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Síntese (Sumário Executivo) 

A síntese ou sumário executivo deve permitir a fácil perceção do conteúdo do relatório e, em 
particular, mencionar as alterações mais significativas em matéria de Boas Práticas de 
Governo Societário adotadas em 2020. 

Da mesma constará a informação seguinte: 

CAPÍTULO II do RJSPE – Práticas de bom governo sim não data 

Artigo 43.º 

apresentou plano de atividades e orçamento para 2020 adequado 

aos recursos e fontes de financiamento disponíveis 
x   

obteve aprovação pelas tutelas setorial e financeira do plano de 

atividades e orçamento para 2020 
 x  

Artigo 44.º 

divulgou informação sobre estrutura acionista, participações 

sociais, operações com participações sociais, garantias 

financeiras e assunção de dívidas ou passivos, execução dos 

objetivos, documentos de prestação de contas, relatórios 

trimestrais de execução orçamental com relatório do órgão de 

fiscalização, identidade e curriculum dos membros dos órgãos 

sociais, remunerações e outros benefícios 

x   

Artigo 45.º 

submeteu a informação financeira anual ao Revisor Oficial de 

Contas, que é responsável pela Certificação Legal das Contas da 

empresa 

x   

Artigo 46.º 
elaborou o relatório identificativo de ocorrências, ou risco de 

ocorrências, associado à prevenção da corrupção, de 2020 
x   

Artigo 47.º adotou um código de ética e divulgou o documento x   

Artigo 48.º 
tem contratualizada a prestação de serviço público ou de 

interesse geral, caso lhe esteja confiada 
x   

Artigo 49.º prosseguiu objetivos de responsabilidade social e ambiental  x   

Artigo 50.º 
implementou políticas de recursos humanos e planos de 

igualdade 
x   

Artigo 51.º 

evidenciou a independência de todos os membros do órgão de 

administração e que os mesmos se abstêm de participar nas 

decisões que envolvam os seus próprios interesses 

x   

Artigo 52.º 

evidenciou que todos os membros do órgão de administração 

cumpriram a obrigação de declararem as participações 

patrimoniais e relações suscetíveis de gerar conflitos de 

interesse ao órgão de administração, ao órgão de fiscalização e 

à IGF  

x   

Artigo 53.º 

providenciou no sentido de que a UTAM tenha condições para 

que toda a informação a divulgar possa constar do sítio na 

internet da Unidade Técnica 

x   

Artigo 54.º 

apresentou o relatório do órgão de fiscalização em que é aferido 

constar do relatório anual de práticas de governo societário 

informação atual e completa sobre todas as matérias tratadas no 

Capítulo II do RJSPE (boas práticas de governação) 

x   
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Criada pelo Decreto-Lei n.º 207/99 de 9 de junho de 1999, a ULSM 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.  

 

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. 

 

Em resultado da publicação dos estatutos por via do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, a ULSM criou um novo 

Regulamento Interno, o qual está a aguardar homologação por parte da Tutela, entrou em vigor, no dia 17/11/2020. Foi 

divulgado a todos os profissionais através do Boletim Informativo nº 31/2020 de 16/11/2020. 

 Encontra-se disponível para consulta na intranet: http://www.ulsm.dom/ulsm/Pages/Documentos.aspx 

 

 

O Acordo Modificativo ao Contrato-Programa de 2020 data de 15 de julho de 2020, com efeitos a 1 de janeiro de 2020. 

 

Em janeiro de 2019, foi nomeado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2019 o Prof. Doutor António Taveira 

Gomes para Presidente do Conselho de Administração com efeitos a partir de 18/01/2019, em acumulação com a Direção 

Clínica. 

Por despacho conjunto de Sua Excelência a Ministra da Saúde e do Exmo. Senhor Secretário de Estado do Tesouro, 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 

2020-2022, com efeitos a 31 de julho de 2020: 

 

 Presidente do Conselho de Administração – António Taveira Gomes; 

 Vogal do Conselho de Administração e Diretora Clínica – Ana Cristina Gotelib da Costa Veloso; 

 Vogal do Conselho de Administração e Enfermeiro Diretor – Renato Joaquim da Rocha Barros; 

 Vogal do Conselho de Administração - Maria Beatriz da Silva Duarte Vieira Borges; 

 Vogal do Conselho de Administração - Carlos Manuel Amorim da Mouta; 

 Vogal do Conselho de Administração – Catarina Isabel de Aguiar Diogo. 

 

Em 2020 o ROC manteve a sua atividade para a qual foi designado através do Despacho conjunto das Finanças e Saúde de 

6 de novembro de 2018, para o triénio 2018-2020.  

 

A política remuneratória dos órgãos socias da ULSM encontra-se em conformidade com as orientações legais em vigor.  

 

O capital social da ULSM é de 50.200.000€, tendo sido objeto de aumento em 05/01/2018 no valor de 16.345.581€, por via do 

Despacho nº 1265/17 de Sua Exa. o Senhor Secretário de Estado do Tesouro. 

 

 

http://www.ulsm.dom/ulsm/Pages/Documentos.aspx
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I. Missão, Objetivos e Políticas  

1. Indicação da missão e da forma como é prosseguida, assim como da visão e dos valores 
que orientam a empresa (vide artigo 43.º do RJSPE). 

 

 

A ULSM, E.P.E. é uma pessoa coletiva de direito público, de natureza empresarial, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, nos termos do regime jurídico do setor público empresarial. 

 

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) tem como missão 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 de todo o ciclo vital, criando um forte sentido de vinculação 

e confiança nos colaboradores (as) e nos (as) utentes. 

 

A visão da ULSM consubstancia-se num modelo de excelência e de referência, na promoção da saúde, na prevenção da 

doença e na prestação de cuidados de saúde integrados, centrados na pessoa e na comunidade. 

 

A ULSM e todos os seus profissionais orientam o exercício da sua atividade pelos seguintes valores e princípios: valor 

primordial da vida e dignidade da pessoa humana; atitude de serviço; competência; eficiência; equidade; acessibilidade; 

integridade; qualidade, responsabilidade, igualdade e não descriminação. 

 

A ULSM tem por objeto principal a prestação de cuidados de saúde a todos os (as) cidadãos (ãs) em geral, designadamente: 

 

a)  Aos (às) utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS); 

b) 0 Às entidades externas que com ela contratualizem a prestação de cuidados de saúde; 

c)  Aos (às) cidadãos (ãs) estrangeiros (as) não residentes no âmbito da legislação nacional e internacional em vigor. 

 

A ULSM também tem por objeto: 

 

a) Assegurar as atividades de serviços operativos de saúde pública e os meios necessários ao exercício das 

competências da autoridade de saúde na área geográfica por ela abrangida; 

b) Desenvolver atividades de investigação, formação e ensino, sendo a sua participação na formação de profissionais 

de saúde dependente da respetiva capacidade formativa, podendo ser objeto de contratos-programa em que se 

definam as respetivas formas de financiamento. 

 

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: 

 

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 ULSM, 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 do concelho de Matosinhos; 
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d) Assegurar a prestação de cuidados de saúde primários, diferenciados e continuados, de forma integrada, 

consubstanciando um continuum de cuidados centrados na pessoa do utente; 

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. 

 

A ULSM é constituída pelas seguintes unidades de prestação de cuidados:  

 

a) Agrupamento de Centros de Saúde de Matosinhos - ACES; 

b) Hospital Pedro Hispano – HPH. 

 

A ULSM é responsável pelos cuidados de saúde da população do concelho de Matosinhos, num total de 175.478 habitantes 

(Censos 2011), sendo que o HPH é igualmente hospital de referência direta para os habitantes dos concelhos de Póvoa de 

Varzim e Vila do Conde. 

 

 

2. Indicação de políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia definida 
(vide artigo 38.º do RJSPE), designadamente:  

 

Análise SWOT 

 

Oportunidades 

 

 Novo modelo de gestão autónoma e da restituição da autonomia atribuído pelo Ministério da Saúde a um grupo de 11 

instituições, onde se inclui a ULS de Matosinhos; 

 Reconhecimento por parte da Tutela do elevado passivo da ULSM, consubstanciado no aumento de Capital realizado 

em finais de 2017 no valor de 16 M€ e pelo reforço da tesouraria no ano de 2018, 2019 e 2020 em 21 M€, 11,5 M€ e 

13 M€, respetivamente, para cobertura de prejuízos transitados, reforços estes que permitiram reduzir o valor da dívida 

total a fornecedores externos; 

 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 através da plataforma SIGA; 

 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, potenciando a excelência ao nível 

dos restantes serviços da ULSM; 

 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 e desenvolvimento de sinergias com a autarquia e comunidade local para a promoção da saúde dos 

cidadãos de Matosinhos; 

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

 Realização de investimentos 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; 

 Possibilidade da constituição do Centro de Referência de Medicina Hiperbárica, com linha de financiamento autónomo; 

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

 

Ameaças 

 

 A pandemia COVID-19 e os seus efeitos quer em termos de saúde pública, oferta assistencial, e 

condicionamento dos espaços, equipamentos e recursos humanos da ULSM; 

 Modelo de financiamento vigente desajustado da realidade e contexto assistencial e qualidade de cuidados da 

ULSM, impossibilitando a obtenção de resultados operacionais positivos;  

 Dívida total acumulada transitada, a qual inviabiliza o plano de autonomia, desde logo porque compromete o 

exercício orçamental previsto para cada ano; 

 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; 

 Fecho tardio dos Contratos-Programa (CP) por parte da Tutela, gerando atrasos no apuramento do 

cumprimento dos mesmos e, consequentemente, no pagamento do valor de financiamento remanescente 

(diferença entre o montante de financiamento definido em sede de CP e os duodécimos pagos ao longo do 

ano); 

 Novos tempos máximos de resposta garantida (TMRG), por força da entrada em vigor da Portaria nº 153/2017, 

de 4 de maio; 

 O sistema Livre Acesso e Circulação de Utentes no SNS (LAC) aprovado pelo Despacho n.º 5911-B/2016, de 

3 de maio veio intensificar a pressão sobre a procura dos cuidados de saúde da ULSM, situação que aliada ao 

agravamento dos TMRG e à escassez de recursos humanos é indutora de maiores custos; 

 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; 

 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, em especial, na área materno-infantil; 

 Forte atratividade em algumas áreas profissionais para o setor privado; 

 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 



 

                                                                                                   8/83 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 

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); 

 Instabilidade dos sistemas de informação e plataformas informáticas nacionais; 

 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. 

 

 

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; 

 Bom nível de eficiência comprovado pelo indicador “gasto operacional por doente padrão”, onde a ULSM 

alcança o melhor rácio entre as ULS existentes atualmente; 

 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; 

 Experiência no desenvolvimento de processos de integração dos sistemas de informação; 

 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 

 

 Elevada dependência do financiamento no âmbito do contrato-programa; 

 Insuficiente integração clínica entre os vários níveis de cuidados; 

 Equipas afetas às áreas clínicas encontram-se no seu ponto ótimo para fazer face às necessidades, contudo, 
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tratando-se de equipas jovens e maioritariamente do género feminino persiste um risco elevado de ausências 

as quais, a verificarem-se, podem colocar em causa a garantia de prestação de cuidados dentro dos rácios 

mínimos definidos; 

 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; 

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

ambulatório. 

 

 

Eixos Estratégicos e Linhas de Ação/Objetivos 

 

 

Fonte: Plano de Atividades 2020-2021 

 

 

Eixo Estratégico 1  

Aproveitar o novo modelo de gestão e restituição de autonomia a atribuir pela Tutela para potenciar a qualidade e 

competitividade da ULSM, no sentido de melhor satisfazer as necessidades dos Utentes, rentabilizando de forma eficiente os 

recursos atuais e futuros e a capacidade instalada. 

 

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. 

 

 

ANÁLISE INTERNA ANÁLISE EXTERNA

FORÇAS OPORTUNIDADES

Enfrentar... Aproveitar...

1. ... o novo modelo de gestão e restituição de autonomia a atribuir pela Tutela 

para potenciar a qualidade e competitividade da ULSM, no sentido de melhor 

satisfazer as necessidades dos Utentes, rentabilizando de forma eficiente os recursos 

atuais e futuros e a capacidade instalada

4. Criar o centro de excelência da Medicina Hiperbárica;

5. ... 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.

FRAQUEZAS AMEAÇAS

Melhorar… Empreender...

6. … as medidas de captação da população da área de influência da ULSM, através 

de cuidados de maior proximidade e informação corporativa

7. … as medidas para incrementar receitas extra contrato-programa, atenuando o 

impacto das reduções orçamentais

3. ... a melhoria quantitativa e qualitativa da informação assimilada pelos utentes, 

através da oferta verticalizada e qualidade dos serviços, incrementando a fidelização 

dos utentes

9. … as políticas de recursos humanos reforçando a motivação e comprometimento 

dos profissionais com os novos desafios

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

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

SWOT
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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. 

 

Eixo Estratégico 4  

Criar o centro de excelência da Medicina Hiperbárica. 

 

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. 

 

Eixo Estratégico 6   

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

informação corporativa. 

 

Eixo Estratégico 7  

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

 

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. 

 

Eixo Estratégico 9 

Empreender políticas de recursos humanos reforçando a motivação e comprometimento dos profissionais com os novos 

desafios. 

 

 

a) Objetivos e resultados definidos pelos acionistas relativos ao desenvolvimento da 
atividade empresarial a alcançar em cada ano e triénio, em especial os económicos e 
financeiros; 

 

A Tutela financeira da ULSM é o Ministério das Finanças e a Tutela sectorial corresponde ao Ministério da Saúde. 

A situação de Emergência de Saúde Pública de âmbito Internacional com que nos deparamos teve impacto imediato na 

atividade programada e não programada realizada pelos estabelecimentos de saúde e serviços do SNS. Neste contexto, foram 

estabelecidas orientações para a renegociação dos compromissos assistenciais e económico-financeiros.  

Tendo em conta estas circunstâncias, foi assinado o Acordo Modificativo ao Contrato-Programa de 2020 da ULSM, assinado a 

15 de julho de 2020, o qual prevê um valor de capitação de 135.524.381€, correspondente ao valor per capita da população 

residente, no qual está incluído 1.946.792 €, valor específico relativo à formação de internos.  
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b) Grau de cumprimento dos mesmos, assim como a justificação dos desvios 
verificados e das medidas de correção aplicadas ou a aplicar. 

 

As orientações específicas de gestão são as previstas no Contrato Programa 2017-2019, celebrado entre a ULSM e o Ministério 

da Saúde. Os objetivos de gestão e as respetivas metas constam do mesmo Contrato Programa e respetivo Acordo Modificativo 

assinado em 2020, nomeadamente no que diz respeito à prestação de serviços e cuidados de saúde, em termos de produção 

contratada e respetiva remuneração, incentivos institucionais atribuídos em função do cumprimento dos objetivos de qualidade 

e eficiência e orçamento económico-financeiro.  

 

A metodologia de contratualização estabelece que 10% do valor capitacional atribuído em sede de contrato-programa encontra-

se indexado ao cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência e sustentabilidade económico-financeira. Estes objetivos 

estão divididos da seguinte forma: 

 4% estão indexados ao cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência do âmbito dos cuidados de saúde 

primários; 

 3% estão indexados ao cumprimento de objetivos dos cuidados de saúde hospitalares; 

 2% estão indexados ao cumprimento de objetivos relativos a internamentos, consultas hospitalares e urgências 

evitáveis; 

 1% estão indexados ao cumprimento de objetivos de sustentabilidade económico-financeira. 

 

O Conselho de Administração da ULSM empreendeu todos os esforços possíveis e que dependem da sua gestão diária, para 

atingir as metas previstas nesta área da sustentabilidade económico-financeira, no entanto, as metas negociadas com a Tutela 

estão a ser objeto de redefinição / negociação considerando a atual pandemia COVID-19 e todos os constrangimentos e 

condicionalismos decorrentes da mesma. 

 

 

3. Indicação dos fatores críticos de sucesso de que dependem os resultados da empresa. 

 

O setor da Saúde encontra-se em permanente mutação, facto que combinado com a difícil conjuntura económico-financeira e 

as exigências e necessidades em saúde da população, decorrentes de multicomorbilidades, envelhecimento, aparecimento de 

novas terapêuticas e o significativo desenvolvimento dos sistemas de informação, são fatores que exigem uma rápida e 

crescente adaptação por parte das Instituições que prestam cuidados de saúde, situação a que a ULSM não é alheia. 

No âmbito de uma gestão responsável, e focada na sua Visão, a ULSM propõe-se concretizar com elevados níveis de eficiência 

e qualidade, os eixos estratégicos preconizados no seu Plano de Atividades anual, alinhado com as orientações da Tutela. 

Enquanto Unidade Local de Saúde, a integração de cuidados assume-se como atuação principal no dia-a-dia da Instituição. 

Na concretização da sua Missão, a integração de cuidados na ULSM é uma realidade que culmina na integração e articulação 

entre diversos intervenientes, desde a área da saúde, às autarquias e outras estruturas de apoio social, com o objetivo de 

eficazmente promover a saúde e prevenir doenças evitáveis na população que a ULSM serve, com elevados níveis de 

satisfação e qualidade. 

No plano económico-financeiro, importa referir 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.  

O reconhecimento por parte das entidades Tutelares, do problema crónico de subfinanciamento que afeta a ULSM, grave e 

estrutural, desde 2008, é absolutamente fundamental. A situação já não é sustentável e a sua resolução, tem para a ULSM e 

finalmente para o SNS, carácter prioritário, emergente e inadiável e, para agravar esta situação, vivemos em 2020 uma crise 
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pandémica que, para além de ter exigido orientações centralizadas, exigiu soluções locais e regionais, com forte liderança e 

elevado nível de coordenação. 

 

 

4. Evidenciação da atuação em conformidade com as orientações definidas pelos 
ministérios setoriais, designadamente as relativas à política setorial a prosseguir, às 
orientações específicas a cada empresa, aos objetivos a alcançar no exercício da 
atividade operacional e ao nível de serviço público a prestar pela empresa (vide n.º 4 do 
artigo 39.º do RJSPE). 

 

No âmbito do cumprimento destas obrigações legais e estatutárias, a ULSM divulgou o ponto de situação das mesmas no 

Relatório & Contas de 2020:  

 

 

 

 

Cumprimento

S/N/N.A.

Objetivos de Qualidade CSP S 40,8%

Objetivos de Qualidade CSH N.A. Em negociação

objetivos relativos a internamentos, consultas hospitalares e urgências evitáveis N.A. Em negociação

Objetivos de sustentabilidade Económico-financeira N.A. Em negociação

objetivos de desempenho do serviço de urgência S 98,0%

Princípios Financeiros de Referência S

O Plano de Atividades e Orçamento de 2020 (PAO

2020-2021) tem presente os princípios e as

orientações veiculadas através dos seguintes

documentos: Perfil de Saúde de Matosinhos 2018-

2020; Despacho Conjunto das Finanças e Saúde de 4

de setembro de 2020; Termos de Referência para

contratualização de cuidados de saúde no SNS para

2020 – ACSS; Ofício Circular nº 4208 de 22 de

outubro de 2019, emitido pela Direção Geral do

Tesouro e Finanças.

-

Investimento S 31,9%

Consumos S 7,4%

Fornecimentos e Serviços Externos S 7,8%

Gastos com o pessoal S 1,6%

Grau de execução do orçamento carregado no SIGO/SOE S Despesa: 99% / Receita: 100%
Conta de Gerência submetida à DGO; 

capítulo 14, 1c) do R&C 2020

Gestão do Risco Financeiro N.A. N.A -

Limites de Crescimento do Endividamento N.A. N.A -

Evolução do PMP a fornecedores S 29,72

Divulgação dos Atrasos nos Pagamentos ("Arrears") S 7 568 027,32 €

i) Reduzir o Prazo Médio de Pagamentos, em conformidade com o disposto na RCM nº 34/2008, de 22 de Fevereiro e 

no despacho do Ministro de Estado e das Finanças nº 9870/2009, de 13 de Abril
S N.A

ii) Prosseguir o esforço no sentido de serem cumprIdas as metas de referência para a redução dos custos 

operacionais do sector da saúde
S N.A

iii) Cumprir integralmente o Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado, conforme disposto no artigo 89º, da Lei nº 

64-B/2011, de 30 de Dezembro
S N.A

Não atribuição de prémios de gestão S

Não foram atribuídos ao Conselho de Administração

quaisquer prémios de gestão, nos termos do definido

na Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro

-

CA - reduções remuneratórias vigentes em 2020 (se aplicável) S

Foram aplicadas aos elementos dos órgãos de gestão

as reduções remuneratórias previstas na Lei n.º 12-

A/2010, de 30 de junho; No caso dos gestores

públicos abrangidos pela cláusula travão do EGP, foi

feito o seu levantamento conforme determinado no

Decreto-Lei de Execução Orçamental (faseamento

definido na LOE 2018 e 2019)

-

Fiscalização (CF/ROC/FU) - reduções  remuneratórias vigentes em 2019 (se aplicável) S

Foram levantadas aos elementos dos órgãos de

fiscalização as reduções remuneratórias previstas na

Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho (de acordo com o

faseamento definido na LOE 2018 e 2019)

-

Auditor Externo - redução remuneratória vigentes em 2017 (se aplicável) NA N.A
A ULSM não dispõe de auditor 

externo

Não utilização de cartões de crédito S -

Não reembolso de despesas de representação pessoal S -

Valor máximo das despesas associadas a comunicações S
Desde 2019 o PCA abdicou da utilização de telemóvel

atribuído pela ULSM
-

Valor máximo de combustível e portagens afeto mensalmente às viaturas de serviço S
Desde 2019 os elementos do CA abdicaram da

utilização de viaturas
-

Objectivos de Gestão 

EGP - artigo 32º e 33.º do EGP  

Remunerações

De acordo com o estipulado no artigo 32.º do Estatuto

do Gestor Público, conforme republicado pelo Decreto-

Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, não há lugar à

utilização de cartões de crédito e outros instrumentos

de pagamento por parte dos gestores públicos da ULS 

de Matosinhos, que tenham por objeto a realização de

despesas ao serviço da empresa, bem como não se

verif icam reembolsos de quaisquer despesas que

caiam no âmbito do conceito de despesas de

representação pessoal, aos gestores públicos da

ULSM

Cumprimento das Orientações legais - 2020 Quantificação/Identificação
Justificação / Referência ao ponto 

do Relatório

Última aprovação de contas é de 

2012.

