materialmente relevante 
(6) Rubrica residual 
(7) Consistem em alterações à rubrica de Balanço, com consequências no património líquido (alterações modificativas), devido ao facto de 
certas transações, não terem sido devidamente registadas no sistema contabilístico anterior 
(8) Consistem em alterações de classificação de rubricas, podendo ser permutativas (provocando alterações de classificação no mesmo 
agregado) ou modificativas (implicando alteração do valor do património líquido) 
     Um exemplo das primeiras pode ser uma reclassificação de um investimento num imóvel, antes classificado como investimento 
financeiro, e que à luz do SNC-AP, passam a propriedade de investimento, outro exemplo pode ser  
     a reclassificação de bens de domínio público, antes numa rubrica própria, e que à luz do SNC-AP integram os ativos fixos tangíveis 
    Exemplo das segundas é a reclassificação das transferências e subsídios de capital para investimentos depreciáveis, dos proveitos diferidos 
antes no passivo, para outras variações no património líquido. Esta reclassificação 
    acontece apenas para as transferências e subsídios que, de acordo com a NCP14, sejam sem condições, ou já tenham cumprido as 
condições para poderem ser reconhecidos como rendimento 
(9) Corresponde aos valores a inscrever no Balanço de abertura em 01/01/N, sendo N o primeiro ano de aplicação do SNC-AP. 

 

11.6.2 Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico 

11.6.2.1 Identificação da entidade, período de relato 

A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. (ULSLA, E.P.E.), criada pelo Decreto-Lei n.º 

238/2012, de 31 de outubro, promoveu a integração do Hospital do Litoral Alentejano, E.P.E. e do 

Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Litoral (ACES Alentejo Litoral). 

A ULSLA, E.P.E. tem 6 anos de existência e vai no seu terceiro mandato do Conselho de Administração, 

sendo que o segundo mandato foi bastante conturbado com renuncias e nomeações de membros, o 

que não contribuiu para uma estabilidade de gestão e administração, promovendo défices gestionários 

com impactos diretos na atividade. 

Adicionalmente e numa ótica reformista do ponto de situação em que a ULSLA, E.P.E. iniciou o ano de 

2018, foram desenvolvidas algumas iniciativas no sentido de fortalecer a estrutura organizativa com 

um conjunto de instrumentos de gestão promotores de uma reorganização e reordenamento das 

diversas atividades, a qual está em curso e que terá um tempo médio de implementação, pois o plano 

é vasto de com precedentes e consequências que carecem de acompanhamento e alinhamento 

constantes. 
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Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. 

Monte do Gilbardinho - 7540-230 Santiago do Cacém 

Entidade Pública Empresarial - Tutelada pelo Ministério da Saúde com Tutela Financeira do Ministério das Finanças 
Classificação Orgânica: 12 1 90 40 

Início de Atividade a 1 de novembro de 2012 

NIF 510 445 152 

NISS 2510 445 1522 

Capital Estatutário - 20.100.000 euros estando realizado 17.600.000 euros 

CAE - REV3 - 86100 - Act. Estabelecimentos de Saúde com Internamento 

Nº Trabalhadores a dezembro de 2018: 986 

Em relação ao capital Estatutário, importa referir o seguinte: 

O Hospital do Litoral Alentejano EPE foi criado a 1 de janeiro de 2010, pelo DL 303/2009 de 22 de 

outubro. No artigo 3º é indicado que “O capital estatutário do Hospital do Litoral Alentejano, E. P. E., é 

constituído por uma dotação em numerário de (euro) 7 000 000, subscrita e a realizar pelo Estado.”. 

Desses 7.000.000 previstos, apenas nos foi feita uma transferência de 2.500.000 e outra de 2.000.000 

de euros. Ficaram por isso em falta 2.500.000 euros, subscritos e não realizados pelo acionista. 

Mais tarde, com a criação da ULSLA EPE, pelo DL 238/2012, foi referido no seu Artigo 7º: 

“Capital estatutário 

1 - O capital estatutário da ULS do Litoral Alentejano, E. P. E., é de (euro) 7 000 000, nos termos 

previstos nos respetivos Estatutos. 

2 - O capital estatutário da ULS do Litoral Alentejano, E. P. E., pode ser realizado ou aumentado 

por entradas em espécie através dos bens imóveis pertencentes ao domínio privado do Estado 

e que integram atualmente os centros de saúde que correspondem ao ACES do Alentejo Litoral, 

os quais são transferidos para o património da ULS do Litoral Alentejano, E. P. E. 

3 - Para efeitos do número anterior, deve ser realizada uma avaliação prévia pela Direção-Geral 

do Tesouro e Finanças.” 

Ou seja, mantinha o valor, mas estavam ainda por realizar os 2.500.000 euros. 

Existiram depois vários aumentos de Capital sem que se cumprisse o estipulado no Código das 

Sociedades Comerciais (ver número 3 do artigo 87º). – “Não pode ser deliberado aumento de capital 
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na modalidade de novas entradas enquanto não estiver definitivamente registado um aumento 

anterior nem estiverem vencidas todas as prestações de capital, inicial ou proveniente de anterior 

aumento”. 

Dessa forma, este encadeamento resulta numa preocupação para a ULSLA.  

Importa legalizar a situação de incumprimento, omitida em todos os relatórios emanados pela DGTF 

(incluindo as próprias aprovações das contas). Por outro lado, importa também poder dispor de verbas 

emergentes à substituição de equipamento médico-cirúrgico, cada vez mais obsoleto, longe dos 

padrões de qualidade que os nossos utentes merecem e com custos de manutenção cada vez maiores, 

pelo que se solicita que esta situação possa ser regularizada com a transferência para a ULSLA EPE da 

verba ainda em falta. 

Apresenta as suas contas relativas ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018. 

