
 
 
 
 

Princípios de Bom Governo 
 
 

Regulamentos internos e externos a que a empresa es tá sujeita 
 
Enquadramento Normativo e Legislação aplicável 

 

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. é uma entidade pública empresarial, criada 

pelo Decreto-Lei nº 233/2005 de 29 de dezembro. 

A ULSM rege-se pelos Estatutos publicados no referido Decreto-Lei, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº12/2015 de 26 de janeiro, pelo regime jurídico aplicável às 

entidades públicas empresariais, bem como pelas normas especiais cuja aplicação decorra do 

seu objeto e do Regulamento Interno da ULSM, o qual foi homologado pela ARS Norte em 3 de 

setembro de 2015. 

 

Transações relevantes com entidades relacionadas   
 

As transações mais relevantes que são levadas a cabo com entidades relacionadas, são as 

decorrentes dos serviços assistenciais prestados a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde. 

As regras de remuneração decorrem da aplicação do Contrato-Programa, que no caso da 

ULSM processa-se por capitação, isto é, a ULSM é financiada mediante a atribuição de um 

valor per capita por utente residente e em conformidade com as regras previstas na 

metodologia para definição de preços e fixação de objetivos, publicada anualmente pela Tutela. 

Da atividade assistencial prestada aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, resulta 

faturação emitida à Administração Central dos Serviços de Saúde (ACSS, IP). Esta faturação 

constitui cerca de cerca de 98% do total da faturação da ULSM. 

 

Outras transações  
 

Desde agosto de 2012 que a ULSM, nomeadamente o Serviço de Compras, cumpre com o 

definido no Código dos Contratos Públicos, tendo para o efeito vindo a reforçar a equipa 

responsável pela elaboração de procedimentos contratuais com vista ao cumprimento de todo 

o normativo vigente. No que respeita ao ano transato, será de referir que nos procedimentos 

lançados ao abrigo do artigo 128º do CCP, por norma, foram consultados mais do que 2 

fornecedores, não tendo sido celebrados contratos de valor superior a 5M€. 

A ULSM concluiu, em 2012, a adesão ao Sistema Nacional de Compras Públicas. 

 

Por indicação da Tutela, foram também desenvolvidos por parte dos SPMS e da SG do 

Ministério da Saúde procedimentos concursais para aquisição de bens e serviços diversos, 



 
 
 
 
quer na modalidade de Acordos-Quadro, quer de aquisição centralizada, dos quais a ULSM é 

parte interessada. 

 

Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios  
económico, social e ambiental 
 
 

A ULSM tem enfrentado enormes desafios, consubstanciados na gestão da saúde e, 

concretamente, da instituição, em tempos de difícil conjuntura económico-financeira, face ao 

compromisso entre a eficiência e qualidade desde sempre assumido com os utentes. 

Identificamos os objetivos e desejamos potenciar uma maior comodidade do utente. A sua 

participação e envolvimento na ULSM fazem parte de um paradigma que pressupõe, 

igualmente, a abordagem por patologia, integrando os diferentes níveis de cuidados e tendo 

em conta o percurso de cada utente. 

 

Os objetivos de qualidade e eficiência da ULSM, contratualizados com a Tutela, atingiram em 

2015, um Índice de Desempenho Global (IDG), de 103,7%: 

 - Cuidados de Saúde Primários: 29,8%; 

 - Cuidados de Saúde Hospitalares: 29,9%; 

 - Sustentabilidade Económico-financeira: 44,1%. 

 

Tais resultados evidenciam o brio da comunidade da ULSM, especialmente quando lidamos 

com situações financeiras extremamente adversas. Novamente salientamos as sucessivas 

reduções de financiamento atribuído à ULSM, bem como a cronicidade de subfinanciamento 

que afeta a Instituição, resultante da sua oferta e procura assistencial, mas também as 

características sociodemográficas do concelho de Matosinhos, e das necessidades em saúde 

da sua população: a ULSM é a única ULS do país inserida num meio urbano, a única com a 

especialidade de Infeciologia, a única que possui uma Câmara Hiperbárica e também, a única 

que é referência direta para Utentes de fora da área de influência, provenientes dos concelhos 

de Póvoa de Varzim e de Vila do Conde.  

 

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos mantém-se no grupo dos dez melhores hospitais do 

Serviço Nacional de Saúde, classificando-se em 5º lugar, com uma subida de dois lugares 

comparativamente ao ano passado. A ULSM (HPH) continua a ser o hospital do seu grupo 

(Grupo C) a conseguir a melhor classificação, mantendo-se de forma consistente, ao longo dos 

anos, entre as melhores unidades hospitalares públicas do país. 