Capítulo 14, 1a) do R&C 2020 - 

Objetivos de Gestão

Metas a atingir constantes no PAO 2019

PRC

Recomendações do acionista na última aprovação de contas

Capítulo 14, ponto 4. do R&C 2020 - 

Objetivos de Gestão
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(continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumprimento

S/N/N.A.

Proibição de realização de despesas não documentadas ou confidenciais S - -

Elaboração e divulgação do relatório sobre as remunerações pagas a mulheres e homens S

http://w w w .ulsm.min-

saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-

gestao/

-

Elaboração e divulgação de relatório anual sobre prevenção da corrupção S

http://w w w .ulsm.min-

saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-

gestao/

-

Aplicação das Normas de contratação pública pela empresa S

A ULSM aplica as normas de contratação pública

vigentes em cada momento adaptando os seus

procedimento às mesmas sempre que necessário. O

procedimento a adotar é definido tendo em conta o

valor do contrato e/ou os critérios materiais aplicáveis.

Não foram celebrados contratos de valor superior a

5.000.000€. Foram remetidos a Tribunal de Contas

todos os contratos de valor superior a 350.000€ mas

nenhum atingiu os 5.000.000. 

A ULSM não é uma entidade vinculada ao SNCP, tendo 

aderido ao mesmo voluntariamente. Sempre que

aplicável, os procedimentos de aquisição são

baseados nos acordos quadro celebrados pelo SNCP,

gerido pela ESPAP

-

Aplicação das normas de contratação pública pelas participadas NA NA -

Contratos submetidos a visto prévio do TC S

Remetidos 4 procedimentos a Visto Prévio do TC, 

conforme  referenciado no ponto 11 - Contratação 

pública

-

- NA
Em 2020 o TC não realizou nenhuma auditoria à ULSM

-

N.º de Viaturas S -
O parque automóvel atual é de 39

viaturas

Gastos Operacionais das Empresas Públicas S PRC -

Contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria (artigo 49º do DLEO 2019) S - -

Disponibilidades e aplicações centralizadas no IGCP S 98,5%

Disponibilidades e aplicações na Banca Comercial S 1,5%

Juros auferidos em incumprimento da UTE e entregues em Receita do Estado NA -

(a) Indicar cada objetivo de gestão da empresa.

(b) Deverão ser indicadas também recomendações resultantes de auditorias transversais ao sector de atividade e/ou SEE.

Auditorias do Tribunal de Contas (b)

Contratação Pública

Cumprimento das Orientações legais - 2020 Quantificação/Identificação
Justificação / Referência ao ponto 

do Relatório

Promoção da igualdade salarial entre mulheres e homens - n.º 2 da RCM n.º 18/2014

Despesas não documentadas ou confidenciais- n.º 2 do artigo 16º do RJSPE e artigo 11.º do EGP

-

Princípio da Unidade de Tesouraria (artigo 28.º do DL 133/2013)

Parque Automóvel



 

                                                                                                   14/83 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 

II. Estrutura de capital 

1. Divulgação da estrutura de capital (consoante aplicável: capital estatutário ou capital 
social, número de ações, distribuição do capital pelos acionistas, etc.), incluindo 
indicação das diferentes categorias de ações, direitos e deveres inerentes às mesmas e 
percentagem de capital que cada categoria representa (vide alínea a) do n.º 1 do artigo 
44.º do RJSPE). 

 

 

O capital estatuário da Unidade Local de Saúde de Matosinhos publicado no mapa II do Anexo I do Decreto-Lei nº 18/2017 de 

10 de fevereiro, era de 33.854.419€. Contudo, em 29 de dezembro de 2017 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 

uma subscrição no montante de 16.345.581€ (realizado em 05/01/2018), pelo que o capital social da ULSM é de 50.200.000€.  

O capital estatutário da ULSM, EPE é 100% detido pelo Estado. 

 

2. Identificação de eventuais limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das ações. 

 

O capital estatuário da Unidade Local de Saúde de Matosinhos não se encontra representado por ações. 

 

3. Informação sobre a existência de acordos parassociais que sejam do conhecimento da 
empresa e possam conduzir a eventuais restrições. 

 

O Estado é o único acionista da ULSM e esta não celebrou qualquer espécie de acordos parassociais. 
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III. Participações Sociais e Obrigações detidas 

1. Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou coletivas (empresa) que, 
direta ou indiretamente, são titulares de participações noutras empresas, com indicação 
detalhada da percentagem de capital e de votos imputáveis, bem como da fonte e da 
causa de imputação nos termos do que para o efeito estabelece o Código das Sociedades 
Comerciais (CSC) no seu artigo 447.º (vide alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE). 

 

A ULSM e os seus órgãos sociais não são titulares de participações noutras entidades. 

 

2. Explicitação da aquisição e alienação de participações sociais, bem como da participação 
em quaisquer empresas de natureza associativa ou fundacional (vide alínea c) do n.º 1 do 
artigo 44.º do RJSPE). 

 

A ULSM é associada do SUCH – Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, com uma quotização mensal de 250€. 

 

 

3. Indicação do número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos de 
administração e de fiscalização, quando aplicável nos termos do n.º 5 do artigo 447.º do 
CSC. 

 

O titular do capital estatutário da ULSM é o Estado, conforme estipula o artigo 4º, do Anexo III, Capítulo I, do Decreto-Lei n.º 

18/2017, de 10 de fevereiro, o qual revogou o Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 183/2015, de 31 de agosto, com exceção dos nºs 1 e 

2 do artigo 1º. 

Os membros dos órgãos de administração da ULSM, o Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas, não detêm ações em 

entidades em relação de domínio ou de grupo. 

 

 

4. Informação sobre a existência de relações de natureza comercial entre os titulares de 
participações e a empresa. 

 

O titular do capital estatutário da ULSM é o Estado, conforme estipula o artigo 4º, do Anexo III, Capítulo I, do Decreto-Lei n.º 

18/2017, de 10 de fevereiro, o qual revogou o Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 183/2015, de 31 de agosto, com exceção dos nºs 1 e 

2 do artigo 1º. 

A ULSM estabelece com a Tutela, o Contrato-Programa, o qual define o plano de atividades da ULSM, no âmbito da prestação 

de serviços e cuidados de saúde e o pagamento das contrapartidas financeiras em função das condições previstas e dos 

resultados obtidos, firmados nesse mesmo contrato programa. 
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IV. Órgãos Sociais e Comissões 

A. Modelo de Governo 

A empresa deve apresentar um modelo de governo societário que assegure a efetiva 

separação entre as funções de administração executiva e as funções de fiscalização (vide 

n.º 1 do artigo 30.º do RJSPE). 

1. Identificação do modelo de governo adotado. 

 

 

Em 9 de junho de 1999 (Decreto-Lei n.º 207/99) foi criada a ULSM, primeira entidade jurídica que presta cuidados assistenciais 

de saúde primários e hospitalares, como consequência do reconhecimento do seguinte: 

  

 Exigências cada vez maiores das populações em matéria de acesso e satisfação das suas necessidades em saúde, 

com níveis de qualidade acrescidos, que impõem uma gestão integrada dos recursos existentes numa determinada 

circunscrição geográfica; 

 Indispensabilidade de proceder a uma reengenharia do sistema de saúde numa perspetiva organizacional, criando as 

condições de integração dos cuidados, coletivizando os problemas que cada nível de cuidados vem enfrentando 

sozinho, partilhando responsabilidades e recursos;  

 Necessidade de facultar a esta nova entidade a possibilidade de utilização de instrumentos, técnicas e métodos 

flexíveis e ágeis, próprios duma gestão do tipo empresarial. 

 

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. (ULSM), integrada no Serviço Nacional de Saúde, foi transformada em 

sociedade anónima em 10 de dezembro de 2002, mantendo as características atrás mencionadas. Em 7 de junho de 2005, é 

transformada em EPE, pelo Decreto-Lei nº 93/2005.  

 

Atualmente rege-se pelos estatutos publicados no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o qual revogou o Decreto-Lei 

n.º 233/2005, de 29 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de janeiro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 183/2015, de 31 de agosto, com exceção dos nºs 1 e 2 do artigo 1º. 

 

Em 31.12.2020 a ULSM incluía as seguintes unidades de prestação de cuidados1: 

 

 Agrupamento dos Centros de Saúde de Matosinhos (ACES Matosinhos); 

 Hospital Pedro Hispano (HPH). 

 

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

Doente Crónico Complexo, pela Equipa de Gestão de Altas e pela Equipa Coordenadora Local do Hospital Pedro Hispano. Os 

Cuidados Continuados trabalham em estreita colaboração com as unidades de saúde do ACES de Matosinhos. 

 

                                                           
1 A ULSM criou um novo Regulamento Interno, o qual está a aguardar homologação por parte da Tutela, entrou em vigor, no 

dia 17/11/2020. Foi divulgado a todos os profissionais através do Boletim Informativo nº 31/2020 de 16/11/2020. Encontra-se 

disponível para consulta na intranet: http://www.ulsm.dom/ulsm/Pages/Documentos.aspx 

 

 

http://www.ulsm.dom/ulsm/Pages/Documentos.aspx
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Em 2020, os órgãos da ULSM eram os seguintes: 

 Conselho de Administração; 

 Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas;  

 Conselho Consultivo. 

 

O Presidente do Conselho Consultivo é o Sr. Engº. Aires Henrique Couto Pereira, Presidente da Câmara Municipal da 

Póvoa de Varzim, nomeado para o cargo, pelo Conselho Metropolitano do Porto, na sua reunião de 30 de outubro de 

2020. As competências do Conselho Consultivo constam igualmente do DL 18/2017, de 10 de fevereiro, 

concretamente: 

 

a) Propor o desenvolvimento de estratégias de intervenção conjuntas e concertadas entre a ULS, E. P. E., e outros 

parceiros locais e comunitários com responsabilidade política e social no âmbito da saúde, nomeadamente promoção 

de hábitos de vida saudáveis, prevenção da doença e reintegração dos utentes na comunidade; 

 

b) Analisar os fatores sociais preponderantes que influenciam o estado de saúde da população e propor ações de 

intervenção da ULS, E. P. E., junto da comunidade, concertadas com outras organizações locais; 

 

c) Apreciar os planos de atividade de natureza anual e plurianual; 

 

d) Apreciar todas as informações que tiver por necessárias para o acompanhamento das atividades da ULS, E.P.E; 

 

e) Emitir recomendações tendo em vista o melhor funcionamento dos serviços a prestar às populações, tendo em conta 

os recursos disponíveis. 

 

Por força dos estatutos das Entidades Públicas Empresariais, publicados no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, a 

constituição dos órgãos sociais integra um Conselho Fiscal (CF) e Revisor Oficial de Contas (tratando-se de Entidade de 

Interesse Público, abrangida pela Lei nº 148/2015, de 9 de setembro). O CF 2018-2020 foi nomeado em 04/04/2018. 

 

A composição, competência e responsabilidade genéricas, a nomeação e a duração do mandato dos titulares dos órgãos são 

as previstas nos estatutos das Entidades Públicas Empresariais, publicados no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o 

qual revogou o Decreto-Lei nº 233/2005 de 29 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 12/2015 de 

26 de janeiro. 

O Conselho de Administração é coadjuvado pelos órgãos ou comissões de apoio técnico, cujos mandatos cessarão com o 

desse órgão. 

 

Salientamos que o Regulamento interno da ULSM, apesar de estar a aguardar homologação por parte da Tutela, entrou em 

vigor, no dia 17/11/2020. Foi divulgado a todos os profissionais através do Boletim Informativo nº 31/2020 de 16/11/2020. 

Encontra-se disponível para consulta na intranet: http://www.ulsm.dom/ulsm/Pages/Documentos.aspx. 

 

 

 

 

 

http://www.ulsm.dom/ulsm/Pages/Documentos.aspx
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B. Assembleia Geral 

1. Composição da mesa da assembleia geral, ao longo do ano em referência, com 
identificação dos cargos e membros da mesa da assembleia geral e respetivo mandato 
(data de início e fim). Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em 
reporte, a empresa deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou). 

 

Não Aplicável  

 

 

2. Identificação das deliberações acionistas que, por imposição estatutária, só podem ser 
tomadas com maioria qualificada, para além das legalmente previstas, e indicação 
dessas maiorias. 

 

Não Aplicável  

 

C. Administração e Supervisão  

 

1. Indicação das regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e 
substituição dos membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do 
Conselho de Administração Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão. 

 

A composição, competências e funcionamento do Conselho de Administração, estão reguladas na Lei e pelos artigos 9º, 10º, 

11º, 12º, 13º e 14º do Regulamento Interno da ULSM, sendo também aplicável o disposto no Estatuto do Gestor Público. 

 

 

2. Caracterização da composição, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do 
Conselho de Administração Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão, com 
indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, duração estatutária do 
mandato, número de membros efetivos, data da primeira designação e data do termo de 
mandato de cada membro. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em 
reporte, a empresa deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou). 

 

 

 

 

Mandato

Triénio 2017 a 2019 Presidente António Taveira Gomes R 23/2019 17/01/2019 N/a Vencimento Lugar de Origem

Triénio 2017 a 2019 Vogal Maria Beatriz Silva Duarte Vieira Borges R 106/2017 06/07/2018 N/a

Triénio 2017 a 2019 Vogal/ED Maria Margarida Leitão Filipe R 106/2017 06/07/2018 N/a Vencimento Lugar de Origem

Triénio 2017 a 2019 Vogal/DC António Taveira Gomes R 106/2017 06/07/2018 N/a Vencimento Lugar de Origem

Triénio 2017 a 2019 Vogal Teresa Cristina Vaz Fernandes R 106/2017 06/07/2018 N/a

Triénio 2017 a 2019 Vogal Carlos Manuel Amorim Mouta R 106/2017 06/07/2018 N/a

Triénio 2020 a 2022 Presidente António Taveira Gomes D 8005/2020 17/08/2020 N/a Vencimento Lugar de Origem

Triénio 2020 a 2022 Diretora Clínica Ana Cristina Gotelib Costa Veloso D 8005/2020 17/08/2020 N/a

Triénio 2020 a 2022 Enfermeiro Diretor Renato Joaquim Rocha Barros D 8005/2020 17/08/2020 N/a

Triénio 2020 a 2022 Vogal do CA Maria Beatriz Silva Duarte Vieira Borges D 8005/2020 17/08/2020 N/a

Triénio 2020 a 2022 Vogal do CA Carlos Manuel Amorim Mouta D 8005/2020 17/08/2020 N/a

Triénio 2020 a 2022 Vogal do CA Catarina Isabel Aguiar Diogo D 8005/2020 17/08/2020 N/a

N úmero  estatutário  mí nimo  e máximo  de membro s -  [número  mí nimo ] /  [número  máximo ]

Legenda: (1)  R eso lução  (R )  /  A ssembleia Geral (A G) /  D eliberação  Unânime p Escrito  (D UE) /  D espacho  (D )

  (2)  O/ D  – Origem /  D est ino

Remuneração

(Início-Fim) Forma (1) Data [Entidade pagadora]  (O/D) (2)
Cargo Nome

Designação
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3. Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de Administração2 e, 
relativamente aos membros não executivos, identificação dos membros que podem ser 
considerados independentes3, ou, se aplicável, identificação dos membros 
independentes do Conselho Geral e de Supervisão (vide artigo 32.º do RJSPE). 

 

Todos os membros do Conselho de Administração exercem funções executivas. 

 

4. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros, 
consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão 
e do Conselho de Administração Executivo. Deverão especificamente ser indicadas as 
atividades profissionais exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos (vide alínea j) do n.º 1 
do artigo 44.º do RJSPE). 

 

Os elementos curriculares de cada um dos membros do Conselho de Administração nomeados para o mandato 2020-2022, 

constam da respetiva legislação que os nomeou, os quais aqui reproduzimos: 

 

 

 Presidente do Conselho de Administração – António Taveira Gomes 

 

Data de Nascimento  

29-01-1962  

Habilitações Académicas 

 Licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), em 1986 com 16 valores; 

 Especialista de Cirurgia Geral desde 1996 (concluiu a especialidade com 19,8 valores);  

 Doutoramento em 2001 pela FMUP, aprovado por unanimidade (classificação máxima); 

 Assistente Graduado de Cirurgia Geral desde dezembro de 2005; 

 Assistente Graduado Sénior desde fevereiro de 2016; 

 Pós-graduação em Gestão Hospitalar em 2015. 

 

Atividade Profissional  

 Presidente do Conselho de Administração Unidade Local de Saúde de Matosinhos desde julho de 2020 e 

anteriormente, Presidente do Conselho de Administração desde janeiro de 2019, em acumulação com a Direção 

Clínica função para qual foi nomeado em janeiro de 2016; 

 Professor Associado Convidado a 30% de Cirurgia, na FMUP, tendo coordenado o ensino de cirurgia do 4º ano durante 

5 anos consecutivos; 

 Na FMUP foi vogal da Comissão Estatutária, Conselho Científico, Conselho Diretivo e vogal do Conselho de 

Representantes; 

                                                           

2 Conforme decorre da aplicação do n.º 1 do artigo 278.º e n.ºs 1 e 2 do artigo 407.º do CSC. 

3 A independência dos membros do Conselho Geral e de Supervisão e dos membros da Comissão de Auditoria afere-
se nos termos da legislação vigente. Quanto aos demais membros do Conselho de Administração, considera-se 
independente o que não esteja associado a qualquer grupo de interesses específicos na empresa nem se encontre em 
alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão. 
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 Na Ordem dos Médicos, fez parte da Comissão para as Carreira Médicas e do Conselho de Representantes; 

 Seguiu a carreira médica hospitalar e coordenou várias comissões hospitalares no Centro Hospitalar de S. João, onde 

foi diretor do Internato Médico durante 4 anos; 

 Chefiou uma equipa de urgência durante 5 anos até mudar para o Hospital Pedro Hispano, onde chefiou igualmente 

uma equipa de urgência. Neste hospital iniciou funções em 26 de abril de 2013 como diretor do Serviço de Cirurgia, e 

em março de 2014 foi nomeado cumulativamente diretor do Departamento de Cirurgia. 

 

Informações Adicionais 

 Orientou vários mestrandos, de mestrado integrado e científico, e um doutorando, com teses concluídas com a 

classificação máxima; 

 É autor ou coautor de 50 publicações indexadas em revistas internacionais, 30 das quais por extenso, e de mais de 

duzentas publicações em revistas com arbitragem científica não indexadas, 22 das quais por extenso; 

 Foi palestrante convidado mais de 40 vezes, em vários eventos, de índole científica, organizativa ou pedagógica; 

 Organizou ou coorganizou 8 congressos internacionais e venceu 4 prémios de mérito científico; 

 As áreas de maior dedicação são a cirurgia hepatobiliar e pancreática (com estágios de transplantação de fígado em 

Rennes, França) e a cirurgia endócrina. 

 

Diretora Clínica do CA – Ana Cristina Gotelib da Costa Veloso 

 

 

Data de Nascimento  

06-07-1969 

Habilitações Académicas 

 Licenciou-se em Medicina pelo Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto (ICBAS), 

em 1993 com 14 valores; 

 Especialista de Medicina Interna desde 2001 (concluiu a especialidade com 18,3 valores);  

 Assistente Graduado de Medicina Interna desde Agosto de 2016; 

 Pós-graduação de gestão em saúde pela AESE Business School – PADIS – Programa de Alta Direção das Instituições 

de Saúde em 2020. 

 

Atividade Profissional  

 Diretora Clínica do Conselho de Administração Unidade Local de Saúde de Matosinhos desde Agosto de 2020; 

 Adjunta da Direção Clínica da ULSM desde 2019;  

 Diretora do Internato Médico da ULSM desde 2012 até a data;  

 Chefe de uma Equipa de Urgência de 2014 até 2020; 

 Coordenadora de uma Ala do Internamento de Medicina Interna de 2012 a 2020, tendo substituído por diversas vezes 

a Direção do Serviço de Medicina Interna;  

 Elemento da Equipa de Cuidados Intermédios de Medicina/Polivalente de 2001 a 2012, tendo substituído por diversas 

vezes a Coordenadora da Unidade de Cuidados Intermédios;  

 Vogal da Comissão de Farmácia e Terapêutica da ULSM de 2011 a 2012;  
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 Desde a sua licenciatura que seguiu a carreira médica hospitalar, tendo iniciado funções como Assistente de Medicina 

Interna no Hospital Pedro Hispano em 2001 

 

Informações Adicionais 

 Presidente do Júri do Exame de Avaliação Final de Medicina Interna da 1ª época de 2020;  

 Orientadora de formação de diversos Internos de Formação Especifica de Medicina Interna; contribuiu também para 

a formação pré-graduada, tendo sido orientadora de diversos alunos da Faculdade de Medicina da Universidade do 

Porto; 

 Durante o seu percurso, teve atividade de docência, na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da 

Universidade do Porto;  

 Para além disso, participou em diversos estudos retrospetivos e prospetivos multicêntricos, tendo sido muitos deles 

apresentados em reuniões ou congressos científicos a nível nacional e internacional;  

 Participou ainda em ensaios clínicos multicêntricos na área do enfarte agudo do miocárdio e da dislipidemia;  

 É autora ou coautora de publicações indexadas em revistas nacionais e internacionais; 

 As áreas de maior dedicação são a área cardiovascular, com especial relevo para a Insuficiência Cardíaca, sendo um 

dos elementos da Clinica de IC do Hospital de Pedro Hispano. 