11.6.2.1.1 Missão 

A ULSLA, E.P.E. tem por missão promover e prestar cuidados de saúde primários, hospitalares e 

continuados, desenvolver atividades de saúde pública, investigação, formação e ensino, de qualidade, 

assegurando o acesso da população, garantindo a sustentabilidade económico-financeira, de acordo 

com a estratégia nacional e regional, de forma a obter ganhos em saúde. 

11.6.2.1.2 Visão 

É visão da ULSLA, E.P.E. constituir-se como uma unidade de referência, com credibilidade, competência, 

eficácia, compromisso e melhoria contínua, na promoção da saúde, prevenção da doença e prestação 

de cuidados, melhorando o estado de saúde da população através da ação conjugada de utentes, 

profissionais e comunidade, contribuindo para o desenvolvimento integrado da região. 

11.6.2.1.3 Valores 

A ULSLA, E.P.E. rege-se pelos seguintes valores: 

a) Dignidade humana, através do reconhecimento do caráter único de cada pessoa; 

b) Respeito pela vida, pelos direitos e pela vontade esclarecida dos utentes; 
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c) Ética na prestação de cuidados, assente em princípios deontológicos e de conduta moral dos 

profissionais; 

d) Compromisso com a legalidade, a causa pública e a defesa do bem comum; 

e) Confidencialidade, através da garantia do sigilo profissional e respeito pela privacidade do utente 

e profissionais; 

f) Colaboração, traduzida no espírito de organização em equipa, gestão participada e solidária entre 

os profissionais, numa cultura interna de interdisciplinaridade e bom relacionamento no trabalho; 

g) Responsabilidade, assente na integridade, transparência, equidade, encaminhamento assistencial 

e responsabilidade social; 

h) Acolhimento, através da cortesia e urbanidade no atendimento do utente; 

i) Promoção da satisfação dos profissionais através de condições de trabalho estimulantes, 

valorizando a diferenciação técnica e a melhoria contínua; 

j) Promoção da satisfação dos utentes mediante o seu envolvimento, assim como da família e 

comunidade

Figura 3 – Matriz de Valores 

 
Fonte: Construção própria 

O organograma da Instituição foi aprovado pelo Conselho de Administração e encontra-se anexo ao 

Regulamento Interno, tendo o mesmo sido aprovado em reunião do Conselho de Administração de 22 

de fevereiro de 2019. O Regulamento Interno (que incorpora o Organograma) encontra-se a aguardar, 

na presente data, a homologação da tutela, não havendo, desde a origem da ULSLA, E.P.E., um 

Regulamento Interno homologado.
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11.6.3 Referencial contabilístico e demonstrações financeiras 

Para a produção dos documentos de relato foi aplicado o referencial contabilístico SNC-AP. 

Tendo este sido o primeiro ano de utilização deste referencial contabilístico, surgiram dificuldades na 

sua implementação, quer por via da aplicação informática ainda estar em desenvolvimento, quer por 

dificuldades de interpretação de alguns conceitos, nomeadamente os associados aos registos dos 

anteriormente chamados em POCMS “fundos alheios”. Apenas em 2019 surgiram instruções definitivas 

da SPMS, entidade desenvolvedora do Software Contabilístico, sobre a forma de registo dos descontos 

nos vencimentos, por exemplo, respeitando o consagrado no SNC-AP em que as retenções relativas aos 

vencimentos dos trabalhadores deixam de ser consideradas em SNC-AP operações de tesouraria e 

passam a ser consideradas como orçamentais, ficando o valor registado como obrigação até ser 

efetivamente pago. 

Dessa forma não foi possível produzir corretamente toda a informação prevista na NCP 26 — 

Contabilidade e Relato Orçamental. 

Os principais mapas de relato financeiro não apresentam, contudo, qualquer limitação de aplicação em 

2018. 

Com a alteração do plano de contas, verificaram-se também dificuldades na comparabilidade das 

contas. As rubricas de transporte de doentes é o exemplo mais emblemático, pois passou de figurar 

como subcontrato para constar como fornecimento de serviços externos. As reclassificações verificadas 

não afetaram o cálculo dos resultados em 2018. 

No final do ano foram depositados todos os valores que se encontravam em caixa, tendo essa ficada 

com valor zero. 

O total de disponibilidades no banco era, a 31/12/2018, de 11.872.273,72 euros, conforme se pode ver 

na tabela seguinte. Existe um valor de 5.057.557,39 euros referentes a verbas recebidas por conta dos 

aumentos de capital verificados nos últimos anos, cuja utilização depende da autorização do Ministério 

das Finanças, e que se destina exclusivamente para o pagamento de dívidas vencidas a fornecedores 

não pertencentes ao Ministério da Saúde. 
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Tabela 11-4 - Desagregação de caixa e depósitos 

 

11.6.4 Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 

Na preparação das Demonstrações Financeiras foram utilizadas as políticas contabilísticas previstas no 

SNC-AP, que exige que a contabilidade se faça na base do acréscimo, compreendendo: 

 uma estrutura conceptual que estabelece os princípios basilares que estão subjacentes à 

construção das normas de contabilidade pública (NCP); 

 um conjunto de 27 Normas de Contabilidade Publica (NCP) específicas para determinadas 

transações e assuntos (incluindo uma norma relativa à Contabilidade e Relato Orçamental); 

 um Plano de contas detalhado que permite acomodar o relato orçamental, o relato financeiro e o 

relato estatístico; e 

 um conjunto de modelos harmonizados para apresentação de demonstrações financeiras e de 

relato orçamental (incluídos na NCP 1 – Estrutura e conteúdo das Demonstrações Financeiras e 

NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental, respetivamente). 

As demonstrações financeiras foram preparadas numa perspetiva de continuidade não tendo esta ULS 

intenção, nem a necessidade, de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações. 