Mantemos - e fomos reconhecidos por esse facto - a Excelência Clínica em todas as áreas 

avaliadas pelo SINAS, da Entidade Reguladora da Saúde, preservando classificações – 



 
 
 
 
Cirurgia de Ambulatório, Unidade de Cuidados Intensivos, Acidente Vascular Cerebral, Partos e 

cuidados Pré-natais e Ortopedia – e alcançando melhores resultados na Ginecologia. Pela 

primeira vez fomos avaliados na Dor Aguda e no Tromboembolismo Venoso e também aqui 

estamos ao nível da média nacional. 

 

A criação da Unidade de Saúde Familiar de Custóias contribuiu para o aumento do número de 

inscritos em unidades de saúde familiares, ao mesmo tempo que a cobertura de utentes com 

médico de família também aumentou.  

 

Concretamente sobre a atividade hospitalar continuamos a crescer, registando-se um aumento 

de consultas externas, quer primeiras consultas, quer subsequentes.  

Os tempos de resposta da ULSM foram cumpridos, pelo que a meta estabelecida em sede de 

contrato-programa foi conseguida. Das 31.746 consultas realizadas em 2015, cerca de 80% 

foram realizadas dentro do tempo definido, embora as especialidades de Oftalmologia, 

Ortopedia, Otorrinolaringologia e Dermatologia tenham um tempo superior de resposta. 

 

No que respeita à atividade do Bloco Operatório convencional registou-se uma diminuição que 

é resultante da passagem da atividade cirúrgica para ambulatório e também da redução de 

doentes operados com admissão urgente. 

 

Por seu turno, face a 2014, a produção cirúrgica de ambulatório registou um aumento de cerca 

de 30%, o que denota uma preocupação em responder de forma eficiente e adequada à 

procura existente. E apesar de uma necessidade de produção cirúrgica adicional conseguimos 

- com a cirurgia de ambulatório - dar uma resposta adequada. Estamos esperançados que 

conseguiremos absorver e dar resposta a toda a atividade cirúrgica, diminuindo a emissão de 

vales de cirurgia, que continuam a ser, na sua maioria da especialidade de Ortopedia. 

 

Já na área da Obstetrícia, nomeadamente na atividade do Bloco de Partos, registamos, com 

apreço, um acréscimo de 31 partos, face ao ano de 2014. Neste domínio devemos sublinhar a 

possibilidade que damos às parturientes de contar com a presença do pai do bebé, 24 horas 

por dia, atitude que traduz o nosso compromisso com a qualidade do serviço e com a 

satisfação dos utentes. 

 

No Serviço de Urgência registámos uma ligeira diminuição da afluência ao serviço, o que pode 

ser consequência da campanha levada a cabo, a propósito do eventual pico de gripe, alertando 

os utentes para recorrerem, em primeira instância, ao médico de família. Nota de destaque 

para a implementação da Via Verde de Acesso à Urgência pelos utentes referenciados pelo 

ACES. 



 
 
 
 
Relevo ainda para o investimento e reorganização da VMER o que permitiu uma 

operacionalidade acima dos 96%. 

 

No que concerne ao Centro de Ambulatório tivemos novidades, com a introdução de 

atendimento multicanal, um novo modelo para a chamada dos utentes, a introdução do 

SClínico de Enfermagem, a retirada de todos os impressos em papel dos gabinetes médicos – 

estando disponíveis na intranet. 

E há mudanças operacionais que trouxeram mais-valias logísticas, como foi o caso da 

passagem para o piso 1 da Pequena Cirurgia, que ficou assim a cargo do Centro de 

Ambulatório, bem como um aumento do número de gabinetes para algumas especialidades, 

como a Saúde Mental ou a Ortopedia. 

 

No plano económico-financeiro, relembrar que as sucessivas reduções de financiamento da 

ULSM, a juntar à cronicidade do subfinanciamento da Instituição, constituem graves entraves 

no alcance de resultados operacionais e EBITDA positivos, ou mesmo nulos, ao mesmo tempo 

que afetam significativamente a gestão de tesouraria, com implicações no agravamento de 

prazos médios de pagamento a fornecedores e no cumprimento da Lei de Pagamentos em 

Atraso (LPCA), assim como no cumprimento de objetivos firmados ao nível do contrato-

programa. 

No ano de 2015, recebemos dois reforços ao financiamento da ULSM, no montante global de 

12 Milhões de euros, resultantes das insistências do Conselho de Administração junto da 

Tutela, alertando para os entraves ao equilíbrio económico-financeiro da ULSM, referidos 

anteriormente. 

Em consequência destes factos e da atividade desenvolvida pela ULSM, o resultado 

operacional foi positivo em 811 m€, tendo recuperado 4,9 M€ face ao ano de 2014. Em 

simultâneo, registamos igualmente um aumento de 4,7 M€ do EBITDA, o qual foi positivo em 

3,7 M€, contra 984 m€ negativos apurados em 2014. 

