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Sumário executivo 

  ULSM, criada pelo Decreto-Lei n.º 207/99 de 9 de Junho de 1999, foi a primeira ULS a ser 

constituída em Portugal. 

A sua área geográfica de abrangência é o concelho de Matosinhos, com uma população residente de 

175.478 habitantes (censos 2011) mas, por via da referenciação direta para o Hospital Pedro 

Hispano (HPH) dos Utentes dos concelhos da Póvoa do Varzim e Vila do Conde, a ULSM serve, 

diretamente, uma população de mais de 318 mil habitantes. Até 2009 servia igualmente os residentes 

do concelho da Maia, ano em que, estes foram transferidos para o Centro Hospitalar de S. João. 

O índice de envelhecimento no concelho de Matosinhos, (dados de 2015 era 141,0) tem aumentado 

de forma mais acentuada do que na Região Norte (RN) e Continente, apresentando um valor superior 

ao da RN (139,3). 

 A esperança de vida à nascença (81,2 anos) tem aumentado em ambos os sexos (sendo superior no 

sexo feminino) e é semelhante à da RN e do Continente.  

Quanto à taxa de natalidade (8,3 nados vivos por 1000 habitantes, dados 2015) apresenta uma 

tendência decrescente mas com valores superiores aos da RN e do Continente. 

Relativamente à mortalidade, destacam-se, pelo seu maior peso relativo e valores superiores face à 

RN e Continente, os tumores malignos na mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de 

morte, para todas as idades e ambos os sexos, seguidos pelas doenças do aparelho circulatório. Na 

população com idade inferior a 75 anos o peso relativo dos tumores malignos é, ainda, mais 

acentuado. No triénio 2010-2012, a taxa de mortalidade prematura padronizada pela idade (idade 

inferior a 75 anos) apresenta, para todas as causas de morte, valores superiores aos da RN mas sem 

significância estatística. 

Destacam-se as taxas de incidência de sida e da infeção VIH, que têm diminuído de forma acentuada 

desde 2000, apesar de continuar a apresentar valores superiores aos da RN em 2015. Embora 

também tenha diminuído de forma acentuada desde 2000, a taxa de incidência de tuberculose 

(31,7/105 habitantes em 2015) ainda ultrapassa os valores da RN e do Continente. 

A ULSM é a única ULS do país inserida em meio urbano, numa grande área metropolitana, a única que 

possui um Hospital que é referência direta para Utentes fora da sua área de abrangência, a única que 

possui um Serviço de Infeciologia e, ainda, a única Instituição do SNS, ao nível do continente, que dispõe 

de uma Câmara Hiperbárica. Estes fatores produzem uma elevada dinâmica ao nível do fluxo de 

doentes de fora da área de abrangência, com um impacto direto e significativo nos custos, e cuja 

parametrização do atual modelo de financiamento das ULS não capta na totalidade, situação que é 

igualmente agravada pela atividade crescente de Oncologia, originando situações graves de 

subfinanciamento, o qual avaliamos em já cerca de 16 M€. 

A 
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De igual modo, o aumento do número de doentes de foro oncológico tratados na ULSM contribuem 

significativamente para o agravamento do subfinanciamento da Instituição, o qual avaliamos já em 

17 M€. 

Tais fatores constituem assim, importantes constrangimentos à obtenção de resultados operacionais 

e EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization), positivos. 

Pese embora os resultados económico-financeiros, os quais não têm acompanhado o elevado nível 

de eficiência operacional da ULSM, no que respeita à evolução da produção, desde o ano 2008 que a 

ULSM tem registado um aumento global da produção hospitalar em todas as linhas de atividade, facto 

comprovado pela evolução do número de doentes padrão, entre 2008 e 2017, o qual aumentou 

expressivamente, 55%. Apesar deste aumento significativo da produção hospitalar, o custo unitário 

por doente padrão, tem vindo a reduzir, apresentando uma diminuição de 35% entre 2008 e 2017, o 

equivalente a 1.613 euros (valor previsto). 

Comprovadamente, a ULS de Matosinhos tem tido uma procura intensa e tendencialmente crescente, 

como se percebe pelo aumento do número de entradas em Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC), e 

Lista de Espera para Consulta (LEC). 

A ULSM é a instituição da ARS Norte que apresenta a 4ª maior lista de espera cirúrgica. Em 

simultâneo, é a 8ª instituição da ARS Norte com maior número de doentes inscritos para cirurgias de 

neoplasias malignas. 

Importa lembrar que o ano de 2017 foi também marcado por várias greves ao longo do ano, de 

diversos grupos profissionais, facto que tem igualmente impacto no cancelamento de atividade 

assistencial, nomeadamente ao nível das consultas, exames e cirurgias. 

O número de utentes com inscrição ativa no ACES de Matosinhos totaliza cerca de 173 mil inscritos, 

sendo que a percentagem de inscritos com médico de família é de 98,3% e a percentagem de inscritos 

em Unidades de Saúde Familiar (USF) é atualmente de 83%.  

 

No ano de 2017 a ULSM/Hospital Pedro Hispano mantém-se entre os melhores na avaliação SINAS. 

Os resultados do relatório semestral do SINAS (Sistema Nacional de Avaliação em Saúde), divulgados 

em 8 janeiro de 2018, continuam a classificar a Unidade Local de Saúde de Matosinhos/Hospital 

Pedro Hispano entre os prestadores de cuidados de saúde (hospitais e clínicas, públicos e privados) 

que demonstram cumprir critérios de qualidade em termos de excelência clínica, num total de 159 

avaliados pela Entidade Reguladora da Saúde. 

A ULSM/Hospital Pedro Hispano obteve a classificação de excelência clínica nas 13 áreas de 

especialidade avaliadas pela ERS, no âmbito do SINAS@Hospitais.   

Assim, no que se refere à análise por áreas clinicas de especialidade, destacam-se com nota máxima: 

Obstetrícia (Parto e Cuidados Pré-Natais), a Ortopedia (artroplastias totais da anca e do joelho) e a 

Ginecologia (histerectomias).  
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Destaque ainda para a classificação máxima que o HPH obteve na avaliação de outras áreas, como a 

segurança do doente, a adequação e conforto das instalações e a focalização no utente. 

 

Ainda em 2017, o Serviço de Compras da ULSM foi distinguido com o prémio eCommerce da SPMS, 

em reconhecimento pelo seu trabalho, no âmbito do “1º Best Pratice Awards Public Procurement”. 

Vencemos também a 4ª edição do prémio Healthcare Excellence, com a criação do Portal do Utente, 

prémio que é atribuído na sequência do reconhecimento dos melhores projetos de boa gestão 

hospitalar, promovido pela Associação Portuguesa de Gestores Hospitalares – APAH.  

 

É importante relembrar, que em 2016, a Unidade Local de Saúde de Matosinhos foi distinguida com 

o prémio IASIST, passando a integrar o «TOP 5 – a excelência dos hospitais portugueses», subindo 

para primeiro lugar entre as ULS, tendo sido classificada em 5º lugar a nível nacional, no ranking da 

Escola Nacional de Saúde Pública. 

 

Registamos também com agrado que, relativamente aos elogios registados na ERS no 1.º semestre de 

2017, a ULSM figura na 4ª posição da lista de Estabelecimentos do setor público com internamento 

com maior número de elogios trazidos ao conhecimento da ERS (última avaliação disponível, 

publicada em: 

 https://www.ers.pt/uploads/writer_file/document/2109/Relat_rio_RECS_SEM1_2017_-

_final_corrigido.pdf.) 

 

Decorrente do trabalho que se tem vindo a desenvolver no âmbito do Sistema de Gestão da 

Qualidade, a ULSM obteve a renovação da certificação da ULSM e transição para a nova versão da 

norma ISO 9001:2015 no âmbito da Prestação de Cuidados de Saúde na ULSM. 

Importa referir que esta transição, cuja validade era até setembro de 2018, foi antecipada em 

resultado do sucesso obtido após a avaliação da eficácia à formação realizada e às auditorias de 

diagnóstico efetuadas previamente à Auditoria de Certificação Externa. 
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De salientar que a concretização da renovação da Certificação, e em simultâneo a transição, permitiu 

à ULSM ser a 1ª instituição de saúde certificada pela ISO 9001:2015 e evitou a duplicação de 

auditorias externas e, consequentemente, dos custos associados. 

 

Para 2018, as principais preocupações do CA da ULSM, centrar-se-ão em:  

• Definir em conjunto com a Tutela uma metodologia de financiamento adequada para a 

ULSM; 

• Dinamizar a obtenção de receita própria, extra contrato-programa; 

• Criação de Centros de Responsabilidade Integrada (CRI), na sequência da oportunidade 

criada com a Portaria n.º330/2017, de 31 de outubro, alterada pela Portaria n.º 71/2018, de 

8 de março; 

• Reorganizar o Serviço de Urgência da ULSM tornando-o um serviço de excelência ao nível 

dos restantes serviços da ULSM; 

• Consolidar uma verdadeira cultura de integração (diferente de articulação) de cuidados, 

focada na pessoa e na patologia, contrariando a tendência clássica de prestação de cuidados 

por especialidades/serviços; 

• Combate às listas de espera para 1ª consulta e cirurgia, na sequência do agravamento dos 

tempos de espera, impostos por via da Portaria n.º 153/2017, de 4 de maio; 

• Adaptar as infraestruturas do HPH à crescente ambulatorização de cuidados; 

• Melhorar do ponto de vista dos espaços o Centro de Saúde de Matosinhos, encontrando 

outras soluções para a sua localização em conjunto com a Câmara Municipal; 

• Investir na modernização dos equipamentos da ULSM, conforme plano de investimentos 

adiante apresentado; 
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• Desenvolvimento e implementação do projeto SNS +Proximidade, com intervenções no 

âmbito da doença aguda, doença crónica, plano individual de cuidados, literacia em saúde e 

qualificação do atendimento; 

• Consolidação da cultura de Balanced Scorecard, suportada na filosofia de Business 

Intelligence; 

• Criar o centro de excelência de Medicina Hiperbárica, com financiamento autónomo. 

 

O diagnóstico efetuado do posicionamento estratégico da ULSM, baseia-se numa metodologia 

tradicional amplamente utilizada (SWOT), consubstanciada numa avaliação dos segmentos de maior 

interesse, organizada segundo duas perspetivas distintas mas necessariamente articuladas, que são 

a avaliação externa e a avaliação interna. 

No seguimento dessa análise identificam-se os nove grandes eixos, que determinam a orientação 

estratégica para a ULSM no triénio 2018-2020:  

SWOT 

 

 

O Plano de Atividades e Orçamento que agora se apresenta tem presente os princípios e as 

orientações veiculadas através dos seguintes documentos: 

ANÁLISE INTERNA ANÁLISE EXTERNA

FORÇAS OPORTUNIDADES

Enfrentar... Aproveitar...

1. A conjuntura financeira e as reduções orçamentais com uma
organização competitiva, de reconhecida qualidade, geradora
de ganhos de eficiência e cultura de contratualização interna

3. A melhoria quantitativa e qualitativa da informação
assimilada pelos utentes através da oferta verticalizada e
qualidade dos serviços, incrementando a fidelização dos
utentes

2. A pressão derivada das alterações demográficas, das
tendências epidemiológicas e da concorrência público/privada,
com uma organização verdadeiramente integrada e
promotora da saúde e do bem-estar

4. Criar o centro de excelência da Medicina Hiperbárica

5. O inicío da existência de uma visão integrada das TIC para a
saúde, para consolidar a integração e a circulação da
informação eletrónica e eliminar ineficiências administrativas,
utilizando a infraestrutura tecnológica e de rede

FRAQUEZAS AMEAÇAS

Melhorar… Empreender...

6. Medidas de captação da população da área de influência
da ULS, através de cuidados de maior proximidade e informação 
corporativa

8. Pressão para adequar o modelo de financiamento ao
contexto e realidade assistencial de forma a garantir a
cobertura financeira de toda a atividade realizada, suprimindo
os desajustamentos decorrentes do modelo de financiamento
preconizado para as ULS's

7. Medidas para incrementar a geração de receitas fora do
contrato-programa, atenuando o impacto das reduções
orçamentais

9. As políticas de recursos humanos para manter os profissionais
motivados e comprometidos

SWOT
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• Plano Local de Saúde da ULSM (atualmente em revisão para extensão a 2 020); 

• Diagnóstico de Saúde 2016 – Matosinhos, emitido pela USP Matosinhos   

• Circular da ACSS nº 7962/2017/DFI/UOC/ACSS 

• Circular Séria A nº 1387, emitida pela Direção Geral do Orçamento; 

• Despacho nº 111/2017 e Despacho nº 117/2017, emitidos por Sua Excelência o Senhor 

Secretário de Estado da Saúde; 

• Ofício Circular nº 3708 de 07/08/2017, consultado na página da UTAM em 

http://www.utam.pt/publicacoes/Instru%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20a%20elabora

%C3%A7%C3%A3o%20dos%20IPG%202018%20das%20EPR%20Of%C3%ADcio-

Circular%203708%20de%2007AGO2017.pdf (de referir que a ULSM não recebeu este ofício, 

por nenhuma via, nem através da DGTF, nem via ACSS) 

• Termos de Referência para contratualização de cuidados de saúde no SNS para 2018 – ACSS, 

novembro 2017, publicado em http://www.acss.min-saude.pt/wp-

content/uploads/2017/11/Termos-Referencia-Contratualizacao-SNS_2018.pdf 
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1. Breve apresentação da ULSM 

 

Missão, Visão e Valores  

 

A missão da ULSM, E.P.E. consiste em promover a saúde com base na identificação das necessidades 

da comunidade, garantindo o acesso a cuidados de saúde integrados, preventivos, personalizados, 

humanizados, de excelência técnica, científica e relacional, ao longo do ciclo vital, criando um sentido 

de vinculação e confiança nos colaboradores e nos clientes. 

 

É visão da ULSM, E.P.E., assumir-se como modelo de excelência e de referência, na promoção da 

saúde, na prevenção da doença e na prestação de cuidados integrados, centrados na pessoa e na 

comunidade. 

 

A ULSM desenvolve a sua atividade no respeito pelos seus valores fundamentais: o valor primordial 

da vida e dignidade da pessoa humana, atitude de serviço, competência, eficiência, equidade, 

acessibilidade, integridade, qualidade e responsabilidade. 

 

As atribuições da ULSM constam dos seus regulamentos internos, sendo fixadas de acordo com a 

política de saúde a nível nacional e regional e com os planos estratégicos superiormente aprovados 

e são desenvolvidas através de contratos-programa, em articulação com as atribuições das demais 

instituições do sistema de saúde. 

 

São atribuições da ULSM, E.P.E,: 

 

a) Prestar cuidados primários e continuados de saúde à população do concelho de Matosinhos; 

b) Prestar cuidados diferenciados de saúde à população da área de influência da U.L.S.M., E.P.E., 

e outras que a esta se dirijam; 

c) Assegurar as atividades de saúde pública e os meios necessários ao exercício das 

competências da autoridade de saúde no concelho de Matosinhos; 

d) Assegurar a prestação de cuidados de saúde primários, diferenciados e continuados, de 

forma integrada, consubstanciando um continuum de cuidados centrados na pessoa. 

e) Promover o processo de investigação e formação contínua, pré e pós-graduada, de 

profissionais do sector, prevendo a celebração de acordos com as entidades competentes. 
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Figura 1. Distribuição das Unidades Funcionais ACESM no Concelho de Matosinhos 

 

 

A sede administrativa da ULSM está localizada no Hospital Pedro Hispano, onde também se 

encontram os serviços transversais ao funcionamento da Instituição. O HPH situa-se em Matosinhos, 

junto ao eixo viário da via rápida (itinerário Porto - Viana do Castelo) e à Estrada da Circunvalação 

(via que estabelece a separação geográfica entre as cidades de Matosinhos e do Porto). 

Os Cuidados de Saúde Primários (CSP) da ULSM, E.P.E, estão organizados no Departamento ACES de 

Matosinhos, que agrupa as unidades funcionais dos Centros de Saúde de Matosinhos, Leça da 

Palmeira, Senhora da Hora e S. Mamede Infesta, constituindo-se por 11 Unidades de Saúde Familiares 

(USF), 3 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), e 4 Unidades de Cuidados na 

Comunidade (UCC). 

O ACES da ULS Matosinhos, E.P.E, integra também a Unidade de Saúde Pública de Matosinhos (USP), 

que incorpora a Sanidade de Fronteiras (SF), o Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP), e o 

Serviço de Atendimento a Situações Urgentes (SASU), garantindo a prestação de Cuidados de Saúde 

Primários à população do Concelho de Matosinhos. 

No ACES da ULS Matosinhos, E.P.E, existem ainda disponíveis outras valências em articulação com os 

Cuidados de Saúde Hospitalares – Hospital Pedro Hispano, nomeadamente nas áreas da Nutrição, 

Psicologia, Psiquiatria, Serviço Social, Medicina Dentária, Ginecologia, Endocrinologia, internalização 
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de MCDT realizados no ACES (análises, radiologia, espirometrias), bem como equipas organizadas 

no âmbito da RNCCI (ECCIs, ECL e Paliativos). 

A organização das Unidades Funcionais do ACES de Matosinhos está disposta da seguinte forma: 

 

Quadro 1. Unidades funcionais do ACESM 

 

 

Ao nível dos Cuidados de Saúde Hospitalares, a ULSM, E.P.E. exerce funções nos domínios da 

prestação de cuidados assistenciais diferenciados nas seguintes linhas de atividade: 

• Consulta Externa 

• Internamento 

• Cirurgia de Ambulatório 

• Hospital de Dia 

• Urgência 

• MCDT  

Unidade de  Saúde (Edif í c io )

Lavra

Perafita

Sta. Cruz do Bispo

Leça do Balio

Porto de Leixões

S. M amede Infesta

Sra. da Hora

 UCC Sra. da Hora 

 USF Lagoa 

 USF Custó ias 

 USF Caravela 

 Sanidade e Fronteiras 

 UCC S. M amede de Infesta 

 UCSP S. M amede de Infesta 

Leça da Palmeira

M atosinhos

 USF Infesta 

 USF Porta do Sol 

 SASU 

 UCC M atosinhos 

 UCSP M atosinhos 

 USF Horizonte 

 USF Oceanos 

 Unidade de Saúde Pública 

 USF Leça 

 USF M aresia 

 USF Dunas 

 USF Progresso 

 UCSP Sta. Cruz 

 CDP 

Unidade F uncio nal

 UCC Leça da Palmeira 
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Ao nível do Internamento, e relativamente à lotação verificada em 2017 (dados SICA a dezembro 

2017), a ULSM dispõe de 342 camas e de 21 Berços no Internamento de Obstetrícia. Destas 342 

camas, 8 pertencem ao Serviço de Medicina Intensiva e 8 à Unidade de Cuidados Intermédios 

Polivalente (UCIP). 

Ao nível do Bloco Operatório, dispõe de um Bloco Central e de um Bloco de Ambulatório, 

respetivamente com 11 e 3 salas, dotadas de equipamento para cirurgia convencional e 

laparoscópica e de 20 camas de recobro.  

Existe ainda um Bloco de Partos no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, com capacidade instalada 

para 6 salas de parto e uma sala cirúrgica, orientada para a realização de cesarianas urgentes, 

inaugurada em outubro de 2013.  

A Consulta Externa dispõe de 86 gabinetes de consulta médica e de enfermagem, sendo que este 

espaço foi alvo de obras estruturais e de remodelação no ano de 2010. É também dotada de duas 

salas de pequena cirurgia. 

A Rede de Urgências tem ao dispor um Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica que inclui a Urgência de 

Ginecologia/Obstetrícia. Dispõe ainda de 16 camas de OBS no Serviço de Urgência.  

A ULSM integra também a rede UPIP – Urgência Integrada Pediátrica do Porto, e desta forma dispõe 

de um Atendimento Pediátrico Referenciado, das 08h às 20h.  

 

A área do Hospital de Dia foi objeto de melhorias em 2011, estando equipada com 10 cadeirões e 6 

camas. 

 

O HPH dispõe ainda de uma Câmara Hiperbárica, com capacidade para 16 lugares, 8,25 m de 

comprimento, 2,25 de largura e 2,22 de altura. Possui igualmente uma sala de compressores e 

sistemas de filtragem do ar com uma bateria de gases frescos e, uma outra sala para instalação de um 

sistema de combate a incêndios.  