 

Enfermeira Diretora – Maria Margarida Leitão Filipe (até final de julho de 2020) 

 

Data de Nascimento  

01-11-1961 

Habilitações Académicas 

 Doutoramento em Enfermagem na Especialidade em gestão de Unidades de Saúde e Serviços de Enfermagem 

concluído em junho 2016 com nota final de 19 valores por unanimidade; 

 MBA em Gestão dos Serviços de Saúde na Universidade Lusíada do Porto, concluído em 2004 com nota final de 

16 valores; 

 Mestrado em Ciências de Enfermagem na Universidade do Porto, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, 

sob a orientação do Prof. Dr. Nuno Grande, concluído em 10 de março de 1997 com a classificação final de Muito 

Bom por unanimidade; 

 Curso de Enfermagem Geral, concluído em dezembro de 1984, na Escola de Enfermagem da Guarda, com nota 

final de 16 valores; 

 Curso de Especialização em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, concluído em dezembro de 1990, na 

Escola Superior de Enfermagem Cidade do Porto, com a nota final de 17 valores; 

 Formação Pedagógica de Formadores, Infeção hospitalar, Contratualização dos Serviços de Saúde, Sistemas 

Locais de Saúde, Gestão Estratégica de Saúde, Gestão de Cuidados, Cuidados Continuados, Qualidade dos 

serviços de saúde, inovação em saúde, Balanced Scorecard, entre outros; 

 Jornadas, Seminários, Congressos, Fórum, Conferências, Workshop, Simpósios, Encontros, nacionais e 

estrangeiros, essencialmente no âmbito das políticas de saúde, organização dos serviços e cuidados de saúde, 

novas tecnologias da informação e telecomunicação, cuidados continuados, parcerias sociais em saúde; 
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 Participou no Centenário do ICN em Londres em 1998, no 23º Congresso do ICN em Taipei/Taiwan em 2005, na 

Conferência do mesmo conselho em 2007 em Yokohama no Japão e no 24º Congresso em Durban na África do 

Sul em 2009; 

 Concluiu com mérito o Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde em 2008, promovido pela Escola de 

Direção e Negócios e a Clínica Universitária de Navarra; 

 Conclui com sucesso o Programa de Desenvolvimento de Liderança e Gestão para Enfermeiros em 2010, 

promovido pela Ordem dos Enfermeiros e o Conselho Internacional de Enfermeiros. 

 

Atividade Profissional  

 Desde 2020 Enfermeira gestora com funções de Direção no Departamento da Mulher, Criança e Jovem e no dos 

Cuidados Continuados 

 Desde 2014 Presidente do Conselho Geral da Escola Superior de Enfermagem do Porto 

 Desde junho 2008 – 2020 – Enfermeira Diretora da ULS de Matosinhos -; 

 2004-2007 – Presidente do Conselho Diretivo da Secção Regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros 

 Abril de 2002- fevereiro de 2004 – Supervisora na ULSM; 

 Setembro de 2001 – abril de 2002 – Assessora no Gabinete do Ministro da Saúde para a Área da Enfermagem; 

 Abril de 2000 – Enfermeira Supervisora na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, Direção de Enfermagem; 

 Junho de 1996 a março de 2000 – Vogal do Conselho de Administração da Administração Regional de Saúde do 

Norte; 

 Abril de 1993 a junho de 1996 – Enfermeira Especialista, Hospital Pedro Hispano, serviço de Obstetrícia; 

 Janeiro de 1992 a abril de 1993 – Enfermeira Especialista, Hospital de S. João, serviço de Obstetrícia; 

 Dezembro de 1990 a janeiro de 1992 – Enfermeira Especialista, Hospital Guarda, serviço de Obstetrícia;  

 Fevereiro de 1989 a dezembro de 1990 – Curso de Especialização em enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica; 

 Dezembro de 1988 a fevereiro de 1989 – Enfermeira, Hospital da Guarda, serviço de pneumologia; 

 Janeiro 1985 a dezembro de 1988 - Enfermeira, Centro de Saúde do Sabugal. 

 

Atividade de Docência e Investigação 

 Desde 2020 faz parte da Equipa de Investigação que estuda “PARTO E ALEITAMENTO MATERNO EM FILHOS DE 

MÃES INFETADAS POR SARS-CoV-2”, numa parceria com a Universidade de Minas Gerais e ULSM; 

 Orientadora da tese de mestrado “Qual o impacto económico da prevenção das quedas no contexto das equipas de 

cuidados continuados integrados (ECCI) ECCI): uma análise custo utilidade.” No âmbito da Dissertação de Mestrado 

em Gestão e Economia dos Serviços de Saúde de Bruno Venâncio; 

 Participou como investigadora na elaboração do Capítulo Acesso aos Cuidados de Saúde por pessoas dependentes 

no autocuidado, no âmbito do Relatório de Primavera 2015 intitulado Acesso aos cuidados de saúde. Um direito em 

risco? Do Observatório do Sistemas de Saúde; 

 Participou como perita no grupo de trabalho da ARSN na elaboração do documento “Manual de Procedimentos das 

ECCI” em 2013; 

 2007- 2010 – Docente da disciplina de gestão da qualidade e auditorias, no Mestrado de Gestão dos Serviços de 

Enfermagem da Universidade Católica (Porto e Lisboa); 

 Janeiro 2005 – Docente da disciplina de gestão, no curso de pós-licenciatura em especialização em enfermagem, da 

CESPU; 
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 Março de 2002 – fevereiro 2006- Regente e docente da disciplina de Enfermagem Obstétrica, no curso de Licenciatura 

em Enfermagem da Universidade Fernando Pessoa; 

Comissões e Grupos de Trabalho 

 Participou ou longo da sua carreira em várias comissões e grupos de trabalho, entre outros; 

 Membro do Conselho Geral da Escola Superior de Enfermagem do Porto, desde 2009-2014; 

 Membro da Assembleia Estatutária da Escola Superior de Enfermagem do Porto; 

 Membro da Comissão de Normalização de equipamentos e material de uso clínico da ULSM; 

 Membro da Comissão Técnica de Avaliação de Desempenho da Carreira de Enfermagem; 

 Membro da Comissão de Humanização da ULS Matosinhos; 

 Responsável pela implementação do Sistema de Informação em Enfermagem na ULS de Matosinhos; 

 Gestora do programa de Cuidados Continuados na Unidade Local de Saúde de Matosinhos 2001 2003; 

 Vogal da Comissão Externa de Avaliação do Ensino Superior no âmbito das Escolas Superiores de Enfermagem 2000-

2001; 

 Presidente da Comissão Regional da Saúde da Mulher e da Criança na ARSN 1996-2001. 

 

Informações adicionais 

Participação em Júris 

 Participou como vogal no júri para provas de defesa da dissertação do mestrado em Ciências de Enfermagem no 

Instituto de Ciências Biomédica Abel Salazar da Universidade do Porto em 4 junho de 2013; 

 Participou como vogal do júri para atribuição do Título de Especialista em enfermagem no Instituto de Viana do Castelo 

em outubro de 2012; 

 Participou como vogal do júri para atribuição do Título de Especialista em enfermagem na Escola superior de 

Enfermagem do Porto em dezembro de 2011 e maio e novembro de 2012. 

 

Comunicações Livres em Eventos Nacionais e Estrangeiros  

 Apresentou diversas comunicações em seminários, congressos, jornadas, nacionais e estrangeiro; 

 Apresentou na Universidade dos Açores no Pólo de Ponta Delgada em janeiro de 2015 uma comunicação intitulada 

Experiência de Integração de Cuidados na ULSM; 

 Apresentou no Fórum Integração de Cuidados: Encontro das ULS, que se realizou a 13 e 14 de abril de 2015 a 

comunicação intitulada Eficiência das ECCI da ULSM- Estudo Exploratório Correlacional; 

 Apresentou no III Encontro das Unidades de Cuidados na Comunidade/UCC cinco anos depois realizado a 15 e 16 

de janeiro de 2015 em Matosinhos a comunicação intitulada Contributos para um modelo de contratualização de 

cuidados em contexto domiciliário; 

 Apresentou no Fórum Internacional de Cuidados de Saúde ao Domicílio que se realizou de 8 a 9 de novembro 2013 

a comunicação intitulada Os custos financeiros nas ECCI; 

 Apresentou 1.º Congresso “SNS: Património de Todos” promovido pela Fundação- SNS que decorreu na Aula Magna 

da Reitoria da Universidade de Lisboa nos dias 27 e 28 de setembro de 2013 a comunicação intitulada Envelhecimento 

em Saúde; 
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 Apresentou no V Congresso Ibero-Americano de pesquisa Qualitativa em saúde que se realizou de 11 a 13 de outubro 

de 2012 em Lisboa a comunicação intitulada Do modelo de medição da performance organizacional ao modelo de 

contratualização de cuidados; 

 Apresentou no Iº Encontro das UCC do Porto Ocidental – Projetos de Intervenção Comunitária que se realizou nos 

dias 21 e 22 de setembro de 2012 no Porto a comunicação intitulada Contratualização/Custos nas ECCI; 

 Apresentou no XIII Pan American Nursing Research Colloquium que se realizou de 5-7 de setembro de 2012 em Miami 

a comunicação intitulada Avaliação de desempenho e sistema de custeio nas ECCI; 

 Apresentou IV Seminário Internacional de Investigação em Enfermagem que se realizou de 4-5 de maio de 2012 no 

Porto a comunicação intitulada Definição de uma estratégia para as ECCI;  

 Apresentou no Encontro de qualidade e segurança em Saúde da ULS da Guarda, realizado a 16 e 17 de maio de 

2014 na Guarda uma comunicação intitulada Gestão de topo versos segurança do doente: desafios para uma ULS- 

Realidade da ULS de Matosinhos; 

 Apresentou nas Conferências DECO- Convida, realizadas em 6 de junho de 2013 no Porto a comunicação intitulada 

Que saúde Pública. Cuidados Partilhados: Projetos, inovações e partilhas de boas práticas – ULSM; 

 Apresentou no II Congresso Internacional de Supervisão Clínica em Enfermagem que se realizou no Porto de 3-4 de 

maio de 2013 a conferência “Condições organizacionais para a Supervisão Clínica em Enfermagem”; 

 Apresentou No Ciclo de Conferências da DECO: política e Consumidores que se realizou a 10 de maio de 2012 em 

Lisboa a comunicação intitulada Cuidados Partilhados, projetos inovadores e partilha de boas práticas; 

 No 24º Congresso Internacional do Conselho Internacional de Enfermeiras em Durban em 2009, apresentou uma 

comunicação intitula “Mais informação - Sociedades mais Saudáveis”); 

 Conferencia Internacional do Conselho Internacional de Enfermeiras no Japão em 2007, apresentou uma 

comunicação intitulada “,Système d’information dans le métier infermier et le règlement professionnel au Portugal”. 

 

 

Publicações Cientificas 

 VENÂNCIO, Bruno; ALMEIDA, Álvaro; FILIPE, Margarida: O impacto económico da prevenção de quedas em idosos: 

uma análise custo-utilidade à intervenção das Equipas de Cuidados Continuados Integrados, J Brasil Economia da 

Saúde Novembro 2019; pág 34-41; 

 FILIPE, Margarida: VILELA, Carlos - A importância do Balanced Scorecard para os enfermeiros gestores: uma 

ferramenta de gestão da performance organizacional, Revista sinais vitais, nº 93, dezembro 2010 pág. 3-9; 

 VILELA, Carlos; FILIPE, Margarida – Adaptação e Validação da Escala das Capacidades da Inteligência Emocional 

em Enfermeiros. Revista Investigação em Enfermagem. Revista de Investigação em Enfermagem, nº 25 fevereiro 

2012. 

 

 

Enfermeiro Diretor – Renato Joaquim da Rocha Barros 

 

Data de Nascimento  

08-05-1965 

Formação Académica 

 2002- Mestrado em Ciências de Enfermagem, Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da 

Universidade do Porto.  
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 1997- Curso de Estudos Superiores Especializados em Enfermagem Médico-Cirúrgica (grau de licenciado em 

Enfermagem), Escola Superior de Enfermagem D. Ana Guedes, Porto. 

 1987- Curso Geral de Enfermagem, Escola de Enfermagem D. Ana Guedes, Porto. 

 

Formação Adicional 

 2007/2008- Programa de Liderança para a Mudança, International Council of Nurses e Ordem dos Enfermeiros, 

obtendo 261,5 International Continuing Nursing Education Credits. 

 2004- Curso de Gestão da Qualidade em Saúde, curso preparação para a acreditação da Joint Comission 

Internacional, Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde. 

 2005- Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, Quality View Consult, Certificado pelo Instituto 

do Emprego e Formação Profissional. 

 

Carreira Profissional de Enfermagem 

 Carreira profissional de Enfermagem no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) e nas instituições que 

precederam esta entidade pública empresarial: Centro Hospitalar do Vale do Sousa e Hospital Padre Américo/ 

Vale do Sousa.  

 2008/2020- Enfermeiro-Chefe (Enfermeiro Gestor, na nomenclatura vigente), com funções de gestão no 

Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica e Pediátrica, incluindo a Unidade Intermédia Polivalente e a Viatura 

Médica de Emergência e Reanimação. 

 2001/2007- Enfermeiro-Chefe do Serviço de Cirurgia Geral. 

 1988/2000- Enfermeiro Especialista de Enfermagem Médico-Cirúrgica (1998/ 2000), Enfermeiro Graduado 

(1996/1997) e Enfermeiro de Grau I (1988/1995), no Serviço de Cirurgia Geral. 

   

Atividades de Organização e Gestão no CHTS 

 

Missões Concluídas 

 

 2016/2020 - Coordenador da Comissão de Normalização de Consumos; 

 2013/2020 - Vogal da Direção do Departamento de Urgência, Emergência Medicina Intensiva e Anestesiologia; 

 2013/2020- Membro eleito da Comissão Executiva Permanente da Direção de Enfermagem; 

 2011/2020- Membro do Conselho Coordenador de Avaliação (SIADAP). 

 2019/2020- Coordenador do processo de candidatura a acreditação de idoneidade formativa do Serviço de 

Urgência Médico Cirúrgica, culminando com o parecer positivo pela Estrutura de Idoneidades da Ordem dos 

Enfermeiros; 

 1998/ 2020- Presidente ou Vogal de júris em diversos procedimentos concursais para admissão ou promoção 

da carreira especial de Enfermagem; 

 1998/ 2020- Presidente ou Vogal de diversos júris de concursos para aquisições de materiais e equipamentos. 

 1998/ 2018- Adjunto do Enfermeiro-Diretor; 

 1998/ 2015- Substituição do Enfermeiro-Diretor em ausências ou impedimentos; 

 2016- Membro da Comissão de Simplificação de Processos Internos; 

 2016- Vogal de júri em procedimento concursal para recrutamento de Assistentes Operacionais; 

 2012/ 2014- Coordenador do processo de candidatura a acreditação de idoneidade formativa da Unidade 

Intermédia Polivalente do Serviço de Urgência, culminando com o parecer positivo pela Estrutura de 

Idoneidades da Ordem dos Enfermeiros; 
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 2013- Colaborador da Direção-Geral da Saúde na construção da “Carta dos Direitos do Doente Internado”; 

 2011/ 2013- Membro do grupo de trabalho de análise e acompanhamento da ampliação do Serviço de Urgência 

Médico-Cirúrgica e Pediátrica; 

 2007/ 2008- Membro do Gabinete para a Garantia da Qualidade Assistencial; 

 2004- Grupo de trabalho de Gestão da Informação integrado no processo de acreditação pela JCI; 

 2004/ 2008- Coordenador de atividades de monitorização e processos de melhoria contínua de erros de 

medicação, quedas de doentes e úlceras de pressão; 

 2005/ 2008- Instrutor de dois processos de averiguações; 

 2003/ 2008- Membro da Comissão de Ética; 

 2000/ 2008- Coordenador do grupo de trabalho para a preparação e implementação da “Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem” (CIPE); 

 2004/ 2006- Membro do Grupo Coordenador do Processo de Acreditação pela Joint Commission International 

(JCI); 

 2004/ 2006- Representante da Administração na Comissão Técnica de Enfermagem; 

 2001/ 2004- Coordenador da atividade de Enfermagem do Departamento de Cirurgia; 

 2000- Membro do grupo de trabalho para a revisão do regulamento de visitas aos doentes internados; 

 1999/ 2004- Coordenador dos estágios de Enfermagem; 

 1998/ 2001- Coordenador do grupo de trabalho de revisão, escolha e instalação de todos os equipamentos do 

novo Hospital Padre Américo bem como todo o processo de transferência das antigas instalações; 

 1998/ 2000- Membro da Comissão de Enfermagem, na qualidade de Adjunto do Enfermeiro-Diretor. 

 

 

Ensino Superior 

 

 2007/2012- Professor-adjunto convidado da licenciatura em Enfermagem do Instituto Superior de Saúde do 

Alto Ave, com as funções de regente da unidade curricular de “Enfermagem Geriátrica e Gerontológica”, 

regente da unidade curricular “Ensino Clínico e Integração à Vida Profissional”, regente da unidade curricular 

“Seminários”, orientador de “Ensinos Clínicos/ Enfermagem Médico-cirúrgica I e II”. Colaborador na 

reorganização do plano de estudos do curso da licenciatura em Enfermagem na adaptação ao processo de 

Bolonha. 

 1998/2006- Professor-adjunto convidado no Instituto Superior de Ciências da Saúde-Norte, com as funções de 

regente da unidade curricular “Enfermagem em Gerontologia/ Geriatria”, coordenador do ensino clínico de 

“Gerontologia/ Geriatria”, orientador de “Ensino Clínico de Cirurgia” e assistente da unidade curricular 

“Enfermagem Cirúrgica” no curso de pós-graduação em Enfermagem Médico-Cirúrgica. 

 

Formação Profissional  

 

 Formador em Curso de Investigação Qualitativa (25 horas) promovido pelo Serviço de Formação do CHTS (3 

ações), Curso de “Educação para a Saúde dos Idosos” promovido pela “Formação em Serviços e Eventos L.da 

(2 ações) e Curso de “Qualidade em Saúde e Sistemas de Acreditação” promovido pelo Serviço de Formação 

do CHTS (4 ações). 
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Outras Atividades Profissionais 

 

 Autor de comunicações orais e cartazes em encontros, congressos e seminários. Membro de comissões 

científicas de encontros, congressos e seminários. Membros de comissões organizadoras de eventos 

científicos no âmbito de cuidados de saúde e gestão. Orientador de estudantes de Enfermagem, em ensino 

clínico de licenciatura, pós-licenciatura e mestrado. Responsável pela formação em serviço.  

 

Publicações 

 

 2018- Entrevista sobre o projeto "As Tuas Mãos Salvam Vidas", “Hospital Magazine”, revista do CHTS, nº 8.  

 2017- "Determinação de Prioridades no Serviço de Urgência, os Enfermeiros na Primeira Linha", coautor, 

“Jornal Imediato”, jornal generalista regional, nº 593. 

 2004/ 2008- Editor de "Mais Perto de Si", newsletter da Secção Regional Norte da Ordem dos Enfermeiros. 

 2001- "Enfermagem do Idoso: que futuro?", “SOS/ Jornal de Enfermagem”; 

 1999- "As Tecnologias e o Cuidar", coautor, livro de resumos das III Jornadas do Hospital Padre Américo/ Vale 

do Sousa, depósito legal nº 143571/99. 

 

Intervenção Cívica 

 

 2017/ atual-  Deputado à Assembleia Municipal de Penafiel. 

 2000/ 2007- Tesoureiro do Conselho Diretivo Regional Norte da Ordem dos Enfermeiros (2 mandatos). 

 1988/ 1994- Integrou a Direção Regional do Porto do Sindicato do Enfermeiros Portugueses.  

 2003- Organizador dos seminários "Nova Lei de Gestão Hospitalar e de Rede de Cuidados de Saúde Primários: 

Que Implicações para a Enfermagem?", na Escola Superior de Enfermagem de Calouste Gulbenkian e "A 

Enfermagem face aos novos modelos de gestão", no Instituto Politécnico de Viana do Castelo- Escola Superior 

de Enfermagem.    

 

Distinções 

 

 2016- Distinção de Mérito Profissional pelo Conselho de Administração do CHTS pelo “contributo para a 

afirmação e sucesso da instituição”. 

 2005- Distinção pelo Conselho de Administração Hospital Padre Américo/ Vale do Sousa pelo “empenho, 

esforço e dedicação” no grupo coordenador do processo que culminou na acreditação internacional. 

 2002- Membro da Comissão de Honra das II Jornadas de Enfermagem da Escola Superior de Saúde do Vale 

do Sousa. 
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 Vogal do CA –  Maria Beatriz da Silva Duarte Vieira Borges 

 

Data de Nascimento 

 

8 de Fevereiro de 1981 

Habilitações Académicas 

 Licenciatura em Gestão de Empresas pela Faculdade de Economia e Gestão, da Universidade Católica Portuguesa, 

com média final de 17 valores (2004). 

 Mestranda em Economia pela Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa. 

 

Atividade Profissional  

 Vogal Executiva do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde Matosinhos, EPE, desde janeiro de 2014; 

 Diretora do Gabinete de Contratualização da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE (ULSM), desde janeiro de 

2009, tendo sido responsável pela coordenação da implementação da metodologia Balanced Scorecard na ULSM e 

pela coordenação do processo de contratualização interna e externa; 

 Desde julho de 2008, Assessora do Conselho de Administração, com responsabilidades na elaboração do 

regulamento interno e no apoio na reorganização estratégica e operacional de serviços internos; 

 Membro da Equipa de Gestão do Contrato da Parceria Público – Privada do Hospital de Braga, da Administração 

Regional de Saúde do Norte, desde novembro de 2011, com funções nas áreas de contratualização, financiamento, 

planeamento e controlo de gestão; 

 Formadora na área da «Contratualização e Negociação» em saúde, a clínicos das regiões Norte e de Lisboa e Vale 

do Tejo, desde maio de 2011; 

 Responsável pela gestão de projetos cofinanciados da ULSM, desde dezembro de 2004. 

 Docente da Cadeira de Projeto Multidisciplinar I na Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica 

Portuguesa, de fevereiro a julho de 2008; 

 Controller de Gestão na ULSM de abril de 2005 a dezembro de 2008, sendo membro da Unidade Hospitalar de Gestão 

de Inscritos em Cirurgia; 

 Estagiária de Gestão na ULSM de abril de 2004 a novembro de 2004. 