 

 

Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma  adequada gestão empresarial:  

 

Responsabilidade social –  Política de responsabilidade social e de desenvolvimento 

sustentável e os termos do serviço público prestado, designadamente no âmbito da proteção 

dos consumidores. Adoção de planos de igualdade de tratamento e oportunidades, de forma a 

eliminar as descriminações e a permitir a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional.  

Medidas adotadas pela empresa no que respeita ao Princípio da Igualdade do Género, 

conforme estabelecido no n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, 23 de 

fevereiro. 



 
 
 
 
Indicação das medidas implementadas no âmbito do investimento na valorização profissional. 

 

Responsabilidade ambiental -  Políticas adotadas para promoção da proteção ambiental e o 

respeito por princípios de legalidade e ética empresarial, assim como as regras implementadas 

tendo em vista o desenvolvimento sustentável. 

 

Responsabilidade económica -  Moldes em que foi salvaguardada a competitividade da 

empresa, designadamente, pela via de investigação, inovação, desenvolvimento e da 

integração de novas tecnologias no processo produtivo. Planos de ação para o futuro. Criação 

de valor para o acionista (aumento da produtividade, orientação para o cliente, redução da 

exposição a riscos decorrentes dos impactos ambientais, económicos e sociais das atividades, 

etc.) 

 

Um dos fatores impulsionadores de sucesso é o desenvolvimento de projetos de 

responsabilidade social. A sustentabilidade é enquadrada na estratégia e políticas adotadas, 

sendo as questões ambientais e sociais, integradas na cadeia de valor. 

A atuação socialmente responsável é fruto de uma compreensão transversal por todos os 

colaboradores da instituição, conscientes de que as suas ações devem, necessariamente, 

trazer benefícios para a sociedade, propiciar a realização profissional dos seus colaboradores, 

promover benefícios para os parceiros e para o meio ambiente. 

Entendemos que a responsabilidade social da ULSM deve ser analisada em duas vertentes: 

interna (Profissionais) e externa (Comunidade). 

Os profissionais da ULSM, sendo o seu ativo mais valioso, são tratados com respeito, 

dignidade e equidade e são valorizadas as suas diferentes formações e competências, 

perspetivas e experiências de vida. 

A avaliação de desempenho, com base no mérito individual efetivamente demonstrado, procura 

valorizar as respetivas carreiras, de forma justa, consistente e uniforme, promove o 

reconhecimento pela qualidade do trabalho realizado e contribui para a melhoria contínua dos 

serviços prestados. 

A ULSM aposta numa relação de confiança baseada na lealdade, competência e no sentido de 

responsabilidade dos seus profissionais e dedica especial atenção à forma de proporcionar as 

melhores e mais adequadas condições de segurança e saúde no trabalho, desenvolvendo 

esforços no sentido de salvaguardar os seus profissionais de exposições desnecessárias ao 

risco, bem como a conflitos potenciados pela sua relação direta com a comunidade que 

servem. 

A ULSM adota um plano de igualdade, tendente a alcançar uma efetiva igualdade de 

tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar as discriminações e a 

permitir a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. 



 
 
 
 
A ULSM cumpre as normas de segurança, higiene e bem-estar no local de trabalho, promove a 

prevenção, proteção e promoção da saúde dos profissionais e desenvolve ações que visam a 

proteção dos seus profissionais de comportamentos de terceiros que possam atentar contra a 

sua dignidade. 

 

A ULSM considera o desenvolvimento sustentável como um objetivo estratégico para alcançar 

o crescimento económico e contribuir para uma sociedade mais evoluída, preservando o meio 

ambiente e os recursos não regeneráveis para as próximas gerações. A gestão ambiental é, 

portanto, uma preocupação importante para a atuação da ULSM. Nesse âmbito, tem vindo a 

adotar medidas que lhe permitam uma maior eficiência no consumo energético, a par da 

minimização do impacto ambiental da sua atividade assistencial. 

A ULSM utiliza de forma racional os meios colocados à sua disposição de forma a evitar 

desperdícios e danos ambientais, promovendo a reutilização e a reciclagem sempre que tal 

seja possível. 

 

Nesse sentido, a ponderação da redução do consumo de recursos, inclui minimizar a utilização 

de energia, materiais e água, bem como a redução do impacto na natureza com a minimização 

das emissões gasosas, descargas líquidas, eliminação de desperdícios e dispersão de 

substâncias tóxicas, e a promoção para a utilização sustentável de recursos renováveis. É 

importante a reengenharia dos processos: redução do consumo de recursos e da poluição, 

minimizando os riscos e reduzindo os custos.  

 

Na ULSM efetuou-se um estudo que consistiu numa auditoria exaustiva a todos os consumos e 

resíduos gerados, para se chegar à definição dos pontos críticos passíveis de intervenção e 

que abrangeram as quatro áreas fundamentais da análise de eco-eficiência: consumos de 

energia, consumos de água, emissão de gases que contribuem para o aquecimento global e 

resíduos. 