Esta câmara permite prestar aos doentes uma modalidade terapêutica conhecida como 

Oxigenoterapia Hiperbárica (OTH) que consiste na administração de oxigénio puro (100%) a uma 

pressão superior à atmosférica (1atm) no seu interior. A OTH tem indicação no tratamento de várias 

condições médicas e cirúrgicas, agudas ou crónicas, como modalidade primária ou como adjuvante a 

outros tratamentos. O HPH é o único hospital público em território continental que dispõe deste 

equipamento e que se encontra perfeitamente habilitado para promover terapêuticas no âmbito da 

Medina Hiperbárica. As indicações terapêuticas são definidas e revistas com uma periodicidade de 2 

anos pelo “European Committee for Hyperbaric Medicine” e pelo “Committee on Hyperbaric Oxygen”. 
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Quadro 2. Capacidade instalada HPH 

 

 

Linha de Produção Descrição
Capacidade 

instalada

Camas 342

Serviço de Medicina Intensiva 8

Unidade de Cuidados Intermédios Polivalente 8

Berçário 21

Postos de Hemodiálise 4

Salas - Cirurgia Programada 9

Salas - Cirurgia Urgente 1

Camas Unidade de Recobro 10

Salas de parto 6

Sala cirúrgica para realização de cesarianas 1

Camas de OBS 16

Salas de pequena cirurgia da urgência 1

Salas 3

Camas Unidades de Recobro 10

Cadeirões 10

Camas 6

Lugares Câmara Hiperbárica 16

Gabinetes 86

Sala de pequena cirurgia da Consulta Externa 2

Angiografia Digital 1

Ecografia com doppler 12

Ecografia normal 1

Mamografia convencional 1

Radiologia convencional 4

Radiologia convencional - Equip. móveis 3

Osteodensitómetro 1

Ressonância Magnética 1

Tomografia Axial Computorizada - Multiplanar 2

Endoscopia 22

Core Lab 1

PACS 1

Esterilização Central 1

Central de Cogeração de Energia 1

Estação de Tratamento de Águas e Resíduos 1

Serviços Farmacêuticos 1

Aparelhos de Ventilação 31

Telemedicina 1

Equipamentos Neurofisiologia e do Sono 4

Outros

Internamento

Bloco Central

Bloco de Partos

Cirurgia de Ambulatório

Hospital de Dia

Urgência

Consulta Externa

MCDT
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A Área de Cuidados Continuados da ULSM, E.P.E. é assegurada pela Equipa Cuidados Paliativos, pela 

Equipa de Suporte ao Doente Crónico Complexo e pela Equipa de Gestão de Altas do Hospital Pedro 

Hispano. Os Cuidados Continuados trabalham em estreita colaboração com as unidades de saúde do 

ACES de Matosinhos. 
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2. Caracterização demográfica e socio económica do concelho de Matosinhos 

 

Diagnóstico sumário da situação de saúde da população  

O presente diagnóstico de situação de saúde pretende caracterizar a população do concelho de 

Matosinhos quanto: à sua estrutura etária e principais fatores que a influenciam; aos principais 

indicadores socioeconómicos com maior impacto na saúde; às principais causas de morte, doença e 

determinantes da saúde. Com base nesta caracterização, são identificados e hierarquizados as 

principais necessidades de saúde da população e respetivos objetivos. 

Quem somos?  

O concelho de Matosinhos localiza-se na Região Norte de Portugal, é um dos nove concelhos que 

constituem a região do Grande Porto (NUT III) e o 3º mais populoso, a seguir a Vila Nova de Gaia e 

Porto. Situa-se na orla costeira a norte do rio Douro e é 

limitado a norte pelo município de Vila do Conde, a 

nordeste pela Maia, a sul pelo Porto e a oeste tem costa 

no Oceano Atlântico. Administrativamente, o concelho de 

Matosinhos é constituído por 4 agrupamento de 

freguesias: 

- União de freguesias de Lavra, Perafita e Santa Cruz do 

Bispo; União de freguesias de Matosinhos e Leça da 

Palmeira; União de freguesias de São Mamede de Infesta 

e Senhora da Hora; União de freguesias de Custóias, 

Guifões e Leça do Balio.  

A ULS de Matosinhos abrangia, em 2015, uma população residente de 173.451 habitantes, 

representando cerca de 4,8% da população da região Norte (RN)o que representa uma diminuição 

face aos censos 2011 (175.478 habitantes). Pese embora esta redução, nos últimos censos (2001 e 

2011) a população da ULS de Matosinhos cresceu 5,1%, enquanto que a população da RN se manteve 

praticamente inalterada. 

O índice de envelhecimento em 2015 (141,0) tem aumentado de forma mais acentuada do que na RN 

e Continente, apresentando um valor superior ao da RN (139,3). 

A esperança de vida à nascença (81,2 anos) tem aumentado em ambos os sexos (sendo superior no 

sexo feminino) e é semelhante à da RN e do Continente.  
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A taxa de natalidade (8,3 nados vivos por 1000 habitantes, em 2015) apresenta uma tendência 

decrescente mas com valores superiores aos da RN e do Continente. 

Como vivemos?  

O número de desempregados inscritos no IEFP diminuiu em 2015, reforçando os sinais de 

recuperação dos últimos semestres, depois da tendência de crescimento exibida após o segundo 

semestre de 2008. O sexo feminino tem apresentado um número de desempregados, semelhante ao 

do sexo masculino. 

O nível de escolaridade da população melhorou entre os Censos 2001 e 2011, e é superior ao da RN e 

do Continente. A taxa de analfabetismo (3,2%) é inferior à média regional e do Continente. 

 O setor terciário é o principal setor de atividade (78,8%), com valores superiores aos da RN (61,6%) 

e do Continente (70,2%), observando-se um aumento no período intercensitário 2001-2011.  

A proporção de pensionistas (327,2/1000 habitantes de 15 e mais anos) tem vindo a aumentar, 

aproximando-se dos valores observados na RN (329,1) e no Continente (344,3), contrariamente à 

proporção de beneficiários do RSI (50,0/1000 habitantes de 15 e mais anos) que tem vindo a 

diminuir, apesar de apresentar valores superiores aos da RN (36,6) e do Continente (31,3). 

A taxa de criminalidade (36,5/1000 habitantes) apresenta alguma estabilidade, mas com valores 

sempre superiores à da RN. 

O ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem (1119,6€ em 2012) é superior ao da 

RN (958,1€). O mesmo se verifica com o poder de compra per capita.  

As infraestruturas ambientais abrangem toda a população e apresentam valores acima da média da 

RN: 100% é servida por sistemas públicos de abastecimento de água, 100% por sistemas de 

drenagem de águas residuais e 89% por estações de tratamento de águas residuais.  

 

Que escolhas fazemos?  

A proporção de nascimentos em mulheres com idade inferior a 20 anos (2,4% no triénio 2013-2015) 

tem diminuído e assemelha-se aos valores observados na RN. A evolução da proporção de 

nascimentos em mulheres com idade igual ou superior a 35 anos (32,6%) mostra uma tendência 

crescente, com valores superiores aos da RN e do Continente. 

Nos determinantes da saúde destaca-se a proporção de inscritos com diagnóstico ativo por abuso do 

tabaco, seguido pelo excesso de peso, apresentando valores superiores aos da RN, sendo maior no 

sexo masculino em relação ao feminino. A proporção de inscritos com diagnóstico activo por abuso 

crónico do álcool é também superior no sexo masculino. 

Que saúde temos?  

A proporção de nascimentos pré-termo aumentou ligeiramente contrariando a tendência decrescente 

verificada desde o triénio 2007-2009, apresentando valores superiores aos da RN e do Continente no 
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triénio 2013-2015. A proporção de crianças com baixo peso à nascença (10,5%) tem aumentado e 

regista valores superiores aos da RN (8,6%) e do Continente (8,8%). 

A mortalidade infantil (3,1/1000 nados vivos, no triénio 2013-2015) tem vindo a acompanhar a 

tendência decrescente da RN e do Continente, contudo, à semelhança dos últimos triénios, observou-

se um valor superior ao da RN (2,7) e do Continente (2,8). 

 Relativamente à mortalidade, destacam-se, pelo seu maior peso relativo e valores superiores face à 

RN e Continente, os tumores malignos na mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de 

morte, para todas as idades e ambos os sexos, seguidos pelas doenças do aparelho circulatório. Na 

população com idade inferior a 75 anos o peso relativo dos tumores malignos é, ainda, mais 

acentuado. No triénio 2010-2012, a taxa de mortalidade prematura padronizada pela idade (idade 

inferior a 75 anos) apresenta, para todas as causas de morte, valores superiores aos da RN mas sem 

significância estatística. 

Destacam-se, pela negativa, as doenças infeciosas e parasitárias, com evidência para o VIH/Sida, e os 

tumores malignos, sobretudo o tumor maligno do estômago e tumor maligno da traqueia, brônquios 

e pulmão, com valores significativamente superiores aos da RN. No sexo masculino destaque, ainda, 

para o tumor maligno do lábio, cavidade oral e faringe, e no sexo feminino para a diabetes mellitus, 

com valores superiores aos da RN, com significância estatística.  

Na morbilidade nos CSP, medida pela proporção de inscritos com diagnóstico ativo de ICPC-2, 

destacam-se as alterações do metabolismo dos lípidos, a hipertensão, a obesidade, as perturbações 

depressivas e a diabetes, todas com valores superiores aos da RN. De destacar a maior proporção de 

inscritos com diagnóstico ativo de hipertensão, obesidade e perturbações depressivas no sexo 

feminino. 

As taxas de incidência de sida e da infeção VIH têm diminuído de forma acentuada desde 2000, apesar 

de continuar a apresentar valores superiores aos da RN em 2015. Embora também tenha diminuído 
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de forma acentuada desde 2000, a taxa de incidência de tuberculose (31,7/105 habitantes em 2015) 

ainda ultrapassa os valores da RN e do Continente. 

Principais Necessidades e Objetivos de Saúde  

• Diminuir a taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório de 22,1/100000 para 

10/100000 na população de ambos os sexos, até aos 65 e residente no concelho de 

Matosinhos, entre 2011 e 2016. 

• Diminuir a taxa de mortalidade padronizada por acidente vascular cerebral de 8,6/100.000 

para 4,5/100.000 na população de ambos os sexos, até aos 65 anos e residente no concelho 

de Matosinhos, entre 2011 e 2016. 

• Diminuir a taxa de mortalidade padronizada por doença isquémica cardíaca de 8,6/100.000 

para 2,5/100.000 na população de ambos os sexos, até aos 65 anos e residente no concelho 

de Matosinhos, entre 2011 e 2016. 

• Diminuir a taxa de mortalidade padronizada pelo tumor maligno da traqueia, brônquios e 

pulmão de 20,5/100.000 para 18/100.000 na população de ambos os sexos, até aos 65 anos 

e residente no concelho de Matosinhos, entre 2011 e 2016. 

• Diminuir a taxa de mortalidade padronizada por tumor maligno do cólon e reto para menos 

de 6,3/100.000 na população de ambos os sexos, até aos 65 anos e residente no concelho de 

Matosinhos, entre 2011 e 2016. 

• Diminuir a taxa de mortalidade padronizada pelo tumor maligno da mama feminina de 

8,1/100000 para menos de 8,0/100000 na população do sexo feminino até aos 65 anos, e 

residente no concelho de Matosinhos, entre 2011 e 2016. 

• Diminuir taxa de mortalidade por diabetes mellitus de 3,8/100000 para menos de 

1,7/100000, em ambos os sexos, na Região Norte, entre 2011 e 2016. 

• Diminuir taxa de incidência da tuberculose de 30,1/100000 para menos de 20/100000 na 

população de ambos os sexos e residente no concelho de Matosinhos, entre 2011 e 2016. 

 

 

As estratégias para atingir estes objetivos são alvo de contratualização anual com os 

Departamentos Clínicos da ULSM. 
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3. Estrutura organizacional 

 

A ULSM, E.P.E. é uma pessoa coletiva de direito público, pertencente ao Setor Empresarial do Estado, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 

 

Rege-se pelos estatutos publicados no Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro, o qual revogou o 

Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro.  

Atualmente, a estrutura organizacional da ULSM é constituída pelos Órgãos Sociais, Órgãos de 

Suporte ao Conselho de Administração, Órgãos de Apoio Técnico, Áreas Clínicas de Cuidados de 

Saúde Primários, Cuidados Hospitalares e Cuidados Continuados, Órgãos de Suporte à Prestação de 

Cuidados e Órgãos de Gestão e Logística. 

A composição e competências destas diferentes unidades organizacionais encontram-se em 

atualização, considerando a revisão do Regulamento Interno da ULSM, em resultado da entrada em 

vigor do DL 18/2017, de 10 de fevereiro e da nomeação do CA em 06/07/2017, por via da Resolução 

do Conselho de Ministros nº 106/2017. 

 

Os Órgãos Sociais da ULSM integram os seguintes elementos: 

• Conselho de Administração; 

• Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas (ROC);  

• Conselho Consultivo. 

 

Através da Resolução do Conselho de Ministros de 6 de julho de 2017, e nos termos do disposto no 

artigo 6º e 13º dos Estatutos das Unidades Locais de Saúde, E.P.E., constantes do anexo ao Decreto-

Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro, foram nomeados para integrar o Conselho de Administração desta 

Instituição, no triénio 2017-2019, com efeitos a 7 de julho de 2017: 

 

• Dr. Victor Emanuel Marnoto Herdeiro – Presidente do Conselho de Administração 

• Prof. Doutor António Taveira Gomes – Vogal do Conselho de Administração e Diretor Clínico 

• Doutora Maria Margarida Leitão Filipe – Vogal do Conselho de Administração e Enfermeira 

Diretora 

• Dra. Maria Beatriz da Silva Duarte Vieira Borges – Vogal do Conselho de Administração 

• Dra. Teresa Cristina Vaz Fernandes – Vogal do Conselho de Administração 

• Mestre Carlos Manuel Amorim da Mouta - Vogal do Conselho de Administração 

 

Em conformidade com os novos estatutos, o Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas, constituem 

os órgãos responsáveis pelo controlo da legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira e 

patrimonial da ULSM, nomeados por Despacho do Ministério das Finanças e do Ministério da Saúde, 
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por um período de três anos, renovável por uma única vez. 

De acordo com o aprovado e publicado nos Anexos II e III do Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de 

fevereiro, foram designados para o mandato 2017-2019, os seguintes membros do Conselho Fiscal 

da ULSM de Matosinhos, EPE: 

• Presidente: Dr. Jorge Manuel Pereira Nina 

• Vogal: Maria Gorete Gonçalves Fernandes Rato 

• Vogal: Dra. Fernanda Maria Mouro Pereira 

• Vogal suplente: Dr. Serafim dos Anjos Aguiar Fernandes 

 

Conforme previsto nos Estatutos das ULS, a ULSM dispõe igualmente de um Conselho Consultivo, 

cujo presidente é o Sr. Doutor Manuel Ferreira de Oliveira. As competências do Conselho Consultivo 

constam igualmente do DL 18/2017, de 10 de fevereiro. 

 

O Regulamento interno da ULSM ainda em vigor, pode ser consultado em: http://www.ulsm.min-

saude.pt/content.aspx?menuid=545. Conforme referido, o Regulamento Interno da ULSM foi objeto 

de revisão, encontrando-se atualmente em homologação por parte da Tutela. 
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Organigrama da ULSM ainda em vigor 
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4. Desenvolvimento estratégico 2018 

 

Análise SWOT 

 

Oportunidades 

 

• Vontade manifestada pela Tutela em rever o modelo de financiamento das Unidades Locais 

de Saúde; 

• Revisão/extensão do Plano Nacional de Saúde a 2020, com implicações ao nível do Plano 

Local de Saúde da ULSM; 

• Partilha de recursos entre Instituições do SNS, conforme preconizado pela Tutela; 

• O sistema Livre Acesso e Circulação de Utentes no SNS (LAC) aprovado pelo Despacho n.º 

5911-B/2016, de 3 de maio, permite ao utente, em conjunto com o médico de família 

responsável pela referenciação, optar por qualquer uma das unidades hospitalares do SNS 

onde exista a consulta de especialidade de que necessita. Considerando que a ULSM tem 

demonstrado ser um polo de atração em algumas especialidades pela sua qualidade e 

diferenciação, este novo sistema é de particular relevância para a Instituição; 

• Acesso a mais e melhor informação por parte dos utentes, aumentando a sua exigência em 

termos de qualidade dos serviços, assim como, a sua participação e intervenção nos 

problemas organizacionais da saúde; 

• Participação no projeto SNS+Proximidade; 

• Aprofundamento da cidadania na saúde aumentando o sentido de responsabilidade pessoal 

e coletiva dos utentes e dos profissionais;  

• A implementação da Reforma do SNS e a otimização da sua capacidade instalada; 

• Visão integrada das tecnologias de informação e comunicação para a saúde - TIC 2020; 

• Evolução dos modelos de contratualização e reforço dos elementos económico-financeiros; 

• Utilização progressiva de ferramentas e modelos de Benchmarking fomentando a 

competitividade;  

• Concretizar, em ambiente concorrencial, o potencial de integração de cuidados, beneficiando 

do modelo organizativo e da referenciação de utentes daí resultante; 

• Aumento da reflexão e planeamento estratégico como forma de responder aos desafios que 

o setor da saúde enfrenta atualmente; 

• Possibilidade de investimento através de programas de financiamento Comunitário no 

âmbito do Portugal 2020; 

• Aposta no modelo ULS, assumindo a ULSM um papel pioneiro e de preponderância nessa 

aposta; 

• Maior enfoque nos resultados em saúde, valorizando o investimento da ULSM nos processos 

de inovação e cuidado ao utente; 
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• Possibilidade de criação de Centros de Responsabilidade Integrada (CRI) em conformidade 

com o DL 18/2017 de 10 de fevereiro; 

• Compras centralizadas por parte dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. 

 

Ameaças 

 

• Modelo de financiamento vigente desajustado da realidade, contexto assistencial e qualidade 

de cuidados da ULSM, impossibilitando a obtenção de resultados operacionais positivos;  

• Difícil conjuntura financeira e as sucessivas reduções do orçamento real do SNS com forte 

impacto na adaptação das instituições;  

• Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), que a ULSM continua a não cumprir, 

dando disso nota à Tutela – Ministério das Finanças e Ministério da Saúde; 

• Novos tempos de resposta garantida, por força da entrada em vigor da Portaria nº 153/2017, 

de 4 de maio. 

• Dificuldade de adaptação da organização às reduções orçamentais, nomeadamente no que 

concerne a valorizar o desempenho; 

• Obsolescência dos equipamentos, sem margem para proceder a investimentos de 

substituição; 

• Perda de autonomia, sobretudo na ótica patrimonial e financeira, com elevada dependência 

das orientações das Tutelas Setorial e das Finanças; 

• A pressão sobre os custos derivada das alterações demográficas e tendências 

epidemiológicas (índice de envelhecimento, aumento da cronicidade e dependência, 

doenças oncológicas e infeciosas);   

• Forte concorrência na atração de doentes com subsistemas privados; 

• Forte concentração de hospitais públicos e privados na área metropolitana do Grande Porto, 

com inerente aumento da carteira de serviços e diferenciação, sobretudo a nível privado; 

• Elevado índice de acumulação de funções público/privadas dos profissionais de saúde, 

dificultando uma distribuição uniforme da carga de trabalho e induzindo uma capacidade 

instalada em excesso, associada a dificuldades de alinhamento e cultura organizacional;  

• Taxa de mortalidade padronizada da área de influência da ULSM superior à média da região 

norte, e prevalência dos tumores malignos e HIV/SIDA como as duas causas com maior 

numero de AVPP (anos de vida potencialmente perdidos); 

• Inexistência de sistemas de informação específicos para as ULS que reforcem a verticalidade 

das bases de dados, da operação e da prestação de cuidados integrados. 
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Pontos Fortes 

 

• Maturidade do modelo orgânico de gestão institucional de comprovada referência a nível 

nacional; 

• Boa cobertura da oferta de cuidados de saúde primários e progressiva melhoria no nível de 

integração de cuidados;  

• Experiência na verticalização e internalização dos Meios Complementares de Diagnóstico e 

Terapêutica (MCDT);  

• Excelência na qualidade da prestação de cuidados de saúde, reconhecida por entidades 

externas; 

• Bom nível de desempenho da atividade assistencial, traduzido, respetivamente, no aumento 

da realização de consultas e cirurgias, nomeadamente de ambulatório; 

• Modelo de atendimento multicanal assente em três pilares: perspetiva centrada no cidadão, 

integração multicanal e transversalidade de serviços, melhorando a acessibilidade dos 

utentes às unidades prestadoras de cuidados de saúde da ULSM, através da utilização 

integrada e sustentada de tecnologias de informação e comunicação, que se traduzem na 

desmaterialização de processos e que facilitam a reengenharia dos processos de 

atendimento, telefónico e presencial; 

• Cultura instalada de Business Intelligence e de contratualização interna aos diferentes níveis 

da estrutura, alicerçada em metodologia de Balanced Scorecard; 

• Maturidade da Instituição nos processos de gestão de qualidade e certificação pela norma 

ISO 9001:2015;   

• Infraestrutura tecnológica e de rede e processo evoluído na construção de um registo 

centralizado de informação clínica; 

• Ganhos de eficiência técnica e alcance de economias de escala; 

• Único hospital do SNS com especialidade e tratamentos de medicina hiperbárica com 

possibilidade de criação de um centro de excelência e rede de referenciação associada;  

• Elevada capacidade de investigação e formativa dos profissionais da ULSM; 

• Estrutura etária jovem e nível de escolaridade elevado dos profissionais da ULSM. 

 

 

Pontos Fracos 

 

• Dificuldade de tesouraria originadas pelo não pagamento a 100% do duodécimo do 

contrato-programa, com implicações desde logo no Prazo Médio de Pagamento a 

fornecedores e consequente relação comercial; 

• Deficiente layout do HPH, essencialmente ao nível da possibilidade de alargamento dos 

espaços de ambulatório; 
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• Elevada dependência do financiamento no âmbito do contrato-programa; 

• Insuficiente integração clínica entre os vários níveis de cuidados; 

• Aumento da desmotivação e fadiga dos profissionais, resultante da falta de capacidade para 

proceder à substituição e contratação de RH, bem como maior exigência em termos de 

qualidade dos cuidados e informação prestada. 