 

Informações adicionais 

 Frequência do 19º curso de MRMI - Medical Response to Major Incidents, MIDTC - Madeira Internacional Disaster 

Training Center, 2019; 

 Frequência do 26º PADIS — Programa De Alta Direção De Instituições De Saúde - AESE - Escola de Direção e 

Negócios, 2016; 

 Frequência do curso Balanced Scorecard (Porto Business School da Universidade do Porto), 2009, 2013;  

 Colaboração na organização da Conferência «PPP: Uma reflexão em 3 Perspetivas», 2013; 

 Palestrante no 4.º Congresso Nacional dos Médicos Auditores e Codificadores Clínicos, em 2012, organizado pela 

Associação dos Médicos Auditores e Codificadores Clínicos, com o tema «O impacto da codificação na avaliação do 

Contrato-Programa»; 
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 Uma das 5 finalistas da 1.ª Edição do Prémio Primus Interpares, 2004; Prémios de Mérito pelos aproveitamentos 

anuais obtidos durante a licenciatura, destacando-se o Prémio de Mérito Emílio Rui Vilar, concedido ao aluno com 

melhor classificação no 4.º ano. 

 

 

Vogal do CA - Carlos Manuel Amorim da Mouta 

 

Data de Nascimento  

28-09-1982 

 

Habilitações Académicas 

 Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde; 

 Mestre em Gestão das Organizações – Ramo Unidades de Saúde pelo Instituto Politécnico do Porto – Dissertação de 

Mestrado sobre o tema: Sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde face ao Princípio da Gratuitidade; 

 Licenciatura em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem Imaculada Conceição. 

 

 

Atividade Profissional  

 Vogal do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, desde junho 2017; 

 Professor Assistente do Curso de Licenciatura em Enfermagem no Instituto Piaget; 

 Prestação de cuidados de Enfermagem no serviço de Neonatologia do Centro Materno Infantil do Porto; 

 Prestação de cuidados de Enfermagem e coordenação de serviços hospitalares em diversas entidades privadas de 

saúde, nomeadamente, Hospital Privado da Boa Nova e Hospital da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do 

Carmo; 

 Fundação e gestão de duas empresas no setor do turismo de saúde e assistência de saúde em eventos; 

 Coordenação de dispositivos de socorro e emergência médica em eventos. 

 

Informações adicionais/Outras atividades 

 Formando e formador em diversas ações nas áreas da saúde e gestão; 

 Participante e orador em diversos seminários, congressos, colóquios, conferências na área da saúde e turismo de 

saúde; 

 Supervisão e orientação de alunos de Enfermagem (Licenciatura e Especialidade); 

 Interlocutor da Qualidade e Segurança do serviço de Neonatologia do Centro Materno Infantil do Porto; 

 Membro da Comissão Organizadora do I e II Encontro de Neonatologia do Centro Hospitalar do Porto;  

 Colaborou em diversos projetos nacionais no setor do turismo de saúde;  

 Secretário da Mesa da Assembleia Geral da Associação de Turismo do Porto; 

 Deputado na Assembleia Municipal de Matosinhos; 

 Membro da Comissão Alargada da Comissão Proteção de Crianças e Jovens de Matosinhos. 
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Vogal do CA - Teresa Cristina Vaz Fernandes (até final de julho de 2020) 

 

Data de Nascimento 

06-04-1972 

Habilitações Académicas 

 Pós-graduação em Gestão e Administração Hospitalar, pela Universidade Portucalense – Porto; 

 Licenciatura em Gestão pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (1991-1996); 

 Outra formação relevante: Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde (PADIS) pela AESE Business School 

(2016), Balanced Scorecard pela EGP – University of Porto Business School (2013), curso de pós-graduação em 

Medical Response to Major Incidents (MRMI), Qualidade e Auditoria, Contabilidade e Análise de Balanços. 

 

Atividade Profissional  

 Vogal Executiva do Conselho de Administração da ULS Matosinhos desde janeiro de 2013 até julho de 2020, 

assumindo a tutela e supervisão pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACES), Departamento de Gestão de 

Recursos Humanos e Gestão Documental, Departamento de Tecnologias de Informação, Serviço de Instalações e 

Equipamentos, Comissão Local de Informatização Clínica e Comissão Local de Proteção e Segurança da Informação.  

 Presidente do Conselho Coordenador da Avaliação (CCA) das Carreiras Gerais, Técnicos Superiores de Saúde e 

Informática de 11 de março de 2014 até julho de 2020; 

 Administradora do ACES da ULS Matosinhos de março de 2009 a janeiro de 2013; 

 Membro da Direção do Centro de Saúde de Matosinhos de setembro de 2004 a março de 2009; 

 Diretora Financeira no Grupo ETIBOR, S.A. de abril de 1998 a setembro de 2004; 

 Formadora no Centro Hospitalar V. N. Gaia Espinho e Hospitais S. João de Deus e S. Teotónio entre março de 2000 

e outubro de 2003; 

 Consultora e Assistente em diversas Companhias Seguradoras entre novembro de 1996 e janeiro de 1998; 

 Técnica de Contabilidade na Cockburn Smithes & Ca. Lda. de janeiro de 1996 a março de 1996; 

 Docente nas Escolas Gomes Teixeira e Augusto Gomes, de janeiro a abril de 1995; 

 Assessora do Diretor de Produção, na Cockburn Smithes, & Ca. Lda. entre julho e dezembro de 1990 

 

Informações adicionais 

 Palestrante e membro da comissão científica em diversas conferências na área da Saúde, desenvolvimento de 

projetos na área das TIC a convite da Escola Superior de Biotecnologia do Porto; 

 Participação no livro Política da Saúde; 

 Membro do CCA; 

 Auditora Interna da Qualidade; 

 Participação no projeto Boas Práticas da Governação; 

 Membro da equipa constituída pela ACSS para Definição de Centros de Custo dos ACES. 
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Vogal do CA – Catarina Isabel de Aguiar Diogo 

 

Data de Nascimento 

10-05-1977 

Habilitações Académicas 

 2004 - 2008 — Doutoramento em Health Management (frequência). Iniciou o programa de Doutoramento na 

Universidade de York — Departamento de Management Studies, com o projeto de investigação Re-conceptualising 

power in the Portuguese NHS: an Actor Network, tendo-lhe sido atribuída uma bolsa de investigação pela Universidade 

de York. 

Principais áreas de investigação: Sistema Nacional de Saúde Português; Actor Network Theory e a dinâmica das 

redes de poder dentro das organizações; Science and Technology Studies (STS); Método etnográfico. 

 2002 - 2003 — Mestre em Gestão (Master of Science in Management). 

Título da tese: An investigation of the quasi - markets experiment in health care provision, lessons for Portugal. 

Lancaster University Management School, Reino Unido 

 2001 - 2002 — Pós -Graduação em Gestão Internacional, Faculdade de Economia da Universidade do Porto 

 1995 - 1999 — Licenciatura em Relações Internacionais, Universidade do Minho — Escola de Economia e Gestão 

 

Atividade Profissional  

 Desde julho de 2020, Vogal do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE (ULSM), 

com responsabilidade nas áreas de recursos humanos, cuidados de saúde primários, serviços hoteleiros, simplificação 

e reengenharia de processos. 

 2017 - 2020 - ULSM: Gestora do Departamento de Medicina; Gestora dos Cuidados Continuados; Gestora do ACES 

Matosinhos; Gestora do Centro de Investigação, Epidemiologia Clínica e Saúde Pública Hospitalar; 

 2016 - Consultora na Unidade Local de Saúde de Matosinhos — Projeto de Consultadoria Organizacional na área de 

Alinhamento Institucional; 

 2006 - 2016 — Gestora e Empresária — Sociedade Agrícola Casal da Cotovia — Administração e gestão de empresas 

na área do Agroturismo; 

 2005 - 2006 — Consultora organizacional — CenSID, Santiago de Chile, Chile — Consultadoria nas áreas de 

Crescimento Organizacional, Alinhamento Estratégico da Organização; 

 2004 - 2005 — Professora na University of York — Department of Management Studies. York, Reino Unido. Disciplinas 

lecionadas: Services Marketing, European Health Care Services; 

 2000 - 2002 — Assessora comercial — Holport Internacional Têxteis — Responsável pelo Departamento de Relações 

Internacionais e Prospeção de Novos Mercado; 

 1999 - 2000 — Estágio profissional na Câmara de Comércio e Indústria Luso Espanhola. Porto, Portugal. 

Desenvolvimento de estratégias para a internacionalização de pequenas e médias empresas; contactos e 

coordenação de projetos com as empresas. 
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5. Evidências da apresentação das declarações4 de cada um dos membros do órgão de 
administração ao órgão de administração e ao órgão de fiscalização, bem como à 
Inspeção-Geral de Finanças (IGF), de quaisquer participações patrimoniais que 
detenham na empresa, assim como quaisquer relações que mantenham com os seus 
fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de 
negócio, suscetíveis de gerar conflitos de interesse (vide artigo 52.º do RJSPE). 

 

Foi emitida pelos membros do Conselho de Administração declaração de não existência de quaisquer relações suscetíveis de 

gerar conflitos de interesses com fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócios, 

nos termos do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013 (em anexo ao presente Relatório). 

 

6. Identificação de relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e 
significativas, dos membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do 
Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo com 
acionistas. 

 

Estando em causa a evidenciação de possíveis relações dos membros do Conselho de Administração com acionistas a quem 

seja imputável participação qualificada superior a 2% dos direitos de voto, não existem quaisquer relações neste âmbito, 

porquanto o capital da ULSM é detido exclusivamente pelo Estado. 

 

7. Apresentação de organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de 
competências entre os vários órgãos sociais, comissões e/ou departamentos da 
empresa, incluindo informação sobre delegações de competências, em particular no que 
se refere à delegação da administração quotidiana da empresa. 

 

                                                           

4 Tem-se por desejável ser adequadamente evidenciada a receção das declarações por parte dos destinatários. Para o 
efeito considere-se o que refere a Inspeção-Geral de Finanças no sítio na internet desta última, acedível através da 
hiperligação https://www.igf.gov.pt/deveres-de-comunicacao/gestores-publicos.aspx. “(...) Para cumprimento desta 
obrigação legal, a IGF-Autoridade de Auditoria disponibiliza um formulário eletrónico ao qual o gestor público deve 
solicitar o acesso, através do envio de mensagem de correio eletrónico para o endereço de mail 
gestorespublicos@igf.gov.pt, que também está disponível para o esclarecimento de quaisquer dúvidas. Após o 
recebimento da resposta com o respetivo link de acesso, deve preencher integralmente o formulário e submetê-lo no 
sistema, podendo no final imprimir as suas respostas”. 

mailto:gestorespublicos@igf.gov.pt
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Conselho de Administração  

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                   34/83 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 

Em janeiro de 2019, foi nomeado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2019 o Prof. Doutor António 

Taveira Gomes para Presidente do Conselho de Administração com efeitos a partir de 18/01/2019, em acumulação com 

a Direção Clínica. Desde então, até final de julho de 2020, a constituição do Conselho de Administração era a seguinte: 

 

António Taveira Gomes – Presidente do Conselho de Administração; 

 

As competências previstas no nº 1 do artigo 8º dos Estatutos das Unidades Locais de Saúde, E.P.E., previstos em anexo 

ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, no Regulamento Interno da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, 

E.P.E. e ainda: 

 

 Tutela e Supervisão: 

 Serviço de Auditoria Interna 

 

 Tutela e supervisão dos seguintes órgãos de apoio técnico: 

 Comissão de Catástrofe 

 

 Gestão do Pessoal das áreas e serviços acima referidos. 

 

As competências do Presidente do Conselho de Administração, nas suas ausências ou impedimentos, serão exercidas 

pelo Vogal por si designado. 

 

António Taveira Gomes – Diretor Clínico 

 

As competências previstas no artigo 9º dos Estatutos das Unidades Locais de Saúde, E.P.E., previstos em anexo ao Decreto-

Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, no Regulamento Interno da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. e ainda: 

 

 Tutela e Supervisão: 

 Gabinete da Qualidade 

 Serviços Farmacêuticos 

 Serviços de Investigação, Epidemiologia Clínica e de Saúde Pública 

 Gabinete de Ensino médico Pré-Graduado 

 Unidade de Gestão de Camas e Altas (tutela conjunta com a Sra. Enf.ª Diretora) 

 

  Tutela e supervisão dos seguintes órgãos de apoio técnico: 

  Comissão Médica 

  Núcleos de Apoio a Crianças e Jovens em Risco 

  Comissão de Integração de Cuidados de Saúde (tutela conjunta com a Sra. Enf.ª Diretora) 

  Grupo Coordenador do Programa Anti Tuberculose 

  Direção do Internato Médico 

  Comissão de Controlo de Infeção e de Resistência a Antimicrobianos 

  Comissão de Farmácia e Terapêutica 

  Comissão de Qualidade e Segurança 

  Comissão Técnica de Certificação para IVG 

  Comissão Transfusional 
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  Comissão de Ética 

  Comissão de Coordenação Oncológica 

 

 Gestão do Pessoal da carreira Médica e do Pessoal Técnico Superior adstrito aos Serviços Farmacêuticos, Psicologia, 

Patologia Clínica, Infeciologia e Medicina Hiperbárica; 

 

 Gestão do Pessoal das carreiras gerais dos serviços acima referidos; 

 

 Implementação e execução do Sistema Integrado da Avaliação de Desempenho na Administração Pública da Carreira Médica 

(SIADAP – Carreira Médica); 

 

 Supervisão do Conselho de Coordenação da Avaliação da Carreira Médica (CCA – Carreira Médica). 

 

 O Diretor Clínico, nas suas ausências e impedimentos, é substituído por um elemento da Direção Clínica por si designado. 

 

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

 

As competências previstas no artigo 10º dos Estatutos das Entidades Públicas Empresariais, previstos no Decreto-Lei n.º 

18/2017, de 10 de fevereiro, no Regulamento Interno da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. e ainda: 

 

 Tutela e Supervisão: 

  Serviço de Nutrição 

  Serviço Social 

  Serviço de Esterilização Central 

  Serviços Hoteleiros 

  Serviço de Gestão do Risco: 

- Gabinete de Gestão de Risco Geral 

 - Gabinete de Gestão de Risco Clínico 

  Gabinete de Saúde Ocupacional 

 Serviço de Gestão do Conhecimento: 

- Centro de Formação 

- Biblioteca 

  Unidade de Gestão de Camas e Altas (tutela conjunta com o Sr. Diretor Clínico) 

 

 Tutela e supervisão dos seguintes órgãos de apoio técnico: 

  Direção de Enfermagem 

  Conselho Técnico dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

  Comissão de Integração de Cuidados de Saúde (tutela conjunta com o Sr. Diretor Clínico) 

  Grupo de Gestão de Resíduos 

  Comissão de Promoção do Aleitamento Materno 

  Grupo Coordenador para a Abordagem da Violência Contra os Profissionais de Saúde no Local de Trabalho 

 

 Gestão do Pessoal de Enfermagem, Técnica de Diagnóstico e Terapêutica e Docente; 
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 Gestão do Pessoal das Carreiras Gerais dos serviços acima referidos; 

 

 Execução do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na Administração Pública na Carreira de Enfermagem 

(SIADAP – Carreira de Enfermagem); 

 

 Supervisão do Conselho de Coordenação da Avaliação da Carreira de Enfermagem (CCA – Carreira de Enfermagem). 

 

A Enfermeira Diretora, nas suas ausências e impedimentos, é substituída por um elemento da Direção de Enfermagem por si 

designado. 

 

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

 

Tutela e Supervisão: 

 Serviço de Planeamento e Controlo de Gestão 

 Serviço de Gestão Financeira 

 Unidade Local de Gestão do Acesso 

 Gabinete de Contratualização 

 Gabinete de Codificação 

 Gabinete do Cidadão 

 Secretariado do Conselho de Administração 

 

 Tutela e supervisão dos seguintes órgãos de apoio técnico: 

 Responsável de Acesso à Informação 

 

 Gestão do Pessoal das áreas e serviços acima referidos; dos Gestores dos Departamentos da área clínica hospitalar e de 

todo o pessoal das carreiras gerais que neles exerçam funções. 

 

Teresa Cristina Vaz Fernandes – Vogal do Conselho de Administração 

 

Tutela e Supervisão: 

  ACES da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 

  Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Gestão Documental: 

- Serviço de Gestão de Recursos Humanos 

- Serviço de Gestão Documental 

  Departamento de Tecnologias de Informação: 

- Serviço de Infraestruturas, Aplicações e Suporte 

- Serviço de Gestão de Informação Digital 

  Gabinete Jurídico 

 

 Gestão do Pessoal das áreas e serviços acima referidos; 

 

 Execução do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na Administração Pública das Carreiras Gerais (SIADAP – 

Carreiras Gerais); 
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 Supervisão do Conselho de Coordenação da Avaliação das Carreiras Gerais (CCA – Carreiras Gerais; Técnicos Superiores 

de Saúde e Informática); 

 

 Tutela e supervisão dos seguintes órgãos de apoio técnico: 

  Conselho Clínico e de Saúde do ACES 

 Comissão Local de Proteção de Dados Pessoais 

 Comissão Local de Informatização Clínica 

 

Carlos Manuel Amorim da Mouta - Vogal do Conselho de Administração. 

 

Tutela e Supervisão: 

 Departamento de Compras e Logística: 

- Serviço de Compras 

- Serviço de Logística 

  Serviço de Instalações e Equipamentos 

 Serviço de Assistência Espiritual 

 Gabinete de Comunicação e Relações Públicas 

 Gabinete de Simplificação e Reengenharia dos Processos 

 

 Tutela e supervisão dos seguintes órgãos de apoio técnico: 

  Comissão de Normalização do Equipamento e Material de Consumo. 

 

 Gestão do Pessoal das áreas e serviços acima referidos. 

 

Entretanto, por despacho conjunto de Sua Excelência a Ministra da Saúde e do Exmo. Senhor Secretário de 

Estado do Tesouro, 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 2020-2022, com efeitos a 31 de julho de 2020: 

 

 

Presidente do Conselho de Administração   

António Taveira Gomes  

 

As competências previstas no nº 1 do artigo 8º dos Estatutos das Unidades Locais de Saúde, E.P.E., previstos em anexo ao 

Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, no Regulamento Interno da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. e 

ainda: 

 

 Tutela e Supervisão: 

 Serviço de Auditoria Interna; 

 Serviços Farmacêuticos; 

 Gabinete Jurídico; 

 Gabinete da Qualidade e Governação Clínica. 

 

 Tutela e supervisão dos seguintes órgãos de apoio técnico: 
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 Comissão de Catástrofe; 

 Comissão de Qualidade e Segurança do Doente; 

 Comissão de Qualidade e Humanização; 

 Comissão para a Igualdade; 

 Equipa para a Prevenção da Violência em Adultos. 

 

 Gestão do Pessoal das áreas e serviços acima referidos, exceto do Pessoal TSDT afeto aos Serviços Farmacêuticos. 

 

As competências do Presidente do Conselho de Administração, nas suas ausências ou impedimentos, serão exercidas pelo 

Vogal por si designado. 

 

Vogal do Conselho de Administração e Diretora Clínica 

Ana Cristina Gotelib da Costa Veloso 

 

As competências previstas no artigo 9º dos Estatutos das Unidades Locais de Saúde, E.P.E., previstos em anexo ao Decreto-

Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, no Regulamento Interno da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. e ainda: 

 

 Tutela e Supervisão: 

 Serviços de Investigação, Epidemiologia Clínica e de Saúde Pública; 

 Serviço de Nutrição e Alimentação; 

 Serviço Social; 

 Gabinete de Ensino Médico Pré-Graduado; 

 Unidade de Gestão de Camas e Altas (tutela conjunta com o Sr. Enf. Diretor); 

 Gabinete de Gestão de Risco Clínico (tutela conjunta com o Sr. Enf. Diretor); 

 

  Tutela e supervisão dos seguintes órgãos de apoio técnico: 

 Conselho Clínico e de Saúde do ACES (tutela conjunta com o Sr. Enf. Diretor); 

 Direção do Internato Médico; 

 Comissão Médica; 

 Comissão de Integração de Cuidados de Saúde (tutela conjunta com o Sr. Enf. Diretor); 

 Comissão de Coordenação Oncológica 

 Comissão de Ética 

 Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 Comissão Técnica de Certificação para IVG 

 Comissão Transfusional 

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

Antimicrobianos; 

 Grupo Coordenador do Programa para a Infeção VIH/SIDA e Tuberculose; 

 Núcleos de Apoio a Crianças e Jovens em Risco; 

 Núcleo de Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida. 

 

 Gestão do Pessoal da carreira Médica e do Pessoal Técnico Superior adstrito aos Serviços de Psicologia, Patologia Clínica, 

Infeciologia e Medicina Hiperbárica; 
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 Gestão do Pessoal das carreiras gerais dos serviços acima referidos; 

 

 Implementação e execução do Sistema Integrado da Avaliação de Desempenho na Administração Pública da Carreira Médica 

(SIADAP – Carreira Médica); 

 

 Supervisão do Conselho de Coordenação da Avaliação da Carreira Médica (CCA – Carreira Médica). 

 

As competências da Diretora Clínica, nas suas ausências e impedimentos, serão asseguradas pelo Presidente do Conselho 

de Administração e, nas ausências de ambos, por um elemento da Direção Clínica por si designado. 

 

 

Vogal do Conselho de Administração e Enfermeiro Diretor  

Renato Joaquim da Rocha Barros 

 

As competências previstas no artigo 10º dos Estatutos das Entidades Públicas Empresariais, previstos no Decreto-Lei n.º 

18/2017, de 10 de fevereiro, no Regulamento Interno da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. e ainda: 

 

 Tutela e Supervisão: 

 Serviço de Gestão do Risco: 

- Gabinete de Gestão de Risco Geral 

- Gabinete de Gestão de Risco Clínico (tutela conjunta com a Sra. Diretora Clínica); 

 Gabinete de Saúde Ocupacional; 

 Unidade de Gestão de Camas e Altas (tutela conjunta com a Sra. Diretora Clínica). 