 

Em relação à ULSLA EPE, os critérios valorimétricos utilizados para mensuração relativamente às várias 

rubricas do Balanço e da Demonstração de Resultados são os previstos no SNC-AP. 

 

a) Inventários 

Conta

Caixa 0,00 €

Depósitos à ordem 6 814 716,33 €

Depósitos à ordem no Tesouro 6 692 080,76 €

Depósitos bancários à ordem 122 635,57 €

Depósitos a prazo 0,00 €

Depósitos consignados 5 057 557,39 €

Depósitos de garantias e cauções 0,00 €

Total de caixa e depósitos 11 872 273,72 €

Euros
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Os inventários encontram-se valorizados ao seu custo de aquisição, o que contempla o valor da compra, 

respetivos custos para colocar a mercadoria no armazém e imposto sobre o valor acrescentado. 

O consumo das existências é contabilizado pelo seu custo médio ponderado. 

 

b) Ativo Não Corrente / Depreciações 

Os ativos não correntes são registados pelo custo de aquisição. No entanto, em 2014, por uma parte 

significativa dos bens de propriedade da ULSLA não estarem registados na contabilidade, houve a 

necessidade de se efetuar uma inventariação integral desses bens. A entidade perita independente 

avaliadora que executou esse trabalho foi a Deloitte e utilizou os seguintes critérios de valorização: 

Edifícios - Método do custo de reposição; 

Móveis - Custo de Aquisição nos casos em que encontrou os documentos de despesa, nos 

restantes bens (a maioria), por se tratar de bens que não foram comprados pela ULSLA, E.P.E. 

(ou pelo antigo Hospital do Litoral Alentejano), a firma valorizou os bens pelo método de 

avaliação; 

Essa avaliação foi reportada à data de 31/12/2014, no entanto, a perita independente estimou as 

depreciações referentes a 2014 e, consequentemente, o valor líquido dos bens a 31/12/2013. Os bens 

foram registados com base no valor líquido a 31/12/2013. 

 O cálculo das depreciações foi feito após o início de utilização dos bens e de acordo com o CIBE (bens 

contabilizados ao custo de aquisição e bens móveis avaliados) ou à taxa resultante da vida útil esperada 

dos bens imóveis que foi determinada pelo perito independente e é inferior à taxa máxima prevista no 

Decreto Regulamentar nº 25/2009 de 14 de setembro. As amortizações são efetuadas pelo método das 

quotas constantes, por duodécimos. A ULSLA EPE terá de adquirir um novo software de gestão de 

imobilizado, parametrizado de raiz para o novo referencial contabilístico agora utilizado. 

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e 

das perdas por imparidade acumuladas, sendo as doações de equipamento registadas pelo valor de 

mercado do bem à data de inventariação.  
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Importa referir que os valores do Ativo no Balanço encontram-se extremamente subvalorizados pois o 

edifício hospitalar e os terrenos conexos com que o Hospital iniciou a atividade em 2004 ainda não 

foram oficialmente entregues pelo que continuam sem expressão contabilística. Continua a faltar a 

inventariação e registo do edifício e terreno do Hospital.  

No entanto pensamos que pela aplicação do artigo 45º do Decreto-Lei nº 280/2007 de 7 de agosto, na 

atual redação, caberá à Direção Geral do Tesouro e Finanças promover o registo do imóvel, quer a 

respetiva inscrição matricial, quer o registo predial, a favor do Estado Português.  

Existem bens que se encontram em utilização pela ULSLA EPE, mas que pertencem à ARSA. É o caso de 

algumas viaturas e algum equipamento existente na Unidade de Convalescença, no novo Centro de 

Saúde Sines e nos novos Centros de Saúde do Torrão e Alvalade. Nestes casos, os bens estão valorizados 

no nosso programa de gestão de imobilizado com valor a zero. 

 

c) Clientes e outros créditos a receber  

As contas de “Clientes” e “Outros créditos a receber” estão reconhecidos pelo seu valor nominal 

diminuído de eventuais perdas por imparidade, para que as mesmas reflitam o seu valor realizável 

líquido.  

 

d) Fornecedores e Outras dívidas a pagar  

As dívidas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu 

valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor. 

 

e) Subsídios 

Os subsídios recebidos para o financiamento de ativos fixos tangíveis estão incluídos no item de “Outras 

variações no Património Líquido” e são transferidos numa base sistemática para resultados à medida 

que decorrem as respetivas depreciações.  
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Os subsídios à exploração são considerados em resultados do ano, respeitando-se, no entanto, o regime 

do acréscimo. 

 

Os elementos constantes das presentes Demonstrações Financeiras são comparáveis com os do 

exercício anterior. Porém, existe a necessidade de ressalvar as seguintes situações: 

 Na sequência do Ofício da ACSS com a referência nº 8683/2018/DFI/UGR-Coord/ACSS procedeu-se 

ainda em 2017 à regularização de algumas situações que se encontravam pendentes referentes 

aos Contratos Programas de 2010 a 2016. Não se concluiu a tarefa conforme as instruções da ACSS 

para os anos de 2015 e 2016 por se considerar que os valores indicados por essa entidade não 

refletiam a verdadeira situação contratual relativa a esses anos, pois discordamos nos valores 

indicados quanto aos incentivos e à falta de valores por aplicação de penalidades (linhas de 

produção hospitalares com incumprimento superior a 5%). Os acertos que foram feitos foram 

levados a rubricas de regularização de Resultados Transitados; 

 Já em 2018 foi publicado o Despacho do Senhor Secretário da Saúde nº2/SEAS/2018 de 30 de 

outubro, determinando a obrigatoriedade de respeitar as Instruções da ACSS quanto às estimativas 

a considerar para a execução financeira dos Contratos Programa, de forma a minimizar as 

diferenças verificadas na prestação de contas consolidadas do Ministério da Saúde; 

 O cumprimento do Despacho levou a que se registasse, nas contas da ULSLA EPE, as estimativas de 

cumprimento dos Contratos Programa conforme o que foi determinado pela ACSS.  