 
 
Eixos Estratégicos e Linhas de Ação/Objetivos 
 

Análise SWOT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE INTERNA ANÁLISE EXTERNA

FORÇAS OPORTUNIDADES

Enfrentar... Aproveitar...

1. A conjuntura financeira e as reduções orçamentais com uma
organização competitiva, de reconhecida qualidade, geradora
de ganhos de eficiência e cultura de contratualização interna

3. A melhoria quantitativa e qualitativa da informação
assimilada pelos utentes através da oferta verticalizada e
qualidade dos serviços, incrementando a fidelização dos
utentes

2. A pressão derivada das alterações demográficas, das
tendências epidemiológicas e da concorrência público/privada,
com uma organização verdadeiramente integrada e
promotora da saúde e do bem-estar

4. Criar o centro de excelência da Medicina Hiperbárica

5. O inicío da existência de uma visão integrada das TIC para a
saúde, para consolidar a integração e a circulação da
informação eletrónica e eliminar ineficiências administrativas,
utilizando a infraestrutura tecnológica e de rede

FRAQUEZAS AMEAÇAS

Melhorar… Empreender...

6. Medidas de captação da população da área de influência
da ULS, através de cuidados de maior proximidade e informação 
corporativa

8. Pressão para adequar o modelo de financiamento ao
contexto e realidade assistencial de forma a garantir a
cobertura financeira de toda a atividade realizada, suprimindo
os desajustamentos decorrentes do modelo de financiamento
preconizado para as ULS's

7. Medidas para incrementar a geração de receitas fora do
contrato-programa, atenuando o impacto das reduções
orçamentais

9. As políticas de recursos humanos para manter os profissionais
motivados e comprometidos

SWOT
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Eixo Estratégico 1  

 

Enfrentar a conjuntura financeira e as reduções orçamentais, com uma organização competitiva, de 

reconhecida qualidade, geradora de ganhos de eficiência e cultura de contratualização interna 

 

Linhas de ação/Objetivos 

 

• Melhorar gradualmente o layout das áreas assistenciais hospitalares, potenciando a 

obtenção de maiores sinergias e eficiência; 

• Melhorar gradualmente as estruturas físicas dos Cuidados de Saúde Primários, mediante a 

definição de áreas prioritárias; 

• Incrementar a definição de protocolos clínicos e da uniformização de prescrição de 

medicamentos e Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica; 

• Redução da demora média; 

- Definir políticas de altas adequadas, através do desenvolvimento de campanhas de 

sensibilização e marketing ao nível das UCC e ECCI (reforço e consolidação da hospitalização 

no domicilio); 

- Aplicação do PRU – Protocolo de Revisão de Utilização – para determinar admissões e dias 

de internamento inapropriados;  

- Otimização das respostas na realização de MCDT; 

- Desenvolvimento do ambulatório na área médica; 

- Revisão de protocolos terapêuticos; 

- Manutenção do investimento no projecto Stop Infeção, consórcio com a Fundação Calouste 

Gulbenkian; 

- Implementação de Walking Clinic de internamento (consulta de pré-admissão para o 

internamento programado), com vista a diminuir a demora média pré-operatória e ainda a 

completa implementação do programa ERAS (Enhanced Recovery After Surgery); 

- Desenvolvimento do projeto Doentes Crónicos Complexos; 

• Reforçar/alargar a institucionalização da filosofia de contratualização interna, como forma 

de estimular o planeamento, baseado nas necessidades internas e externas, a performance 

dos serviços e colaboradores e a competitividade e o desempenho da gestão em geral, de 

forma a garantir um maior alinhamento estratégico: 

- Incentivar os profissionais para os resultados e para uma postura de trabalho por objetivos; 

- Definir um conjunto de metas e indicadores de saúde, de qualidade, de produção e custos, 

que reflitam informação pertinente e relevante para avaliação dos resultados assistenciais e 

resultados de gestão;   

- Consolidar a metodologia de contratualização interna suportada em aplicação informática 

própria; 
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• Otimizar as ferramentas de integração, através da adoção de indicadores que promovam a 

integração de serviços e cuidados entre os diferentes níveis assistenciais:  

- Encaminhar doentes do Hospital para os centros de saúde, provenientes quer da consulta 

externa quer do internamento cujas altas requeiram continuidade de cuidados;  

- Internalizar a maioria dos MCDT prescritos pelo ACES no Departamento de MCDTs da ULSM; 

- Aumentar a capacidade resolutiva nos Cuidados de Saúde Primários; 

• Melhorar a qualidade dos registos clínicos e administrativos; 

• Melhorar a gestão do parque de equipamentos; 

• Reforçar a atuação e competências do Gabinete de Reengenharia e Simplificação de 

Processos e alargar/implementar, gradualmente, as metodologias Lean a todos os serviços 

da ULS: 

- Apostar numa cultura de melhoria contínua como parte do ADN da nossa instituição. 

 

 

Eixo Estratégico 2 

 
Enfrentar a pressão derivada das alterações demográficas, das tendências epidemiológicas e da 

concorrência público/privada, com uma organização verdadeiramente integrada e promotora da 

saúde e do bem-estar 

 

Linhas de ação/Objetivos 

 

• Aumentar a resposta diferenciada, desenvolvendo mais consultas de especialidade ao nível 

dos cuidados de saúde primários; 

• Melhorar a articulação entre os serviços dos cuidados primários e os cuidados hospitalares 

(administrativos e clínicos): 

- Melhoria da comunicação “clinica” entre os profissionais dos cuidados primários e 

hospitalares, aproveitando as potencialidades da tecnologia; 

- Melhoria da colaboração entre os cuidados hospitalares e domiciliários: definição de 

programas de cuidados de forma coordenada; 

• Fortalecer a relação com a comunidade, maxime, com a Câmara Municipal de Matosinhos, 

apoiando designadamente o projeto “Matosinhos – Cidade Amiga das Pessoas Idosas”; 

• Desenvolver/aperfeiçoar programas para acompanhamento de doenças crónicas em 

articulação com os cuidados primários, nomeadamente a avaliação dos internamentos 

evitáveis por causas sensíveis ao ambulatório; 

• Desenvolver/aperfeiçoar projetos-piloto de integração dos diferentes níveis de cuidados e 

melhoria dos já existentes, tendo por base a abordagem por patologia e considerando o fluxo 

do Utente:  
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- Walking Clinic: melhorar a referenciação por parte dos cuidados primários, aperfeiçoando a 

checklist utilizada; 

- Unidade integrada da mama: estreitar relações entre médicos de família e cirurgiões gerais, 

através de uma consulta multidisciplinar entre as Unidades do ACES, o Serviço de Cirurgia 

Geral, os Serviços de Imagiologia e de Anatomia Patológica; 

- Unidade integrada da patologia do colon retal: estreitar relações entre médicos de família e 

cirurgiões gerais, através de uma consulta multidisciplinar entre as Unidades do ACES, o 

Serviço de Cirurgia Geral, os Serviços de Gastroenterologia e de Anatomia Patológica; 

- Implementação da Unidade Integrada de Diabetes; 

- Aperfeiçoamento do programa da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e 

consolidação do projeto “Doente Crónico Complexo”, o qual consiste num protocolo de 

acompanhamento de doentes de alta probabilidade de descompensação e internamentos 

prolongados evitáveis; 

• Dinamizar o acompanhamento integrado da mulher grávida desde o planeamento familiar 

até ao parto e garantir posteriormente a continuidade de cuidados à mãe e ao bebé; 

• Desenvolver/acompanhar programas de prevenção de doenças evitáveis, em especial as 

doenças crónicas, indo ao encontro da missão da ULSM: 

- Tabagismo; 

- Rastreio Oncológico; 

- Diabetes; 

- Obesidade; 

- Doenças Cardiovasculares; 

- HIV/SIDA; 

 

 

Eixo Estratégico 3 

 
Aproveitar a melhoria quantitativa e qualitativa da informação assimilada pelos utentes, através da 

oferta verticalizada e qualidade dos serviços, incrementando a fidelização dos utentes 

 

Linhas de ação/Objetivos 

 

• Garantir a acessibilidade em tempo adequado aos Utentes para os Cuidados de Saúde 

Primários e Hospitalares, dentro dos tempos de resposta garantida;  

• Melhorar a comunicação via web na área clínica, através da criação de plataformas 

avançadas de interação com os profissionais, Utentes e Cidadãos em geral;  

• Consolidar o modelo de atendimento assente em três pilares: perspetiva centrada no 

cidadão, integração multicanal e transversalidade de serviços, com o objetivo de melhorar a 

acessibilidade dos utentes às unidades prestadoras de cuidados de saúde da ULS, através da 
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utilização integrada e sustentada de tecnologias de informação e comunicação, que se 

traduzam na desmaterialização de processos e que facilitem a reengenharia dos processos 

de atendimento, telefónico e presencial, com ganhos na satisfação dos utentes e redução dos 

custos de contexto associados ao tempo de espera para atendimento clinico-administrativo 

e ao número de contactos administrativos presenciais. 

• Alterar estruturalmente o modo de funcionamento do serviço de urgência, o qual, para além 

da alta capacidade de resolução que deve ter, tem ainda que alterar significativamente a sua 

relação a montante (nomeadamente analisando as dinâmicas da procura), e alterar a relação 

com os cuidados primários; e a jusante com os demais serviços hospitalares, e com todas as 

respostas de continuação de cuidados, nomeadamente as do setor social. 

• Promover a deshospitalização, como possibilidade segura e mais humanizada de prestação 

de cuidados; 

• Promover estilos de vida saudáveis, prevenção da doença e investimento da aprendizagem 

de auto cuidados; 

• Aproveitar a partilha de experiências do projeto nacional “SNS +proximidade”, afirmando a 

ULSM como instituição que verdadeiramente se organiza em função das necessidades do 

cidadão; 

 

 

Eixo Estratégico 4 

 
Criar o centro de excelência da Medicina Hiperbárica 

 

Linhas de ação/Objetivos 

 

• Constituir um centro de excelência da Medicina Hiperbárica para aumentar o valor e a 

visibilidade da oferta: 

- Desenvolver-se como centro acreditado internacionalmente; 

- Estabelecer acordos com entidades públicas e privadas para diversificação da utilização 

desta terapêutica no tratamento de doenças, tais como: 

• Tratamento de complicações de radioterapia; 

• Traumatologia; 

• Patologias subagudas e crónicas; 

• Acidentes disbáricos; 

• Intoxicações graves por monóxido de carbono; 

• Gangrena gasosa; 

• Pé diabético e atrasos de cicatrização; 

• Surdez súbita; 
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• Osteomielite crónica. 

 
 

Eixo Estratégico 5 

 

Aproveitar a existência de uma visão integrada das TIC para a saúde e a existência de uma 

estratégia nacional para o ecossistema de informação de saúde 2020, para dinamizar a 

transformação digital em curso através da reengenharia/desmaterialização de processos, 

adequação dos sistemas e tecnologias de informação e consolidação da interoperabilidade da 

informação digital. 

 

Linhas de ação/Objetivos 

 

• Dinamizar as ações e medidas internas necessárias ao alinhamento com a execução da 

Estratégia Nacional para o Ecossistema da Saúde 2020 “ENESIS2020”; 

• Dinamizar as ações e medidas internas necessárias ao alinhamento com as boas práticas da 

Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço; 

• Dinamizar as ações e medidas internas necessárias à gestão do tratamento, consistência, 

integridade e proteção da informação digital;  

• Dinamizar a implementação de um sistema único de informação assente numa data 

warehouse comum, possibilitando uma comunicação direta, eficaz e on-line entre os 

prestadores de cuidados, permitindo gerar melhor saúde com base em melhor 

conhecimento e simultaneamente elevar o nível de interação informática entre os 

profissionais e entre a ULS e os cidadãos: 

• Dinamizar circuitos fluídos de comunicação e partilha de informação como forma de apoiar 

o processo de interoperabilidade da informação digital; 

• Dinamizar e alavancar a adequação da tecnologia para suporte às atividades operativas e de 

gestão e para avaliação do desempenho organizacional, micro e macro, da Instituição; 

• Potenciar os serviços prestados através de Telemedicina.   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2018 

 

 
 
 

  

ULSM, EPE 
 

PAO 2018 37 

 

Eixo Estratégico 6 

 

Melhorar medidas de captação da população da área de influência da ULSM, através de cuidados de 

maior proximidade e informação corporativa1 

 

Linhas de Ação/Objetivos 

 

• Criar mecanismos de retenção, aproveitando o modelo de organização vertical, com enfoque 

nas valências onde a população da área de influência procura resposta fora da ULS; 

- Divulgação dos serviços através dos cuidados de saúde primários; 

- Divulgação e comunicação das áreas de referência; 

- Comunicar e dar visibilidade do valor da oferta de serviços; 

• Repensar a organização e funcionamento nas especialidades que, enquadradas na carteira 

de serviços da ULS, são mais procuradas pelos nossos Utentes noutros Hospitais; 

• Participação dos serviços no desenvolvimento de ações de marketing para atração de 

Utentes. 

• Dinamizar o site da ULSM de forma a melhor dar a conhecer a Instituição, os serviços 

prestados, o modo de funcionamento da mesma e qual o percurso do doente numa ULS. 

 

 

Eixo Estratégico 7 
 
Melhorar medidas para incrementar receitas extra contrato-programa, atenuando o impacto das 
reduções orçamentais 

 

Linhas de ação/Objetivos 

 

• Promover a cobrança efetiva de taxas moderadoras e de facturação a terceiras entidades; 

• Realizar parcerias para a prestação de serviços de meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica com terceiras entidades de forma a aumentar a atividade e rentabilizar a 

capacidade instalada; 

• Celebrar protocolos com instituições públicas e privadas para a prestação de serviços de 

Medicina Hiperbárica; 

• Dinamizar a investigação e os ensaios clínicos; 

• Dinamizar as ações de formação para o exterior; 

                                                           
1 Estas medidas de captação serão tão mais enérgicas e efetivas quanto mais rapidamente o modelo de 
financiamento per capita não penalizar quem presta cuidados de saúde mais diferenciados e de qualidade, e na 
medida da procura 
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• Dinamizar a celebração de protocolos com entidades externas para a prestação de serviços 

de esterilização; 

• Promover a melhoria do processo de faturação e cobrança às companhias de seguros; 

• Celebrar protocolos para a captação e gestão de utentes estrangeiros; 

• Dinamizar as atividades de saúde pública objeto de faturação a terceiros; 

• Potenciar de forma mais profissional o arrendamento dos espaços comerciais disponíveis na 

instituição, tornando a gestão destas matérias mais eficiente; 

• Incrementar de forma mais eficiente as receitas a auferir com o parque de estacionamento 

dos Utentes; 

• Captar os episódios completos (internamento, tratamentos subsequentes, etc.), decorrentes 

de acidentes de viação e a bordo de navios, que se encontrem cobertos por companhias 

seguradoras; 

• Competir com as entidades privadas na captação de Utentes estrangeiros, beneficiários de 

companhias seguradoras que se encontrem a bordo de navios utilizadores do Porto de 

Leixões; 

• Procurar apoios junto da sociedade civil; 

• Obter receitas provenientes de estabelecimentos de ensino público/privados; 

• Venda de imóveis não afetos à atividade assistencial. 

 

 

Eixo Estratégico 8 

 

Adequar o modelo de financiamento ao contexto e realidade assistencial de forma a garantir a 

cobertura financeira de toda a atividade realizada, suprimindo os desajustamentos decorrentes do 

modelo de financiamento preconizado para as ULS 

 

Linhas de ação/Objetivos 

 

• Empreender junto da Tutela todas as medidas tendentes a adequar o modelo de 

financiamento ao contexto e realidade assistencial (única ULS urbana, única ULS com Serviço 

de Infeciologia, única ULS com Hospital de referência para outros concelhos) de forma a 

garantir a cobertura financeira de toda a atividade realizada, suprimindo os 

desajustamentos do modelo que a ULSM tem vindo a evidenciar junto da ACSS, ARS Norte e 

de Sua Excelência o Secretário de Estado da Saúde:  

- Situações que ficam reforçadas pelo Livre Acesso do Utente no SNS: 

� Valorizar Fluxos In e Out a 100%; 

� Atualização anual dos Fluxos In e Fluxos Out, por parte da Tutela; 

- O modelo de financiamento deverá captar fluxos da atividade de ambulatório:  
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� consultas externas 

� atendimentos urgentes 

� atividade de hospital de dia 

- Penalizações a aplicar aos indicadores de qualidade eficiência, deveriam igualmente ser na 

relação de 5% sobre o montante de financiamento a atribuir, à semelhança do que é 

praticado para os Hospitais; 

- Financiamento autónomo da medicação cedida em farmácia hospitalar, nomeadamente para 

as Patologias: HIV/SIDA, Oncológicas, Esclerose Múltipla, Artrite Reumatoide, Doença de 

Crohn, Deficiência da Hormona de Crescimento na Criança, Insuficientes Crónicos e 

Transplantados Renais, etc.; 

- Enquadramento no modelo de financiamento do crescimento da produção hospitalar, que 

traduz a crescente utilização dos serviços de Saúde; 

- Inclusão do fator “Utilização” na metodologia de financiamento, considerando que numa 

realidade de integração de cuidados como é uma ULS, os Cuidados de Saúde Primários são a 

porta de entrada do Utente no sistema, pelo que é pertinente avaliar a prestação de cuidados 

existentes, ajustada pela sua utilização: 

 

 

 

 

 

- Rever as determinantes em saúde da despesa, sendo necessário rever o modelo (um índice 

de escolaridade é, na nossa perspetiva, indutor de um maior consumo de cuidados e não o 

contrário, como acontece no modelo em vigor) 

- Acompanhando as recentes tendências de estudos da área da Saúde Pública, é importante 

refletir, para cada realidade abrangida por cada uma das ULS, sobre a carga global da doença 

que afeta particularmente o território de influência de cada uma destas unidades, sugerindo-

se a revisão das variáveis do modelo, no sentido de captar nomeadamente: 

� indução da procura dos serviços de saúde 

� incidência e prevalência de determinadas patologias, como as de natureza infeciosa 

 

 

 

Fonte: ÍNDICE DE NECESSIDADES EM SAÚDE, Proposta de alocação normativa de recursos financeiros aos Agrupamentos de Centros 

de Saúde, ACSS 
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Eixo Estratégico 9 

 

Empreender políticas de recursos humanos reforçando a motivação e comprometimento dos 

profissionais com os novos desafios 

 

Linhas de ação/Objetivos 

 

• Incentivar a integração/articulação e o trabalho em equipa e a multidisciplinaridade 

fomentando a partilha de conhecimento entre os profissionais e o incremento de perícia 

técnica; 

• Atuar de modo pró-ativo na valorização profissional exercendo políticas de promoção 

interna de colaboradores, estimulando as progressões por mérito;  

• Implementar sistemas de avaliação de desempenho (individual e enquanto parte integrante 

de uma Unidade/Serviço), premiando o mérito, e identificando necessidades de 

desenvolvimento individual de competências; 

• Dinamizar e apoiar a participação em ações de formação orientada para as áreas prioritárias 

de intervenção e para as necessidades futuras da saúde;  

• Dinamizar e apoiar a participação em programas e atividades de investigação; 

• Reforço das ações de comunicação interna: 

- Partilhar, interna e externamente, resultados de desempenho clínico e organizacional, para 

aumentar a transparência, a partilha de conhecimento e a competitividade entre os serviços;  

- Promover reuniões/ações entre os responsáveis intermédios e os departamentos; 

- Promover reuniões/ações entre os departamentos/serviços e o Conselho de Administração. 

• Promover acções com a comunidade, no sentido de desafiar os colaboradores da ULSM na 

área da responsabilidade social; 
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5. Produção contratada e objetivos de qualidade e eficiência para 2018 
 

Encontra-se em curso o processo de contratualização com a Tutela, nomeadamente as metas para os 

objetivos de qualidade e eficiência e de sustentabilidade económico-financeira, em conformidade 

com o documento “Termos de referência para contratualização de cuidados de saúde no SNS para 

2018”. Já foram objeto de negociação os níveis de produção hospitalar a realizar em 2018.  

O documento acima referido, datado de novembro de 2017, estabelece os princípios orientadores do 

processo de contratualização de cuidados no âmbito do SNS para 2018, no que respeita a atividades, 

objetivos e resultados a alcançar, contribuindo para a consolidação de uma cultura de gestão 

rigorosa, equilibrada, responsável e transparente do SNS. 

 

O ano de 2018 será o segundo ano de vigência do contrato-programa do triénio 2017-2019, 

pretendendo-se contribuir para o reforço do diagnóstico das necessidades em saúde da população e 

para a disseminação das boas práticas assistenciais e organizacionais que assegurem elevados níveis 

de acesso, qualidade e eficiência no SNS, colocando as pessoas e as suas famílias no centro das 

intervenções de todos os prestadores de cuidados, valorizando o desempenho dos profissionais de 

saúde e incentivando a articulação e a coordenação entre as instituições do SNS. 