 

 Tutela e supervisão dos seguintes órgãos de apoio técnico: 

 Direção de Enfermagem 

 Conselho Clínico e de Saúde do ACES (tutela conjunta com a Sra. Diretora Clínica); 

 Conselho Técnico dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica; 

 Comissão de Integração de Cuidados de Saúde (tutela conjunta com a Sra. Diretora Clínica); 

 Comissão de Sustentabilidade Ambiental; 

 Comissão de Promoção do Aleitamento Materno. 

 

 Gestão do Pessoal de Enfermagem, da carreira Técnica de Diagnóstico e Terapêutica e Docente; 

 

 Gestão do Pessoal das Carreiras Gerais dos serviços acima referidos; 

 

 Execução do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na Administração Pública na Carreira de Enfermagem 

(SIADAP – Carreira de Enfermagem); 

 

 Supervisão do Conselho de Coordenação da Avaliação da Carreira de Enfermagem (CCA – Carreira de Enfermagem). 

 

O enfermeiro Diretor, nas suas ausências e impedimentos, é substituído por um elemento da Direção de Enfermagem por si 

designado. 
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Vogal do Conselho de Administração 

Maria Beatriz da Silva Duarte Vieira Borges 

 

 Tutela e Supervisão: 

 Serviço de Planeamento, Contratualização e Controlo de Gestão; 

 Serviço de Gestão Financeira; 

 Serviço de Apoio ao Cidadão; 

 Unidade Local de Gestão do Acesso; 

 Gabinete de Codificação; 

 Secretariado do Conselho de Administração 

 

 Tutela e supervisão dos seguintes órgãos de apoio técnico: 

 Responsável de Acesso à Informação (em articulação com a Sra. Diretora Clínica); 

 

 Gestão do Pessoal das áreas e serviços acima referidos; dos Gestores dos Departamentos da área clínica hospitalar e de 

todo o pessoal das carreiras gerais que neles exerçam funções. 

 

Vogal do Conselho de Administração 

Carlos Manuel Amorim da Mouta 

 

Tutela e Supervisão: 

 Serviço de Compras; 

 Serviço de Logística; 

 Serviço de Instalações e Equipamentos; 

 Departamento de Tecnologias de Informação: 

- Serviço de Infraestruturas Aplicações e Suporte; 

- Serviço de Gestão de Informação Digital; 

 Gabinete de Assistência Espiritual e Religiosa; 

 Gabinete de Comunicação e Relações Públicas. 

 

 Tutela e supervisão dos seguintes órgãos de apoio técnico: 

 Comissão de Normalização do Equipamento e Material de Consumo; 

 Comissão Local de Proteção e Segurança da Informação; 

 Comissão Local de Informatização Clínica. 

 

 Gestão do Pessoal das áreas e serviços acima referidos. 

 

Vogal do Conselho de Administração  

Catarina Isabel de Aguiar Diogo 

 

 Tutela e Supervisão: 

 Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Gestão Documental: 

- Serviço de Gestão de Recursos Humanos; 

- Serviço de Gestão Documental; 
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 Serviços Hoteleiros; 

 Serviço de Gestão do Conhecimento: 

- Centro de Formação; 

- Biblioteca; 

  Gabinete de Simplificação e Reengenharia de Processos. 

 

 Gestão do Pessoal das áreas e serviços acima referidos, do pessoal assistente técnico e do Gestor do Departamento de 

Cuidados de Saúde Primários; 

 

 Execução do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na Administração Pública das Carreiras Gerais (SIADAP – 

Carreiras Gerais); 

 

 Supervisão do Conselho de Coordenação da Avaliação das Carreiras Gerais (CCA – Carreiras Gerais; Técnicos Superiores 

de Saúde e Informática); 

 

 Tutela e supervisão dos seguintes órgãos de apoio técnico: 

 Grupo Coordenador para a Abordagem da Violência Contra os Profissionais de Saúde no Local de Trabalho. 

 

 

8. Caracterização do funcionamento do Conselho de Administração, do Conselho Geral e 
de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo5, indicando designadamente: 

a) Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro às reuniões 
realizadas6; 

 

Em conformidade com o artigo 14º do Regulamento Interno da ULSM: 

 

1. O Conselho de Administração reúne, pelo menos semanalmente, e, ainda, sempre que convocado pelo(a) presidente, 

ou por solicitação de dois dos seus membros ou do órgão de fiscalização. 

2. As regras de funcionamento do Conselho de Administração são fixadas pelo próprio Conselho na sua primeira reunião 

e constam do Regulamento Interno da ULSM, E.P.E. 

3. O(a) Presidente do Conselho de Administração tem voto de qualidade. 

4. Das reuniões do Conselho de Administração devem ser lavradas atas, a aprovar na reunião seguinte. 

 

Em 2020 foram realizadas 56 reuniões do Conselho de Administração, com presença de todos os membros, com exceção do 

período de férias, ou outras ausências justificadas por motivos de força maior.   

 

                                                           

5 Deve ser ajustado ao modelo de governo adotado. 

6 A informação poderá ser apresentada sob a forma de quadro.  
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Ata nº 1 -  02/01/2020 1 - 1 - 1 - - -

Ata nº 2 -  09/01/2020 1 1 - 1 1 - - -

Ata nº 3 -  16/01/2020 1 1 1 1 1 - - -

Ata nº 4 -  23/01/2020 1 1 1 1 1 - - -

Ata nº 5 -  30/01/2020 1 1 1 1 1 - - -

Ata nº 6 -  06/02/2020 1 1 1 1 1 - - -

Ata nº 7 -  13/02/2020 1 1 1 1 1 - - -

Ata nº 8 -  18/02/2020 1 1 1 1 1 - - -

Ata nº 9 -  20/02/2020 1 1 1 1 1 - - -

Ata nº 10 - 27/02/2020 1 1 1 1 1 - - -

Ata nº 11 - 05/03/2020 1 1 - 1 1 - - -

Ata nº 12 - 12/03/2020 1 1 - 1 1 - - -

Ata nº 13 - 23/03/2020 1 - 1 1 1 - - -

Ata nº 14 - 25/03/2020 1 - 1 1 1 - - -

Ata nº 15 - 01/04/2020 1 1 1 1 1 - - -

Ata nº 16 - 08/04/2020 1 1 1 1 1 - - -

Ata nº 17 - 15/04/2020 1 1 1 1 1 - - -

Ata nº 18 - 23/04/2020 1 1 1 1 1 - - -

Ata nº 19 - 30/04/2020 1 1 1 1 1 - - -

Ata nº 20 - 07/05/2020 1 1 1 1 1 - - -

Ata nº 21 - 14/05/2020 1 1 1 1 1 - - -

Ata nº 22 - 21/05/2020 1 1 1 1 1 - - -

Ata nº 23 - 28/05/2020 1 1 1 1 1 - - -

Ata nº 24 - 04/06/2020 1 1 - 1 1 - - -

Ata nº 25 - 09/06/2020 1 1 - 1 1 - - -

Ata nº 26 - 18/06/2020 1 1 1 1 1 - - -

Ata nº 27 - 25/06/2020 1 1 1 1 1 - - -

Ata nº 28 - 30/06/2020 1 1 1 - 1 - - -

Ata nº 29 - 08/07/2020 - 1 1 1 1 - - -

Ata nº 30 - 16/07/2020 - 1 1 1 1 - - -

Ata nº 31 - 23/07/2020 1 1 1 - 1 - - -

Ata nº 32 - 30/07/2020 1 1 - - 1 1 1 1

Ata nº 33 - 06/08/2020 1 1 - - - 1 - 1

Ata nº 34 - 27/08/2020 1 - - - 1 - 1 1

Ata nº 35 - 03/09/2020 1 1 - - 1 - 1 1

Ata nº 36 - 10/09/2020 1 1 - - 1 1 1 1

Ata nº 37 - 17/09/2020 1 1 - - 1 1 1 1

Ata nº 38 - 24/09/2020 1 1 - - 1 1 1 1

Ata nº 39 - 01/10/2020 1 1 - - 1 1 1 1

Ata nº 40 - 07/10/2020 1 1 - - 1 - 1 1

Ata nº 41 - 14/10/2020 1 1 - - 1 1 1 1

Ata nº 42 - 21/10/2020 1 1 - - 1 1 1 1

Ata nº 43 - 28/10/2020 1 1 - - 1 1 1 1

Ata nº 44 - 04/11/2020 1 1 - - 1 1 1 1

Ata nº 45 - 06/11/2020 1 1 - - 1 1 1 1

Ata nº 46 - 11/11/2020 1 1 - - 1 1 1 1

Ata nº 47 - 13/11/2020 1 1 - - 1 1 1 1

Ata nº 48 - 18/11/2020 1 1 - - 1 1 1 1

Ata nº 49 - 23/11/2020 1 1 - - 1 1 1 1

Ata nº 50 - 25/11/2020 1 1 - - 1 1 1 1

Ata nº 51 - 02/12/2020 1 1 - - 1 1 1 1

Ata nº 52 - 09/12/2020 1 1 - - 1 1 1 1

Ata nº 53 - 11/12/2020 1 1 - - 1 1 1 1

Ata nº 54 - 17/12/2020 1 1 - - 1 1 1 1

Ata nº 55 - 23/12/2020 1 1 - - 1 1 1 1

Ata nº 56 - 30/12/2020 1 - - - 1 1 1 1

100% 96% 91% 46% 50% 98% 39% 43% 45%

Dr. Carlos 

Mouta

Dra. Ana 

Veloso

Dra. Catarina 

Diogo

Enf. Renato 

Barros
RCA Prof. Taveira 

Gomes

Dra. Beatriz 

Duarte

Enf.ª Margarida 

Filipe

Dra. Teresa 

Fernandes
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b) Cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do grupo, e 
outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso 
do exercício, apresentados segundo o formato seguinte: 

 

Não aplicável - Não existem acumulações de funções de caráter permanente no mandato do CA em causa. 

 

 

c) Órgãos da empresa competentes para realizar a avaliação de desempenho dos 
administradores executivos e critérios pré-determinados para a avaliação de 
desempenho dos mesmos; 

 

Nos termos do artigo 5º, do Capítulo II do Anexo III dos Estatutos da ULSM, EPE previstos no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 

de fevereiro, a fiscalização e controlo da legalidade da gestão financeira e patrimonial é exercida por um conselho fiscal e por 

um revisor oficial de contas, tratando-se a ULSM de uma entidade de interesse público abrangida pelo regime constante da Lei 

nº 148/2015, de 9 de setembro. 

 

O Conselho Fiscal da ULSM foi nomeado em 04/04/2018, publicado em Boletim Informativo Nº 10/2018, para o triénio 2018-

2020, por despacho conjunto de Suas Excelências os Secretários de Estado da Saúde e do Tesouro, e nos termos do disposto 

no artigo 15º dos Estatutos das Unidades Locais de Saúde, E.P.E., constantes do anexo ao Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de 

fevereiro, com efeitos a 01 de janeiro de 2018. 

Considerando que a Dra. Fernanda Maria Mouro Pereira renunciou ao cargo de vogal efetiva do Conselho Fiscal da ULSM, 

para o qual tinha sido nomeada, foi determinado, por despacho conjunto de S. Exa. o Secretário de Estado do Tesouro e S. 

Exa. o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, de 21 de maio de 2019, a designação da Dra. Fernanda Isabel Maçaira de 

Sousa Lopes para o cargo de vogal efetiva do Conselho Fiscal da ULSM para acompanhar o mandato de 2018-2020 do 

Conselho Fiscal, com efeitos a 1 de abril de 2019. 

 

 Presidente - Jorge Manuel Pereira Nina 

 Vogal - Maria Gorete Gonçalves Fernandes Rato 

 Vogal - Fernanda Maria Mouro Pereira (renunciou ao cargo)  

 Vogal - Fernanda Isabel Maçaira de Sousa Lopes (com efeitos a 01/04/2019) 

 Vogal suplente - Serafim dos Anjos Aguiar Fernandes 

 

 

d) Comissões7 existentes no órgão de administração ou supervisão, se aplicável. 
Identificação das comissões, composição de cada uma delas assim como as suas 
competências e síntese das atividades desenvolvidas no exercício dessas 
competências. 

  

As Comissões de Apoio Técnico são órgãos de caráter consultivo que têm por função colaborar com o Conselho de 

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

 

 

 

                                                           

7 Que incluam ou tenham a participação de elementos do órgão de administração ou supervisão.  



 

                                                                                                   44/83 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 

Na ULSM, E.P.E., são constituídas: 

 

a) A Comissão de Integração de Cuidados de Saúde; 

b) A Comissão de Catástrofe; 

c) A Comissão de Farmácia e Terapêutica; 

d) A Comissão Médica; 

e) A Direção de Enfermagem; 

f) O Conselho Técnico dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica; 

g) A Comissão de Ética; 

h) O Conselho Clínico e de Saúde; 

i) A Comissão de Coordenação Oncológica; 

j) A Comissão Local de Informatização Clínica; 

k) A Comissão Local de Proteção e Segurança da Informação; 

l) A Comissão de Qualidade e Segurança do Doente; 

m) A Comissão de Qualidade e Humanização; 

n) A Comissão para a Igualdade; 

o) A Comissão de Normalização do Equipamento e Material de Consumo; 

p) A Direção de Internato Médico;  

q) O Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos; 

r) O Grupo Coordenador do Programa de Anti Tuberculose; 

s) A Comissão de Sustentabilidade Ambiental; 

t) O Grupo Coordenador para a Abordagem da Violência Contra os Profissionais de Saúde no Local de Trabalho; 

u) A Comissão de Promoção do Aleitamento Materno; 

v) A Comissão Técnica de Certificação da Conformidade da Interrupção Voluntária da Gravidez; 

w) A Comissão Transfusional; 

x) O Conselho Coordenador de Avaliação; 

y) A Comissão Paritária; 

z) Os Núcleos de Apoio a Crianças e Jovens em Risco;  

aa) O Núcleo de Ação da Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida; 

bb) As Equipas para Prevenção da Violência em Adultos; 

cc) O Responsável de Acesso à Informação. 

 

A composição e competências dos órgãos de apoio técnico da ULSM estão previstas na Secção VI do Regulamento Interno 

da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, em vigor8. (ainda não está homologado – BI nº 31 de 16.11.2020) 

 

                                                           
8 A ULSM criou um novo Regulamento Interno, o qual está a aguardar homologação por parte da Tutela, entrou em vigor, no 

dia 17/11/2020. Foi divulgado a todos os profissionais através do Boletim Informativo nº 31/2020 de 16/11/2020. Encontra-se 

disponível para consulta na intranet: http://www.ulsm.dom/ulsm/Pages/Documentos.aspx 

 

http://www.ulsm.dom/ulsm/Pages/Documentos.aspx
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D. Fiscalização9 

1. Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado: Fiscal Único, 
Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria, Conselho Geral e de Supervisão ou Comissão 
para as Matérias Financeiras 

 

Nos termos do artigo 5º, do Capítulo II do Anexo III dos Estatutos da ULSM, EPE previstos no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 

de fevereiro, a fiscalização e controlo da legalidade da gestão financeira e patrimonial é exercida por um conselho fiscal e por 

um revisor oficial de contas, tratando-se a ULSM de uma entidade de interesse público abrangida pelo regime constante da Lei 

nº 148/2015, de 9 de setembro. 

 

O Conselho Fiscal da ULSM foi nomeado em 04/04/2018, publicado em Boletim Informativo Nº 10/2018, para o triénio 2018-

2020, por despacho conjunto de Suas Excelências os Secretários de Estado da Saúde e do Tesouro, e nos termos do disposto 

no artigo 15º dos Estatutos das Unidades Locais de Saúde, E.P.E., constantes do anexo ao Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de 

fevereiro, com efeitos a 01 de janeiro de 2018. 

 

Considerando que a Dra. Fernanda Maria Mouro Pereira renunciou ao cargo de vogal efetiva do Conselho Fiscal da ULSM, 

para o qual tinha sido nomeada, foi determinado, por despacho conjunto de S. Exa. o Secretário de Estado do Tesouro e S. 

Exa. o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, de 21 de maio de 2019, a designação da Dra. Fernanda Isabel Maçaira de 

Sousa Lopes para o cargo de vogal efetiva do Conselho Fiscal da ULSM para acompanhar o mandato de 2018-2020 do 

Conselho Fiscal, com efeitos a 1 de abril de 2019. 

 

O ROC da ULSM foi nomeado através do Despacho conjunto das Finanças e Saúde de 6 de novembro de 2018, para o mandato 

2018-2020. 

 

 

2. Composição, consoante aplicável, do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do 
Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, ao longo 
do ano em referência, com indicação do número estatutário mínimo e máximo de 
membros, duração estatutária do mandato, número de membros efetivos e suplentes, 
data da primeira designação e data do termo de mandato de cada membro. Caso tenha 
ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a empresa deverá indicar os 
mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou). Informação a apresentar segundo o 
formato seguinte: 

 

Nos termos do artigo 5º, do Capítulo II do Anexo III dos Estatutos da ULSM, EPE previstos no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 

de fevereiro, a fiscalização e controlo da legalidade da gestão financeira e patrimonial é exercida por um conselho fiscal e por 

um revisor oficial de contas, tratando-se a ULSM de uma entidade de interesse público abrangida pelo regime constante da Lei 

nº 148/2015, de 9 de setembro. 

 

O Conselho Fiscal da ULSM foi nomeado em 04/04/2018, publicado em Boletim Informativo Nº 10/2018, para o triénio 2018-

2020, por despacho conjunto de Suas Excelências os Secretários de Estado da Saúde e do Tesouro, e nos termos do disposto 

no artigo 15º dos Estatutos das Unidades Locais de Saúde, E.P.E., constantes do anexo ao Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de 

fevereiro, com efeitos a 01 de janeiro de 2018. 

                                                           

9 Relativamente ao Fiscal Único deverá ser prestada a informação a que se referem os pontos 1, 3, 4 e 5 deste tópico 
D. Fiscalização e bem assim a informação a que se refere o tópico E. Revisor Oficial de Contas (ROC). 
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Considerando que a Dra. Fernanda Maria Mouro Pereira renunciou ao cargo de vogal efetiva do Conselho Fiscal da ULSM, 

para o qual tinha sido nomeada, foi determinado, por despacho conjunto de S. Exa. o Secretário de Estado do Tesouro e S. 

Exa. o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, de 21 de maio de 2019, a designação da Dra. Fernanda Isabel Maçaira de 

Sousa Lopes para o cargo de vogal efetiva do Conselho Fiscal da ULSM para acompanhar o mandato de 2018-2020 do 

Conselho Fiscal, com efeitos a 1 de abril de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Número estatutário mínimo e máximo de membros - [número mínimo] / [número máximo] 

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

 

 

3. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros do órgão 
de fiscalização. Deverão especificamente ser indicadas as atividades profissionais 
exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos. 

 

 

O Conselho Fiscal da ULSM foi nomeado em 04/04/2018, publicado em Boletim Informativo Nº 10/2018, para o triénio 2018-

2020, por despacho conjunto de Suas Excelências os Secretários de Estado da Saúde e do Tesouro, e nos termos do disposto 

no artigo 15º dos Estatutos das Unidades Locais de Saúde, E.P.E., constantes do anexo ao Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de 

fevereiro, com efeitos a 01 de janeiro de 2018. 

 

Considerando que a Dra. Fernanda Maria Mouro Pereira renunciou ao cargo de vogal efetiva do Conselho Fiscal da ULSM, 

para o qual tinha sido nomeada, foi determinado, por despacho conjunto de S. Exa. o Secretário de Estado do Tesouro e S. 

Exa. o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, de 21 de maio de 2019, a designação da Dra. Fernanda Isabel Maçaira de 

Sousa Lopes para o cargo de vogal efetiva do Conselho Fiscal da ULSM para acompanhar o mandato de 2018-2020 do 

Conselho Fiscal, com efeitos a 1 de abril de 2019. 

 

Conselho Fiscal – Presidente – Jorge Manuel Pereira Nina 

 

Data de Nascimento:  

16-10-1955 

Habilitações Académicas 

 Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (1975‐1980); 

 Frequência de Pós-Graduação em Finanças Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade do Porto 

(1997). 

 

 

 

01-01-2018 a 31-12-2020 Presidente do Conselho Fiscal Jorge Manuel Pereira Nina DC Finanças Saúde 01/01/2018

01-01-2018 a 31-12-2020 Vogal do Conselho Fiscal Maria Gorete Gonçalves Fernandes Rato DC Finanças Saúde 01/01/2018

01-01-2018 a 31-12-2020 Vogal do Conselho Fiscal Fernanda Isabel Maçaira Sousa Lopes DC Finanças Saúde 01/04/2019

Cargo Nome

Designação

Forma (1) Data
Mandato (Inicio - fim)
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Atividade Profissional  

 Desde 1996 até ao momento: Presidente do Conselho Fiscal do Grupo do Comendador Joaquim Ferreira de Abreu 

de Vila das Aves: Fibrogest, S.A., Fibrolite, S.A., Termolan, S.A., Amiantit, S.A., FTB, S.A. e SAIOB, S.A.; 

 Desde 1993 até ao momento: Consultor Financeiro e Fiscal das empresas Cerdeiro, SGPS, S.A., Têxtil de Serzedelo, 

S.A. e Quinta dos Ingleses, S.A. do concelho de Guimarães; 

 Desde 2009 até ao momento: Administrador da Vigentgroup, Sgps, S.A. (anterior Metalcon, Sgps, S.A.) com sede na 

Trofa, cujas principais empresas são: Brasmar, S.A. na área alimentar e Metalogalva, S.A. na área metalomecânica. 