Face aos resultados encontrados, empreenderam-se ações em vários domínios, bem como se 

entendeu que a promoção da educação dos colaboradores contribuía para um uso mais 

racional dos recursos, promovendo a eliminação do desperdício. 

 

Água  - O uso eficiente da água é uma necessidade mundial tendo em conta a sua pouca 

disponibilidade. À redução do desperdício no consumo de água, para além da preocupação 

ambiental relacionada com as alterações climáticas e com a segurança do abastecimento, 

acrescem as questões económicas derivadas do custo da energia e da dificuldade da gestão e 

o maior custo do tratamento de águas residuais derivado de um maior consumo de água. 



 
 
 
 
Na ULSM, o combate ao desperdício na água foi considerado uma oportunidade. Assim, 

iniciou-se desde há algum tempo um programa que tem dado resultados entusiasmantes e do 

qual se destacam: 

 

• Instalação de contadores parciais nos grandes utilizadores com ligação direta à Gestão 

Técnica Centralizada, através de um protocolo de comunicação. Obteve-se a 

correspondência do consumo e da unidade consumidora, permitindo um melhor 

acompanhamento do consumo por área hospitalar, facilitando a gestão do custo 

hospitalar (por ex. custo de material esterilizado); 

• Colocação de temporizadores e redutores de caudal em torneiras e chuveiros e 

colocação de garrafas de água em autoclismos de forma a diminuir a quantidade da 

descarga; 

• Aquisição de produtos com certificação e rotulagem de eficiência hídrica de categoria A 

(Sistema de Certificação e Rotulagem de Eficiência Hídrica lançado pela ANQIP - 

Associação Nacional para a Qualidade nas Instalações Prediais); 

• Aquisição de dispositivos médicos (por ex. autoclaves, máquinas de lavar aparadeiras 

e máquinas de lavar dispositivos médicos) em função do consumo de água e de 

energia como condições preferenciais; 

• Mudança do procedimento de lavagem de pavimentos acertada com a empresa de 

outsourcing de limpeza; 

• Execução de furo e reativação de poço para rega de jardins, bem como a adequação 

das espécies plantadas; 

• Execução de furo para abastecimento da Central de Cogeração, diminuindo cerca de 

20% no consumo total de água; 

• Substituição de conduta de abastecimento de água quente e respetivo isolamento face 

a fugas decorrentes da antiguidade da tubagem; 

• Implementação de rotinas de verificação de torneiras, autoclismos, canalizações e 

uniões, passadores, equipamentos de AVAC e cisternas com a inerente execução de 

ordens de trabalho quando necessitassem de reparação; 

• Controlo periódico do efluente da ETAR com o fim de diminuir as taxas de saneamento; 

• Alteração do sistema de enchimento dos reservatórios para evitar fugas resultantes da 

idade dos materiais anteriores.  

 

Energia  - O consumo de energia numa unidade de saúde apresenta características peculiares, 

com elevados consumos, dada a sua dimensão e âmbito social, que inevitavelmente tem de 

recorrer à combustão de petróleo, gás ou carvão no edifício ou numa central geradora; daí que 

se torna essencial a implementação de soluções e medidas que aumentem a eficiência 

energética e consequente redução dos consumos e emissão de gases com efeito estufa. 



 
 
 
 
A ULSM, após ter sido pioneira na criação e implementação do sistema de cogeração, que 

permite, através da utilização do gás natural, a criação de energia elétrica e produção de água 

quente, continua a dar fortes passos no sentido da racionalização energética. 

A instalação de contadores, interligados com a Gestão Técnica Centralizada, de forma a se 

determinar os maiores consumos energéticos e consequentemente agir sobre eles, resultou na 

desagregação dos consumos, tendo facultado dados essenciais à tomada de decisões para 

melhoria da eficiência energética. 

 

Após a consciencialização dos consumos energéticos existentes, concluiu-se que existiam 

duas áreas de intervenção com grande peso na fatura energética: sistema de iluminação e 

sistema de AVAC. Assim, por forma a reduzir custos e consumos, foram implementadas as 

seguintes medidas: 

 

Sistema de iluminação: 

• Instalação de sensores de iluminação nos WC’s públicos e nos vestiários de pessoal; 

• Substituição de lâmpadas de alto consumo por lâmpadas de elevada eficiência 

energética (ex: Led’s); 

• Substituição e/ou requalificação de armaduras de iluminação com balastros 

ferromagnéticos por balastros eletrónicos, diminuindo o consumo de energia reativa; 

• Alteração dos horários de iluminação interior e do circuito normal para o circuito de 

emergência; 

• Montagem de regulador de fluxo do parque de estacionamento; 

• Montagem de célula fotoelétrica para regulação e otimização da iluminação no exterior; 

• Substituição da iluminação de emergência por solução em LED (blocos autónomos);  

• Instalação de painéis solares nas instalações do INEM para aquecimento de águas 

quentes sanitárias; 

• Instalação de baterias de condensadores para reduzir o consumo de energia reativa. 