 

Conforme preconizado pela Tutela, o processo de contratualização de 2018 permite ainda introduzir 

melhorias dirigidas a cada uma das vertentes da prestação de cuidados de saúde específicas, 

destacando-se: 

 

• A consolidação do processo nos cuidados de saúde primários, de acordo com a filosofia 

implementada em 2017, a qual aprofunda a componente de Governação Clínica e de Saúde e 

reorienta o foco contratual dos indicadores e das metas, passando-o para a negociação das 

práticas clínicas a implementar pelas equipas; 

• A disponibilização de instrumentos de governação que promovam a inovação organizacional 

no SNS, designadamente através da implementação do SIGA – Sistema Integrado de Gestão 

de Acesso enquanto mecanismo de acompanhamento do percurso do utente e de 

monitorização dos TMRG – Tempos Máximos de Resposta Garantidos, da implementação 

plena dos CRI e da aplicação dos Regulamentos e das Tabelas de Preços no SNS que definem 

os preços e as condições em que se pode efetuar a remuneração da produção adicional 

realizada pelas equipas. 

 

Concretamente, no que diz respeito às ULS, as orientações são no sentido de maximizar a eficiência, 

a qualidade técnica e a efetividade dos cuidados, garantindo a satisfação dos utentes e perspetivando 

a obtenção de ganhos em saúde, cabendo-lhe: 

 



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2018 

 

 

  

42 
 

PAO 2018 ULSM, EPE 

 

a) Identificar corretamente a população residente na sua área de abrangência, 

designadamente, conhecer as suas características sociais, culturais e epidemiológicas, bem 

como as necessidades em saúde; 

b) Estabelecer parcerias com as entidades locais com intervenção nas determinantes sociais 

em saúde; 

c) Fomentar a participação da sociedade civil na promoção de estilos de vida saudáveis; 

d) Envolver o utente na gestão da sua saúde em estreita colaboração com o seu médico de 

família; 

e) Ajustar os recursos disponíveis às necessidades de saúde; 

f) Promover o acesso dos utentes aos serviços de saúde; 

g) Garantir o contínuo de cuidados, com níveis acrescidos de qualidade e de satisfação dos 

utentes; 

h) Promover ganhos de eficiência e a sustentabilidade da ULS, assim como o seu 

desenvolvimento social. 

 

O processo de negociação com as ULS para 2018, tem os seguintes objetivos específicos, cumulativos 

com aqueles que se aplicam aos cuidados primários e aos hospitais e centros hospitalares: 

 

i. Fomentar a transferência efetiva de cuidados tradicionalmente prestados em ambiente 

hospitalar para cuidados de proximidade, nomeadamente, cuidados de saúde primários e 

cuidados continuados, em ambulatório e na comunidade, fruto do aprofundamento do nível 

de coordenação com outras instituições de saúde e do fortalecimento interno do nível de 

integração vertical de cuidados; 

ii. Promover a acessibilidade dos utentes aos níveis de prestação de cuidados, sustentada na 

intervenção da equipa de saúde familiar e na adoção de procedimentos facilitadores da 

referenciação institucional; 

iii. Fortalecer a coordenação entre os cuidados de saúde primários, equipas de gestão de altas 

hospitalares e as respostas da RNCCI, assegurando o acompanhamento dos utentes que 

necessitem de cuidados após a alta, com o objetivo de garantir a continuidade da prestação 

e gestão eficiente dos serviços hospitalares; 

iv. Otimizar os recursos pela operacionalização de instrumentos de Governação Clínica e de 

Saúde, que permitam a prestação criteriosa, responsável e efetiva dos cuidados, para 

obtenção de ganhos em saúde; 

v. Incentivar a realização de atividades/programas de saúde em ambientes específicos: 

escolas, locais de trabalho e desenvolvimento de projetos de parceria, por exemplo no 

âmbito da promoção da saúde. 

 

No âmbito da contratualização dos indicadores de cuidados de saúde primários, a componente é 

avaliada através do resultado do Índice de Desempenho Global (%) apurado para a matriz 
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multidimensional dos ACES. 

 

Na sequência dos objetivos setoriais traçados para o SNS onde se inclui a ULSM, identificam-se de 

seguida os indicadores adequados para avaliar o impacto da concretização da proposta, os quais 

consubstanciam o processo de contratualização para o ano de 2018, entre a ULSM e a Tutela, 

compreendendo indicadores de ordem de acesso, desempenho assistencial, qualidade e eficiência e 

sustentabilidade económico-financeira. O processo negocial de algumas metas dos indicadores em 

apreço, ainda não se encontra totalmente concluído (E.N.): 
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Instituição: Contratualização 2018

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE

Objectivos Nacionais Meta

Acesso e Desempenho Assistencial

1. Cuidados de Saúde Primários

Componente avaliada através do resultado do Índice de Desempenho Global (%) apurado para a matriz mult idimensional dos ACES no 
âmbito da contratualização dos cuidados primários.

2. Cuidados Hospitalares

A.2 Peso das consultas externas médicas com registo de alta no total de consultas externas médicas 
(%)

16,0

A.3. Cumprimento dos tempos de resposta e de triagem

A. Acesso

A.1 Percentagem das primeiras consultas médicas no total de consultas médicas 29,5

A.3.3 Mediana de tempo de espera da LIC, em meses E.N

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

75,0

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

E.N

A.3.2 Percentagem de doentes cirúrgicos (neoplasias malignas) inscritos em LIC com tempo de espera 
≤ TMRG

97,0

B.1 Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na mesma grande categoria de diagnóstico E.N

B.2 Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo 1,32

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

E.N

B. Desempenho Assistencial

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

25,0

B.6 Índice de demora média ajustada 0,9000

B.3 Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas 60,0

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

80,0

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

58,0

B.7 Índice de mortalidade ajustada 0,7600

B.8  Índice de risco e segurança do doente 14
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Nota: E.N. - Em processo de negociação 

 

 

 

No que respeita à área da produção hospitalar, por linhas de atividade, as quantidades contratadas e 

submetidas na plataforma SICA, conforme orientações tutelares, foram as seguintes: 
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Instituição: Contratualização 2018

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE

Objectivos Nacionais Meta

C. Eficiência

C.4 Custos com material consumo clínico por residente
valor do melhor do 

grupo

D. Resultados em internamentos, consultas hospitala res e urgências evitáveis

C.1 Percentagem de custos com horas extraordinárias, suplementos e fornecimentos de serviços 
externos III  (selecionados), no total de gastos com pessoal

E.N

C.2 Custos com pessoal por residente
valor do melhor do 

grupo

C.3 Custos com produtos farmacêuticos por residente
valor do melhor do 

grupo

D.4 Taxa de internamento por asma em jovens adultos E.N

D.5 Taxa de internamento por hipertensão arterial E.N

D.1 Taxa de internamento por complicações agudas da diabetes E.N

D.2 Taxa de internamento por diabetes não controlada E.N

D.3 Taxa de internamento por asma ou DPOC em adultos E.N

D.8 Taxa de internamento por complicações crónicas da diabetes E.N

D.9 % de especialidades (categorias) com protocolos clínicos de referenciação ascendente e 
descendente elaborados

E.N

D.6 Taxa de internamento por insuficiência cardíaca congestiva E.N

D.7 Taxa de internamento por pneumonia E.N

Tempo de espera para triagem médica da consulta externa 6,00

D.10 % de utilizadores frequentes do serviço de urgência (>4 episódios no ultimo ano) com plano de 
cuidados estabelecido entre os cuidados primários e os hospitais

E.N

Objetivos Regionais Meta

Programa de rastreio do cancro do cólo do útero (RCCU) 85,00

Programa de rastreio do cancro do colón e reto (RCCR) 75,00

Programa de rastreio da retinopatia diabética (RRD) 1,00

25,00

U.2 Peso dos episódios de urgência com internamento 25,00

Implementação das equipas intra-hospitalares de cuidados paliativos 100,00

Objetivos de Desempenho do Serviço de Urgência

Pesos Relativos 
(%)

Meta

E.N.

E.N.

3,80

3,20

U.3 Peso dos utilizadores frequentes (> 4 episódios), no total de utilizadores do Serviço Urgência 25,00

U.4 Rácio consultas externas/episódios em urgência 25,00

U.1 Peso dos episódios de urgência com prioridade atribuída verde/azul/branca
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Produção Total Produção SNS Produção Total Produção SN S

  Consultas Externas

  Nº Total Consultas Médicas
277.406 273.751 278.857 275.000

  Primeiras Consultas
80.250 79.279 82.244 81.148

  Primeiras Consultas com origem nos CSP referenciadas via CTH
30.796 30.747 35.408 35.221

  Primeiras Consultas Telemedicina em tempo real
2.505 2.503

  Primeiras Consultas de Saúde Mental na Comunidade
1.930 1.927 1.876 1.874

  Primeiras Consultas Descentralizadas nos CSP
22 22

  Primeiras Consultas Cuidados Paliativos
163 163 148 148

  Primeiras Consultas (sem majoração de preço)
44.834 43.917 44.812 43.905

  Consultas Subsequentes
197.156 194.472 196.613 193.852

  Consultas Subsequentes Telemedicina em tempo real
13.219 13.217 11.824 11.822

  Consultas Subsequentes de Saúde Mental na Comunidade
2.563 2.562 2.449 2.448

  Consultas Subsequentes Descentralizadas nos CSP
25 25

  Consultas Subsequentes Cuidados Paliativos
326 325 310 308

  Consultas Subsequentes (sem majoração de preço)
181.023 178.343 182.030 179.274

  Internamento

  Doentes Saídos - Agudos

  D. Saídos - GDH Médicos (Total)
11.449 11.285 11.358 11.184

  GDH Médicos
11.449 11.285 11.358 11.184

  GDH Cirúrgicos
5.758 5.635 5.485 5.211

  D. Saídos - GDH Cirúrgicos Programados (Total)
3.681 3.648 3.685 3.506

  GDH Cirúrgicos Programados
3.681 3.648 3.685 3.506

  D. Saídos - GDH Cirúrgicos Urg (Total)
2.077 1.987 1.800 1.705

  GDH Cirúrgicos - Urgentes
2.077 1.987 1.800 1.705

  Urgência

  Total de Atendimentos
90.373 85.818 87.557 82.714

  Total Atendimentos SU Médico-Cirúrgica
90.373 85.818 87.557 82.714

  N.º de Atendimentos (sem Internamento)
80.368 76.038 79.070 74.000

  Total Atendimentos SU Médico-Cirúrgica
80.368 76.038 79.070 74.000

Linhas de Atividade

Realizado 2017 Previsto 2018
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  Hospital de Dia

  Hematologia
168 168 144 144

  Imuno-hemoterapia
310 310 360 360

  Psiquiatria (Adultos e Infância e Adolescência)
434 434 450 450

  Base (Pediatria+Pneumologia+Oncologia s/ Quimio+Outros)
11.563 8.972 11.699 9.122

  Cuidados Paliativos
35 35 35 35

  Serviços Domiciliários

  Total de Domicílios
411 411 390 390

  Hospitalização Domiciliária
27 27

  GDH Ambulatório

  GDH Médicos de Ambulatório (Total)
7.364 7.347 6.974 6.842

  GDH Médicos
7.364 7.347 6.974 6.842

  GDH Cirúrgicos de Ambulatório (Total)
8.961 8.941 9.903 9.885

  GDH Cirúrgicos
8.961 8.941 9.903 9.885

  Programas de Saúde

  Diagnóstico Pré-Natal

  Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos I
1.106 1.106 1.109 1.109

  Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos II
1.156 1.156 1.198 1.198

  VIH/Sida - Total de Doentes Equivalente/Ano
932 932 682 682

  VIH/Sida - N.º Doentes em TARC (1ºe 2º ETR)
133 133 26 26

  VIH/Sida - Doentes Transitados TARC (1ºe 2º ETR)
662 662 591 591

  VIH/Sida - Outros Doentes TARC (outros ETR)
137 137 65 65

  IG até 10 Semanas

  IG até 10 semanas - N.º IG Medicamentosa em Amb.
173 173 175 175

  IG até 10 semanas - N.º IG Cirúrgica em Amb.

  Hepatite C

  Nº Doentes Tratados (indivíduos)
110 110 146 146

  PSCI (Centros de Tratamento Autorizados pela DGS)

  Doentes novos (Cuidados 1º ano) (doente equivalente/ano)
20 20 20 20

  Doentes em Seguimento (Cuidados 2º ano e seguintes)  (doente 
equivalente/ano) 46 46 66 66

  Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade

  N.º Consultas de Apoio à Fertilidade
150 150 133 133

  N.º Induções da Ovulação
27 27 20 20

  N.º Inseminações Intra-Uterinas
0 0

  Medicamentos

  Disp. Gratuita em Ambul. c/ suporte legal e da responsabilidade 
financeira do Hospital (patologias abrangidas pelo contrato-programa)

5.903.224,00 5.903.224,00
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Valências ULSM 

 

O Conselho de Administração da ULSM entende manter a atual carteira de serviços do Hospital Pedro 

Hispano, considerando que este hospital é reconhecido pela qualidade clínica dos seus serviços e 

possui, neste âmbito, uma capacidade ajustada à procura: 

 

Quadro 3. Carteira de serviços HPH 

 

Espec ia lidades A C ES
C o nsulta  
Externa

Internamento
C irurgia  

C o nvenc io na l
C irurgia  

A mbula tó rio
H o spita l D ia M C D T Urgênc ia D o mic í lio s  

Anatomia Pato lógica x

Anestesio logia x 24h

Angio logia e Cir. Vascular

Berçário x

Bloco Operatório 24h

Cardio logia x x x x x 24h

Centro  Diagnóstico 
Pneumológico

x

Cirurgia Cardio torácica

Cirurgia Geral x x x x

Cirurgia M axilo facial x

Cirurgia Pediátrica

Cirurgia P lástica x x x x

Dermatologia x x

Doenças Infeciosas x x x 09h - 17h

Endocrino logia x x

Estomato logia x x x x

Gastrentero logia x x x x

Ginecologia x x x x 24h

Hemato logia Clínica x x x x

Imagio logia x 24h

Imunoalergologia x x x x

Imunohemoterapia x x x x 24h

M edicina Física e de 
Reabilitação

x x

M edicina Geral e Familiar x x

M edicina Hiperbárica X X X 24H

M edicina Interna x x x 24h

M edicina Paliativa x x x x

M edicina Subaquática x

Nefro logia x x x x 24h

Neonatologia x x x

Neurocirurgia

Neuro logia x x x x 08h - 20h

Obstetrícia x x x 24h

Oftalmologia x x x x x 08h - 19h

Oncologia M édica x x x

Ortopedia x x x x 24h

Otorrino laringo logia x x x x 08h - 19h

Pato logia Clínica x 24h 

Pediatria x x x

Pneumologia x x x x

Psiquiatria x x
Psiquiatria de Infância e 
Ado lescência x

Reumato logia

UCI Polivalente x
Unidade de Cuidados 
Intermédios x

Urologia x x x x x 24h

M eios Extra Hospitalares - 
Ambilância Suporte Imediato 
de Vida (INEM ) 24H

Sanidade e Fronteiras x

Saúde Pública x
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6. Pressupostos macroeconómicos de referência 

 

Na sequência das orientações para elaboração do OE 2018, concretamente nos Despachos nºs 

111/2017 e 117/2017, emitidos por Sua Exa. o Senhor Secretário de Estado da Saúde, ofício 

7962/2017/DFI/UOC/ACSS e Circular Série A, nº 1387, emitida pela Direção Geral do Orçamento, 

cumpre-nos apresentar os pressupostos que estiveram na base da elaboração do Orçamento para o 

ano 2018. 

 

Na elaboração do presente Plano de Atividades e Orçamento 2018, não foram desconsiderados os 

pressupostos macroeconómicos referidos no ponto 1. do anexo ao ofício circular nº 3708 de 

07/08/2017,  contudo o exercício orçamental efetuado compreende, por um lado o enquadramento 

setorial específico em que se encontra a ULSM (Prestação de Serviços de Saúde), bem como as 

orientações e objetivos setoriais definidos pelo Ministério da Saúde, acrescidos dos fatores 

idiossincráticos às características da oferta e procura assistencial da ULSM. 

 

Importa igualmente salientar que, considerando a ausência de orientações setoriais, nomeadamente 

face ao financiamento a atribuir à ULSM, para os anos de 2019 e 2020, não nos é possível apresentar 

um orçamento para estes exercícios económicos. 

 

O EBITDA previsto para o ano de 2018 totaliza o montante negativo de -17.178.272,47€. 

 

Tal resultado é consequência sobretudo dos seguintes factos: 

 

#61 Consumos 

 

Aumento estimado de 2.017.604€ 

 

O aumento contínuo de custos com produtos farmacêuticos, sobretudo no que respeita aos 

medicamentos oncológicos e biológicos. 

 

De referir que a ULSM tem tratado cada vez mais doentes oncológicos, sendo que a dezembro de 

2017, eram mais 50 doentes que haviam sido sujeitos a sessões de Quimioterapia, comparativamente 

com dezembro de 2016. 

Salientamos que os custos que a ULSM assume com estes medicamentos oncológicos e no âmbito do 

tratamento do HIV/SIDA, é muito superior ao da média do Grupo em que se insere, Grupo C: 
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Gráfico 1. TOP 10 Área Terapêutica 

 

 

 

 

Destacamos que no final do ano de 2017, a despesa com medicamentos oncológicos, já havia 

ultrapassado a despesa com os medicamentos para o tratamento do HIV/SIDA, em resultado da 

introdução durante o ano de terapêuticas inovadoras para tratamento de neoplasias, sobretudo na 

área do cancro da mama e do pulmão. 

 

Na verdade, a despesa global com medicamentos por parte da ULSM, é muito superior à média do 

Grupo C, conforme demonstra o dashboard seguinte: 

 

 

Gráfico 2. Despesa global com medicamentos 

 

 

 

 

 

Fonte: Infarmed, Medicamentos – Dashboard Hospitalar, 4º trimestre 2017  

Fonte: Infarmed, Medicamentos – Dashboard Hospitalar, 4º trimestre 2017  
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Importa igualmente referir o aumento do número de doentes em tratamento na ULSM pelas 

seguintes patologias: 

 - Esclerose Múltipla; 

 - Doença inflamatória intestinal (Doença de Crohn Ativa Grave ou com Formação de Fístulas e Colite 

ulcerosa); 

 - Insuficientes Crónicos e Transplantados Renais. 

Tudo considerado, a ULSM prevê o aumento de custos com medicamentos, referindo igualmente que 

também as previsões com créditos a receber nomeadamente de rappel, foram estimados muito 

abaixo daquilo que tem vindo a acontecer, pelo facto de a compra de diversos medicamentos se 

encontrar atualmente centralizada por parte dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 

(SPMS). 

 

#62 – Fornecimentos e Serviços Externos 

 

Aumento previsto de 1.338.410 

 

#621 – Subcontratos 

 

Continuamos a assistir a um aumento contínuo de custos nesta rubrica, do qual temos dado 

reiteradamente conta e que tem origem sobretudo, nos seguintes aspetos: 

  

- Impacto da transferência da conferência de faturas das ULS, relativas a MCDT, em 1 de janeiro de 

2014, para o Centro de Controlo e Monitorização (antigo Centro de Conferência de Faturas - CCF). 

Esta situação acarreta um impacto negativo nos custos da ULSM; de referir que desde 2009, a ULSM 

havia implementado um sistema de controlo e monitorização dos MCDT prescritos e realizados no 

exterior, procedimento este que deixou de poder ser realizado com a transferência da conferência de 

faturas para o CCM. Assim, a ULSM deixou de ter controlo rigoroso sobre esta importante 

componente de custos. Esta situação teve um impacto profundo especialmente nos custos faturados 

com tratamentos de Medicina Física e Reabilitação e, também, nos Cuidados Respiratórios 

Domiciliários (CRD), cuja conferência de faturação foi igualmente transferida para o CCM em agosto 

de 2015.  

De referir também que, ainda sobre os CRD, os preços agora em vigor, praticados pela SPMS, são 

superiores aos que outrora vigoravam decorrentes de negociação da ULSM, o que, naturalmente, tem 

também um impacto negativo nos custos da Instituição. 

Continuamos a orçamentar um acréscimo de custos com Endoscopia Gástrica. De recordar a entrada 

em vigor do Despacho n.º 3756/2014 de 3 de março de 2014, o qual prevê a comparticipação da 

sedação na realização de colonoscopias, facto que proporcionando maior conforto ao utente, levou a 

um acréscimo do número de prescrições destes exames. Na sequência deste facto, as entidades 

convencionadas ajustaram-se à procura, denotando-se assim uma maior capacidade de resposta por 
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parte destas entidades.  

A propósito deste exame, importa referir que o tumor maligno do colon inclui-se no Top10 das 

principais causas de morte no concelho de Matosinhos. Esta situação apenas é aplicável às ULS e ARS, 

onde incrementou custos, não tendo havido reforço financeiro respetivo. 

Prevemos igualmente o aumento de custos com transporte de doentes, justificado pela entrada em 

vigor do livre acesso e circulação do utente no SNS, bem como pelo maior n.º de utentes com direito 

a transporte (Portaria n.º 275/2016, de 18.10.2016). 

Igualmente muito crítico para a ULSM e com um significativo impacto nesta rubrica de custos, são as 

constantes avarias de equipamento da área de Imagiologia, o qual já se encontra bastante obsoleto. 

De recordar que entre 2010 e 2017, o investimento reduziu cerca de 81%, bem como os custos com 

manutenção e reparação (- 27%). 