 O registo dessas estimativas levou à contabilização de regularizações de anos anteriores, a nosso 

favor, de 6.807.616,57 euros, com impacto fiscal. Foi apurado um IRC a pagar no valor de 

135.845,81 euros, mesmo com RLE negativos e após utilização de prejuízos fiscais de 2017; 

 Não foram também registadas as penalizações previstas para o incumprimento superior a 5% das 

linhas de produção hospitalar, cuja nossa estimativa é de 1.436.609,92 euros 

 Os registos resultantes da aplicação do Despacho 02/SEAS/2018 e das Instruções da ACSS 

acarretam, a nosso ver, risco quanto ao apuramento dos Resultados de 2018 e deverá também, 

aquando da ocorrência da faturação dos Contratos Programa ainda em aberto, implicar acertos nos 

Resultados Transitados em anos futuros.  
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 Em termos de gastos com pessoal, verificou-se um enorme impacto no valor das horas 

extraordinárias pagas pela aplicação do artigo 21º da Lei 42/2016, de 28 de dezembro, no valor de 

556 mil euros, e com a progressão parcial nas carreiras dos funcionários públicos de 206.282 euros 

 Foi publicado dia 21 de fevereiro, o Despacho n.º 1876/2018 (Diário da República, 2.ª série — N.º 

37) da Secretária de Estado da Saúde, que contempla um novo procedimento de faturação das 

prestações de saúde realizadas a utentes que se identifiquem com o Cartão Europeu de Seguro de 

Doença (CESD), com o Certificado Provisório de Substituição do CESD ou com o documento portátil 

S2, que elimina a intermediação das ARS no processo, prevendo-se que o mesmo se processe 

diretamente para a ACSS – Foi também determinado pela ACSS que as dívidas existentes a 31 de 

dezembro de 2017 passariam a ser assumidas diretamente pela ACSS, pelo que se passaram as 

faturas devedoras até essa data na ARSA, no valor de 510.347,14 euros, para a ACSS IP.  Em 2018 

essa faturação já foi feita à ACSS. 

11.6.5 Ativos intangíveis 

Como ativos intangíveis a ULSLA EPE apenas tem registados os programas de computador não 

imprescindíveis ao fornecimento do Hardware. No final do ano foram registados como ativos 

intangíveis em curso a compra de software de gestão de listas de espera, cuja compra foi faseada e 

transitou com faturas para 2019. 

Apresentam-se os mapas com relativos aos registos dos Ativos Intangíveis.

 

Tabela 11-5 - Ativos intangíveis - variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas 

 

 

Rubricas (1)
Quantia bruta 

(2)

Amortizações 

Acumuladas 

(3)

Perdas por 

Imparidade 

Acumulada

s (4)

Quantia 

escriturada         

(5) = (2) -  (3) -  

(4)

Quantia 

bruta (6)

Amortizações 

Acumuladas 

(7)

Perdas por 

Imparidad

e 

Acumulada

Quantia 

escriturada       

(9) = (6) -  (7) -  

(8)
ATIVOS INTANGÍVEIS

Ativos intangíveis de domínio público, 

património histórico, artístico e 

cultural 0,00 € 0,00 €

Goodwill 0,00 € 0,00 €

Projetos de desenvolvimento 0,00 € 0,00 €

Programas de computador e sistemas 

de informação 688 657,27 € 641 252,86 € 47 404,41 € 743 788,28 € 677 806,67 € 65 981,61 €

Propriedade industrial e intelectual 0,00 € 0,00 €

Outros 0,00 € 0,00 €

Ativos intangíveis em curso 0,00 € 0,00 € 21 513,47 € 21 513,47 €

Total 688 657,27 € 641 252,86 € 0,00 € 47 404,41 € 765 301,75 € 677 806,67 € 0,00 € 87 495,08 €

Início do período Final do período
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Tabela 11-6 - Ativos intangíveis - quantia escriturada e variações do período 

 

 
Tabela 11-7 - Ativos intangíveis - adições 

 

As adições de Ativos Intangíveis foram todas por compra. Não se verificaram quaisquer diminuições. 

Também não se verificaram quaisquer revalorizações. 

11.6.6 Ativos fixos tangíveis 

Tal como foi anteriormente referido, foram utilizados como mensuração dos Ativos Não Correntes os 

seguintes critérios: 

Edifícios - Método do custo de reposição; 

Móveis - Custo de Aquisição nos casos em que encontrou os documentos de despesa, nos 

restantes bens (a maioria), por se tratar de bens que não foram comprados pela ULSLA, E.P.E. 

(ou pelo antigo Hospital do Litoral Alentejano), a firma valorizou os bens pelo método de 

avaliação; 

Adições (3)

Transferências 

internas à 

entidade              

(4)

Revalorizações 

(5)

Reversões de 

Perdas por 

Imparidade               

(6)

Perdas 

por 

imparida

de (7)

Amortizações 

do período (8)

Diferenças 

cambiais 

(9)

Diminuições 

(10)

ATIVOS INTANGÍVEIS

Ativos intangíveis de domínio 

público, património histórico, 

artístico e cultural -  €                                       

Goodwill -  €                                       

Projetos de desenvolvimento -  €                                       

Programas de computador e 

sistemas de informação 47 404,41 € 55 131,01 €       -36 553,81 € 65 981,61 €                         

Propriedade industrial e 

intelectual -  €                                       

Outros -  €                                       

Ativos intangíveis em curso 0,00 € 21 513,47 € 21 513,47 €                         

Total 47 404,41 €   76 644,48 € -  €              -  €               -  €                    -  €      36 553,81 €-  -  €       -  €          87 495,08 €               