 

Sistema AVAC: 

• Programação dos equipamentos de AVAC em função do horário dos serviços, através 

da Gestão Técnica Centralizada; 

• Instalação de variadores de frequência nas unidades de tratamento de ar novas; 

• Gestão no funcionamento da central térmica de bombagem adaptada à estação do ano 

por forma a evitar consumos de energia térmica (ex: no Verão desligar circulação de 

água quente em alguns circuitos);  



 
 
 
 

• Instalação de variadores de frequência e válvulas de regulação estática nos sistemas 

de bombagem da central térmica para regulação dos caudais consoante as 

necessidades e consequente redução do consumo energético; 

• Instalação de chiller elétrico com maior eficiência e menor consumo face ao existente; 

• Calendarização de limpezas às áreas técnicas por forma a aumentar o tempo de vida 

dos filtros; 

• Melhor manutenção. 

 

Outas medidas implementadas: 

Instalação de variadores de frequência em alguns dos elevadores, reduzindo cerca de 30% no 

consumo energético destes equipamentos, proporcionando um maior conforto para os 

utilizadores (paragens mais suaves) e menor desgaste nos equipamentos; 

Aquisição de compressores de ar comprimido de menor consumo energético. 

 

Medidas a implementar: 

Ajustamento da iluminação dos corredores em função da instalação de iluminação de 

emergência com autonomia própria. 

O controlo automático por sensores da iluminação dos gabinetes é ainda outro passo que a 

ULSM pretende dar no sentido de minimizar o desperdício de energia. 

Estudo para implementação de sistemas de energia fotovoltaica; 

Análise da viabilidade em implementar ponto de carga para veículos elétricos; 

Realização de auditoria energética.  

 

A ULSM é reconhecida pela quantidade e qualidade da investigação  que os seus 

colaboradores realizam e divulgam. Dinamizar a investigação e os ensaios clínicos é, inclusive, 

uma medida preconizada no Plano Estratégico da ULSM, para incrementar a geração de 

receita fora do contrato-programa. Assim, a ULSM encontra-se igualmente comprometida com 

a atividade de investigação clínica, particularmente a de estudos financiados por promotores 

externos, prevendo-se que os projetos de investigação cresçam significativamente.  

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação  são hoje em dia a mais importante e 

poderosa ferramenta de trabalho para as instituições e profissionais de saúde.  

A disponibilização de sistemas de informação adequados à atividade dos diferentes grupos 

profissionais, a segurança da informação e a disponibilidade/desempenho do STIC são, por 

isso, fatores que contribuem muito positivamente para uma prestação de cuidados de 

excelência. 



 
 
 
 
A conjuntura económica e a elevada dependência do nível de serviço e prioridades 

(imprevisibilidade) dos serviços centrais do Ministério da Saúde, condicionaram e condicionam 

alguns investimentos a nível das infraestruturas tecnológicas e alguns desafios a nível dos 

sistemas de informação como é o caso da evolução para um Processo Clínico Único, 

transversal a toda a ULSM e centrado no utente. 

Apesar destas dificuldades foi possível, em 2015, percorrer algum caminho com resultados 

visíveis para os profissionais de saúde e para a Instituição. 

Os objetivos estratégicos  e principais atividades em 2015 giraram à volta dos 3 eixos 

estratégicos que norteiam a atividade do Serviço de Tecnologias de Informação e 

Comunicação da ULSM e que traduzem a organização do próprio Serviço: 

 

Eixo estratégico 1: Infraestruturas Tecnológicas - Garantir que as infraestruturas tecnológicas 

têm a disponibilidade e desempenho adequado à criticidade dos serviços prestados pela 

ULSM.  

É o eixo estratégico onde a ULSM, e em particular o Serviço de TIC, tem mais autonomia para 

implementar as atividades que considera mais adequadas e por isso, onde tem obrigação de 

assegurar bons níveis de serviço. 

As principais atividades e projetos desenvolvidos em 2015 foram os seguintes: 

� Migração do Servidor de dados do SONHO; 

� Implementação de mecanismo de replicação diária das bases de dados SONHO e 

SINUS (para além das questões de segurança, viabiliza o encaminhamento para estas 

bases de dados réplica de alguns processos de exploração de dados); 

� Instalação de dois novos servidores para dar sequência ao processo de virtualização 

de servidores (investimento); 

� Aumento da capacidade de armazenamento de dados do storage (investimento); 

� Renovação de alguns switches e unidades de alimentação ininterrupta a nível da 

infraestrutura de dados (investimento); 

� Colaboração na implementação do projeto dos SPMS de migração da RIS para novo 

operador;  

� Atualização do parque de microinformática; 

� Continuação com o processo de atualização do sistema operativo (entrando já em 

consideração com as atualizações que se impõem no âmbito do projeto da Receita Sem 

papel dos SPMS); 



 
 
 
 

� Desenvolvimento de prova de conceito a nível da virtualização do desktop tendo em 

vista uma eventual candidatura ao P2020, a concretizar em 2016; 

� Testes e definição de requisitos técnicos para evolução tecnológica do FireWall, 

evolução tecnológica da solução de balanceadores e solução Wireless para localização de 

pessoas e bens em toda a ULSM, tendo em vista uma eventual candidatura ao P2020, a 

concretizar em 2016; 

� Trabalhos preparatórios na área do Serviço de Printing tendo em vista a eventual 

renovação do contrato. 