Pese embora as medidas adotadas no sentido de travar o aumento de subcontratação nesta área, a 

verdade é que sem capacidade económico-financeira para fazer investimentos nestes equipamentos, 

torna-se difícil evitar que sejam enviados exames para o exterior quando os equipamentos se 

encontrarem em estado de avaria. Contudo, já se encontra adquirido um novo equipamento, uma 

mesa telecomandada de Raio X, inaugurada no mês de fevereiro de 2018 por Sua Exa. o Senhor 

Ministro da Saúde. Nesta mesma data, o Senhor Ministro anunciou igualmente um investimento para 

o Serviço de Urgência do Hospital Pedro Hispano, na ordem dos 600 m€, no sentido de dotar este 

serviço de melhores infraestruturas e novos equipamentos, designadamente, um novo TAC e um 

aparelho de RX. 

Acresce que também aqui a falta de recursos humanos, sobretudo na área da radiologia, leva a 

situações em que não existe capacidade para assumir internamente a realização e relato de alguns 

exames, facto pelo qual prevemos para 2018 a contratação de um Radiologista,(entre outras 

contratações) com impacto na rubrica de custos com o pessoal. 

 

#622 – Fornecimentos e Serviços 

 

O aumento orçamentado para o ano de 2018, prende-se essencialmente com as seguintes situações: 

 

 - Aumento da Remuneração Mínima Mensal Garantida (RMMG), (estimamos 4,1%), com o 

correspondente impacto nas rubricas de limpeza, higiene e conforto, vigilância e segurança e, 

alimentação; 

 - Custos a incorrer com as atividades previstas na candidatura no âmbito do Aviso nº 2 

SAMA2020/2016 - 22135 – SIMPLEX@ULSM, aprovada em junho de 2017, com impacto significativo 

no ano de 2018. 
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#64 – Custos com o pessoal 

 

Aumento previsto de 377.390€ 

 

Para o ano de 2018, a rubrica de custos com o pessoal acomoda os seguintes aumentos: 

 

 - Acréscimo da Remuneração Mínima Mensal Garantida (RMMG); 

 -  Aumento do subsídio de refeição; 

 - Aumento do custo hora relativo ao trabalho extraordinário, por via da entrada em vigor do decreto-

lei nº 55/2017 de 17 de julho; 

 -  Impacto da passagem da USF Caravela para Modelo B; 

 - Impacto previsto pelo incremento da produção adicional, no sentido de cumprir com os novos 

Tempos Máximos de Resposta Garantida, na sequência da publicação da Portaria n.º 153/2017, de 4 

de maio; 

 - Contratações de pessoal médico, (incluindo vagas carenciadas), nomeadamente para as 

especialidades de Anestesia, Dermatologia, Radiologia, Cirurgia Plástica, Infeciologia e Imuno-

hemoterapia.  

 - Prevê-se igualmente a contratação de pessoal de Enfermagem (3), Nutrição (1), Assistentes 

Operacionais, um Farmacêutico, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (3), Técnicos Superiores (2) 

e Assistente Técnico (1); 

 - Acréscimo de custos com seguro de acidentes de trabalho, o qual, em resultado de um concurso 

público lançado, passou desde agosto de 2017, a representar 0,42% da massa salarial, quando valor 

anterior era de 0,22%. 

De referir que o orçamento de custos com pessoal para o ano de 2018, não compreende ainda o efeito 

relativo às progressões na carreira, de acordo com a LOE 2018, artigo 18º, com um impacto estimado 

de 821 m€ (número ainda provisório). 

 

PROVEITOS 

 

Aumento previsto de 1.290.096€ 

 

No que respeita aos Proveitos, o orçamento realizado para 2018 prevê que o adiantamento referido 

na Circular 7962/2017/DFI/UOC/ACSS, no valor de 102.518.818,00€, representa 95% do valor do 

Contrato-Programa (CP) a firmar para 2018, portanto, 107.914.545,26€ (considerando os valores 

históricos de adiantamentos efetuados pela ACSS). 

No entretanto, e conforme previsto nos “Termos de referência para contratualização de cuidados de 

saúde no SNS para 2018”, publicado no sítio da ACSS em http://www.acss.min-saude.pt/wp-
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content/uploads/2017/11/Termos-Referencia-Contratualizacao-SNS_2018.pdf, o montante do 

financiamento previsto atribuir à ULSM é de 107.574.835€ 

 

Consideramos igualmente que o valor respeitante aos internos seria idêntico ao contratualizado para 

2017, ou seja, 1.749.356€. 

Relativamente às restantes rubricas de proveitos, mantivemos a tendência de redução com impacto 

nos valores cobrados no âmbito de taxas moderadoras e prestações de serviços a terceiras entidades, 

considerando as reduções das tabelas de preços que têm vindo a ser praticadas. 

 

No âmbito dos subsídios à exploração, consideramos o correspondente fundo a auferir via FEDER, 

respeitante às despesas a executar em 2018, relativos à candidatura no âmbito do Aviso nº 2 

SAMA2020/2016 - 22135 – SIMPLEX@ULSM. 

Concluímos, referindo a absoluta necessidade de revisão do modelo de financiamento das ULS, 

conforme referido no Eixo Estratégico 8. 

 

Na verdade, os compromissos assistenciais não têm paralelo com nenhuma outra ULS e as 

necessidades em saúde da sua população constituem fatores que não são acomodados pela 

metodologia de financiamento das ULS preconizada pela Tutela: a ULSM é a única ULS do país 

inserida numa área metropolitana, a única com a especialidade de Infeciologia (com 

responsabilidade por mais de 1.000 doentes), 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. E a única com um serviço de Oncologia da dimensão do 

serviço do HPH. 

Tais fatores, os quais justificam um importante subfinanciamento anual, já comprovado pela Tutela, 

aliados às sucessivas reduções de financiamento atribuído em sede de contrato-programa, 

constituem importantes constrangimentos à obtenção de resultados operacionais e EBITDA 

(Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization), positivos.  
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7. Análise de sustentabilidade da entidade nos domínios: económico, social e 
ambiental 

 
A ULSM tem enfrentado enormes desafios, 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 ao 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. 

Nesse sentido, em 2017 aderimos ao projeto SNS +Proximidade, o qual pretende desenhar e 

concretizar um novo patamar de desenvolvimento para o sistema de saúde e, particularmente, para 

o Serviço Nacional de Saúde (SNS), privilegiando a integração de cuidados, através da boa gestão do 

percurso das pessoas nos cuidados de saúde. 

 

O modelo de gestão existente na ULSM 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. 

 

Sobre os Objetivos de Qualidade e Eficiência e Sustentabilidade Económico Financeira, 

concretamente sobre o grau de cumprimento no ano de 2017, calculado através da metodologia do 

Índice de Desempenho Global, não é possível divulgar ainda resultados finais, para os objetivos dos 

cuidados de saúde hospitalares, considerando que o resultado de vários indicadores depende da 

codificação de GDH. A aplicação da codificação de GDH foi alterada no ano de 2017, tendo igualmente 

mudado a versão de ICD-9 para ICD-10.  

No que respeita aos objetivos de sustentabilidade económico-financeira, considerando que o 

exercício económico de 2017 ainda não se encontra contabilisticamente encerrado, situação que 

depende de orientações da ACSS sobre o tratamento que a ULSM deverá dar às verbas transferidas 

ao longo do ano, no valor global de 16.442.615€, a correspondente avaliação encontra-se igualmente 

pendente. 

 

Assim, para os indicadores sobre os quais já estamos em condições de proceder a uma previsão, 

apresentamos: 

• Objetivos de qualidade e eficiência do âmbito dos cuidados de saúde primários: 39,7% 

(provisório); 
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• Objetivos dos cuidados de saúde hospitalares: pendente de avaliação; 

• Objetivos de sustentabilidade económico-financeira: pendente de avaliação; 

• Objetivos relativos a internamentos, consultas hospitalares e urgências evitáveis: 19,6% 

(provisório). 

 

De igual modo, concretamente sobre os objetivos de sustentabilidade económico-financeira e, 

designadamente sobre o indicador “Acréscimo da dívida vencida”, não se prevê que o mesmo venha 

a ser cumprido, porquanto isso ser material e manifestamente impossível, como é reconhecido por 

todos. 

A este propósito, importa lembrar 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. 

 

Tais fatores, os quais justificam o subfinanciamento médio anual superior a 17 Milhões de euros da 

ULSM, aliados às sucessivas reduções de financiamento atribuído em sede de contrato-programa, 

constituem importantes constrangimentos à obtenção de resultados operacionais e EBITDA 

(Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization), positivos. 

Desde 2011 e, por reiteradas vezes, o Conselho de Administração da ULSM tem argumentado junto 

da Tutela, que a metodologia adotada no modelo de financiamento, não capta os fluxos de utentes 

gerados entre a procura e a oferta assistencial da ULSM.  

Desde a sua constituição até ao ano 2007, a ULSM apresentava um modelo de financiamento misto: 

 - A componente dos cuidados de saúde primários era financiada por um valor capitacional e a 

componente dos cuidados hospitalares era financiada por linhas de produção, à semelhança das 

restantes instituições hospitalares do setor público empresarial. 

Em 2008, foi decidido aplicar o modelo capitacional à ULS Matosinhos, o qual visava cobrir toda a 

atividade nos diferentes níveis de cuidados, tendendo para uma integração e continuum, procurando 

potenciar ao máximo os benefícios esperados desta forma organizacional. 

Assim, a partir do ano 2008, a ULSM passou a ser financiada de acordo com um valor de referência 

de base capitacional, aferido pela população residente. A remuneração das ULS é, assim, limitada ao 

valor máximo estabelecido em sede de contrato-programa – princípio de orçamento-global. 

Este modelo foi aperfeiçoado, em 2010, do ponto de vista metodológico, nomeadamente através do 

ajustamento pelo risco e pela correção do fluxo de doentes (saldo entre a atividade realizada a não 

residentes e a atividade prestada por outros prestadores a utentes da área de influência das ULS). 

Esta actualização, com enormes prejuízos para ULSM nunca foi efectuada. 

 

O Fluxo de doentes, previsto na metodologia de financiamento apresenta, no entanto, três 

condicionantes: 



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2018 

 

 

  

56 
 

PAO 2018 ULSM, EPE 

 

 

1) Incide unicamente sobre a área da atividade codificada em GDH (internamento e 

ambulatório), excluindo a restante área hospitalar de ambulatório (consultas externas, 

urgências, sessões de hospital de dia e medicamentos de cedência hospitalar); 

2) Considera para o saldo de faturação apenas 85% da produção (GDH internamento e 

ambulatório), realizada a utentes de fora da área de influência da ULS; 

3) Não é objeto de atualização anual por parte da Tutela. 

 

A partir da introdução deste modelo de financiamento em 2008, a ULSM tem registado uma redução 

sucessiva e muito expressiva dos seus proveitos operacionais. Esta redução deve-se em parte à 

redução do valor capitacional ocorrida desde 2008.  

A par desta redução do valor capitacional, a ULSM viu as suas receitas de terceiros legal ou 

contratualmente responsáveis reduzir drasticamente em 2010, o que representou uma perda de 

cerca de 14M€. Na realidade, a partir de 01/01/2010, o pagamento das prestações de serviços a 

utentes beneficiários dos subsistemas públicos de saúde, incluindo ADSE, SAD PSP e GNR e ADM das 

Forças Armadas passou a ser efetuado através do contrato-programa. No caso da ULSM, este valor 

passou a estar incluído na capita. Acresce também o aumento da percentagem de doentes isentos, 

diminuindo assim a receita cobrada de taxas moderadoras. 

 

Concretamente sobre os cuidados de saúde hospitalares, prestados aos Utentes dos concelhos de 

Póvoa de Varzim e Vila do Conde e apesar de o HPH ser, no âmbito das regras de referenciação 

existentes, obrigado a assistir, em várias especialidades (em boa verdade, mesmo naquelas 

especialidades que o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim e Vila do Conde possui), estes Utentes com 

a mesma prioridade dos Utentes de Matosinhos, os GDH’s gerados por esta atividade não são 

financiados a 100% mas sim a 85% como resulta do modelo atual de financiamento das ULS’s. Resulta 

igualmente deste modelo que a atividade que não gera GDH não é captada pela fórmula de cálculo do 

fluxo de doentes entre Instituições, o que significa que esta produção não é financiada nem ao Centro 

Hospitalar da Póvoa do Varzim/Vila do Conde nem à ULSM, revertendo para esta um défice financeiro 

significativo, já que a atividade, e respetivos encargos, são por ela suportados. 

Face ao exposto, a ULSM incorre em custos com atividade realizada aos utentes provenientes dos 

concelhos da Póvoa do Varzim e de Vila do Conde que anualmente rondam os 3,7M€, (valorizados a 

preços do contrato-programa), pelo que, desde 2008, altura em que o modelo de financiamento das 

ULS foi alterado para capitação, a ULSM já incorreu em cerca de 26 M€ com a atividade realizada aos 

Utentes provenientes destes dois concelhos, verbas estas sobre as quais a ULSM nunca foi ressarcida, 

apesar de em 2015, a Tutela ter reconhecido esta realidade, reforçando o valor capitacional da ULSM 

naquele ano, em 3.682.000€ para fazer face a esta atividade assistencial prestada aos utentes 

seguidos no Hospital Pedro Hispano dos concelhos da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde. 

 

No que respeita aos custos incorridos com a especialidade de infeciologia, recorde-se que a ULSM 
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acompanha cerca de 1.200 doentes, sendo que cerca de 850 estão em tratamento anti retrovírico, o 

que acarreta anualmente para a ULSM um custo adicional em medicamentos para o HIV/SIDA, de 

cerca de 5,5 milhões de euros, realidade que não acontece com as restantes ULS. Como o cálculo do 

fluxo de doentes também não capta os encargos com medicamentos cedidos em farmácia hospitalar, 

resulta daqui um claro subfinanciamento para a ULSM, correspondente àquele montante. 

Em 2014, numa atitude de reconhecimento do subfinanciamento da ULSM, é atribuído por parte da 

Tutela o montante de 5.500.000,00€, para fazer face aos custos incorridos com a cedência de 

medicamentos, em farmácia hospitalar, no âmbito do HIV/SIDA. Esta verba foi igualmente incluída 

no valor do contrato programa para 2015. 

De referir contudo, que aquele valor já era efetivamente devido desde 2008, ano em que o 

financiamento da ULSM foi alterado para capitação, tendo a Instituição acomodado ao longo de 6 

anos, cerca de 33 Milhões de euros com esta atividade.  

 

Assim, as perdas líquidas acumuladas pela ULSM, decorrentes destas duas situações atrás expostas, 

totalizam quase 59 milhões de euros, depreendendo-se facilmente o impacto que tal deficit tem sobre 

o passivo da ULSM e naturalmente no cumprimento das suas obrigações junto dos fornecedores 

externos ao Estado, com o consequente agravamento dos Prazos Médios de pagamento (PMP). 

Acresce os valores referentes à prestação de cuidados na área da Oncologia que tem vindo a crescer 

anualmente, os quais não têm financiamento específico para a ULS e que, só em 2017, valeram 6,5M€. 

 

As situações de subfinanciamento atrás referidas foram objeto de análise conjunta pela ULSM e ARS 

Norte durante o ano de 2015, através de um grupo de trabalho que apresentou uma proposta de 

financiamento alternativo para a ULSM, que permitisse conjugar a procura de cuidados de saúde por 

parte da população que serve, com as características sócio demográficas muito específicas e claro, 

com a sua oferta assistencial, considerando as sinergias resultantes de uma organização que integra 

verticalmente cuidados de saúde primários e hospitalares, a complexidade e diferenciação dos seus 

serviços clínicos, bem como a sua inclusão na área metropolitana do Porto. Concretamente foi 

executado um exercício teórico, no sentido de simular a receita adicional que a ULSM poderia auferir 

com uma metodologia de financiamento misto: 

 

a) Financiamento de base capitacional para a área dos cuidados de saúde primários, tendo por base 

as efetivas necessidades de saúde da população do concelho de Matosinhos; 

b) Financiamento por linha de produção para a área dos cuidados de saúde hospitalares, de forma a 

indexar o financiamento à variação da produção hospitalar. 

 

O estudo conjunto entre a ULSM e a ARS Norte, concluiu assim, por um subfinanciamento, anual, para 
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a ULSM no montante de mais de 10 milhões de euros.2 

Constatou-se que, na realidade, o modelo de financiamento não capta a diferenciação e complexidade 

dos serviços de saúde prestados na ULSM, desde logo o próprio ICM (Índice Case Mix), superior ao 

grupo, com Índice de Demora Média Ajustada (IDMA) e Índice de Mortalidade Ajustada (IMA) mais 

baixos do Grupo C, bem como a atividade crescente de oncologia, HIV/SIDA, etc. 

 

Quadro 4. Índice de Case Mix, ICM 

  Hospital Grupo Nacional 

ICM de episódios de internamento (hospital) 0,8730 0,8309 0,9333 

ICM de episódios de ambulatório cirúrgico (hospital) 0,6368 0,6516 0,6637 

ICM de episódios de ambulatório médico (hospital) 0,2058 0,1914 0,1731 

ICM de episódios de internamento cirúrgico (hospital) 1,2474 1,2213 1,3996 

ICM de episódios de internamento médico (hospital) 0,6798 0,6435 0,6717 

 

 

Gráfico 3. IDMA, Demora Média 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Valor de subfinanciamento à data de 2015, que não incluía as reposições de vencimento nem o crescimento na 

área de Oncologia 

Fonte: BI para a Morbilidade Hospitalar, extraído a 15.03.2018 
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Gráfico 4. Taxa Mortalidade, IMA 

 

 

 

 

 

Não são igualmente valorizados os custos com suplementos remuneratórios das USF Modelo B, que 

são assumidos integralmente pelo orçamento das ULS, contrariamente ao que acontece nos restantes 

ACES que não se encontrem integrados em ULS. 

 

Pese embora a Tutela tenha vindo então a reforçar a tesouraria da ULSM nos últimos anos, atitude 

com a qual nos congratulamos, a verdade é que mesmo assim, tais reforços a acrescer ao valor 

capitacional não são suficientes para fazer face aos custos operacionais da ULSM, conforme ilustra o 

gráfico seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BI para a Morbilidade Hospitalar, extraído a 15.03.2018 
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Gráfico 5. Evolução financiamento vs. custos e proveitos operacionais 

 

 

Também em 2015 e do valor transferido pela ACSS, de 9.700.000 € em Agosto nos termos do 

Despacho n.º 121/2015, 8.618.258 € foram considerados valor de convergência conforme instruções 

transmitidas em Março de 2016 pela própria ACSS. 

Em consequência dos factos ocorridos em 2015 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. 

 

Em 2016, o montante de financiamento previsto atribuir por parte da Tutela em conformidade com 

o documento “Termos de Referência para contratualização hospitalar no SNS – Contrato-Programa 

2016”, era de 98.194.887€, como contrapartida pela produção contratada no ano de 2016, ao qual 

acresce 1.194.081,94€, valor específico relativo à formação de internos. 

Contudo, de acordo com o Despacho nº 34/2017 emitido por sua Exa. o Senhor Secretário de Estado 

da Saúde, em 10 de março de 2017, das verbas que foram transferidas por parte da Administração 

Central dos Sistemas de Saúde, (ACSS), ao longo do exercício económico no valor global de 

16.124.714€, o montante de 13.958.001€ corresponde a um reforço do financiamento, que 

compreende: 

• Adenda de compensação pelo aumento de custo resultante da reposição salarial: 

2.054.789,07€ 

• Adenda de convergência: 11.903.211,93€. 

 

Tudo considerado, no exercício económico de 2016, o EBITDA foi negativo em 1,57 M€, valor que nos 

permite cumprir com o valor orçamentado retificado dos reforços que atrás referimos. 

O Conselho de Administração da ULSM congratula-se com este resultado (só possível com grande 
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empenho de todos os colaboradores) e com os esforços da Tutela no reforço da tesouraria da 

instituição, contudo, ambiciona o equilíbrio económico-financeiro sustentado, da ULSM, facto que só 

será alcançado, quando ultrapassados os fatores que estão na base da cronicidade do 

subfinanciamento desta ULS. 

Importa sublinhar que a não resolução das situações atrás descritas e que inviabilizam a obtenção de 

Resultados Operacionais e EBITDA positivos ou mesmo nulos, traduzem-se financeiramente no 

consumo de capitais próprios e aumento dos prazos médios de pagamento, afetando estruturalmente 

os fundos disponíveis. Ao mesmo tempo, tornam impossível o cumprimento do indicador anual do 

contrato-programa “Acréscimo da dívida vencida <0”. 

 

A ULSM tem vindo a informar as entidades competentes, do incumprimento da Lei dos 

Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, solicitando a resolução das situações, já conhecidas, de 

desajustamento, desde 2008, do modelo de financiamento face à realidade e contexto geográfico e 

assistencial que afetam, estruturalmente, a sustentabilidade económica e sobretudo financeira da 

ULSM e das quais demos aqui conta detalhadamente. 

Este desajustamento, a par de um contínuo agravamento dos custos, sobretudo na área dos consumos 

e recursos humanos (decorrente das reposições salariais), tem provocado um crescimento anual da 

dívida da ULSM. 