Variações

Rubricas (1)

Quantia 

escriturada 

inicial (2)

Quantia escriturada 

final (11) = (2) + (3) + 

(4) + (5) + (6) + (7) + 

(8) + (9) + (10)

Internas (2) Compra (3)
Cessão 

(4)

Transferência 

ou troca           

(5)

Doação, 

herança,  

legado ou 

perdido a 

favor do 

Estado (6)

Dação em 

pagamento 

(7)

Locação 

financeira 

(8)

Fusão, cisão, 

reestruturação 

(9)

Outras 

(10)

Total                                      

(11) = (2) + (3) + (4) + 

(5) + (6) + (7) + (8) + 

(9) + (10)

ATIVOS INTANGÍVEIS

Ativos intangíveis de domínio 

público, património 

histórico, artístico e cultural -  €                                      

Goodwill -  €                                      

Projetos de desenvolvimento -  €                                      

Programas de computador e 

sistemas de informação 55 131,01 €       55 131,01 €                        

Propriedade industrial e 

intelectual -  €                                      

Outros -  €                                      

Ativos intangíveis em curso 21 513,47 € 21 513,47 €                        

Total -  €         76 644,48 € -  € -  €            -  €             -  €        -  €      -  €               -  € 76 644,48 €              

Adições

Rubricas (1)
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As depreciações foram calculadas e registadas por duodécimos. Utilizaram-se as taxas de amortização 

constantes no CIBE, validadas que foram para ver se se encontravam abaixo das taxas máximas 

previstas no Decreto Regulamentar 25/2009. 

Junta-se mapa do Ativo Imobilizado, suas Amortizações e Provisões. Com exceção do edifício hospitalar 

e terrenos conexos, todos os outros bens corpóreos foram inventariados e valorizados por entidade 

independente.

 

Tabela 11-8 - Ativos fixos tangíveis - variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas 

 

 

Quantia bruta (2)
Depreciações 

Acumuladas (3)

Perdas por 

Imparidade 

Acumuladas 

(4)

Quantia 

escriturada (5) = 

(2) -  (3) -  (4)

Quantia bruta (6)
Depreciações 

Acumuladas (7)

Perdas por 

Imparidade 

Acumuladas (8)

Quantia 

escriturada (9) = 

(6) -  (7) -  (8)

Bens de domínio público,  

património histórico,  artístico 

e cultural

Terrenos e recursos naturais -  €                                -  €                               

Edifícios e outras construções -  €                                -  €                               

Infraestruturas -  €                                -  €                               

Património histórico, artístico e 

cultural -  €                                -  €                               

Outros bens de domínio público 

em curso -  €                                -  €                               

-  €                     -  €                   -  €          -  €                      -  €                     -  €                   -  €                      -  €                     

Activos fixos em concessão

Terrenos e recursos naturais -  €                                -  €                               

Edíficos e outras construções -  €                                -  €                               

Infraestruturas -  €                                -  €                               

Património histórico, artístico e 

cultural -  €                                -  €                               

Ativos fixos em concessão em 

curso -  €                                -  €                               

-  €                     -  €                   -  €          -  €                      -  €                     -  €                   -  €                      -  €                     

Outros ativos fixos tangíveis

Terrenos e recursos naturais 1 467 280,41 € 0,00 € 1 467 280,41 €           1 467 280,41 € -  €                            1 467 280,41 €           

Edíficios e outras construções 8 356 097,15 € 601 273,12 € 7 754 824,03 €           8 356 097,15 € 752 051,09 € 7 604 046,06 €           

Equipamento básico 6 392 514,22 € 4 215 664,94 € 2 176 849,28 €           6 833 862,40 € 4 854 276,72 € 1 979 585,68 €           

Equipamento de transporte 206 315,27 € 69 953,43 € 136 361,84 € 206 315,27 € 91 507,35 € 114 807,92 €               

Equipamento administrativo 1 989 058,19 € 1 409 800,03 € 579 258,16 €               2 740 001,75 € 1 740 658,45 € 999 343,30 €               

Equipamentos biológicos -  €                                -  €                               

Outros 4 290,55 € 3 582,26 € 708,29 €                        4 290,55 € 4 290,55 € 0,00 €                             

Ativos fixos tangíveis em curso 21 227,83 € 21 227,83 €                  1 034 539,17 € 1 034 539,17 €           

18 436 783,62 €  6 300 273,78 €  -  €          12 136 509,84 €  20 642 386,70 €  7 442 784,16 €  -  €                      13 199 602,54 €  

Total 18 436 783,62 €  6 300 273,78 €  -  €          12 136 509,84 €  20 642 386,70 €  7 442 784,16 €  -  €                      13 199 602,54 €  

Início do período Final do período

Rubricas (1)
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Tabela 11-9 - Ativos fixos tangíveis - quantia escriturada e variações do período 

 

 

Tabela 11-10 - Ativos fixos tangíveis - adições 

 

As adições resultaram, maioritariamente, de compras efetuadas. Houve também adições resultantes 

da doação do Modelo Continente Supermercados SA. sendo utilizado o valor de mercado dos bens. 