Neste mesmo Grupo, constituído por mais de 20 empresas, também é Administrador de algumas participadas; 

 Desde 2005 até ao momento: Administrador da NIP – Negócios, Investimentos e Participações, Sgps, S.A., com sede 

no Porto; 

 Desde 2009 até ao momento: Sócio e Gerente da empresa Indústria de Construções Termometálicas Nogueira da 

Costa, Lda em Rio Tinto, Gondomar; 

 Desde 1994 até ao momento: Sócio e Gerente da Ecnoger – Sociedade de Apoio a Administrativo e Financeiro a 

Empresas, Lda, com sede no Porto; 

 Desde 2001 até ao momento: Sócio e Gerente da empresa Jorge M. Pereira Nina – Consultores de Gestão, Lda, com 

sede no Porto; 

 Desde 1987 até ao momento: Assessor Financeiro em várias operações de Fusões & Aquisições, Reestruturação e 

recuperação empresarial. Participação como Consultor em vários projetos de investimento; 

 2012 a 2013: Assessor Financeiro no processo de venda da Cifial, Sgps, S.A. ao Fundo de Recuperação gerido pela 

ECS, SA com sede em Lisboa; 

 1993 a 2012: Sócio e Gerente da Letratec- Sistemas de Informação Gráfica, Lda com sede em Matosinhos; 

 2007 a 2011: Participação enquanto Consultor Financeiro e Fiscal na recuperação do Grupo JMA, Sgps, S.A. com 

sede em S. Martinho do Campo, Santo Tirso e sua posterior venda ao Fundo de Recuperação gerido pela ECS, S.A. 

com sede em Lisboa; 

 2001 a 2009: Consultor Financeiro e Fiscal do Grupo Metalcon, Sgps, S.A., (atualmente designado Vigentgroup, Sgps, 

S.A.) com sede na Trofa, cujas principais empresas são: Brasmar, S.A. na área alimentar e Metalogalva, S.A. na área 

metalomecânica. Neste mesmo Grupo, constituído por mais de 20 empresas, também é Administrador de algumas 

participadas; 

 2004 a 2007: Consultor Financeiro e Fiscal do Grupo Tavfer, Sgps, S.A. ligado às inspeções automóveis, com sede 

em Carregal do Sal; 

 1987 a 2005: Diretor Financeiro da empresa Manuel da Costa Amaro, Lda com sede em Amarante; 

 2002 a 2004: Consultor Financeiro e Fiscal das empresas Zezerovo, S.A., Sicarze, S.A., Comave, S.A.e Gruze, Sgps, 

S.A., todas com sede em Ferreira do Zêzere; 

 1987 a 1996: Consultor Financeiro e Fiscal do Grupo do Comendador Joaquim Ferreira de Abreu de Vila das Aves: 

Fibrogest, S.A., Fibrolite, S.A., Termolan, S.A., Amiantit, S.A., FTB, S.A. e SAIOB, S.A.; 

 1987 a 1992: Diretor Administrativo e Financeiro da empresa Castilho e Cª, Sucessores, Lda na área dos 

medicamentos e com sede no Porto, tendo participado na sua venda ao Grupo OCP, S.A. e permanecido na sua 

Gerência até princípios de 1993; 

 1983 a 1987: Diretor Administrativo e Financeiro da empresa Mário Santos – Comércio e Indústria, S.A. com sede no 

Porto.  

 Consultor Financeiro e Fiscal da empresa Castilho e Cª, Sucessores, Lda, com sede no Porto. 

 1980 a 1982: Diretor Administrativo e Financeiro da empresa Nova Vouga – Indústrias de Alimentação, S.A: do Grupo 

Fábricas Triunfo. S.A.de Coimbra; 
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 1977 a 1980: Ainda enquanto estudante de Economia foi professor de Matemática, Economia e Geografia no Ensino 

Secundário no Colégio de S. Teotónio em Coimbra. 

 

Informações adicionais 

 1980 a 2017: Frequência de várias Formações na área de Finanças, Contabilidade e Fiscalidade. 

 Inscrito na Ordem dos Economistas (4417); 

 Inscrito na Ordem dos Contabilistas Certificados (55172). 

 

Conselho Fiscal – Vogal –  Fernanda Isabel de Sousa Lopes (com efeitos a partir de 01/04/2019) 

 

Data de Nascimento:  

05-05-1980 

 

Habilitações Académicas 

 Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, 2003 

 Programa Erasmus na Faculdade de Economia da Universidade Autónoma de Madrid, 2002 

 Formação em Coaching Profissional, Câmara Municipal do Porto, junho de 2018 

 Bootcamp em Empreendedorismo Social pelo IES (Instituto de Empreendedorismo Social) powered by INSEAD, 2016 

 

Atividade Profissional  

 Membro do Conselho Fiscal do Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E. desde abril de 

2019; 

 Membro do Conselho Fiscal da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. desde abril de 2019; 

 Desde 2020 até ao momento: Diretora de Planeamento, Auditoria e Controlo de Gestão na empresa Metalogalva – 

Irmãos Silvas, S.A., com sede na Trofa, empresa-mãe de um grupo constituído por mais de 15 empresas nacionais e 

internacionais na área metalomecânica; 

 Desde 2015 até ao momento: Sócia e Gerente da empresa Moshin Porto, Lda., com sede no Porto detentora de um 

estabelecimento comercial na área do retalho; 

 Desde 2015 até ao momento: Sócia e Presidente da associação sem fins lucrativos Dress for Success Porto, com 

sede no Porto, afiliada da associação Dress for Success Worldwide, com sede nos Estados Unidos da América; 

 2009 a 2020: Diretora Financeira da empresa ESI – Engenharia, Soluções e Inovação, Lda., com sede em Famalicão;  

 2011 a 2015: Diretora de Planeamento, Auditoria e Controlo de Gestão na empresa Metalcon Investimentos, SGPS, 

S.A. (atualmente Vigentgroup, SGPS, S.A.), com sede na Trofa, cujas principais empresas são a Brasmar, S.A. na 

área alimentar e a Metalogalva, S.A. na área metalomecânica, de entre um grupo constituído por mais de 20 empresas;   

 2010 a 2011: Controller financeiro na Sogrape Investimentos, SGPS, S.A., com sede em Vila Nova de Gaia, empresa 

mãe de um grupo de empresas em localizações geográficas distintas em Portugal, Espanha, Reino Unido, Argentina, 

Chile e Nova Zelândia; 
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 2008 a 2009: Controller financeiro na Sogrape Vinhos, S.A., com sede em Vila Nova de Gaia; 

 2003 a 2007: Auditora na Deloitte & Associados, SROC, S.A..   

 

 

Conselho Fiscal – Vogal – Maria Gorete Rato 

 

Data de Nascimento:  

10-10-1955 

Habilitações Académicas 

 Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (1973-1978); 

 Pós Graduação em Ciências Jurídico Empresariais, Universidade Católica Portuguesa, Porto (2005–2005); 

 MBA Executivo, IESF, Porto (1999-2000). 

 

Atividade Profissional  

 2016 – Presente: Consultora de Gestão em regime liberal;  

 2012 – 2016: Diretora Norte Caixa Leasing e Factoring, SA, Lisboa (Portugal): responsável máxima pela dinamização 

da atividade de leasing e factoring do Grupo CGD na Zona Norte; 

 2008 – 2012: Administradora Metro do Porto, SA.: membro da CE, com os pelouros Administrativo e Financeiro e de 

Exploração. Em representação da MP, nos CA da Transpublicidade e TIP; 

 1990 – 2008: Diretora Comercial Norte Caixa Leasing e Factoring, SA.: responsável máxima pela coordenação da 

Sucursal do Porto e delegação de Braga, nas actividades de leasing e factoring do Grupo CGD; 

 1984 – 1990: Técnica da Área Comercial Euroleasing, SA.: gestão de uma carteira de clientes, com prospecção, 

análise e negociação de propostas na área do leasing mobiliário; 

 1980 – 1984: Assistente Comercial Renault Gest, SA.: apoio ao responsável da delegação do Porto, na divulgação do 

produto financiamento automóvel, junto de uma rede de concessionários. 

 

Informações adicionais 

 Membro efetivo da Ordem dos Economistas com o n.º 10061 integrando a Assembleia de Representantes no atual 

mandato. 

 

Revisor Oficial de Contas – André Miguel Andrade e Silva Junqueira Mendonça 

 

Data de Nascimento:  

27-07-1977 

Habilitações Académicas 

  Licenciado em Economia pela Universidade Portucalense, Porto (1995‐2000). 
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Atividade Profissional  

 Membro Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, com cédula profissional n.º 1.530 

 Membro da Ordem dos Economistas, com cédula profissional n.º 11.688; 

 Membro da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, com cédula profissional n.º 73.528; 

 Administrador Único da Santos Carvalho & Associados, SROC, S.A. desde julho de 2015; 

 Membro do Conselho Fiscal de várias entidades de múltiplos setores de atividade. 

 

Informações adicionais 

Tem 20 anos de experiência profissional em auditoria. É o Revisor Oficial de Contas responsável, em representação da Santos 

Carvalho por um vasto número de trabalhos de auditoria junto de Instituições Financeiras, Entidades do Ministério da Saúde, 

Sociedades de Garantia Mútua, empresas nacionais e internacionais, de uma grande variedade de áreas de negócio e 

coordena uma equipa de 29 profissionais. 

 

 

4. Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização para efeitos 
de contratação de serviços adicionais ao auditor externo; 

 

Não aplicável. 

 

 

5. Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicável, da Comissão para as Matérias 
Financeiras. 

 

As competências do Conselho Fiscal e do Revisor Oficial de Contas regem-se em conformidade com o estipulado no artigo 

16º, do Capítulo II do Anexo III dos Estatutos da ULSM, EPE previstos no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro. 

A ULSM não dispõe de Comissão para as Matérias Financeiras. 

 

 

6. Identificação, consoante aplicável, dos membros do Conselho Fiscal, da Comissão de 
Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias 
Financeiras que se considerem independentes, nos termos do n.º 5 do artigo 414.º do 
CSC. 

 

Todos os membros do Conselho Fiscal são independentes, porquanto não estão associados a qualquer grupo de interesses 

específicos na ULSM, desde logo porque esta entidade é 100% Tutelada pelos Ministérios da Saúde e das Finanças, sendo o 

seu Capital Social, integralmente subscrito pelo Estado.  

Cumulativamente não existe nenhuma circunstância suscetível de influenciar a isenção de análise ou decisão por parte dos 

elementos do Conselho Fiscal, em especial as vertidas nas alíneas a) e b) do n.º 5 do artigo 414.º, do CSC. 

 

 

 

 



 

                                                                                                   51/83 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 

7. Caracterização do funcionamento do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do 
Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, indicando 
designadamente, consoante aplicável: 

 

As competências do Conselho Fiscal regem-se em conformidade com o estipulado no artigo 16º, do Capítulo II do Anexo III 

dos Estatutos da ULSM, EPE previstos no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro. 

 

 

a) Número de reuniões realizadas e respetivo grau de assiduidade por parte de cada 
membro, apresentados segundo o formato seguinte: 

 

 

 

b) Cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do grupo, e 
outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso 
do exercício; 

 

O Conselho Fiscal da ULSM foi nomeado em 04/04/2018, para o triénio 2018-2020, por despacho conjunto de Suas Excelências 

os Secretários de Estado da Saúde e do Tesouro, tendo sido igualmente nomeado, através do mesmo despacho, para exercer 

funções de fiscalização no Instituto Português de Oncologia do Porto. 

 

 

E. Revisor Oficial de Contas (ROC)  

1. Identificação, membros efetivo e suplente, da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 
(SROC), do ROC e respetivos números de inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de 
Contas (OROC) e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), caso 
aplicável, e dos sócios ROC que a representam e indicação do número de anos em que 
o ROC exerce funções consecutivamente junto da empresa e/ou grupo. Caso tenha 
ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a empresa deverá indicar os 
mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou). 

 

Nos termos do artigo 5º, do Capítulo II do Anexo III dos Estatutos da ULSM,EPE previstos no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 

de fevereiro, a fiscalização e controlo da legalidade da gestão financeira e patrimonial é exercida por um conselho fiscal e por 

N.º Reuniões Local de realização Intervenientes na reunião
Ausências dos membros do 

Órgão de Fiscalização

Ata 16 - 09/03/2020
Domicilio Profissional do 

Presidente do Conselho Fiscal 

Presidente do CF - Jorge Nina; Vogal Maria 

Goreti Rato  

Ausência - Vogal -Dra. 

Fernanda Lopes 

Ata 17 - 16/06/2020
Domicilio Profissional do 

Presidente do Conselho Fiscal 

Presidente do CF - Jorge Nina; Vogal Maria 

Goreti Rato; Vogal Dra. Fernanda Lopes 
 Sem ausências

Ata 18 - 19/06/2020 Hospital Pedro Hispano 
Presidente do CF - Jorge Nina; Vogal Maria 

Goreti Rato; Vogal Dra. Fernanda Lopes 
 Sem ausências

Ata 19 - 06/09/2020
Domicilio Profissional do 

Presidente do Conselho Fiscal 

Presidente do CF - Jorge Nina; Vogal Maria 

Goreti Rato; Vogal Dra. Fernanda Lopes 
 Sem ausências

Ata 20 - 16/10/2020
Domicilio Profissional do 

Presidente do Conselho Fiscal 

Presidente do CF - Jorge Nina; Vogal Maria 

Goreti Rato; Vogal Dra. Fernanda Lopes 
 Sem ausências

Ata 21 - 16/11/2020
Domicilio Profissional do 

Presidente do Conselho Fiscal 

Presidente do CF - Jorge Nina; Vogal Maria 

Goreti Rato; Vogal Dra. Fernanda Lopes 
 Sem ausências



 

                                                                                                   52/83 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 

um revisor oficial de contas, tratando-se a ULSM de uma entidade de interesse público abrangida pelo regime constante da Lei 

nº 148/2015, de 9 de setembro. 

O ROC da ULSM foi nomeado através do Despacho conjunto das Finanças e Saúde de 6 de novembro de 2018, para o mandato 

2018-2020: 

Santos Carvalho & Associados, SROC, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob º nº 71, inscrita na CMVM sob 

o nº 20161406, com o número de identificação fiscal 502270136, com sede na Avenida da Boavista, 2881, 2º, Escritórios 14 e 

15, 4100-136 Porto, representada pelo Revisor Oficial de Contas, Dr. André Miguel Andrade e Silva Junqueira Mendonça (ROC 

nº 1530). 

 

2. Indicação das limitações, legais e outras, relativamente ao número de anos em que o 
ROC presta serviços à empresa. 

 

Nos termos do artigo 15º, do Capítulo II do Anexo II dos Estatutos da ULSM, EPE previstos no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 

de fevereiro, o revisor oficial de contas é nomeado por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas 

das finanças e da saúde, sob proposta fundamentada do Conselho Fiscal, tendo o mandato a duração de 3 anos, renovável 

por uma única vez. 

 

3. Indicação do número de anos em que a SROC e/ou o ROC exerce funções 
consecutivamente junto da empresa/grupo, bem como indicação do número de anos em 
que o ROC presta serviços nesta empresa, incluindo o ano a que se refere o presente 
relatório, bem assim como a remuneração relativa ao ano em referência, apresentados 
segundo os formatos seguintes: 

 

 

Legenda: (1) Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime por Escrito (DUE) / Despacho (D) 

    Nota: Mencionar o efetivo (SROC e ROC) e o suplente (SROC e ROC) 

 

                                                          

Nota: Este valor refere-se à remuneração do ROC fixada no Despacho da sua nomeação. 

 

4. Descrição de outros serviços prestados pela SROC à empresa e/ou prestados pelo ROC 
que representa a SROC, caso aplicável. 

 

Os serviços prestados pela SROC limitam-se ao âmbito das suas competências elencadas no artigo 16º do Capítulo II do Anexo 

II do Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro. 

 

 

Mandato

(Início-Fim) Nome
N.º inscrição na 

OROC 

N.º registo na 

CMVM
Forma (1) Data Contratada

2018-2020 SROC Santos Carvalho & Associados, SROC., S.A. 71 20161406 D

2018-2020 ROC André Miguel Andrade e Silva Junqueira Mendonça 1530

Cargo

Identificação SROC / ROC Designação
N.º de anos de 

funções 

exercidas na 

empresa

N.º de anos de 

funções 

exercidas no 

grupo

Remuneração Anual 

2020 (€)

Bruta

Santos Carvalho & Associados, SROC., S.A. 27.767,24

27.767,24
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F. Conselho Consultivo (caso aplicável) 

1. Composição, ao longo do ano em referência, com indicação do número estatutário 
mínimo e máximo de membros, duração estatutária do mandato, número de membros 
efetivos e suplentes, data da primeira designação e data do termo de mandato de cada 
membro. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a empresa 
deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou) 

 

O Conselho Consultivo é um órgão social da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE., nos termos do Regulamento 

Interno e dos Estatutos, a quem compete: 

 

a) Propor o desenvolvimento de estratégias de intervenção conjuntas e concertadas entre a ULSM e outros parceiros 

locais e comunitários com responsabilidade política e social no âmbito da saúde, nomeadamente promoção de hábitos 

de vida saudáveis, prevenção da doença e reintegração dos (as) utentes na comunidade; 

b) Analisar os fatores sociais preponderantes que influenciam o estado de saúde da população e propor ações de 

intervenção da ULSM, junto da comunidade, concertadas com outras organizações locais; 

c) Apreciar os planos de atividades de natureza anual e plurianual;  

d) Apreciar todas as informações que tiver por necessárias para o acompanhamento das atividades da ULSM; 

e) Emitir recomendações tendo em vista o melhor funcionamento dos serviços a prestar às populações, tendo em conta 

os recursos disponíveis. 

 

O Conselho Consultivo tem a seguinte composição: 

 

a) Uma personalidade de reconhecido mérito, nomeada pela Área Metropolitana do Porto, que preside; 

b) Uma personalidade de reconhecido mérito, nomeada pelo membro do Governo responsável pela área da saúde; 

c) Um(a) representante da respetiva Administração Regional do Norte; 

d) Um(a) representante dos (as) utentes, designado(a) pela respetiva associação ou por equivalente estrutura de 

representação; 

e) Um(a) representante do Centro Distrital de Segurança Social do Porto, designado(a) pelo Conselho Diretivo do 

Instituto de Segurança Social; 

f) Um(a) representante das instituições particulares de solidariedade social, designado(a), anualmente, pelo órgão 

executivo de associação representativa das mesmas, em regime de rotatividade; 

g) Um(a) representante dos (as) trabalhadores (as) da ULSM, eleito(a) pelo (as) trabalhadores (as); 

h) Um(a) representante das escolas ou agrupamentos de escolas, designado(a) pelo(a) delegado(a) regional de 

educação; 

i) Um(a) representante das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) a indicar pela Comissão Nacional de 

Proteção das Crianças e Jovens em Risco, à qual compete providenciar pela efetiva representação de todas as CPCJ 

e a correspondente comunicação e articulação; 

j) Um(a) representante dos (as) prestadores de trabalho voluntário na ULSM, entre estes (as) eleito(a), quando existam; 

k) O(a) Delegado(a) de Saúde Regional; 

l) Dois (duas) profissionais de saúde, sem vínculo à ULSM, designados(as) pelo Conselho de Administração.  

 

O atual presidente é o Sr. Engº. Aires Henrique Couto Pereira, Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 

nomeado para o cargo, pelo Conselho Metropolitano do Porto, na sua reunião de 30 de outubro de 2020. 
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G. Auditor Externo (caso aplicável) 

1. Identificação do auditor externo designado e do sócio ROC que o representa no 
cumprimento dessas funções, bem como o respetivo número de registo na CMVM, assim 
como a indicação do número de anos em que o auditor externo e o respetivo sócio ROC 
que o representa no cumprimento dessas funções exercem funções consecutivamente 
junto da empresa e/ou do grupo, bem assim como a remuneração relativa ao ano em 
referência, apresentados segundo o formato seguinte: 

2. Explicitação10 da política e periodicidade da rotação do auditor externo e do respetivo 
sócio ROC que o representa no cumprimento dessas funções, bem como indicação do 
órgão responsável pela avaliação do auditor externo e periodicidade com que essa 
avaliação é feita. 

3. Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor externo 
para a empresa e/ou para empresas que com ela se encontrem em relação de domínio, 
bem como indicação dos procedimentos internos para efeitos de aprovação da 
contratação de tais serviços e indicação das razões para a sua contratação. 

4. Indicação do montante da remuneração anual paga pela empresa e/ou por pessoas 
coletivas em relação de domínio ou de grupo ao auditor e a outras pessoas singulares 
ou coletivas pertencentes à mesma rede11 e discriminação da percentagem respeitante 
aos seguintes serviços, apresentada segundo o formato seguinte: 

 

Não aplicável.  

A ULSM não dispõe de Auditor Externo. 

As referências sobre o Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas encontram-se vertidas nos pontos D e E, anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Acompanhada de menção à legislação aplicável. 

11 Para efeitos desta informação, o conceito de rede é o decorrente da alínea p) do artigo 2.º do Regime Jurídico da 
Supervisão de Auditoria, aprovado pelo artigo 2.º da Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro, alterada pela Lei n.º 35/2018, 
de 20 de julho. 
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V. Organização Interna 

A. Estatutos e Comunicações 

1. Indicação das regras aplicáveis à alteração dos estatutos da empresa. 

 

Os estatutos da ULSM obedecem ao regulamentado no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o qual revogou o Decreto-

Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de janeiro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 183/2015, de 31 de agosto, com exceção dos nºs 1 e 2 do artigo 1º. 

 

2. Caraterização dos meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas na 
empresa. 

 

No âmbito do reforço das boas práticas de governação, o Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro, consagra os princípios 

orientadores de uma política interna de comunicação de irregularidades, criando, deste modo, condições para fomentar uma 

cultura de maior transparência e responsabilização da governação hospitalar. 

A ULSM implementou em 2014 um sistema de comunicação de irregularidades e o auditor interno elaborou o regulamento, o 

qual foi revisto em dezembro de 2019. No Regulamento de Comunicação Interna de Irregularidades (http://www.ulsm.min-

saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Regulamento-de-Com-Interna-de-Irregularidades-Dezembro-2019.pdf), estão 

definidas as regras e procedimentos de comunicação interna de irregularidades ocorridas na esfera de influência da ULSM, 

designadamente quanto aos meios e tratamento, incluindo garantia de confidencialidade e proibição de retaliações. 