A acrescer ao acima mencionado, regista-se um recebimento do valor capitacional inferior ao valor 

efetivamente previsto em sede de contrato-programa. Conforme se pode constatar no quadro abaixo, 

a ULSM recebe anualmente cerca de 94% do valor capitacional contratualizado: 

 

Quadro 5. Valor recebido anualmente relativamente ao capitacional + Internos (ACSS) 

 

 

Paralelamente, a Tutela (ACSS e ARS) não têm regularizado dívidas antigas, nomeadamente fecho de 

contratos-programa anteriores, regularização de dívidas de subsistemas públicos, do Ministério da 

Justiça, das Regiões Autónomas, da Unidade de Convalescença e do valor referente ao incentivo à 

redução do custo com medicamentos prescritos pela ULSM e cedidos em farmácia de oficina. 

Por outro lado, a ULSM não tem conseguido assegurar a cobrança de algumas dívidas no total de 1M€ 

por falta de pagamento da ACSS a essas entidades, nomeadamente SAMS Norte, ACS PT, Serviços 

Sociais da Caixa Geral de Depósitos. 

A no Valo r C o ntabilizado Valo r recebido D escv io  A bs . D es vio  %

2012 98.294.325,90 €                  89.680.465,45 €       8.613.860,45 €-            91,24%

2013 95.803.385,40 €                  90.051.931,70 €         5.751.453,70 €-            94,00%

2014 98.137.012,96 €                    94.797.526,00 €       3.339.486,96 €-           96,60%

2015 103.137.187,28 €                   95.838.209,50 €       7.298.977,78 €-           92,92%

2016 101.388.968,84 €                  97.838.209,52 €       3.550.759,32 €-           96,50%

Valo r capitacio na l + Inte rno s  (A C SS)
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Conforme atrás descrevemos, a Tutela vem atribuindo desde 2014, verbas de convergência à ULSM 

que têm permitido atenuar o problema, sem contudo, inverter a tendência de crescimento quer da 

dívida total a fornecedores externos, dívida vencida e pagamentos em atraso: 

 

Gráfico 6. Evolução dívida total a fornecedores externos, dívida vencida e pagamentos em atraso 

 

 

 

No entanto, as disponibilidades da ULSM são claramente insuficientes para fazer face às suas 

necessidades de financiamento: 

 

Gráfico 7. Disponibilidades 

 

 

 

Apesar dos constrangimentos económico-financeiros sinalizados, no que respeita à evolução da 

produção, desde o ano 2008 que a ULSM tem registado um aumento global da produção hospitalar 
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em todas as linhas de atividade: 

Quadro 6. Produção hospitalar nas linhas de atividade do HPH  

 

 

 

Assim, considerando a atividade hospitalar realizada entre 2008 e 2017, destacamos: 

 

Aumento de cerca de 28% na consulta externa, sendo 39% nas primeiras consultas; 

Aumento de 74% na produção cirúrgica global (programada), resultante sobretudo do aumento de 

cerca de 193% da produção cirúrgica de ambulatório;  

Redução de 19% nos atendimentos urgentes, apesar do aumento face a 2016, o qual foi generalizado 

em todo o SNS; 

Aumento de 167% no ambulatório médico, em especial resultante do aumento das sessões de 

quimioterapia realizadas. 

 

Tal aumento de produção é comprovado pela evolução do número de doentes padrão, entre 2008 e 

2017, o qual aumentou expressivamente, 55%.   

Apesar deste aumento significativo da produção hospitalar, o custo unitário por doente padrão, tem 

vindo a reduzir, apresentando uma diminuição de quase 35% entre 2008 e 2017, o equivalente a 

1.613 euros (valor provisório): 

 

 

 

Linhas de Atividade Cuidados de Saúde 
Hospitalares - Produção Total

dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez /16 dez/17

Valor %

Consulta Externa 217.462        227.142    225.776    233.803    233.170    242.827    259.148    268.579    278.568    277.406    59.944         27,6%

Primeiras 57.776            66.481       69.514       71.967       69.778      70.079      74.528      77.653          79.900          80.250          22.474 38,90%

Subsequentes 159.686           160.661      156.262     161.836      163.392     172.748     184.620     190.926         198.668         197.156          37.470 23,5%

Internamento - Doentes Saí dos 18.331           18.080      17.172      16.018      16.485      16.937      17.327      17.582      17.840      17.207      -1.124 -6,1%

GDH's Médicos 11.428             11.174        10.431        9.734        10.054       10.651        11.034        11.615            12.023           11.449            21 0,2%

GDH's Cirúrgicos 6.903              6.906        6.741         6.284        6.431         6.286        6.293        5.967            5.817             5.758            -1.145 -16,6%

GDH's Cirúrgicos Programados 4.020          4.217     4.259    4.174     4.391     4.267    4.211      4.071             3.875            3.681             -339 -8,4%

GDH's Cirúrgicos Urgentes 2.883          2.689    2.482    2.110      2.040    2.019     2.082    1.896             1.942             2.077            -806 -28,0%

GDH's de Ambulatório 5.934           7.636       7.196        8.877       9.861        10.451      12.591      15.064      15.780      16.325      10.391 175,1%

GDH's Médicos 2.759              3.418         3.212         4.115          3.821         4.472        5.659        6.687            7.006            7.364            4.605 166,9%

GDH's Cirúrgicos 3.175               4.218         3.984        4.762        6.040        5.979        6.932        8.377            8.774            8.961             5.786 182,2%

Nº Atendimentos Urgentes (sem internamento) 99.600          94.074     79.551      77.231      70.137      72.248     76.155      75.423     80.155      80.368     -19.232 -19,3%

Hospital de Dia (Sessões) 7.589           8.900       9.738       9.537       9.565       10.063      11.684      11.664      12.229      12.468      4.879 64,3%

Sessões de Hematologia 38                   47             34             318            361            168            240           168                211                 164                126 331,6%

Sessões de Imuno-Hemoterapia 739                 786           675           517            446           536           438           390               397               314                -425 -57,5%

Sessões de Pediatria 0 0 94             166            312            420           709           708               824               813                813 nd

Sessões de Psiquiatria 0 0 86             310            383           520           1.025         999               530               434               434 nd

Outras Sessões 6.812         8.067    8.849    8.226    8.063    8.419     9.272    9.488       10.267      10.743      3.931 57,7%

Programas de Saúde

Diagnóstico Pré - Natal - Protocolo I nd 897           888           877           847           911             959           1.025             1.120              1.106              nd nd

Diagnóstico Pré - Natal - Protocolo II nd nd nd nd nd nd nd nd 762               1.156              nd nd

IG até 10 semanas - Medicamentosa 278                     239           221            326           194            192            201            186                192                173                -105 -37,8%

VIH / Sida (nº de doentes) nd nd nd nd 666           666           688           682               746               852               nd nd

Diagnóstico e T ratamento da Infertilidade

Nº Consultas de Apoio à Fertilidade (1ªs consultas) 66                   244           82             84             82             94             114             133                142                150                84 127,3%

Nº Induções de ovulação nd nd nd 71              77             85             132            57                 44                 27                 nd nd

Variação 2008 / 2017

Fonte: Boletim Estatístico Dezembro 2017 
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Gráfico 8. Custo por doente padrão 

 

 

Comprovadamente, a ULS de Matosinhos tem tido uma procura intensa e tendencialmente crescente. 

Veja-se por exemplo o aumento do número de entradas em Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC), e 

Lista de Espera para Consulta (LEC): 

 

Quadro 7. Entradas em LIC e LEC 

 

 

Os números evidenciam um acréscimo em 2017 face a 2012, de 36% de entradas para a lista cirúrgica 

e de 55% para as referências via CTH, para uma 1ª consulta. 

 

Salientamos igualmente que a implementação do sistema Livre Acesso e Circulação de Utentes no 

SNS (LAC) aprovado pelo Despacho n.º 5911-B/2016, de 3 de maio, o qual permite ao utente, em 

conjunto com o médico de família responsável pela referenciação, optar por qualquer uma das 

unidades hospitalares do SNS onde exista a consulta de especialidade de que necessita, teve um 

impacto significativo na procura de consultas hospitalares no Hospital Pedro Hispano, verificando-

se, nomeadamente, um aumento de pedidos de primeira consulta de utentes “fora da área”. 

 

A este propósito, importa referir que das 68 instituições abrangidas pelo LAC (incluindo 

Misericórdias), o Hospital Pedro Hispano da ULSM é a 11ª entidade do SNS, com maior procura por 

parte de utentes de fora de área de influência. Se a esta leitura excetuarmos centros especializados e 

PPP, o HPH posiciona-se na 8ª instituição com maior número de pedidos de consulta por parte de 

Evolução dos Custos por Doente-Padrão 2008/2017
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utentes de fora de área: 

 

 

Fonte: ARS Norte – “UGA RR 20180103 Indicadores LAC 1 Junho de 2016 a 31 Janeiro de 2018 V1....”, 18/02/2018 

 

Importa esclarecer que esta procura de fora de área não é financiada pela Tutela. 

 

No que respeita à área cirúrgica, a ULSM é a instituição da ARS Norte que apresenta a 4ª maior lista 

de espera cirúrgica, sendo a 7ª instituição com maior produção cirúrgica da ARS Norte. 

Em simultâneo, é a 8ª instituição da ARS Norte com maior número de doentes inscritos para cirurgias 

de neoplasias malignas. 

 

Ainda no âmbito da atividade oncológica, temos assistido a um aumento do número de doentes 

tratados na ULSM, (em 2017 foram mais 50 doentes, comparativamente com o ano de 2016), com 

especial impacto no custo com os fármacos antineoplásicos, com um expressivo aumento de 1,3 

milhões de euros entre 2016 e 2017, com um custo total de 6,5M€ que não tem paralelo em nenhuma 

outra ULS. 

 

E, naturalmente, que o contínuo bom desempenho da ULSM na resposta aos seus utentes e a forte 

procura que tem tido, são fatores consumidores de mais recursos. 

 

 

Um dos fatores impulsionadores do sucesso da ULSM 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 

Instituição Hospitalar Dentro da rede CH Fora da rede CH Total Geral % Fora da rede CH

CH de Lisboa Central, E.P.E. 105.816 42.401 148.217 28,6%

CH de Lisboa Norte, E.P.E. 66.473 41.257 107.730 38,3%

CH de São João 128.352 37.360 165.712 22,5%

CH do Porto, E.P.E. 87.399 34.476 121.875 28,3%

CH de Lisboa Ocidental, E.P.E. 68.081 18.492 86.573 21,4%

Inst. de Oftalmologia Dr Gama Pinto 14.724 10.508 25.232 41,6%

CH do Alto Ave, E.P.E. 49.881 9.059 58.940 15,4%

HPP - Hospital de Cascais 44.479 8.456 52.935 16,0%

CH de Setúbal, E.P.E. 54.022 8.373 62.395 13,4%

Hospital de Braga 104.319 7.882 112.201 7,0%

ULS de Matosinhos 63.726 7.347 71.073 10,3%
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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 da doença, 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 ecoeficiência: consumos de energia, 

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

 

Face aos resultados, 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. 
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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 
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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. 

Encontra-se em desenvolvimento a nível europeu um estudo sobre a pegada de carbono na utilização 

de gases anestésicos. 

 

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);  
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• 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.  

Atravessamos uma fase em que as tecnologias emergentes estão a induzir o aparecimento de formas 

inovadoras capazes de gerar vantagem competitiva para os negócios, através da chamada 

transformação digital. 

A transformação digital na ULS de Matosinhos vem sendo materializada através da reengenharia e 

desmaterialização progressiva de processos, com impacto na disponibilização de cada vez mais 
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informação no Processo Clinico Eletrónico para os profissionais de saúde e na implementação de 

novos canais de comunicação para disponibilização de informação aos utentes desta ULS.  

Esta transformação digital significa mais aplicações informáticas, mais servidores aplicacionais, mais 

utilizadores, mais informação armazenada, mais acessibilidade e mais mobilidade, o que exige cada 

vez mais recursos da infraestrutura tecnológica e a promoção da utilização de tecnologias 

emergentes, enfim, exige mais investimento para acompanharmos esta “Era Digital”.  

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

(imprevisibilidade) dos serviços centrais do Ministério da Saúde, não facilitam este 

acompanhamento da transformação digital em curso, contudo a obtenção de financiamento de uma 

candidatura efetuada em 2016 ao SAMA2020, veio dar um forte contributo para melhorar algumas 

das infraestruturas tecnológicas e a desmaterialização de alguns processos através da 

implementação de novos sistemas de informação e/ou a evolução dos existentes, 

Apesar do impacto do financiamento do SAMA2020 só começar a manifestar-se no ano de 2018, foi 

possível em 2017 percorrer algum caminho com resultados visíveis para os profissionais de saúde e 

para a Instituição. 

Os objetivos estratégicos e principais atividades em 2017 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, evidenciando bons níveis de serviço. 

As principais atividades e projetos desenvolvidos em 2017 foram os seguintes: 

• Migração do Serviço de email para o Office 365 (integrado num processo de migração 

promovido pela SPMS); 

• Migração da base de dados do Portal do Utente da ULSM para o cluster Solaris; 

• Implementação de piloto para articulação de cuidados de saúde entre a ULS de Matosinhos 

e o Estabelecimento Prisional do Porto (Custóias); 

• Atualização das estações de trabalho do Serviço de Imagiologia; 

• Atualização do parque de microinformática; 
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• Elaboração de requisitos técnicos de caderno de encargos para instalação de um novo 

sistema de Firewall de Perímetro, incluindo todas as unidades dos ACeS/ULSM - projeto 

financiado no âmbito do SAMA2020; 

• Elaboração de requisitos técnicos de caderno de encargos para evolução do sistema de 

backup/restore da informação processada e armazenada a nível local (evolução da 

arquitetura de backup para permitir o backup de VM's dos Centros de Saúde e o backup para 

disco de máquinas físicas do Centro de Dados - projeto financiado no âmbito do SAMA2020; 

• Análise da evolução do core redundante da rede local para permitir a ligação de todos os 

servidores a 10Gbps, no âmbito de uma candidatura a submeter ao SAMA2020; 

• Análise do aumento de capacidade da infraestrutura de virtualização para suportar mais 

VM's e suportar as ligações de rede a 10Gbps, no âmbito de uma candidatura a submeter ao 

SAMA2020; 

• Análise da evolução dos mecanismos de segurança da informação armazenada no Centro de 

Dados da ULSM, no âmbito de uma candidatura a submeter ao SAMA2020; 

• Auditoria das de segurança “Pen-Testing" (como são vistos os SIT/TI da ULSM a partir do 

exterior – identificar vulnerabilidades) bem como, avaliação aos níveis de 

segurança/cibersegurança internos. 

• Continuação com o processo de atualização do sistema operativo a nível dos Servidores e 

postos de trabalho. 

 

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 2017 foram os seguintes: 

• Instalação do novo aplicacional disponibilizado pela SPMS para codificação do GDH (SIMH) 

que substitui o WebGDH; 

• Instalação da versão beta do aplicativo Visão Clínica Integrada (VCI) disponibilizado em 

ambiente de teste/piloto pela SPMS; 

• Instalação de um sistema de contingência para o Serviço de Urgência no HP-HCIS; 

• Atualização de versão de alguns sistemas de informação em produção no âmbito dos 
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contratos de manutenção em vigor; 

• Instalação do aplicacional disponibilizado pela ARS Norte para a área dos reembolsos 

(SAPA); 

• Alargamento da solução de gestão de atendimento do HPH à Cirurgia de Ambulatório; 

• Implementação de piloto de Teleconsulta na área de enfermagem entre HPH e ACeS/ULSM 

e HPH e Estabelecimento Prisional do Porto (utilizando a PDS Live disponibilizada pela 

SPMS); 

• Integração do Portal da ULSM com o Portal do SNS;  

• Upgrade de nova versão do aplicativo ObsCare para a Obstetrícia; 

• Upgrade de versão do Sistema de Gestão Financeira para adaptação provisória ao nono Plano 

de Contas (entrou em vigor em 2018); 

• Colaborar com a SPMS na implementação de um piloto na ULSM no âmbito projeto “exames 

sem papel” (Visualização de imagens e resultados de análises a partir da PDS); 

• Análise do impacto do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados ao nível das TIC; 

• Análise de soluções de cibersegurança orientadas para os colaboradores da ULSM (gestão 

de acessos e anti-ransomware) no âmbito de uma candidatura a submeter ao SAMA2020; 

• Análise de uma solução de telemonitorização de doentes crónicos no âmbito de uma 

candidatura a submeter ao SAMA2020; 

• Continuação com o processo de integração das requisições de MCDTs do HPH efetuadas via 

HCIS com o Clinidata + SiiMA; 

• Continuação com a colaboração na análise do projeto de faturação eletrónica; 

• Continuação com a colaboração na desmaterialização de processos; 

• Desenvolvimento interno de algumas aplicações informáticas para diversos serviços; 

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

serviços; 

• Conclusão do projeto para a notificação de reações adversas a medicamentos no âmbito de 

um protocolo da ULSM com a Unidade de Farmacovigilância do Norte; 

•  Conclusão da otimização do projeto aprovado no âmbito do P2020 para a avaliação e 

monitorização de integrações entre aplicações clínicas; 

• Conclusão da otimização e estabilização da integração das requisições de MCDTs dos CSP 

internalizadas com o Clinidata e retorno de resultados;  
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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 2017 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; 

• Promover a existência de interlocutores nos serviços; 

• Sensibilizar para que seja solicitado ao serviço de TIC os níveis de serviço a integrar nos 

cadernos de encargos para contratos de manutenção; 

• Apoio ao arranque da USF de Custóias (comunicações, infraestruturas, parque informático, 

parametrizações aplicacionais); 

• Formação em metodologia ITIL (Information Technology Infrastructure Library). 

 

Para além destas atividades existe um conjunto de outras tarefas 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 Local 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; 
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- Colaborar com o Serviço de TIC no planeamento das ações a incluir no plano de atividades anual. 

 

Destaca-se igualmente que na ULSM existe (desde 2013) 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. 

 

 

A Resolução do Conselho de Ministros 19/2012, de 8 de março, principia por expressar a importância 

da igualdade de género, quando no seu preâmbulo aponta “a presença equilibrada de mulheres e de 

homens nos postos de decisão, política e económica, é reconhecida como um requisito da democracia 

e como um contributo para a própria sustentabilidade do desenvolvimento, gerando um melhor 

aproveitamento das qualificações e competências quer de mulheres, quer de homens”, e consigna 

também que “o sector empresarial representa uma parte importante da vida económica nacional, 

tendo o bom governo das empresas um valor económico e social fundamental, quer para as próprias 

empresas, quer para a economia em que se inserem.” 

O ponto número 1, da mesma Resolução, determina “a obrigatoriedade de adoção, em todas as 

entidades do sector empresarial do Estado, dos planos para a igualdade previstos na Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 70/2008, de 22 de abril, tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de 

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

conciliação da vida pessoal, familiar e profissional.” 
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Para dar resposta aos objetivos previstos nos Planos Nacionais para a Igualdade e às determinações 

do Conselho de Ministros, explanadas nas Resoluções do Conselho de Ministros nº 49/2007, de 28 

de março e nº 70/2008, de 22 de abril, a ULSM, E.P.E. elaborou o Plano para a Igualdade da ULSM, 

(publicado no sítio da ULSM em http://www.ulsm.min-saude.pt/ebook.aspx?menuid=961), que 

constitui uma referência para a integração e sedimentação da perspetiva de género nos vários 

domínios dos serviços de saúde da instituição a nível da gestão de recursos humanos, da divulgação 

de informação em saúde e aplicação das boas práticas 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. 

 

As boas práticas alcançadas no universo da ULSM, e apresentadas no plano, visam demonstrar a 

importância do bem-estar e motivação profissional e familiar dos seus colaboradores e 

colaboradoras, contribuindo também para a valorização da imagem dos serviços, concretamente: 

• Tem na sua missão, referências específicas à igualdade de género e à não discriminação entre 

mulheres e homens. A valorização dos profissionais e das profissionais é feita com base no 

mérito, com o foco na igualdade de oportunidades para homens e mulheres. Os princípios 

estão salvaguardados no Código de Conduta Ética; 

• A seleção e o recrutamento assentam no princípio da igualdade e não descriminação em 

função do género, assim como o cumprimento de legislação quanto ao anúncio de ofertas de 

emprego e à manutenção de informação tratada por género; 

• No âmbito da formação contínua assegura a ambos os sexos acesso igual à formação, 

incentivando a frequência de processos de aprendizagem ao longo da vida e permitindo a 

interrupção na carreira para formação aos seus trabalhadores e trabalhadoras; 

• Na gestão de carreiras e remunerações contempla a igualdade e a não descriminação entre 

mulheres e homens na sua política de remunerações, promoções e processos de ascensão na 

carreira, designadamente é assegurada a igualdade de remuneração por trabalho de valor 

igual, a existência de critérios claros de promoção e progressão que garantam a igualdade 

de acesso a categorias ou níveis hierárquicos mais elevados para mulheres e homens; 

• Privilegia o diálogo com os trabalhadores e as trabalhadoras sobre a igualdade de género e 

a não discriminação entre mulheres e homens aceitando e incentivando a apresentação de 

sugestões nesse domínio e na conciliação da vida profissional, familiar e pessoal; 

• Possui normas escritas que garantem o respeito pela dignidade de mulheres e homens, assim 

como procedimentos específicos para reparação de danos no caso de alguma violação do 

mesmo. Até à data não se verificou nenhum caso de queixa formal de discriminação em 

função do sexo; 

• Permite modalidades flexíveis de trabalho, adaptação do tempo semanal de trabalho e 

possibilita o trabalho a tempo parcial, uma vez que estas constituem um dos indicadores 

mais importantes de conciliação da vida profissional, familiar e pessoal. Tem também em 
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consideração a marcação de horários rotativos e as necessidades dos trabalhadores e 

trabalhadoras; 

• No âmbito dos benefícios diretos a trabalhadores, trabalhadoras e suas famílias concede 

benefícios diretos que contribuem para a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal 

e para o bem-estar de quem trabalha na instituição;  

• Reconhece de igual modo o exercício de direitos parentais e a assistência à família dos 

trabalhadores e trabalhadoras e incentiva os homens ao gozo do período de licença 

voluntaria de uso exclusivo do pai; 

• Relativamente à comunicação interna e externa possui procedimentos em matéria de 

igualdade de género, no que diz respeito aos conteúdos comunicacionais transmitidos 

interna e externamente, bem como à existência de tratamento de dados estatísticos e de 

outra informação. 