Adições (3)

Transferências 

internas à 

entidade         

(4)

Revalorizações 

(5)

Reversões de 

perdas por 

imparidade (6)

Perdas por 

imparidade 

(7)

Depreciações do 

período (8)

Diferenças 

cambiais (9)

Diminuições 

(10)

Bens de domínio público,  

património histórico,  artístico 

e cultural

Terrenos e recursos naturais -  €                                    

Edifícios e outras construções -  €                                    

Infraestruturas -  €                                    

Património histórico, artístico e 

cultural -  €                                    

Outros bens de domínio público 

em curso -  €                                    

-  €                     -  €                   -  €                -  €              -  €              -  €         -  €                   -  €          -  €              -  €                         

Activos fixos em concessão

Terrenos e recursos naturais -  €                                    

Edíficos e outras construções -  €                                    

Infraestruturas -  €                                    

Património histórico, artístico e 

cultural -  €                                    

Ativos fixos em concessão em 

curso -  €                                    

-  €                     -  €                   -  €                -  €              -  €              -  €         -  €                   -  €          -  €              -  €                         

Outros ativos fixos tangíveis

Terrenos e recursos naturais 1 467 280,41 € -  €                            -  €                            1 467 280,41 €                

Edíficios e outras construções 7 754 824,03 € -  €                            -150 777,97 € 7 604 046,06 €                

Equipamento básico 2 176 849,28 € 441 348,18 €            -638 611,78 € 1 979 585,68 €                

Equipamento de transporte 136 361,84 € -  €                            -21 553,92 € 114 807,92 €                    

Equipamento administrativo 579 258,16 € 750 943,56 €            -330 858,42 € 999 343,30 €                    

Equipamentos biológicos -  €                              -  €                            -  €                            -  €                                    

Outros 708,29 € -  €                            -708,29 € 0,00 €-                                  

Ativos fixos tangíveis em curso 21 227,83 € 1 013 311,34 €        -  €                            1 034 539,17 €                

12 136 509,84 € 2 205 603,08 €  -  €                -  €              -  €              -  €         1 142 510,38 €-   -  €          -  €              13 199 602,54 €     

Total 12 136 509,84 € 2 205 603,08 €  -  €                -  €              -  €              -  €         1 142 510,38 €-   -  €          -  €              13 199 602,54 €     

Variações no período

Ativos Fixos Tangíveis (1)

Quantia 

escriturada inicial              

(2)

Quantia escriturada 

final (11) = (2) + (3) + 

(4) + (5) + (6) + (7) + 

(8) + (9) -  (10)

Internas (2) Compra (3)
Cessão 

(4)

Transferência 

ou troca         

(5)

Expropriação (6)

Doação, herança,  

legado ou perdido 

a favor do Estado 

(7)

Dação em 

pagamento 

(8)

Locação 

financeira 

(9)

Fusão, cisão, 

reestruturação 

(10)

Outras 

(11)

Total                        

(12) = (2) + (3) + (4) 

+ (5) + (6) + (7) + (8) 

+ (9) + (10) + (11)

Bens de domínio público,  

património histórico,  artístico 

e cultural

Terrenos e recursos naturais -  €                                  

Edifícios e outras construções -  €                                  

Infraestruturas -  €                                  

Património histórico, artístico e 

cultural -  €                                  

Outros bens de domínio público 

em curso -  €                                  

-  €         -  €                   -  € -  €            -  €                  -  €                     -  €        -  €      -  €               -  € -  €                       

Activos fixos em concessão

Terrenos e recursos naturais -  €                                  

Edíficos e outras construções -  €                                  

Infraestruturas -  €                                  

Património histórico, artístico e 

cultural -  €                                  

Ativos fixos em concessão em 

curso -  €                                  

-  €         -  €                   -  € -  €            -  €                  -  €                     -  €        -  €      -  €               -  € -  €                       

Outros ativos fixos tangíveis

Terrenos e recursos naturais -  €                                  

Edíficios e outras construções -  €                                  

Equipamento básico 439 722,58 €            1 625,60 €                   441 348,18 €                 

Equipamento de transporte -  €                                  

Equipamento administrativo 746 907,54 €            4 036,02 €                   750 943,56 €                 

Equipamentos biológicos -  €                                  

Outros -  €                                  

Ativos fixos tangíveis em curso 1 013 311,34 €        1 013 311,34 €              

-  €         2 199 941,46 €  -  € -  €            -  €                  5 661,62 €           -  €        -  €      -  €               -  € 2 205 603,08 €      

Total 2 199 941,46 €  -  € -  €            -  €                  5 661,62 €           -  €        -  €      -  €               -  € 2 205 603,08 €      

Variações no período

Ativos Fixos Tangíveis (1)
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Não existem imobilizações em poder de terceiros, imobilizações implementadas em propriedade alheia 

e custos financeiros capitalizados.  

Quanto a imobilizações em curso, há a destacar que começou a ser executada durante o mês de 

dezembro de 2017 as obras de requalificação do serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, 

pelo que se levou a esta rubrica os pagamentos efetuados até ao final do ano. A obra terminou apenas 

no ano de 2019. 

Não de verificaram diminuições de Ativos Fixos Tangíveis. 

11.6.7 Imparidade de ativos 

 Não foram realizadas quaisquer imparidades para ativos geradoras de caixa. Apenas foram registadas 

imparidades de dívidas a receber conforme o mapa seguinte: 

Tabela 11-11 - Imparidades dívidas a receber 

 

Os aumentos resultaram do registo do valor das faturas emitidas até 31/12/2015 ainda não cobradas e 

dos processos em tribunal assinalados pelo departamento jurídico. Foram registadas diminuições pela 

efetiva cobrança de créditos anteriormente dados como em imparidade. 

Foram consideradas como incobráveis as Taxas Moderadoras agora prescritas, independentemente de 

poderem a vir ser ainda cobradas, as Taxas Moderadoras anteriormente consideráveis em dívida e 

agora por algum motivo o deixaram de estar (por exemplo através do registo de isenção) e de todos os 

créditos indicados pelo departamento jurídico que cumprem os critérios fixados no Despacho do Sr. 

Secretário de Estado da Saúde nº 267/2005 de 07/05/2005. 