 

Eixo estratégico 2: Sistemas de Informação - Contribuir para a implementação de sistemas de 

informação adequados ao modelo orgânico/funcional e ao core de negócio da ULSM 

É o eixo estratégico onde a ULSM tem menos autonomia para implementar os sistemas de 

informação que considera mais adequados às suas especificidades pois, os sistemas de 

informação nucleares para o core de negócio da saúde, ou são promovidos pelos serviços 

centrais do Ministério da Saúde ou os contratos de manutenção/evolução estão centralizados 

nesses mesmos serviços centrais.  

As principais atividades e projetos desenvolvidos em 2015 foram os seguintes: 

� Desenvolvimento e implementação de uma plataforma de atendimento multicanal que 

se desdobra nos seguintes subprojectos de TIC: 

� Sistema de Gestão de Visitas; 

� Sistema de gestão de atendimento clínico-administrativo; 

� Portal do Utente de Matosinhos (desenvolvido com a colaboração de recursos 

internos). 

� Integração das requisições eletrónicas de análises clínicas prescritas no ACeS/ULSM 

(análises clinicas internalizadas) com a aplicação informática de laboratório do HPH 

(investimento); 

� Informatização das requisições de MCDT’s ao exterior - desenvolvimento em curso 

(investimento); 

� Migração do SAM/SAPE para o SClínico-CSP no ACeS/ULSM; 

� Implementação da componente de enfermagem do SClínico em algumas 

especialidades do Ambulatório; 

� Implementação da versão do SClínico-Hospitalar com a classificação nacional para os 

registos de enfermagem; 

� Implementação da versão do SGICM com a prescrição eletrónica de medicamentos 

para a Cirurgia de Ambulatório; 



 
 
 
 

� Implementação da versão do SGICM com a nova versão da prescrição eletrónica 

médica, que passou a disponibilizar, também, a prescrição de nutrição entérica e 

parentérica; 

� Entrada em produção do aplicacional OBScare na Ginecologia/Obstetrícia (aplicacional 

regional cujo desenvolvimento foi promovido pela ARS Norte); 

� Implementação na versão II da Triagem de Manchester no Serviço de Urgência; 

� Atualização de versão de alguns sistemas de informação em produção no âmbito dos 

contratos de manutenção em vigor; 

� Projeto submetido e aprovado no âmbito do P2020 para a monitorização e avaliação 

das integrações entre aplicações clínicas (execução em 2016); 

� Colaboração no desenvolvimento de um projeto para a notificação de reações adversas 

a medicamentos no âmbito de um protocolo da ULSM com a Unidade de 

Farmacovigilância do Norte; 

� Colaboração na implementação do projeto dos SPMS da Receita Sem Papel (PEM-

RSP); 

� Colaboração na implementação do acordo de fornecimento de dados entre a ULSM e a 

HMR (Health Market Research) – em curso; 

� Desenvolvimento interno de algumas aplicações informáticas para diversos serviços; 

� Desenvolvimento interno de algumas estruturas de extração de dados para diversos 

serviços; 

� Colaboração na desmaterialização do processo clínico na consulta externa. 

 

Eixo estratégico 3: Suporte e monitorização de contratos - Garantir o apoio técnico necessário 

aos profissionais de saúde da ULSM de modo a obterem a melhor rentabilidade dos sistemas 

de informação disponibilizados e garantir que os níveis de serviço contratados com os 

diferentes fornecedores de TIC são efetivamente cumpridos. 

As principais atividades desenvolvidas em 2015 foram os seguintes: 

� Melhoria contínua de alguns procedimentos tendo em vista a melhoria do nível do 

serviço prestado aos utilizadores de TIC da ULSM e uma melhor monitorização do nível de 

serviço prestado pelos fornecedores externos; 

� Pesquisa no mercado de um sistema de informação para gestão da atividade do 

serviço de TIC e apoio ao utilizador (Help-Desk), com capacidade para implementar a 

metodologia ITIL (Information Technology Infrastructure Library) – substituir o sistema 

atual (processo de substituição em 2016); 

� Reforço da equipa de primeira linha do Help-Desk com mais um recurso. 