O sistema garante a receção e tratamento, de forma direta e confidencial, de comunicações de irregularidades sobre a 

organização e funcionamento da ULSM apresentadas pelos demais órgãos estatutários, trabalhadores, colaboradores, utentes 

e cidadãos em geral, que indiciem: 

a) Violação de princípios e disposições legais, regulamentares e deontológicos por parte dos membros dos órgãos 

estatutários, trabalhadores, fornecedores de bens e prestadores de serviços no exercício dos seus cargos 

profissionais; 

b) Dano, abuso ou desvio relativo ao património da ULSM ou dos utentes; 

c) Prejuízo à imagem ou reputação da ULSM. 

Compete ao Conselho de Administração assegurar a manutenção do sistema de comunicação de irregularidades e ao auditor 

interno a responsabilidade pela sua avaliação, a qual deve ser anual. 

 

3. Indicação das políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas existentes 
com vista à mitigação e prevenção de fraude organizacional. 

 

De acordo com o preconizado na recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, de 1 de junho de 2009 as entidades 

gestoras de dinheiros, valores ou património públicos, seja qual for a sua natureza, devem elaborar planos de gestão de riscos 

de corrupção e infrações conexas. Em cumprimento da referida recomendação a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 

elaborou o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-

content/uploads/sites/16/2018/02/Plano-prevencao-de-riscos-2019.pdf). 

Em janeiro de 2015 o CPC elencou várias recomendações para a área da contratação pública, recomendações essas que já 

estavam contempladas no PGRCIC. 

http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Regulamento-de-Com-Interna-de-Irregularidades-Dezembro-2019.pdf
http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Regulamento-de-Com-Interna-de-Irregularidades-Dezembro-2019.pdf
http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Plano-prevencao-de-riscos-2019.pdf
http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Plano-prevencao-de-riscos-2019.pdf
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A recomendação de 1 de julho de 2015 do CPC vem alargar o âmbito do plano por forma a incluir de modo exaustivo os riscos 

de gestão, incluindo os riscos de corrupção – Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas (PPRG). 

O PPRG identifica os riscos gestão, incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas, bem como, os controlos 

implementados e/ou a implementar que mitiguem (previnam) os riscos, minimizando a probabilidade de ocorrência e o impacto 

que tais eventos possam ter na prossecução dos objetivos institucionais. 

Em 2018 foram identificadas como áreas de maior risco: a contratação pública, os recursos humanos, os sistemas de 

informação, financeira e os conflitos de interesses. Para essas áreas foi efetuado o levantamento dos riscos, bem como os 

controlos implementados. O risco inerente foi graduado em função da probabilidade de ocorrência e impacto.   

A recomendação de 2 de outubro de 2019 do CPC veio reforçar a necessidade da prevenção de riscos de corrupção na 

contratação pública, motivo que conduziu ao reforço do alerta para alguns riscos identificados e respetivas medidas de 

prevenção e mitigação na ULSM. 

A recomendação de 8 de janeiro de 2020 do CPC, sobre gestão de conflitos de interesses no setor público, manteve os 

pressupostos da recomendação n.º 5/2012, revisitando-a à luz das mais recentes alterações legislativas e introduzindo o 

conceito das duplas portas giratórias. 

Tendo presente a dinâmica da ULSM, anualmente os responsáveis são convidados a refletir sobre os riscos e controlos das 

suas áreas por forma a aferirem da sua pertinência/eficácia e fazerem as atualizações que entendam adequadas.  

A ULSM tem vários mecanismos implementados que permitem prevenir o risco de corrupção e infrações conexas, dos quais 

destacamos:  

 Código de Conduta Ética; 

 Código de Conduta do Gestor Público; 

 Procedimentos administrativos e contabilísticos; 

 Certificação pelo referencial normativo ISO 9001:2015; 

 Regulamento Interno; 

 Segregação de funções; 

 Formação contínua dos recursos humanos; 

 Política de conflitos de interesses; 

 Comunicação de irregularidades. 

A fiscalização e controlo da legalidade da gestão financeira e patrimonial é exercida por um conselho fiscal e por um revisor 

oficial de contas o que reforça o princípio da segregação entre a administração e a fiscalização da entidade no modelo de 

organização vigente.  
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B. Controlo interno e gestão de riscos12 

1. Informação sobre a existência de um Sistema de Controlo Interno (SCI) compatível com 
a dimensão e complexidade da empresa, de modo a proteger os investimentos e os seus 
ativos (este deve abarcar todos os riscos relevantes para a empresa). 

 

A ULSM dispõe de um sistema de controlo interno e de comunicação de irregularidades, competindo ao Conselho de 

Administração assegurar a sua implementação e manutenção e ao(à) auditor(a) interno(a) a responsabilidade pela sua 

avaliação. 

O sistema de controlo interno compreende o conjunto de estratégias, políticas, processos, regras e procedimentos 

estabelecidos na ULSM com vista a garantir: 

a) Um desempenho eficiente da atividade que assegure a utilização eficaz dos ativos e recursos, a continuidade, 

segurança e qualidade da prestação de cuidados de saúde, através de uma adequada gestão e controlo dos riscos 

da atividade, da prudente e correta avaliação dos ativos e responsabilidades, bem como da definição de mecanismos 

de prevenção e de proteção do serviço público contra atuações danosas; 

b) A existência de informação financeira e de gestão que suporte as tomadas de decisão e os processos de controlo, 

tanto no nível interno como no externo; 

c) O respeito pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas normas profissionais e 

deontológicas aplicáveis, pelas regras internas e estatutárias, regras de conduta e de relacionamento, orientações 

tutelares e recomendações aplicáveis de entidades externas como o Tribunal de Contas. 

 

Os procedimentos de controlo interno visam, ainda, assegurar: 

 

  A salvaguarda da legalidade e regularidade na elaboração e execução dos documentos orçamentais, financeiros e 

contabilísticos; 

  O cumprimento das deliberações do Conselho de Administração e decisões dos respetivos titulares; 

 A salvaguarda do património; 

 A exatidão e integridade dos registos contabilísticos e a fiabilidade de toda a informação produzida; 

 A utilização eficaz e adequada dos fundos dentro dos pressupostos legalmente atribuíveis para a assunção de 

encargos; 

 O registo atempado e pelas quantias corretas de todas as receitas e despesas nos documentos apropriados e dentro 

do período contabilístico a que dizem respeito; 

 O controlo das aplicações e do ambiente informático; 

 O incremento de critérios rigorosos de gestão que proporcionem uma resposta eficaz e eficiente a todas as 

solicitações; 

 A implementação de normas e procedimentos que visam a qualidade de todas as atividades desenvolvidas. 

 

Por forma a sistematizar os mecanismos de controlo interno existentes na instituição, a ULSM adaptou os Manuais de 

Procedimentos Administrativos e Contabilísticos recomendados pela ACSS e, sempre que se justifica do ponto de vista 

funcional, são elaborados procedimentos administrativos e contabilísticos, de âmbito específico ou transversal, que pretendem 

formalizar as formas de proceder em determinadas áreas, processos ou atividades.  

                                                           

12 Querendo, a empresa poderá incluir síntese ou extrato(s) de Manual ou Código que satisfaça(m) o requerido. Tal 
formato de prestação da informação implica que o texto seja acompanhado das adequadas referências que permitam 
identificar as partes da síntese ou extrato(s) que satisfazem cada uma das alíneas. 
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Os manuais de procedimentos administrativos e contabilísticos permitem estabelecer e divulgar de forma sistemática, simples 

e coerente as melhores práticas de controlo interno em relação aos principais processos, tendo presente o impacto operacional 

e financeiro. O Gabinete da Qualidade garante a sua disponibilização e divulgação. 

A implementação dos manuais e dos procedimentos é avaliada periodicamente pelo auditor interno que, sempre que se 

justifique, propõe alterações com o objetivo de melhorar o controlo interno, tendo sempre como foco mitigar o risco. 

No âmbito da certificação pelo referencial normativo ISO 9001:2015, a ULSM tem implementado um sistema de gestão da 

qualidade promovendo a melhoria contínua dos seus processos e, assim, minorando os riscos inerentes às atividades. 

O sistema de controlo interno tem por base um adequado sistema de gestão de risco, um sistema de informação e de 

comunicação e um processo de monitorização que assegure a respetiva adequação e eficácia em todas as áreas de 

intervenção. 

 

Dos vários mecanismos de controlo interno implementados na ULSM, destacam-se: 

 Código de Conduta Ética; 

 Código de Conduta do Gestor Público; 

 Procedimentos administrativos e contabilísticos; 

 Certificação pelo referencial normativo ISO 9001:2015; 

 Regulamento Interno; 

 Segregação de funções; 

 Formação contínua dos recursos humanos; 

 Política de conflitos de interesses; 

 Comunicação de irregularidades. 

 

A fiscalização e controlo da legalidade da gestão financeira e patrimonial é exercida por um conselho fiscal e por um revisor 

oficial de contas o que reforça o princípio da segregação entre a administração e a fiscalização da entidade no modelo de 

organização vigente.  

Para além dos mecanismos internos, todo o processo de divulgação de informação financeira é acompanhado e validado por 

entidades externas, nomeadamente o Tribunal de Contas, a Direção Geral do Tesouro e Finanças, Inspeção Geral das 

Atividades em Saúde e Administração Central dos Sistemas de Saúde, IP. 

 

2. Identificação de pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou 
pela implementação de sistema de gestão e controlo de risco que permita antecipar e 
minimizar os riscos inerentes à atividade desenvolvida. 

 

Compete ao Serviço de Auditoria Interna da ULSM, de acordo com o artigo 19º do Anexo III ao Decreto-Lei n.º 18/2017 de 10 

de fevereiro, a avaliação dos processos de controlo interno e de gestão de riscos, nos domínios contabilístico, financeiro, 

operacional, informático e de recursos humanos, contribuindo para o seu aperfeiçoamento contínuo. Compete em especial a 

este serviço: 

 

a) Fornecer ao conselho de administração análises e recomendações sobre as atividades revistas para melhoria do 

funcionamento dos serviços; 

b) Receber as comunicações de irregularidades sobre a organização e funcionamento da ULSM, apresentadas pelos demais 

órgãos estatutários, trabalhadores(as), colaboradores(as), utentes e cidadãos(ãs) em geral; 

c) Elaborar o plano anual de auditoria interna; 

d) Elaborar anualmente um relatório sobre a atividade desenvolvida, em que se refiram os controlos efetuados, as anomalias 

detetadas e as medidas corretivas a adotar; 
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e) Elaborar o plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas e os respetivos relatórios anuais de execução. 

 

3. Em caso de existência de um plano estratégico e de política de risco da empresa, 
transcrição da definição de níveis de risco considerados aceitáveis e identificação das 
principais medidas adotadas. 

 

A identificação dos riscos é fundamental para avaliar a exposição da organização ao elemento incerteza.  

Esta avaliação exigiu, e exige, um levantamento exaustivo dos processos identificados como sendo os mais críticos. 

Aos responsáveis dos serviços compete a identificação e avaliação dos riscos inerentes à sua atividade, assim como o desenho 

dos controlos adequadas à sua mitigação.  

Os profissionais são encorajados a refletir sobre os procedimentos instituídos por forma a, sempre que entenderem pertinente, 

apresentarem aos seus superiores hierárquicos propostas de melhoria dos controlos existentes para os riscos inerentes à sua 

área de atuação.  

A metodologia utilizada passa por numa primeira fase identificar os riscos que, caso se concretizem, poderão por em causa a 

estratégia da ULSM. Essa avaliação tem por base a probabilidade de ocorrência e o impacto. Após a priorização dos riscos 

identificados, é definida a resposta e desenvolvidos os mecanismos de controlo adequados à sua mitigação (políticas, 

procedimentos, formação, sistemas de informação, cultura de gestão de risco, envolvimento dos profissionais, 

responsabilização, key risk indicators etc). 

A política de risco da ULSM tem por base a avaliação do risco, realizada de acordo com Norma de Gestão de Riscos da 

Federação das Associações Europeias de Gestão de Risco (FERMA).  

Na sequência dessa avaliação o risco é priorizado, tendo em conta a probabilidade de ocorrência e o impacto na ULSM, após 

o que são definidos os controlos adequados à sua mitigação. 

Uma gestão de riscos eficaz necessita de uma estrutura de comunicação e revisão que assegure que os riscos são identificados 

e avaliados de forma eficaz e que os controlos e respostas adequados são implementados. Pelo que, são realizadas auditorias 

periódicas ao cumprimento das políticas e normas internas e externas aplicáveis, sendo o resultado destas, utilizado para 

identificar oportunidades de melhoria. O processo de monitorização deve garantir que estão implementados os controlos 

adequados para as atividades da organização e que os procedimentos são compreendidos e seguidos. 

 

4. Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência 
hierárquica e/ou funcional face a outros órgãos ou comissões da empresa. 

 

O Serviço de Auditoria Interna depende, em termos orgânicos, do Presidente do Conselho de Administração. 

 

5. Indicação da existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de 
riscos. 

 

No âmbito do Regulamento Interno da ULSM13, o Serviço de Gestão de Risco, integrado nos Órgãos de Gestão e 
Logística, é composto por: 

 

                                                           
13 A ULSM criou um novo Regulamento Interno, o qual está a aguardar homologação por parte da Tutela, entrou em vigor, no 

dia 17/11/2020. Foi divulgado a todos os profissionais através do Boletim Informativo nº 31/2020 de 16/11/2020. Encontra-se 

disponível para consulta na intranet: http://www.ulsm.dom/ulsm/Pages/Documentos.aspx 

 

http://www.ulsm.dom/ulsm/Pages/Documentos.aspx
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 Unidade de Gestão de Risco Geral 

É da responsabilidade da Unidade Gestão de Risco Geral: 

 Segurança contra incêndio e planeamento de emergência (Assegurar o cumprimento dos requisitos legais 

aplicáveis em matéria de segurança contra incêndio e planeamento de emergência, nomeadamente a 

execução das medidas de autoproteção); 

 Segurança de pessoas e bens (Avaliar o risco para a segurança de pessoas e bens e identificação das 

respetivas medidas de controlo; Definir a arquitetura e princípios de funcionamento de sistemas de segurança 

tais como videovigilância, controlo de acessos, alarmes de pânico entre outros); 

 Gestão ambiental (Avaliar os riscos ambientais resultantes da atividade da ULSM e identificar as medidas de 

controlo por forma a assegurar a conformidade legal com a legislação vigente e minimizar o impacto 

ambiental, numa perspetiva de melhoria; Propor medidas que permitam reduzir a utilização de substâncias 

perigosas para o ambiente, reduzir o consumo de recursos naturais e energia, assim como reduzir a produção 

de resíduos, promover a reciclagem e a correta triagem dos resíduos hospitalares; Consciencializar 

ambientalmente todos(as) os(as) colaboradores(as), no sentido de mudar atitudes e mentalidades, formando-

os em relação às necessidades e vantagens da preservação do meio ambiente).  

 

 Unidade de Gestão de Risco Clínico 

É da responsabilidade da Unidade Gestão de Risco Clínico: 

 Implementar um programa transversal para a Gestão do Risco Clínico, que estabeleça e priorize ações para 

identificação de potenciais riscos e prevenção da sua ocorrência, reforçado pela implementação das recomendações 

de boas práticas, por forma a evitar danos desnecessários decorrentes da prestação de cuidados de saúde; 

 Assegurar, em conjunto com a Comissão da Qualidade e Segurança do Doente, a implementação e acompanhamento 

das ações identificadas no Plano Nacional para a Segurança dos(as) doentes em vigor; 

 Promover a cultura de segurança, através da partilha do conhecimento, da informação e de ações dirigidas a 

problemas específicos, com o objetivo de melhorar a prestação segura de cuidados de saúde em todos os níveis de 

cuidados, de forma integrada e num processo de melhoria contínua. 

 

 O Serviço de Gestão de Risco é responsável por: 

 

a) Assegurar a gestão global, integrada e coordenada dos riscos gerais e dos riscos clínicos, através de um processo 

sistemático de identificação, avaliação e controlo; 

b) Desenvolvimento de uma política de Gestão de Riscos; 

c) Minimização e controlo dos riscos para os(as) utentes, colaboradores(as), património e todas as partes interessadas; 

d) Desenvolvimento de uma cultura de prevenção de risco; 

e) Promover a política de sustentabilidade ambiental, em estreita articulação com a Comissão de Sustentabilidade 

Ambiental; 

f) Propor ao Conselho de Administração os objetivos anuais de gestão de risco; 

g) Relatar ao Conselho de Administração o desempenho da Gestão de Risco tendo como base a análise do cumprimento 

dos objetivos definidos. 

 

No âmbito da política da qualidade e enquanto entidade certificada (ISO 9001:2015), encontra-se implementada na ULSM, a 

aplicação de “Gestão de Não Conformidades”, utilizada para registo de não conformidades, ocorrências e observações, quer 

identificadas em auditorias internas ou externas, quer no decurso da atividade quotidiana da ULSM. 
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Uma “não conformidade” (NC) é registada quando se verifique a não satisfação de um requisito (legislação, orientação da DGS, 

documento interno do serviço, …). Implica uma correção imediata (ação para eliminar uma NC detetada), ou uma ação corretiva 

(ação para eliminar a causa de uma NC detetada ou de outra situação indesejável). 

Uma “observação” é uma oportunidade de melhoria. Implica uma ação preventiva (ação para eliminar a causa de uma potencial 

NC ou de uma potencial situação indesejável). 

“Ocorrência” é o termo utilizado pelos serviços, por ser de mais fácil compreensão, sendo tratada da mesma forma que uma 

NC. 

A GNC é monitorizada semestralmente e anualmente pelo Gabinete da Qualidade (GQ), através de um relatório, o qual é 

apresentado ao CA. As reuniões de acompanhamento realizadas com o GQ e os serviços do HPH e do ACESM têm também 

por base a análise estatística apresentada nesses relatórios e permitem esclarecer dúvidas e ajudar os profissionais a 

acompanhar as constatações do seu serviço/unidade. 

 

6. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros, 
operacionais e jurídicos) a que a empresa se expõe no exercício da atividade. 

 

Para além do risco clínico e do risco geral, no Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (incluindo os riscos de corrupção e de 

infrações conexas) as áreas de maior risco identificadas são: 

 Conflito de Interesses; 

 Contratação pública; 

 Recursos Humanos; 

 Sistemas de Informação; 

 Gestão Financeira. 

 

Nas áreas identificadas foi efetuado o levantamento dos riscos de corrupção e infrações conexas. O risco foi graduado em 

função da probabilidade de ocorrência e impacto e avaliado o risco inerente e risco residual. 

 

7. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão 
e mitigação de riscos. 

 

A metodologia utilizada passa por numa primeira fase identificar os riscos que, caso se concretizem, poderão por em causa a 

estratégia da ULSM. Essa avaliação tem por base a probabilidade de ocorrência e o impacto. Após a priorização dos riscos 

identificados, é definida a resposta e desenvolvidos os mecanismos de controlo adequados à sua mitigação (políticas, 

procedimentos, formação, sistemas de informação, cultura de gestão de risco, envolvimento dos profissionais, 

responsabilização, key risk iIndicators etc). 

 

A política de risco da ULSM tem por base a avaliação do risco, realizada de acordo com as normas internacionalmente aceites 

sobre gestão de risco.  

Na sequência dessa avaliação o risco foi priorizado, tendo em conta a probabilidade e o impacto. São identificadas as causas 

que podem concretizar o risco, o tipo de resposta (aceitar, reduzir, transferir ou eliminar) e são definidos os controlos adequados 

à sua mitigação. 
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8. Identificação dos principais elementos do SCI e de gestão de risco implementados na 
empresa relativamente ao processo de divulgação de informação financeira. 

 

A fiscalização e controlo da legalidade da gestão financeira e patrimonial é exercida por um conselho fiscal e por um revisor 

oficial de contas o que reforça o princípio da segregação entre a administração e a fiscalização da entidade no modelo de 

organização vigente. 

 

 

C. Regulamentos e Códigos 

1. Referência sumária aos regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos a que 
a empresa está legalmente obrigada, com apresentação dos aspetos mais relevantes e 
de maior importância. Indicação da hiperligação do sítio na internet da empresa onde 
estes elementos se encontram disponíveis para consulta. 

 

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. é uma entidade pública empresarial, criada pelo Decreto-Lei nº 93/2005 de 

7 de junho. 

A ULSM está integrada no Serviço Nacional de Saúde e tem por objeto a prestação de cuidados de saúde, podendo, 

acessoriamente, explorar os serviços e efetuar as operações civis e comerciais relacionada direta ou indiretamente, no todo ou 

em parte, com o seu objeto ou que sejam suscetíveis de facilitar ou favorecer a sua realização, bem como participar em 

sociedades anónimas cujo capital seja maioritariamente detido pela ULSM e que tenham por objeto a prestação de cuidados 

de saúde, assim como outras formas de associação. 

A ULSM rege-se pelos Estatutos publicados no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o qual revogou o no Decreto-Lei 

nº 233/2005, de 29 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº12/2015 de 26 de janeiro, pelo regime 

jurídico aplicável às entidades públicas empresariais, bem como pelas normas especiais cuja aplicação decorra do seu objeto 

e do Regulamento Interno da ULSM. 

O Regulamento interno da ULSM, apesar de estar a aguardar homologação por parte da Tutela, entrou em vigor, no dia 

17/11/2020. Foi divulgado a todos os profissionais através do Boletim Informativo nº 31/2020 de 16/11/2020. 

 Encontra-se disponível para consulta na intranet: http://www.ulsm.dom/ulsm/Pages/Documentos.aspx. 

 

 

2. Referência à existência de um código de ética, com a data da última atualização, que 
contemple exigentes comportamentos éticos e deontológicos. Indicação onde este se 
encontra disponível para consulta, assim como indicação da forma como é efetuada a 
sua divulgação junto dos seus colaboradores, clientes e fornecedores. Menção relativa 
ao cumprimento da legislação e da regulamentação em vigor sobre medidas vigentes 
tendo em vista garantir um tratamento equitativo junto dos seus clientes e fornecedores 
e demais titulares de interesses legítimos, designadamente colaboradores da empresa, 
ou outros credores que não fornecedores ou, de um modo geral, qualquer empresa que 
estabeleça alguma relação jurídica com a empresa (vide artigo 47.º do RJSPE). 