11.6.8 Inventários 

Os inventários encontram-se valorizados ao seu custo de aquisição, o que contempla o valor da compra, 

respetivos custos para colocar a mercadoria no armazém e imposto sobre o valor acrescentado. 

Inicio do periodo Aumentos Diminuições Final do Periodo

112 101,97 €                            39 710,55 €           14 079,04 €    137 733,48 €            
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O seu valor líquido final aumentou cerca de 30% face a 2017, sendo este um assunto sobre o qual 

deverá haver alguma reflexão a curto prazo. Foram regularizadas durante o ano as imparidades 

registadas em 2017 relativamente aos bens obsoletos e com prazo de validade ultrapassada.

Tabela 11-12 - Inventários 

 

 

Tabela 11-13 - Inventários: Movimentos do período 

 

Continua a haver problemas com o registo das Notas de Crédito recebidas ao abrigo do Acordo 

APIFARMA, por não ser possível atualmente efetuar o registo desses créditos na aplicação informática 

do Aprovisionamento, desvirtuando o Custo Médio Ponderado de alguns medicamentos e afetando 

com isso, o valor dos stocks e dos consumos (com a eventualidade desses medicamentos já estarem ou 

não consumidos). 

11.6.9 Rendimentos de Transações sem contraprestação 

Não se considera haver rendimentos sem contraprestação. 

Rubrica (1) Quantia bruta (2)

Imparidade 

acumulada 

(3)

Quantia 

recuperável (4) = 

(2) -  (3)

Mercadorias -  €                            

Matérias - primas, subsidiárias e de consumo 1 419 964,54 €        29,15 € 1 419 935,39 €        

Produtos acabados e intermédios -  €                            

Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos -  €                            

Produtos e trabalhos em curso -  €                            

TOTAL 1 419 964,54 €  29,15 €     1 419 935,39 €  

Compras liquídas
Consumos / 

gastos

Variações 

nos 

inventários 

da produção

Perdas por 

imparidade

Reversões 

de perdas 

por 

imparidade

Outras 

reduções de 

inventários

Outros 

aumentos 

de 

inventários

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(9) = (1)+(2)-(3)+(4)-

(5)+(6)-(7)+(8)

Mercadorias -  €                                      

Matérias primas, subsidiárias e 

de consumo 1 092 427,52 € 10 007 299,24 € 9 576 435,49 € 29,15 € -  €              103 326,73 €       -  €              1 419 935,39 €                  

Produtos acabados e 

intermédios -  €                                      

Subprodutos, desperdícios, 

resíduos e refugos -  €                                      

Produtos e trabalhos em curso -  €                                      

Total 1 092 427,52 €  10 007 299,24 €  9 576 435,49 €  -  €           29,15 €       -  €        103 326,73 € -  €        1 419 935,39 €         

Movimentos do período

Quantia 

escriturada inicial

Quantia escriturada 

final
Rubrica
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11.6.10 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 

No que respeita a provisões para riscos e encargos, utilizando alguma prudência, manteve-se o valor 

(1.000.000 euros) referente a um processo que se encontra a ser julgado nas instâncias judiciais e que 

foi movido pela viúva de um ex-funcionário da ULSLA, E.P.E. que faleceu durante o horário de serviço. 

A viúva reclama a pensão de sobrevivência, estando este processo na sua fase final.  

Foi feito ainda o reforço para outro processo judicial em curso, de pouco montante, decorrentes duma 

ação que nos foi movida por um antigo funcionário no âmbito de reclamações sobre vencimentos, que 

no seu entender terão ficado por pagar.  

Não são conhecidas quaisquer outras responsabilidades contingentes.

 

Tabela 11-14 - Provisões 

 

 

11.6.11 Instrumentos Financeiros 

Os valores indicados no Quadro seguinte referem-se exclusivamente aos decorrentes do cumprimento 

da obrigação inscrita na Lei nº 70/2013 relativa ao Fundo de Compensação, destinado a assegurar o 

direito dos trabalhadores ao recebimento efetivo de metade do valor da compensação devida por 

cessação do contrato de trabalho, calculada nos termos do artigo 366.º do Código do Trabalho. 

Reforços (3)

Aumentos 

da quantia 

descontada 

(4)

Outros 

aumentos 

(5)

Total 

aumentos 

(6)=(3)+(4)+(5)

Utilizações 

(7)

Reversões 

(8)

Outras 

diminuições 

(9)

Total 

diminuições 

(10)=(7)+(8)+

(9)

Impostos, contribuições e taxas -  €              -  €                  -  €                   

Garantias a clientes -  €              -  €                  -  €                   

Processos judiciais em curso 1 000 000,00 €        50 000,00 €       50 000,00 €  -  €                  1 050 000,00 €  

Acidente de trabalho e doenças 

profissionais -  €              -  €                  -  €                   

Matérias ambientais -  €              -  €                  -  €                   

Contratos onerosos -  €              -  €                  -  €                   

Reestruturação e reorganização -  €              -  €                  -  €                   

Outras provisões -  €              -  €                  -  €                   

Total 1 000 000,00 €  50 000,00 € -  €          -  €      50 000,00 €  -  €        -  €      -  €          -  €            1 050 000,00 €  

Aumentos Diminuições

Rubricas (1)

Quantia

escriturada

inicial (2)

Quantia

escriturada

final

(11)=(2)+(6)-(10)
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Tabela 11-15 - Ativos financeiros 

 

11.6.12 Benefícios dos empregados 

Não existem quaisquer responsabilidades pós emprego na forma de planos de benefícios definidos. 