 
 
 
 
Para além destas atividades existe um conjunto de outras atividades de rotina que visam dar 

consistência à missão do Serviço de Tecnologias de Informação e Comunicação, 

nomeadamente, para assegurar a operacionalização, gestão e controlo das tecnologias de 

informação/sistemas de informação da ULSM. 

 

Ainda no âmbito da matéria de tecnologias de informação e comunicação, referir que na ULSM 

existe uma Comissão de Informatização Clínica, cujas competências enquanto entidade de 

apoio ao Conselho de Administração, destacamos: 

  - Emissão de pareceres e acompanhamento da implementação de novos sistemas de 

informação na área clínica ou administrativa assistencial, bem como sobre upgrades de novas 

versões em que há alterações da interface aplicacional; 

 - Emissão de pareceres e proposta de medidas sobre o tempo de resolução de problemas 

relacionados com as TIC e considerados críticos pelo facto de terem impacto no normal 

funcionamento da atividade clínica;   

 - Emissão de pareceres e sugestão de medidas no âmbito do cumprimento das leis sobre 

privacidade e segurança da informação de saúde;  

 - Apresentar propostas sobre a implementação de medidas ao nível da segurança de acessos 

e auditabilidade dos sistemas e tecnologias de informação; 

 - Apresentar propostas sobre orientações estratégicas na área da informatização clínica da 

ULSM em harmonia com as diretrizes do Ministério da Saúde e as prioridades decorrentes do 

estado da arte da informatização clínica na ULSM; 

 - Colaborar com o Serviço de TIC no planeamento das ações a incluir no plano de atividades 

anual; 

 

Ainda neste âmbito da responsabilidade social, ambiental e económica, destacamos que na 

ULSM existe um Gabinete de Simplificação e Reengenharia de Processos, ao qual compete 

analisar processos e apresentar propostas de melhoria, com o objetivo de: 

 

 - Simplificar e melhorar o relacionamento da ULSM com os seus utentes; 

 - Colaborar no desenvolvimento de uma cultura organizacional de mudança e melhoria 

contínua, centrada no utente; 

 - Desenvolver alternativas para desmaterialização dos processos em que a presença física do 

utente não seja imprescindível; 

 - Propor medidas para otimizar os circuitos e orientação dos doentes; 

 - Tornar os processos efetivos (produzindo os resultados desejados) e eficientes (minimizando 

a utilização de recursos); 



 
 
 
 
 - Aplicar e fomentar a metodologia Plan-Do-Study-Act, em processos administrativos e 

clínicos, com vista à melhoria contínua e à resolução de problemas do dia-a-dia de forma 

estruturada; 

 - Eliminar erros, desperdícios e redundâncias; 

 - Minimizar os tempos de espera para atendimento; 

 - Reduzir o tempo necessário para diagnóstico e tratamento, por via da redução ou eliminação 

de tempos de espera ao longo do episódio; 

 - Promover a reafectação de tempo de profissionais dos serviços para a atividade de melhoria 

contínua. 

 

No que respeita ao modelo de gestão adotado, o mesmo é do tipo empresarial, caracterizado 

pela filosofia de descentralização em cascata, assente na contratualização de objetivos e 

meios entre os níveis intermédios de gestão e o Conselho de Administração, através da 

ferramenta de gestão de Balanced Scorecard. 

Para além da contratualização externa estabelecida com as entidades Tutelares, é igualmente 

realizada a contratualização interna entre o Conselho de Administração da ULSM e os diversos 

serviços e departamentos, clínicos e não clínicos. 

 

 

Avaliação  do cumprimento dos princípios de bom gov erno  
 
 

A ULSM cumpre com os princípios dirigidos às empresas do Sector Empresarial do Estado, 

constantes no Decreto de Lei nº 133/2013, de 3 de outubro, bem como com as restantes 

obrigações legais e estatutárias que se obriga a cumprir enquanto entidade pública 

empresarial.  

Neste sentido a ULSM cumpre os Princípios de Bom Governo estabelecidos, na medida em 

que:  

� Cumpre com a missão e os objetivos que lhe foram acometidos de forma económica, 

financeira, social e ambientalmente eficiente, atendendo a parâmetros exigentes de 

qualidade, e respeito pelos princípios de responsabilidade social, desenvolvimento 

sustentável, de serviço público e de satisfação das necessidades dos seus utentes; 

� A missão, objetivos e valores da ULSM, patentes no seu Regulamento interno, são 

amplamente divulgados quer no site da internet quer na intranet da Instituição; 

� São elaborados planos de atividades e orçamentos adequados aos recursos e fontes 

de financiamento disponíveis, tendo em conta o cumprimento da missão e objetivos 

estabelecidos; 



 
 
 
 

� São definidas estratégias de sustentabilidade nos domínios económico, social e 

ambiental, identificando, para o efeito, os objetivos a atingir e explicitando os respetivos 

instrumentos de planeamento, execução e controlo; 