 

Atualmente, a ULSM incorpora formalmente nas suas boas práticas e políticas de gestão medidas 

impulsionadoras de oportunidades e facilitadoras da conciliação da vida profissional e familiar dos 

seus colaboradores e colaboradoras, referindo um leque de princípios e práticas que favorecem o 

equilíbrio entre os géneros. Contribuir para a sua concretização é uma missão que exige o 

envolvimento e participação de todos os  colaboradores e colaboradoras da ULSM mediante a adoção 

das boas práticas transversais e específicas, contribuindo para que, neste domínio, as práticas desta 

Unidade de Saúde constituam uma referência. 

Para avaliar a situação da ULSM em matéria de igualdade de género, em matéria de políticas e 

práticas de igualdade de género foi usado o questionário, designado por autodiagnóstico, proposto 

no guião para a implementação de Planos de Igualdade na Administração Pública Central.  

O questionário abrange os seguintes domínios fundamentais da gestão organizacional: 

• Planeamento estratégico; 

• Gestão de recursos humanos;  

• Comunicação interna e externa;  

• Áreas de intervenção setorial. 

 

A pontuação obtida no autodiagnóstico totalizou 81 pontos, correspondendo em termos qualitativos 

a uma avaliação de Bom, significando que, a ULSM já toma iniciativas que vão para além do que está 

legislado sobre a igualdade de género e conciliação entre trabalho e vida familiar, resultando da 

assunção de um conjunto de políticas e práticas de gestão direcionadas para a promoção da Igualdade 

de Género e já criou bases para a implementação sustentada da Igualdade de Género como um dos 

vetores centrais da sua cultura. 

A partir dos resultados do autodiagnóstico a ULSM procedeu à identificação das áreas a melhorar ou 

de reforço das boas práticas já existentes em matéria de políticas de igualdade de género e de 

conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal, destacando-se nomeadamente: 

• Tornar os objetivos de planeamento estratégico da ULSM que visam a promoção da 
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igualdade entre mulheres e homens explicitamente visíveis; 

• Identificação explícita de afetação de recursos financeiros para a implementação de políticas 

de igualdade de género; 

• Elaboração de estudos que permitam aferir o impacto, em homens e mulheres, das políticas 

e ações desenvolvidas enquanto instrumentos de apoio à tomada de decisão; 

• Divulgar os recursos existentes na área geográfica da ULSM e/ou dos trabalhadores e 

trabalhadoras que facilitem a conciliação trabalho-família (ex.: creches/serviço de amas, 

instituições para pessoas idosas). 

 

 

 

8. Orçamento Económico 2018 

 

Quadro 8. Plano de redução de custos (PRC)  

 

 
Observações: 

Os gastos evidenciados no PRC acima resultam para os anos de 2010 e 2016 dos Relatórios & Contas 

apresentados para aqueles anos. 

 

• Os valores relativamente aos anos de 2017 e 2018 respeitam às Demonstrações Financeiras 

Previsionais que acompanharam o orçamento da ULSM submetido na plataforma da Direção 

Geral do Orçamento e na plataforma dos Serviços online da ACSS, em agosto de 2017, 

elaborado em conformidade com as orientações emitidas por esta Direção Geral através da 

Circular Série A nº 1387 e pela Circular emitida pela ACSS nº 7962/2017/DFI/UOC/ACSS e 

2018 2017 2016 2010

Previsão Estimativa Execução Execução Valor % Valor % Valor % 

CMVMC
32 973 353,44 € 30 956 748,84 € 27 006 159,76 € 29 117 427,50 € 1 839 321,34 € 6,32% 2 016 604,60 € 7% 3 950 589,08 € 14,6%

FSE
24 645 457,61 € 23 307 048,26 € 22 865 141,40 € 26 047 641,29 € -2 740 593,03 € -10,52% 1 338 409,35 € 6% 441 906,86 € 1,9%

Deslocações/Estadas 10 223,78 € 10 612,29 € 11 015,56 € 21 913,40 € -11 301,11 € -51,57% -388,51 € -4% -403,27 € -3,7%

Deslocações (valor) nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Estada (valor) nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Estudos, pareceres e projetos de consultoria 941 709,55 € 0,00 € 22 140,00 € 0,00 € 0,00 € nd 941 709,55 € nd -22 140,00 € -100,0%

Gastos com o pessoal s/ indemnizações
75 771 215,95 € 75 393 825,75 € 71 183 565,39 € 72 314 278,15 € 3 079 547,60 € 4,26% 377 390,21 € 1% 4 210 260,36 € 5,9%

Ajudas de custo 13 096,62 € 13 052,48 € 12 336,36 € 6 241,81 € 6 810,67 € 109,11% 44,14 € 0% 716,12 € 5,8%

Total (1)       133 390 027,00 €       129 657 622,8 5 €       121 054 866,55 € 127 479 346,94 € 2 178 275,91 € 1,71% 3 732 404,15 € 2,9% 8 602 756,30 € 7,1%

Volume de Negócios (VN)*(2) 116 276 866,89 € 114 986 770,56 € 119 518 658,13 € 121 512 812,06 € -6 526 041,50 € -5,37% 1 290 096,33 € 1,1% -4 531 887,57 € -3,8%

Subsídios e Ind. Compensatórias (IC) (3)                            -   €                            -   €                            -   € -  €                   0,00 € nd 0,00 € nd 0,00 € nd

Peso dos Gastos/VN (1)/((2)) 114,7% 112,8% 101,3% 104,9 % - - - - - -

 

* O Volume de Negócios não deve incluir 
subsídios e indemnizações compensatórias

NOTA: O valor da rubrica "Estudos, pareceres e proj etos de consultoria"para o ano de 2018, compreende o custo com as 
atividades a desenvolver no âmbito do projeto SIMPL EX@ULSM, cofinanciadas a 85%.

Variação 2017/2010 Variação 2017/2016
PRC

Variação 2018/2017



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2018 

 

 

  

78 
 

PAO 2018 ULSM, EPE 

 

pelos Despachos nº 111/2017 e nº 117/2017, emitidos por Sua Excelência o Senhor 

Secretário de Estado da Saúde. 

 

Quadro 9. Gastos com viaturas  

 
 

Quadro 10. Evolução de recursos humanos e gastos com pessoal  

 
 
 

2018 2017 2016

P rev isão Est imat iva Execução Valo r %

162.582,47 €         170.452,34 €         173.293,39 €         2.841,05 €-              -2%

21.254,40 €           35.630,40 €           22.111,28 €           13.519,12 €            61%

42.893,06 €           42.893,06 €           42.893,06 €           -  €                      0%

980,00 €                890,30 €                824,58 €                65,72 €                   8%

6.755,01 €             5.425,28 €             9.239,66 €             3.814,38 €-              -41%

4.500,00 €             4.515,75 €             4.955,32 €             439,57 €-                 -9%

52.000,00 €           46.989,93 €           45.602,45 €           1.387,48 €              3%

3.900,00 €             3.842,21 €             3.892,88 €             50,67 €-                   -1%

20.000,00 €           20.930,08 €           32.309,37 €           11.379,29 €-            -35%

2.000,00 €             2.458,76 €             4.278,11 €             1.819,35 €-              -43%

3.800,00 €             3.828,07 €             3.905,08 €             77,01 €-                   -2%

Lavagens 4.500,00 €             3.048,50 €             2.725,66 €             322,84 €                 12%

Peritagens -  €                     -  €                      555,94 €                555,94 €-                 -100%

39 39 36 3 8%

Nota : As  3 vi aturas  que figuram a  mai s  em 2017 foram financi ada s pela  Funda çã o EDP Sol idária

Inspeções

VIA T UR A S
Var. 2017/ 2016

Gasto s co m f ro ta  auto mó vel (€)

Rendas

Amortizações

Taxas e impostos

Nº de veículos

Seguros

Portagens

Combustível

M anutenção

Reparação

Pneumáticos

Execução Execução Execução Estimativa Previsão

2014 2015 2016 2017 2018 Valor %

Gastos totais com pessoal (1) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e) +(f)+(g) 65.236.267,68 €          67.917.401,40 €          71.183.565,39 €           75.393.825,75 €           75.771.215,95 €           377.390,21 €            0,5%

  (a) Gastos com Órgãos Sociais 309.314,08 €              331.187,39 €              341.917,80 €               362.851,59 €               364.033,77 € 1.182,18 €                0,3%

  (b) Gastos com Cargos de Direção 625.635,71 €              727.319,20 €              769.505,15 €               797.237,77 €               833.483,38 €               36.245,61 €              4,5%

  (c) Remunerações do pessoal 51.525.045,59 €          53.954.731,04 €          56.608.240,93 €           59.911.257,27 €           60.080.306,29 €           169.049,02 €            0,3%

     (i) Vencimento base + SF + SN 42.393.686,15 €          44.673.013,46 €          46.994.590,16 €           49.739.538,97 €           49.874.190,84 €           134.651,87 €            0,3%

     (ii) Outros subsídios 9.131.359,44 €            9.281.717,58 €            9.613.650,77 €             10.171.718,30 €           10.206.115,45 €           34.397,15 €              0,3%

     (iii) Impacto reduções remuneratórias e de suspensão subsídios em cada ano 2.680.115,30 €            2.480.117,64 €            1.034.323,82 €             38.005,53 €                 -  €                           38.005,53 €-              -100,0%

     (iv) Impacto da aplicação dos artigos 20º e 21º LOE 2017 -  €                          -  €                          2.010.516,69 €             2.188.390,03 €             -  €                           2.188.390,03 €-         -100,0%

     (v) Impacto estimado com valorizações remuneratórias nos termos do Despacho nº 3746/2017 -  €                          -  €                          -  €                           -  €                           2.532.968,63 €             2.532.968,63 €         -

  (d) Benefícios Pós-emprego -  €                          -  €                          -  €                           -  €                           -  €                           -  €                        -

  (e) Ajudas de custo -  €                        -

  (f) Restantes encargos 12.624.981,12 €          12.901.619,67 €          13.446.275,98 €           14.304.853,59 €           14.475.766,99 €           170.913,40 €            1,2%

  (g) Rescisões/indemnizações 151.291,18 €              2.544,10 €                  17.625,53 €                 17.625,53 €                 17.625,53 €                 -  €                        -

Gastos totais com pessoal (2) = (1) sem o impacto das medidas identificadas em (iii), (iv), (v) e (g)

***

Nº T RH (O.S. + Cargos de Direção + Trabalhadores 2.307                       2.360                       2.357                        2.471                        2.358                        113 -                       -4,6%

   Nº Órgãos Sociais (O.S.) (número) ** 6 6 6 7 10 3 42,9%

   Nº Cargos de Direção sem O.S. (número) 22 23 22 21 21 0 0,0%

   Nº  Trabalhadores sem O.S. e sem Cargos de Direção (número) 2.279                       2.331                       2.329                        2.443                        2.330                        -113 -4,6%

   Gastos com Dirigentes / Gastos com o pessoal [(b)/((1)-(g))]

** inclui Fiscal Único. Para 2018, inclui os elementos do Conselho Fiscal nomeados por Despacho 

*** Numeros finais de RH e não estimativa

DESIGNAÇÃO

DESIGNAÇÃO
Variação 2018/2017
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9. Plano de investimentos 2018 - 2020 

 

Como consequência da conjuntura económico-financeira global, na Europa e em Portugal, do 

Programa de Assistência Económico-financeira (PAEF), firmado com a Troika em 2011, a ULSM viu, 

desde 2010, os seus orçamentos reduzidos, pelo que, entre 2010 e 2017, o investimento reduziu cerca 

de 81%, bem como os custos com manutenção e reparação (- 27%). 

 

Conforme ilustra o gráfico seguinte, registou-se um decréscimo significativo no investimento. Por 

outro lado, houve redução dos níveis de serviço associados a alguns contratos de manutenção, em 

alguns casos com exclusão de peças e recurso a fornecedores alternativos, de linha branca, que levou 

a um decréscimo dos custos com manutenção e reparação. 

 

Paralelamente registou-se a inexistência de equipamentos de reserva que permitissem fazer face a 

avarias, cujo tempo de reparação comprometa a atividade, quer por não substituição de 

equipamentos que foram sendo abatidos nos últimos anos, quer por aproveitamento máximo da 

capacidade instalada. 

 

Gráfico 9. Evolução do investimento e dos custos com manutenção/ conservação entre 2010-2017 
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Importa realçar que, até data recente, a ULSM não foi abrangida por nenhum aumento de capital para 

reforço do investimento, como por exemplo os aumentos de capital, no montante total de 30M€, 

verificados em Setembro de 2015 (Despacho n.º 10314-B/2015). 

A ULSM não foi igualmente abrangida por nenhum aumento de capital para eliminação de 

desequilíbrios financeiros do passado, como por exemplo os aumentos de capital realizados no ano 

de 2014 num total de 950,7M€: 

 

• Aumento de capital no montante total de 43,3M€, para regularização de passivos de cinco 

entidades públicas empresariais para com o Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do 

Serviço Nacional de Saúde; 

• Aumento de capital no montante total de 425,6M€ por conversão de dívidas em capital, para 

melhorar a situação líquida de 19 hospitais, contribuindo para regularizar a dívida dos 

mesmos; 

• Aumento de capital no montante total de 455,2M€ em entidades com desequilíbrios 

económico-financeiras acumulados (Despacho 15476-B/2015 dos Gabinetes da Secretaria 

de Estado do Tesouro e do Secretário de Estado da Saúde). 

 

Apenas agora no final de 2017 (29/12), é que a ULSM foi incluída nos aumentos de capital do setor 

da saúde, por via do Despacho nº 1265/17 de Sua Exa. o Senhor Secretário de Estado do Tesouro, 

cabendo à ULSM o montante de 16.345.581€, pelo que o capital social da ULSM é agora de 

50.200.000€. 

Naturalmente que o Conselho de Administração da ULSM congratula-se com esta decisão, a qual 

permite desde logo retirar a instituição de uma situação de falência técnica, atendendo ao montante 

total dos seus fundos próprios. No entanto, este aumento de capital, conforme estabelece o mesmo 

Despacho, não se dirige a investimentos, mas terá de ser aplicado “… exclusivamente no pagamento 

de dívida vencida, por ordem de maturidade”. 

 

Reiteramos que é urgente o investimento na renovação dos equipamentos da ULSM, nomeadamente 

de substituição de equipamentos cruciais à sua atividade, sobretudo, na área cirúrgica e de 

imagiologia, considerando que os equipamentos atuais já se encontram na sua capacidade máxima 

Redução do Investimento -81,1%

Redução dos custos conservação e reparação -26,5%

Redução amortizações do exercício -47,3%

Evolução Investimento 2010 - prev. 2017
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de utilização e em fim de vida útil, colocando em risco a segurança de doentes e de profissionais. 

 

De salientar igualmente, que no ano de 2017, o Hospital Pedro Hispano cumpriu 20 anos de 

existência, sendo que algum equipamento data da abertura desta unidade. As suas instalações, apesar 

de bem conservadas, começam a exigir obras de requalificação. 

Importa também referir que mesmo os programas de financiamento comunitário ainda não 

incluíram linhas de cofinanciamento direcionadas para equipamentos de saúde, com exceção de 

requalificação de serviços de urgência e requalificação/criação de Unidades de Saúde Familiares. A 

este propósito, salientamos que a ULSM viu aprovada a candidatura no âmbito do Norte 2020 para a 

criação da USF Custóias, a qual encontra-se já em funcionamento. 

 

Salientamos que em fevereiro de 2018 foi adquirida uma mesa telecomandada de Raio X, inaugurada 

por Sua Exa. o Senhor Ministro da Saúde, tendo igualmente anunciado nesta altura, um investimento 

de cerca de 600 m€ para dotar o Serviço de Urgência do Hospital Pedro Hispano de infraestruturas 

e novos equipamentos de imagem, no sentido de melhorar os serviços de saúde a prestar por aquele 

serviço. Também nesta data e ainda na presença do Senhor Ministro, foi assinado um protocolo entre 

a ULSM e a Câmara Municipal de Matosinhos, para reabilitar o acesso pedonal da rampa do HPH, no 

sentido de atenuar a sua inclinação, proporcionando mais comodidade aos utentes. Um investimento 

orçamentado em cerca de 100 m€. 

 

Estas iniciativas apoiadas pelo Senhor Ministro da Saúde e pela autarquia vêm corroborar a 

necessidade imperiosa de dotar a ULSM de capacidade financeira para a realização de investimentos 

cruciais à sua atividade, de forma a renovar gradualmente o equipamento, tendo por base a sua 

criticidade e antiguidade, ao mesmo tempo que melhoramos a resposta assistencial aos nossos utentes, 

dentro dos tempos de resposta regulamentares estabelecidos e a custos mais baixos, por via da 

internalização da atividade assistencial na ULSM. 

 

Novamente no âmbito dos projetos cofinanciados encontra-se igualmente em curso a execução da 

candidatura SIMPLEX@ULSM, com um investimento aprovado de 2.613.830,02€, cofinanciada a 

85%, o equivalente a 2.220.953,90€.  

 

Face o exposto, o Conselho de Administração da ULSM delineou o seguinte Plano de Investimentos para 

o triénio 2018-2020: 
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DESIGNAÇÃO DO INVESTIMENTO
SITUAÇÃO (em curso 

ou novo)
 CUSTO TOTAL 

(c/IVA) 
ANO DE INV.

Carros de distribuição de alimentos Substituição         256.848,60 € 2.018

Dep. Cirurgia: microscópio cirúrgico – oftalmologia
Renovação/ 
Remodelação

156.210,00 €       2018

Arco em C Substituição 110.700,00 €       2018

Atualização tecnológica da infraestrutura de estações de trabalho e solução de relato digital do Serviço de Imagiologia Substituição 81.020,00 €         2018
Desenfumagem do corredor técnico do Piso -2 do HPH e das caixas de escadas do HPH Substituição 41.250,00 €         2018
Substituição de condutas isoladas de fornecimento de AQ ao piso 5 Substituição 66.420,00 €         2018
Estrutura de ambulatório da Saúde Mental Novo 115.289,63 €       2018
Explorar as potencialidades técnicas da Cloud e respetivo custo para criar/evoluir para uma solução de disaster recover que, 
no caso de algum acidente no Centro de Dados da ULSM,  assegure na Cloud a continuidade dos serviços criticos. Tirar 
partido desta infraestrutura para criar também um ambiente de teste/qualidade. 

Novo 123.000,00 €       2018-2019

Instalação de sistema anti-rapto informatizado de bebés nos serviços de Bloco de Partos, Neonatologia, Obstetrícia e 
Pediatria

Substituição 36.900,00 €         2018

Obras de conservação nos Centros de Saúde (Matosinhos e S. Mamede) Substituição 158.467,00 €       2018
Processador de Tecidos e Montador de lâminas Substituição 70.725,00 €         2018
Substituição do material cirúrgico para as diversas especialidades Substituição 100.936,50 €       2018
Substituição de 2 incubadoras Substituição 59.040,00 €         2018

Substituição de diverso equipamento de anestesia, incluindo Monitorização Não-Invasiva do Débito Cardíaco, Monitorização 
da Perfusão Cerebral, Monitorização da Coagulação por Tromboelastografia, Monitorização Transcutânea de Hemoglobina, 
Monitor de Profundidade Anestésica/Analgesia, Ecógrafo para realização de bloqueio de nervos periféricos e 2 ventiladores

Substituição 130.200,00 €       2019-2020

Substituiçao de ecógrafo da Ginecologia/Obstetrícia Substituição 123.000,00 €       2018
Uma sala telecomandada de Rx e uma sala normal de Rx com potter, ambas com aquisição digital e ligação ao PACS Substituição 430.500,00 €       2018
Substituição 373 camas internamento equipadas com acessórios, 367 mesas de cabeceira/refeição Substituição 600.000,00 €       2018-2019
4 Máquinas de lavar aparadeiras Substituição 30.750,00 €         2018
Acrescentar um segundo storage à solução de armazenamento de dados da ULSM e aumentar a capacidade de 
armazenamento para fazer face ao progressivo crescimento da informação armazenada e melhorar a segurança em termos de 
tolerância a falhas do storage.