11.6.13 Divulgações de partes relacionadas 

Relativamente a este ponto, deve-se considerar a Portaria 1446-C/2001, de 21 de dezembro, que 

remete para o art.º 63º do CIRC, assim como a NCP 20 (Divulgações de Partes Relacionadas), cujo 

objetivo da Norma é exigir a divulgação da existência de relacionamentos entre partes relacionadas 

quando existe controlo, bem como, em algumas circunstâncias, a divulgação de informação acerca de 

transações entre a entidade e as suas partes relacionadas. Esta informação é exigida para efeitos de 

responsabilização pela prestação de contas e para facilitar uma melhor compreensão da posição 

financeira e desempenho da entidade que relata. 

Considera-se que a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano EPE terá como Entidades relacionadas 

a ACSS IP e a ARS Alentejo IP.  

Durante o ano de 2018 as transações efetuadas com essas entidades foram as seguintes: 

Compras

Ganhos 

de justo 

valor

Reversões 

de perdas 

por 

imparidade

Outros Alienações

Perdas 

de justo 

valor

Perdas por 

imparidade
Outras

Ativos financeiros mensurados ao 

justo valor através de resultados 46 530,54 €  29 334,77 €  -  €           -  €                -  €      -  €            -  €          -  €               3 956,22 € 71 909,09 €  

Ativos financeiros detidos para negociação

Participações financeiras - justo valor

Outros ativos financeiros 46 530,54 €  29 334,77 €  3 956,22 € 71 909,09 €  

Ativos financeiros mensurados ao 

custo amortizado -  €                -  €                -  €           -  €                -  €      -  €            -  €          -  €               -  €             -  €                

Participações financeiras - custo

Outros ativos financeiros

TOTAL 46 530,54 €  29 334,77 €  -  €           -  €                -  €      -  €            -  €          -  €               3 956,22 € 71 909,09 €  

Aumentos Diminuições

Rubricas

Quantia

escriturada

inicial

Quantia

escriturada

final
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Tabela 11-16 – Entidades Relacionadas 

 

  

Rendimentos obtidos do ano 420 589,96 €        

Custos do ano 5 194,30 €             

Valor recebido como adiantamento CP 2018 52 339 145,58 €  

Rendimentos Contrato Programa 2018 - Capitação 45 529 603,07 €  

Rendimentos Contrato Programa 2018 - Incentivos 5 124 907,73 €     

Rendimentos Contrato Programa 2018 - Internos 365 453,19 €        

Rendimentos Migrantes - conveções internacionais 149 105,07 €        

Rendimentos Ajudas Técnicas 51 299,83 €          

Rendimentos Transplantes 10 540,00 €          

Total Rendimentos ano 51 230 908,89 €  

Fornecimentos e Serviços Externos 37 904,64 €          

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA SAÚDE IP

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO IP
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11.7 Projeção para o Futuro 

O processo de transformação do HLA E.P.E. e do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Litoral 

na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. culminou a 31 de outubro de 2012 com a 

publicação do Decreto-Lei nº 238/2012. 

Após se verificarem seis exercícios completos parece tornar-se evidente que esta transformação pode 

trazer uma melhor articulação entre os cuidados de saúde diferenciados e os cuidados de saúde 

primários, criando sinergias que permitam trazer economias ao SNS e aumento da qualidade de 

serviços prestados aos cidadãos, melhorando em simultâneo a eficiência e a efetividade. Este é o 

próximo passo a dar depois do saneamento da situação financeira herdada do antigo Hospital do Litoral 

Alentejano, mesmo após o segundo ano consecutivo com RLE negativos. 

As dificuldades são no entanto enormes, por um lado temos a deficiente dotação do mapa de pessoal, 

com reflexos imediatos na atividades assistencial, por outro lado temos vivido com constantes 

alterações nos Conselhos de Administração (vamos no 4º Presidente em pouco mais de 6 anos), além 

de problemas graves de integração dos sistemas de informação (por exemplo: usamos o SINUS nos CSP 

e o SONHO nos CSH, o software do aprovisionamento não está integrado com a contabilidade, 

mudanças constantes nas regras de codificação clínica, …), pelo que facilmente se percebe que a 

rotatividade na Administração e a falta de qualidade da informação acaba por ter reflexos muito 

negativos nas decisões de gestão.  

Atentos aos resultados alcançados no exercício de 2018 a nível económico-financeiro, a preocupação 

central da gestão passa a ser o reforço do capital humano, com a contratação de profissionais de várias 

carreiras, dando consolidação ao estabelecido na carteira de serviços, aumentando a qualidade dos 

cuidados prestados e a satisfação da população que servimos. 

Foi possível também no último ano encetar um esforço para a realização de investimentos, 

principalmente em equipamentos informáticos e na requalificação do Serviço de Urgência do Hospital 

do Litoral Alentejano. Ainda assim grande parte do imobilizado encontra-se com muita necessidade de 

ser substituído, o que acarretará despesas assinaláveis, quanto mais não seja pelos gastos com 

manutenção e reparação.  
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Durante o ano de 2019 está prevista a inauguração do Serviço de Urgência do Hospital do Litoral 

Alentejano. Esperamos também, em 2019, realizar as obras de requalificação do Hospital e de mais 5 

Centros de Saúde, no que respeita à eficiência energética (verba proveniente de uma candidatura 

comunitária ao POSEUR, esperando que com isso possamos obter ganhos significativos através da 

redução nos custos com eletricidade e na manutenção dos próprios edifícios. 

11.8 Proposta de Aplicação de Resultados 

Na sequência do Relatório e Contas apresentado propõe-se que o Resultado Líquido do Exercício, no 

valor negativo de 5.319.115,48 € (menos cinco milhões, trezentos e dezanove mil, cento e quinze euros 

e quarenta e oito cêntimos) seja aplicado da seguinte maneira:  

Resultados Transitados -5.319.115,48 € 
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12 Certificação Legal das Contas e Relatório e Parecer do Fiscal Único 

A certificação Legal das Contas e Relatório e Parecer do Fiscal Único encontram-se apensas no final 

deste documento como anexo. 
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