� São adotados planos de igualdade, tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de 

tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar as discriminações 

e a permitir a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional; 

� Anualmente é divulgada a lista dos fornecedores que representem mais de 5% do total 

dos fornecimentos e serviços externos, se esta percentagem corresponder a mais de 1 

milhão de euros; 

� Todas as transações são efetuadas dentro das condições de mercado; 

� Não são realizadas despesas confidenciais ou não documentadas; 

� A ULSM dispõe de Código de Conduta Ética, divulgado por todos os seus 

colaboradores; 

� A ULSM dispõe de Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, 

devidamente publicado na intranet e site da ULSM; 

� Anualmente são divulgadas nos termos da legislação aplicável, as remunerações 

totais, variáveis e fixas auferidas, seja qual for a sua natureza, em cada ano, por cada 

membro do órgão de administração, bem como as remunerações auferidas pelo órgão 

de fiscalização; 

� O Plano de Atividades e o Orçamento Económico, bem como o modelo de 

financiamento contratualizado com a Agência de Contratualização, para além de serem 

enviados para as diversas Entidades Tutelares, são igualmente divulgados pelos 

colaboradores da ULSM; 

� Os diversos níveis de gestão intermédia colaboram e participam na elaboração destes 

documentos de gestão; 

� Mensalmente, é elaborado o Relatório Analítico de Desempenho Económico-

Financeiro, submetido nos Serviços Online da ACSS, até ao dia 10 do mês seguinte a 

que respeita; 

� Trimestralmente é elaborado o Relatório de Execução Orçamental que é enviado, 

juntamente com o relatório do Fiscal Único, para a Inspeção Geral de Finanças e para 

a ACSS, IP; 

� No final do exercício económico, é elaborado o Relatório de Gestão, o qual é 

posteriormente enviado para as entidades tutelares e de fiscalização. O Fiscal Único 

procede igualmente á fiscalização do exercício, emitindo na sequência desta 

fiscalização o seu relatório e respectivo parecer, bem como o relatório de avaliação de 

desempenho dos Gestores Públicos; 

� Anualmente é elaborado o Relatório de Governo Societário, sendo que o Fiscal único 

da ULSM emite igualmente a sua opinião sobre o mesmo; 



 
 
 
 

� Sempre que solicitado, a ULSM presta as informações necessárias às Entidades 

Tutelares, de supervisão e Fiscalização. 

 

Código de Conduta Ética 
 

Aprender para melhorar, uso das melhores práticas, facilitar o acesso aos cuidados de saúde e 

educar para a saúde são, para a ULSM – Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE, os 

princípios chave da sua atuação no meio envolvente, de modo a prestar os melhores cuidados 

à população que serve. 

Para melhor servir, a ULSM adotou um Código de Conduta Ética, disponível para consulta no 

sítio da Internet da ULSM em http://www.ulsm.min-saude.pt/content.aspx?menuid=15, o qual 

pretende ser um guia orientador na prossecução dos seus objetivos e uma ajuda ao 

desenvolvimento profissional, pessoal e humano dos seus profissionais.  

O Código de Conduta Ética reflete os valores fundamentais e os princípios estruturantes que 

devem ser adotados pelos profissionais da ULSM, e clarifica as normas de conduta que os 

mesmos devem prosseguir nas suas relações profissionais, bem como nas relações 

estabelecidas com terceiros, nomeadamente com as utentes e os utentes. 

O valor primordial da vida e dignidade da pessoa humana, a atitude de serviço, a competência 

e eficiência, a equidade e acessibilidade, a integridade a responsabilidade e a qualidade são os 

valores fundamentais adotados pela ULSM. 

As normas de conduta pretendem auxiliar os profissionais nas atribuições, fundamentalmente:  

Recursos humanos 

Responsabilidade Social 

Compromisso ambiental 

Formação e Investigação 

Conflitos de Interesses 

Atendimento Prioritário 

Relações interpessoais 

Sigilo Profissional 

Relações externas 

Serviço Público 

Relacionamento com as entidades reguladoras 

Património 

Desmaterialização de atos e procedimentos 

Comunicação de Irregularidades  

Divulgação e Informação  

Auditoria Interna 



 
 
 
 
O Código de Conduta Ética aplica-se a todos os profissionais da ULSM independentemente do 

vínculo contratual, sem prejuízo de outras disposições legais ou regulamentares aplicáveis, 

bem como outras normas a que os profissionais estejam obrigados por inerência do exercício 

das suas funções. 

Todos os profissionais devem respeitar escrupulosamente a lei, assegurar o cumprimento de 

todas as normas legais e estão, ainda, obrigados a cumprir e fazer cumprir as normas e 

regulamentos em vigor na ULSM, bem como os diversos Códigos de Conduta e Ética 

Profissional que lhes sejam destinados. 