Novo 123.000,00 €       2018

Alargamento da estrutura física da USF Porta do Sol Renovação/ Remodelação 18.450,00 €         2018
Alargamento da rede alimentada por UPS para a Urgência Renovação/ Remodelação 24.600,00 €         2018
Ampliação de sistema de videovigilância no edifício Renovação/ Remodelação 12.300,00 €         2019
Aplicação de película refletora na fachada orientada a oeste Renovação/ Remodelação 18.450,00 €         2018
Aquisição de 30 termo-higrómetros de monitorização contínua para substituição dos de monitorização instantânea Substituição 3.173,40 €           2018
Aquisição de 47 sensores e 26 recetores para alargamento do Sistema de Monitorização de Temperatura "online" para o 
ACES em substituição dos dataloggers existentes 

Renovação/ Remodelação 37.134,32 €         2019

Aquisição de 70 frigoríficos para armazenamento de fármacos para substituição de "frigoríficos domésticos" Substituição 44.944,20 €         2018-2019
Aquisição de computadores pessoais (PCs) para fazer face à substituição de PCs por obsolescência tecnológica ou para novos 
postos de trabalho (250 PCs por ano).

Substituição 230.625,00 €       2018-2019

Aquisição de impressoras laser e térmicas para fazer face à substituição de impressoras por obsolescência tecnológica ou 
para novos postos de trabalho (35 impressoras laser e 10 impressoras térmicas por ano).

Neste investimento não está incluído o contrato de outsourcing dos cerca de 80 multifunções em produção na ULSM.

Substituição 28.414,50 €         2018-2019

Aquisição de simulador de PNI para calibração de esfigmomanómetros Renovação/ Remodelação 3.075,00 €           2018
Aquisição de um ecoendoscópio Renovação/ Remodelação 98.400,00 €         2019
Atualização das salas do Bloco Operatório Central de acordo com referenciais ACSS Renovação/ Remodelação 246.000,00 €       2019
Aumento da capacidade dos grupos Geradores Renovação/ Remodelação 123.000,00 €       2018-2019
Baterias de Condensadores Renovação/ Remodelação 14.760,00 €         2018-2019
Conversão de sistema de videovigilância para sistema digital com ligação à rede informática Renovação/ Remodelação 43.050,00 €         2018
Criação de infraestruturas de cobertura dos chiller existentes na cobertura do HPH Renovação/ Remodelação 18.450,00 €         2018
Criação de sistema AVAC dedicado na central de bombagem do HPH e substituição dos componentes necessários Substituição 6.150,00 €           2018
Dotar algumas áreas da ULSM (hospital e ACES) de cobertura Wireless e desta forma viabilizar a implementação de serviços 
que tirem partido deste tipo de infraestrutura, contribuindo deste modo para a eficiência e eficácia dos serviços prestados ao 
utente bem como, a melhoria de condições de acessibilidade à informação por parte do utente.

Novo 307.500,00 €       2018-2019

Evolução da arquitetura e tecnológia da rede local da ULSM para fazer face ao crescimento do nº de utilizadores, nº de 
aplicações e quantidade de informação  (hospital e centros de saúde). Evoluir a infraestrutura de rede local para  uma 
tecnologia que suporte ligações a 10GB e compatibilizar a infraestrutura de cablagem do core da rede (fibra otica) com estas 
larguras de banda.

Renovação/ Remodelação 656.000,00 €       2018-2019

Foco cirurgico portátil Substituição 9.840,00 €           2018
Infraestrutura para USF Progresso Renovação/ Remodelação 369.000,00 €       2019
Instalação de sistema AVAC dedicado no serviço consulta externa pediatria Renovação/ Remodelação 36.900,00 €         2019
Instalação de sistema AVAC na UCC MATOSINHOS Renovação/ Remodelação 18.450,00 €         2018
Instalação de sistema AVAC na UCSP MATOSINHOS Renovação/ Remodelação 29.317,00 €         2018
Instalação do sistema de Chamada de Enfermeiro em 10 Alas Hospitalares Renovação/ Remodelação 197.088,00 €       2018-2020
Investimento em algumas UPS que necessitam de ser substituídas por  obsolescência tecnológica e/ou falta de capacidade 
para suportar os equipamentos de comunicação que entretanto foram sendo instalados fruto do crescimento das TIC na 
ULSM.

Substituição 12.300,00 €         2018

Investimento em serviços de melhoria dos mecanismos de interoperabilidade existente entre os sistemas de informação em 
produção na ULSM e/ou na criação de novos mecanismos de interoperabilidade no âmbito da desmaterialização de 
processos e/ou implementação de novas aplicações.

Renovação/ Remodelação 135.300,00 €       2018-2019

Mamógrafo Substituição 110.700,00 €       2018
Melhoramento da alimentação de combustível aos geradores Renovação/ Remodelação 9.225,00 €           2018-2019
Melhoramento das condições físicas e das UPS dos vários serviços Renovação/ Remodelação 110.700,00 €       2018
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DESIGNAÇÃO DO INVESTIMENTO
SITUAÇÃO (em curso 

ou novo)
 CUSTO TOTAL 

(c/IVA) 
ANO DE INV.

Modificação das portas principais do HPH para portas abertura eléctrica + cortinas de ar Renovação/ Remodelação 49.200,00 €         2018
Obra de remodelação do S. Urgência Renovação/ Remodelação 97.170,00 €         2018
Obras de conservação no Centro de Saúde da Senhora da Hora Renovação/ Remodelação 24.600,00 €         2018
Oficinas Renovação/ Remodelação 49.200,00 €         2018
Reestruturação da Ala O Renovação/ Remodelação 61.500,00 €         2018
Reestruturação da central de videovigilância do HPH Renovação/ Remodelação 12.300,00 €         2018
Reestruturação da unidade de diálise Renovação/ Remodelação 104.500,00 €       2018
Reestruturação de estruturas de ambulatório para possibilitar resposta face às necessidades clínicas actuais e dimensão da 
procura

Renovação/ Remodelação 123.000,00 €       2018-2019

Reorganização do Serviço de Farmácia, Serviço de Compras, Arquivo Clínico e do cais de carga do Serviço de Logística Renovação/ Remodelação 123.000,00 €       2018
Requalificação da rede de iluminação do parque de estacionamento Renovação/ Remodelação 49.200,00 €         2018
Requalificação dos Transformadores de Potência Renovação/ Remodelação 10.000,00 €         2019
Ressonância Magnética Substituição 799.500,00 €       2020
Revisão da estrutura dos WC´s das enfermarias que inclui a substituição dos pavimentos cerâmicos por pavimento em vinil, 
para resolver atuais problemas de danos da estrutura física e risco para a segurança dos doentes

Renovação/ Remodelação 348.533,78 €       2019-2020

Revisão de portas corta fogo do HPH, bem como substituição das barreiras anti-pânico Renovação/ Remodelação 9.225,00 €           2018
Revisão e melhoramento de coberturas e juntas de dilatação Renovação/ Remodelação 147.600,00 €       2019-2020
Sala de Rx da Urgência Substituição 184.500,00 €       2020
Substituição das Celas de Média Tensão, entrada energia MT Substituição 24.600,00 €         2018
Continuação da substituição de carros de alimentação Substituição 45.882,00 €         2018
Substituição de 2 monitores de sinais vitais da Obstetrícia Substituição 3.380,00 €           2018

Substituição de centrais de incêndio e respetivos detetores Substituição 30.750,00 €         2018-2019

Substituição de Centrifuga para Hematócritos 13.300 RPM da Neonatologia Substituição 1.600,00 €           2018
Substituição de elemento do sistema de monitorização da Câmara Hiperbárica Substituição 3.750,00 €           2018
Substituição de equipamento de fototerapia da Obstetrícia Substituição 4.040,00 €           2018
Substituição de estores no edifício Substituição 8.000,00 €           2018-2019
Substituição de Marquesa Ginecológica Hidráulica Substituição 2.700,00 €           2018
Substituição de mobiliário e equipamento diverso de gabinetes médicos e de enfermagem de ambulatório HPH+ACES Substituição 123.000,00 €       2018-2019
Substituição dos equipamentos AVAC dos internamentos - baterias Substituição 40.000,00 €         2018-2019
Substituição Quadros Comando 15 elevadores HPH Substituição 20.000,00 €         2018
Substituição UTAN da CONSULTA EXTERNA Substituição 49.200,00 €         2019
Substituir a cablagem da infraestrutra da rede de dados nas áreas mais criticas (a maioria da cablagem da distribuição 
horizontal tem mais de 20 anos), a qual já não tira partido das larguras de banda disponíveis atualmente pelos servidores e 
pelos equipamentos de comunicações, os quais vão evoluindo em função da maior exigência dos aplicacionais.

Substituição 307.500,00 €       2018-2019

Tomografia Computorizada Substituição 350.000,00 €       2018
Obra de nivelamento do acesso pedonal ao HPH Substituição 160.000,00 €       2018
Reorganização do acesso ao parque dos profissionais Substituição 35.000,00 €         2018
Substituição da caldeira do CS de Senhora da Hora Substituição 12.000,00 €         2018
Substituição da caldeira do CS de SM Infesta Substituição 12.000,00 €         2018
Foco portátil com bateria para o BOC Substituição 9.000,00 €           2018
Substituição das portas de entrada do átrio principal Substituição 17.839,00 €         2018
Substituição do teto do átrio principal Substituição 16.157,30 €         2018
Aquisição de carros de alimentação Substituição 257.000,00 €       2019-2020
Piso da cozinha Substituição           60.000,00 € 2018
Marmita 250 L Substituição 4.500,00 €           2018
Forno 10 Nível Substituição 9.500,00 €           2018
Plataforma de gestão de transporte e entregas de materiais (POD) Aquisição 50.000,00 €         2019-2020
Laser Argon Substituição 50.000,00 €         2018
Marquesa 200kg (2) 2018 Aquisição 25.000,00 €         2018-2019
Trem de Laparoscopia (UCA) Substituição 40.000,00 €         2018
Plataforma de Laser Vascular (Dermatologia) - Ellipsis Substituição 60.000,00 €         2019
Ecoendoscópio Substituição 125.000,00 €       2018
Sistema Anti-Rapto Obstetrícia e Neonatologia Aquisição 35.000,00 €         2018
Incubadoras Neonatolgoia Substituição 54.000,00 €         2018
Ecógrafo para DPN - Ginecologia Substituição 70.000,00 €         2018
Ecógrafo para a Cunsulta Externa Substituição 25.000,00 €         2018
Marquesas ginecologicas elétricas/triagem Urgência (três) Substituição 15.000,00 €         2018
Videogastroscópio para a Gastro Substituição 19.188,00 €         2018
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Anexo 1. Balanço 
  

 

Orçamento DGO / ACSS_31/12/2018 Previsão 31-12-2017 31/12/2016
Activo bruto Amort./Prov. Activo líquido Activo bruto Amort./Prov. Activo líquido Activo líquido

IMOBILIZADO

Bens de domínio público:

Terrenos e recursos naturais 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Edifícios 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
Imobilizações incorpóreas:

Despesas de instalação 172.344 172.344 0,00 172.344,00 172.344,00 0,00 -
172.344 172.344 0,00 172.344,00 172.344,00 0,00 -

Imobilizações corpóreas:
Terrenos e recursos naturais 8.488.200 0 8.488.200,00 8.488.200,00 0,00 8.488.200,00 8.488.200 

Edifícios e outras construções 55.603.749 19.505.472 36.098.276,41 54.689.594,11 19.184.792,16 35.504.801,95 36.541.896 

Equipamento básico 30.877.017 28.003.137 2.873.880,09 28.102.929,37 25.487.247,68 2.615.681,69 2.280.534 

Equipamento de transporte 885.429 800.812 84.617,56 848.332,54 767.260,21 81.072,33 113.593 

Ferramentas e utensílios 728.217 611.127 117.090,84 728.217,40 611.126,56 117.090,84 155.098 

Equipamento administrativo e informático 11.875.163 11.404.187 470.975,80 11.403.301,02 10.951.039,53 452.261,49 570.976 

Outras imobilizações corpóreas 347.844 322.463 25.381,74 345.045,72 319.868,19 25.177,53 35.182 

Imobilizações em curso de Imobilizações Corpóreas 68.289 - 68.289,00 68.289,00 0,00 68.289,00 268.538 

108.873.909 60.647.198 48.226.711,44 104.673.909,16 57.321.334,33 47.352.574,83 48.454.017 

Investimentos Financeiros:

Outras aplicações financeiras (FCT ou ME) 136.963 - 136.963,00 102.495,00 0,00 102.495,00 68.027 

136.963 0 136.963,00 102.495,00 0,00 102.495,00 68.027 

CIRCULANTE

Existências:

Matérias primas, subsidiárias e de consumo 2.061.151 280.567 1.780.584,16 3.504.251,52 215.618,60 3.288.632,92 4.798.241 

2.061.151 280.567 1.780.584,16 3.504.251,52 215.618,60 3.288.632,92 4.798.241 

Dívidas de terceiros  -  Curto prazo:

Clientes c/c, utentes c/c e instituições Min. Saúde 39.432.211 39.432.211,30 32.287.128,03 32.287.128,03 26.817.736 

Clientes e utentes de cobrança duvidosa 4.645.564 4.290.261 355.302,99 4.863.869,29 4.491.869,79 371.999,50 388.696 

Adiantamentos a fornecedores 15.660 15.660,00 78.780,00 78.780,00 141.900 

Adiantamentos a fornecedores imobilizado - 0,00 0,00 0,00 -

Estado e outros entes Públicos 650.000 650.000,00 685.902,57 685.902,57 628.246 

Outros devedores 4.129.523 4.129.522,71 4.700.314,86 4.700.314,86 4.750.437 

48.872.958 4.290.261 44.582.697,00 42.615.994,74 4.491.869,79 38.124.124,95 32.727.015 

Títulos Negociáveis

Outras aplicações de tesouraria -

-

Depósitos em instituições financeiras e caixa:

Conta do Tesouro 1.800.000 1.800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 76.158 

Depósitos em instituições financeiras 20.000 20.000,00 20.000,00 20.000,00 86.371 

Caixa 2.000 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.936 

1.822.000 0 1.822.000,00 1.222.000,00 0,00 1.222.000,00 165.465 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Acréscimos de proveitos 38.512.202 38.512.202,38 40.002.917,84 40.002.917,84 35.642.497 

Custos Diferidos 5.000 5.000,49 4.500,66 4.500,66 39.992 

38.517.203 0 38.517.202,87 40.007.418,50 0,00 40.007.418,50 35.682.489 

                    Total de amortizações 60.819.542 57.493.678,33

                    Total de Provisões 4.570.828 4.707.488,39

                    Total do activo 200.456.527,77 65.390.369,30 135.066.158,47 192.298.412,92 62.201.166,72 130.097.246,20 121.895.253 

Activo
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OE DGO/ACSS Previsão Real
Notas 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

FUNDOS PRÓPRIOS

Património 2.32 33.854.419,00 33.854.419,00 33.854.419 

Reservas:

Doações 2.035.318,00 2.003.799,00 1.972.280 

Reservas decorrentes da transferência de activos 55.878.559,00 55.878.559,00 55.878.559 

Resultados transitados -88.353.760,54 -69.942.053,00 (64.481.211)

Resultado líquido do exercício 2.2 -21.680.373,31 -18.411.707,54 (5.460.842)

Total dos Fundos Próprios 2.32 -18.265.837,85 3.383.016,46 21.763.205 

PASSIVO

Provisões para riscos e encargos 2.2 2.654.193,00 2.328.598,00 2.003.003 

2.654.193,00 2.328.598,00 2.003.003 

Dívidas a terceiros - Curto prazo:

Adiantamento de clientes, utentes e Inst. MS 35.890.534,00 35.890.534,00 32.202.629 

Fornecedores, c/c 78.746.602,00 58.623.198,00 40.499.794 

Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 8.176.742,57 7.036.656,29 5.896.570 

Fornecedores de imobilizado, c/c 2.999.966,33 455.264,71 789.535 

Estado e outros entes públicos 1.700.000,00 1.166.443,00 208.263 

Outros credores 68.161,00 69.013,00 69.865 

127.582.005,90 103.241.109,00 79.666.656 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Acréscimos de custos 17.495.826,00 15.249.816,00 14.003.806 

Proveitos diferidos 5.599.971,41 5.894.706,75 4.458.583 

23.095.797,41 21.144.522,75 18.462.389 

Total do Passivo 153.331.996,31 126.714.229,75 100.132.048 

Total dos fundos próprios e do passivo 135.066.158,47 130.097.246,21 121.895.253 

Fundos Próprios e Passivo
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Anexo 2. Demonstração de resultados 
 

  

euro

Previsão Previsão Real
Var Prev. 2018 / Prev. 

2017

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 Abs. %
Custos e Perdas:

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas
Matérias de consumo 32.973.353 30.956.749 27.006.160 2.016.605 7%

Fornecimentos e serviços externos 24.645.458 23.307.048 22.865.141 441.907 2%
Custos com o pessoal 75.771.216 75.393.826 71.183.565 4.210.260 6%

Remunerações 61.311.797 61.105.206 57.752.497 3.352.709 6%
Encargos sociais 14.459.419 14.288.620 13.431.068 857.552 6%
 Pensões - - - - -
 Outros 14.459.419 14.288.620 13.431.068 857.552 6%

Amortizações do Exercício 3.399.952 2.484.343 2.524.251 (39.908) (2%)
Provisões do Exercício 536.579 614.282 703.237 (88.955) (13%)

Outros custos e perdas operacionais 65.112 45.608 31.947 13.662 43%
(A) 137.391.671 132.801.856 124.314.301 8.487.556 7%

Custos e Perdas Financeiras 13.868 13.643 13.422 221 2%
(C) 137.405.539 132.815.499 124.327.723 8.487.776 7%

Custos e Perdas Extraordinárias 1.247.348 1.284.230 1.524.083 (239.853) (16%)
(E) 138.652.887 134.099.729 125.851.806 8.247.923 7%

Imposto sobre Rendimentos do Exercício 32.911 32.911 36.180 (3.269) (9%)
(G) 138.685.798 134.132.640 125.887.986 8.244.654 7%

Resultado Líquido do Exercício (21.680.373) (18.411.708) (5.460.842) (12.950.866) 237%
Total 117.005.425 115.720.933 120.427.144 (4.706.211) (4%)

Proveitos e Ganhos:
Vendas e prestações de serviços

Vendas 414 414 517 (103) (20%)
Prestações de serviços 113.939.348 113.182.593 117.564.906 (4.382.312) (4%)

Proveitos suplementares 1.412.316 1.465.352 1.560.430 (95.078) (6%)
Transferências e Subsídios Correntes Obtidos 759.444 117.546 114.572 2.975 3%
Outros proveitos e ganhos operacionais 165.346 220.866 278.234 (57.369) (21%)

(B) 116.276.867 114.986.771 119.518.658 (4.531.888) (4%)

Proveitos e ganhos financeiros 66.427 66.427 39.029 - -
(D) 116.343.294 115.053.198 119.557.687 (4.504.489) (4%)

Proveitos e ganhos extraordinários 662.131 667.735 869.457 (201.722) (23%)
(F) 117.005.425 115.720.933 120.427.144 (4.706.211) (4%)

Resultados:
Resultados Operacionais (B) - (A) (21.114.804) (17.815.086) (4.795.643) (13.019.443) 271%
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A) 52.559 52.784 25.606 27.177 106%
Resultados Correntes (D) - (C) (21.062.245) (17.762.302) (4.770.036) (12.992.266) 272%
Resultados Extraordinários (F-D) - (E-C) (585.217) (616.494) (654.626) 38.131 (6%)
Resultados Antes de Imposto (F) - (E) (21.647.462) (18.378.796) (5.424.662) (12.954.134) 239%
Imposto sobre Rendimentos do Exercício (G) 32.911 32.911 36.180 (3.269) (9%)
Resultados Líquido do Exercício (F) - (E) (21.680.373) (18.411.708) (5.460.842) (12.950.866) 237%

Demonstração dos Resultados
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Anexo 3. Demonstração de fluxos de caixa 
 

 

 

  

Notas a observar:  

 

1. As contas encontram-se representadas sob o referencial contabilístico POCMS. Pese embora 

a entrada em vigor em 2018 do regulamentado no Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de 
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setembro, as contas que foram objeto de parecer por parte do Fiscal Único da ULSM em 

agosto de 2017 e, aprovadas por parte da Direção Geral do Orçamento, são as que aqui 

apresentamos. Mais se informa que o Conselho Fiscal da ULSM só foi nomeado em janeiro de 

2018, aguardando-se igualmente a nomeação do Fiscal Único; 

 

2. A adaptação informática para o referencial contabilístico SNC-AP, em conformidade com o 

Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, encontra-se em curso; 

 
3. As contas apresentadas são igualmente as reportadas na plataforma SIRIEF; 

 

4. Não é possível apresentar uma estimativa orçamental para os anos de 2019 e 2020, 

considerado que não existem orientações Tutelares setoriais sobre esta matéria para 

aqueles exercícios económicos; 

 

5. As contas do exercício de 2016 ainda não se encontram aprovadas por parte da Tutela. A 

última aprovação de contas por parte da Tutela respeita ao ano de 2012. 
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Anexo 4. Declaração de conformidade 
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Anexo 5. Parecer do Fiscal Único sobre as demonstrações financeiras previsionais 
2017/2018 
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