 

 

Revisto no decurso do exercício de 2020, o Código de Conduta Ética da ULSM, pretende ser um guia orientador na prossecução 

dos seus objetivos e uma ajuda ao desenvolvimento profissional, pessoal e humano das suas profissionais e dos seus 

profissionais. 

O Código de Conduta Ética reflete os valores fundamentais e os princípios estruturantes que devem ser adotados pelas 

profissionais e pelos profissionais da ULSM, e clarifica as normas de conduta que as mesmas e os mesmos devem prosseguir 

http://www.ulsm.dom/ulsm/Pages/Documentos.aspx
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nas suas relações profissionais, bem como nas relações estabelecidas com terceiros, nomeadamente com as utentes e os 

utentes. 

O Código de Conduta Ética da ULSM, EPE, aplica-se a todos os profissionais que a integram, independentemente da natureza 

do vínculo laboral ou posição hierárquica, bem como a todos os colaboradores e prestadores integrados em empresas 

contratadas pela ULSM.  

 

O valor da vida e o respeito do doente na sua dignidade da pessoa humana são princípios basilares de todas as profissionais 

e todos os profissionais envolvidos no processo de prestação de cuidados, no que se refere quer aos aspetos técnicos, quer 

aos atos de acolhimento, orientação e encaminhamento dos utentes. Na ULSM todas as pessoas são tratadas sem qualquer 

tipo de discriminação, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de idade, de língua, de religião, de opinião política, de origem 

social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. 

 

A ULSM está comprometida com a prestação de cuidados de saúde de elevada qualidade à população da sua área de 

influência. A sua primeira responsabilidade é para com os seus utentes e as suas famílias, sendo a família e os amigos fatores 

importantes no processo de cuidar e tratar a pessoa doente. A postura das profissionais e dos profissionais da ULSM é pautada 

pela qualidade, integridade e rigorosos valores morais no desempenho diário das suas funções. As decisões das profissionais 

e dos profissionais, na sua esfera de atuação, são isentas de juízos e opiniões e independentes de interesses políticos, sociais 

e religiosos. 

 

Em todas as circunstâncias, as profissionais e os profissionais da ULSM atuam com sentido de dever e com o correto e elevado 

profissionalismo no desempenho das suas tarefas, procurando sempre a excelência de desempenho. Todas as profissionais e 

todos os profissionais da ULSM assumem o compromisso de prestar um serviço de excelência na satisfação das necessidades 

da comunidade, nas condições humanas e de conforto desejadas e com o respeito pelas melhores práticas existentes para a 

prestação de cuidados de saúde e tendo sempre por base o princípio da igualdade de tratamento. 

 

As profissionais e os profissionais da ULSM defendem o primado da equidade como caminho ético para garantir o direito de 

todas e de todos aos recursos disponíveis. Nas suas relações com as cidadãs e os cidadãos, os profissionais e as profissionais 

da ULSM não podem privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de qualquer direito ou isentar de qualquer dever ninguém. Os 

serviços prestados pela ULSM estão disponíveis para a generalidade da população. Os serviços, equipamentos e os edifícios, 

permitem o acesso de todas as pessoas, incluindo aquelas com mobilidade reduzida ou com necessidades especiais. 

 

No exercício das suas funções, os membros dos órgãos sociais e colaboradores da ULSM devem pautar o seu desempenho 

pelos mais elevados padrões de integridade e honestidade, comprometendo-se ao estrito cumprimento dos princípios 

constitucionais, de todas as disposições legais e regulamentares, bem como de todas as normas de conduta profissional 

previstas no presente Código de Conduta Ética ou nos códigos deontológicos a que se encontram adstritos no âmbito das 

atividades, cargo ou funções que desempenham. 

 

O Código de Conduta Ética está disponível para consulta na Intranet e sítio da Internet da ULSM (http://www.ulsm.min-

saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Codigo-de-Conduta-etica-2020.pdf). 

 

 

 

 

 

http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Codigo-de-Conduta-etica-2020.pdf
http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Codigo-de-Conduta-etica-2020.pdf
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3. Referência à existência do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 
(PGRCIC) para prevenir fraudes internas (cometida por um Colaborador ou Fornecedor 
de Serviços) e externas (cometida por Clientes ou Terceiros), com a data da última 
atualização, assim como a identificação das ocorrências e as medidas tomadas para a 
sua mitigação. Indicação relativa ao cumprimento da legislação e da regulamentação em 
vigor, relativas à prevenção da corrupção e sobre a elaboração do Relatório Identificativo 
das Ocorrências, ou Risco de Ocorrências (vide alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei 
n.º 54/2008, de 4 de setembro). Indicação da hiperligação para acesso direto ao sítio na 
internet da empresa onde se encontra publicitado o respetivo Relatório Anual de 
Execução do PGRCIC (vide artigo 46.º do RJSPE). 

 

Dando cumprimento à recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, de 1 de junho de 2009, a ULSM elaborou o 

Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infrações Conexas.  

 

O plano identifica os riscos de corrupção e infrações conexas, bem como, as medidas preventivas e corretivas que possibilitam 

a mitigação do risco ou minimizam a probabilidade da sua ocorrência. 

O plano identifica como áreas de maior risco de corrupção e infrações conexas, as seguintes: contratação pública, recursos 

humanos, sistemas de informação e gestão financeira. 

Nas áreas identificadas foi efetuado o levantamento dos riscos de corrupção e infrações conexas. O risco foi graduado em 

função da probabilidade de ocorrência e avaliado quanto a risco inerente e risco residual. A resposta ao risco elenca o conjunto 

de ações postas em prática para fazer face ao risco identificado. 

O plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas é reavaliado periodicamente, isto porque as organizações são 

dinâmicas e funcionam em ambientes dinâmicos. Essa reavaliação deve: 

 

 Ter em conta as alterações que possam ter ocorrido na organização e/ou no meio em que está inserida e que 

provoquem novos eventos e/ou eventos cujo risco não está devidamente avaliado; 

 Aferir se os controlos implementados são eficazes; 

 Identificar oportunidades de melhoria. 

 

Em 2013, e tendo em consideração a recomendação nº 5/2012 do Conselho de Prevenção da Corrupção, a gestão dos riscos 

inerentes aos conflitos de interesses foi integrada no PGRCIC, embora nos anos anteriores esses riscos já estavam 

identificados e mitigados. 

O Serviço de Auditoria Interna efetua o controlo periódico do plano no sentido de verificar a sua implementação e aplicação e 

elabora um relatório de execução do plano a remeter ao CPC, bem como aos órgãos de superintendência e controlo. 

 

O plano e respetivo relatório de execução estão disponíveis para consulta na página eletrónica da ULSM: 

 Plano de Prevenção de Riscos: http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Plano-

prevencao-de-riscos-2019.pdf 

 Relatório Anual de avaliação do Plano de Prevenção de Riscos: http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-

content/uploads/sites/16/2018/02/Relatorio-execucao-PPRG_2018.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/PGRCIC_mar.pdf
http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Plano-prevencao-de-riscos-2019.pdf
http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Plano-prevencao-de-riscos-2019.pdf
http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Plano-gestao-riscos_-PGRCIC_2017.pdf
http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Relatorio-execucao-PPRG_2018.pdf
http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Relatorio-execucao-PPRG_2018.pdf
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D. Deveres especiais de informação 

1. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de informação a que a 
empresa se encontra sujeita, nomeadamente os relativos ao reporte de informação 
económica e financeira (vide alíneas d) a i) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE), a saber: 

a) Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de outras 
empresas, mesmo nos casos em que assumam organização de grupo; 

 

Enquanto entidade pública empresarial, a ULSM não presta garantias financeiras, bem como não assume passivos de outras 

entidades. 

 

b) Grau de execução dos objetivos fixados, justificação dos desvios verificados e 
indicação de medidas de correção aplicadas ou a aplicar; 

 

Mensalmente a ULSM procede ao reporte de informação relacionada com o cumprimento das metas fixadas em sede de 

contrato programa, na plataforma SICA. 

Adicionalmente, esta informação é objeto de divulgação nos seguintes documentos: 

 Relatórios Analíticos de Desempenho Económico-financeiro, (RADEF), submetidos mensalmente na plataforma 

dos Serviços Online da ACSS; 

 Relatório & Contas da ULSM, EPE, publicados no site da ULSM em, http://www.ulsm.min-
saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/ 

Sempre que se verificam desvios relevantes os mesmo são objeto de análise interna e, caso se justifique, são revistas as 

respetivas metas. 

 

c) Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os planos de 
investimento e as fontes de financiamento; 

 

A informação acima mencionada é reportada através do SICA, sendo adicionalmente remetida para a ARSN, ACSS e Direção 

Geral do Orçamento e também publicada no sítio da ULSM em http://www.ulsm.min-

saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/, bem como na plataforma da Direção Geral do Tesouro e Finanças 

(DGTF), concretamente, SIRIEF. 

 

d) Orçamento anual e plurianual; 

 

A informação acima mencionada é reportada através do SICA, sendo adicionalmente remetida para a ARSN, ACSS e 

Direção Geral do Orçamento, bem como na plataforma da Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), concretamente, 

SIRIEF. 

 

e) Documentos anuais de prestação de contas; 

 

Documentos enviados ao Tribunal de Contas e publicados no site da ULSM em, http://www.ulsm.min-

saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/. São documentos igualmente submetidos nas plataformas informáticas 

da Administração Central dos Serviços de Saúde (ACSS, IP), nomeadamente SICA e Serviços Online da UOGF, bem como na 

plataforma da Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), concretamente, SIRIEF. 

http://www.ulsm.min-saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/
http://www.ulsm.min-saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/
http://www.ulsm.min-saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/
http://www.ulsm.min-saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/
http://www.ulsm.min-saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/
http://www.ulsm.min-saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/
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f) Relatórios trimestrais de execução orçamental acompanhados dos relatórios do 
órgão de fiscalização. 

 

Estes relatórios encontram-se publicados na intranet da ULSM e são igualmente submetidos na plataforma da Direção Geral 

do Tesouro e Finanças (DGTF), concretamente, SIRIEF. 

 

2. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de transparência a que 
a empresa se encontra sujeita, nomeadamente os relativos a informação a prestar 
anualmente ao titular da função acionista e ao público em geral sobre o modo como foi 
prosseguida a sua missão, do grau de cumprimento dos seus objetivos, da forma como 
foi cumprida a política de responsabilidade social, de desenvolvimento sustentável e os 
termos de prestação do serviço público, e em que medida foi salvaguardada a sua 
competitividade, designadamente pela via da investigação, do desenvolvimento, da 
inovação e da integração de novas tecnologias no processo produtivo (vide n.º 1 do 
artigo 45.º do RJSPE). 

 

No cumprimento dos deveres de transparência, a ULSM disponibiliza a informação aplicável no sítio da internet, 

http://www.ulsm.min-saude.pt/, bem como, nas plataformas da Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), concretamente, 

SIRIEF e, ACSS, IP e Direção Geral do Orçamento. 

De referir que se encontra igualmente publicado no site da ULSM, o Relatório Anual de Acesso a Cuidados de Saúde, o 

Relatório de Governo Societário, bem como informação relativa a tempos máximos de resposta garantidos. 

 

E. Sítio na Internet 

1. Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s)14 na divulgação dos seguintes elementos sobre 
a empresa (vide artigo 53.º do RJSPE): 

a) Sede e, caso aplicável, demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC; 

 

http://www.ulsm.min-saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/ 

 

b) Estatutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões; 

 

Estatutos: 

http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/ULSM-Estatutos.pdf 

 

Regulamento interno15: 

http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/ULSM-Regulamento-Interno-2018.pdf 

 

                                                           

14 A informação deve incluir a indicação da “hiperligação” correspondente. 
15 No sítio da ULSM encontra-se publicado o anterior Regulamento Interno. A ULSM criou um novo Regulamento 

Interno, o qual está a aguardar homologação por parte da Tutela, entrou em vigor, no dia 17/11/2020. Foi divulgado a todos os 

profissionais através do Boletim Informativo nº 31/2020 de 16/11/2020. Encontra-se disponível para consulta na intranet: 

http://www.ulsm.dom/ulsm/Pages/Documentos.aspx 

 

http://www.ulsm.min-saude.pt/
http://www.ulsm.min-saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/
http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/ULSM-Estatutos.pdf
http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/ULSM-Regulamento-Interno-2018.pdf
http://www.ulsm.dom/ulsm/Pages/Documentos.aspx
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c) Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários e respetivos elementos 
curriculares, bem como as respetivas remunerações e outros benefícios; 

 

http://www.ulsm.min-saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/ 

 

 

d) Documentos de prestação de contas anuais e, caso aplicável, semestrais; 

 

http://www.ulsm.min-saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/ 

e) Obrigações de serviço público a que a empresa está sujeita e os termos contratuais 
da prestação de serviço público; 

 

http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/ULSM_Caracterizar_-entidade.pdf 

 

 

f) Modelo de financiamento subjacente e apoios financeiros recebidos do Estado nos 
últimos três exercícios. 

 A ULSM é responsável pela prestação de cuidados à população residente no concelho de Matosinhos, cerca de 175 mil 

habitantes. Em simultâneo, o HPH é hospital de referência direta, para os utentes provenientes dos concelhos de Vila do Conde 

e Póvoa de Varzim. Assim, no total são 318 mil os utentes a quem a ULSM presta cuidados de saúde. 

De acordo com a Cláusula 13ª do Contrato-Programa 2017-2019, a contrapartida financeira decorrente das prestações de saúde 

que a ULS assegura nos termos do presente contrato é fixada mediante um valor prospetivo correspondente a atos e atividades, 

calculado de acordo com um valor per capita por utente residente e de acordo com as regras previstas no clausulado daquele 

contrato programa firmado com a Tutela. Os objetivos de gestão e as respetivas metas constam do mesmo Contrato Programa 

e respetivo Acordo Modificativo assinado em 2020, nomeadamente no que diz respeito à prestação de serviços e cuidados de 

saúde, em termos de produção contratada e respetiva remuneração, incentivos institucionais atribuídos em função do 

cumprimento dos objetivos de qualidade e eficiência e orçamento económico-financeiro.  

Nos últimos 4 anos, as verbas recebidas por parte da Administração Central dos Sistemas de Saúde, IP, respeitantes ao 

Contrato-Programa foram as seguintes: 

 

 

O documento que inclui a caracterização da ULSM pode ser consultado em: http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-

content/uploads/sites/16/2018/02/ULSM_Caracterizar_-entidade.pdf 

Anos Contrato-Programa (CP) Valor recebido relativo ao CP

2017 120 476 213,93 €                                   115 009 013,90 €                                        

2018 115 057 915,36 €                                   115 057 915,36 €                                        

2019 128 619 397,00 €                                   126 996 259,58 €                                        

2020 135 524 381,00 €                                   133 084 942,14 €                                        

http://www.ulsm.min-saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/
http://www.ulsm.min-saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/
http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/ULSM_Caracterizar_-entidade.pdf
http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/ULSM_Caracterizar_-entidade.pdf
http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/ULSM_Caracterizar_-entidade.pdf
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No âmbito dos princípios de bom governo, a informação sobre a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E., constante 

nas alíneas atrás indicadas, encontra-se disponível no sítio da internet da Entidade em: http://www.ulsm.min-

saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/, bem como no sítio da internet do Setor Empresarial do Estado, 

http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/o-que-e-o-sector-empresarial-do-estado-see- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/N/N.A. Data Atualização

Estatutos x 10/02/2017

Decreto-lei nº 

18/2017, de 10 de 

fevereiro.

Caracterização da Empresa x 12/10/2020

PAO 2020-2021, 

carregado na 

plataforma SIRIEF 

em 12/10/2020

Função de tutela e accionista x

Modelo de Governo / Membros dos Órgãos Sociais x

- Identificação dos órgãos Sociais x

- Estatuto Remuneratório Fixado x

- Divulgação das remunerações auferidas pelos Órgãos Sociais x

- Identificação das funções e responsabilidades dos membros do Conselho de 

Administração
x

- Apresentação das sínteses curriculares dos membros dos Órgãos Sociais x

Esforço Financeiro Público x 28/05/2020 SIRIEF

Ficha Síntese x 18/08/2020

Informação Financeira histórica e atual x 26/06/2014

Princípios de Bom governo x

- Regulamentos internos e externos a que a empresa está sujeita x

- Transações relevantes com entidades relacionadas x

- Outras transações x

- Análise da sustentabilidade da empresa nos domínios: x

    Económico x

    Social x

   Ambiental x

- Avaliação do Cumprimento dos Princípios de Bom Governo x

- Código de ética x

Informação a constar no Site do SEE
Divulgação

Comentários

23/01/2021

Relatório de 

Governo Societário 

2019

18/08/2020

"Órgãos Sociais e 

Modelo de 

Governo", enviado 

para DGTF

Última aprovação de 

contas é de 2012.

A informação que consta no site do SEE, 

sobre este ponto, está atualizada.

http://www.ulsm.min-saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/
http://www.ulsm.min-saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/
http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/o-que-e-o-sector-empresarial-do-estado-see-
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F. Prestação de Serviço Público ou de Interesse Geral 

1. Referência ao contrato celebrado com a empresa pública que tenha confiado à empresa 
a prestação de um serviço público ou de interesse geral, respeitante à remuneração 
dessa atividade (vide n.º 3 do artigo 48.º do RJSPE). 

 

Os Contratos-Programa estabelecem os compromissos a assumir pela ULSM para com a Tutela, nomeadamente no que 

respeita a: 

 

a) Gestão do Acesso; 

b) Financiamento a atribuir à ULSM por parte da Tutela;  

c) Objetivos de Produção contratada; 

d) Objetivos de Qualidade e Eficiência e Sustentabilidade Económico Financeira. Concretamente sobre estes, e em 

conformidade com os “Termos de Referência para contratualização de cuidados de saúde no SNS para 2020”, 

encontram-se divididos da seguinte forma: 

 4% estão indexados ao cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência do âmbito dos cuidados de saúde 

primários (esta componente será avaliada através do resultado do Índice de Desempenho Global (%) apurado 

para a matriz multidimensional dos ACES no âmbito da contratualização dos cuidados primários); 

 3% estão indexados ao cumprimento de objetivos dos cuidados de saúde hospitalares; 

 1% estão indexados ao cumprimento de objetivos de sustentabilidade económico-financeira; 

 2% estão indexados ao cumprimento de objetivos relativos a internamentos, consultas hospitalares e urgências 

evitáveis. 

e) Penalizações financeiras decorrentes do incumprimento de metas e de obrigações fixadas; 

f) Orçamento económico-financeiro; 

g) Incentivos a auferir. 

 

O Acordo Modificativo ao Contrato-Programa de 2020 foi assinado pelo Presidente do Conselho de Administração da ULSM 

em 15/07/2020. 

 

 

2. Referência às propostas de contratualização da prestação de serviço público 
apresentadas ao titular da função acionista e ao membro do governo responsável pelo 
respetivo setor de atividade (vide n.ºs 1, 2 e 4 do artigo 48.º do RJSPE)16, das quais 
deverão constar os seguintes elementos: Associação de metas quantitativas a custos 
permanentemente auditáveis; Modelo de financiamento, prevendo penalizações em caso 
de incumprimento; Critérios de avaliação e revisão contratuais; Parâmetros destinados a 
garantir níveis adequados de satisfação dos utentes; Compatibilidade com o esforço 
financeiro do Estado, tal como resulta das afetações de verbas constantes do Orçamento 
do Estado em cada exercício; Metodologias adotadas tendo em vista a melhoria contínua 
da qualidade do serviço prestado e do grau de satisfação dos clientes ou dos utentes. A 
empresa deve apresentar evidência17 do seguinte:  

a) que elaborou uma proposta de contratualização da prestação de serviço público;  

b) que essa proposta foi apresentada ao titular da função acionista e ao membro do 
Governo responsável pelo respetivo setor de atividade; e  

                                                           

16 Caso não tenha contrato celebrado ou, tendo, caso haja apresentado nova proposta.  

17 A evidência solicitada poderá consistir em declaração, no próprio RGS, que foi cumprido o disposto no n.º 1 do artigo 
48.º do RJSPE. 
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c) que a proposta cumpre com todos os requisitos legais definidos no n.º 1 do artigo 
48.º do RJSPE. 

 

 

O documento orientador para o processo de contratualização com a Tutela é “Termos de referência para 

contratualização de cuidados de saúde no SNS para 2020”, emitido pela ACSS (publicado em: http://www.acss.min-

saude.pt/wp-content/uploads/2016/07/ACSS-Termos_Referencia-Contratualizacao_SNS_2020.pdf 

 

O documento acima referido estabelece os princípios orientadores do processo de contratualização de cuidados no 

âmbito do SNS para 2020, no que respeita a atividades, objetivos e resultados a alcançar pelos prestadores de cuidados 

de saúde, contribuindo para a consolidação de uma cultura de gestão rigorosa, responsável e transparente no SNS e 

para garantir o acesso adequado dos cidadãos a este Serviço Público, co qualidade e eficiência. 

 

Os “Termos de Referência para contratualização de cuidados de saúde no SNS para 2020” foram aprovados, por 

despacho da Senhora Ministra da Saúde, em 28 de fevereiro de 2020. 

 

Entretanto, acentuou-se a situação de Emergência de Saúde Pública de âmbito Internacional, declarada a 30 de janeiro 

de 2020 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19), com posterior 

declaração de Pandemia decretada a 11 de março de 2020.  

 

A COVID-19 foi considerada uma Pandemia a 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde.  

Em Portugal, as medidas de Saúde Pública foram implementadas de acordo com as várias fases de preparação e 

resposta a situações epidémicas, por forma a diminuir progressivamente a transmissão do vírus, prestar os cuidados de 

saúde adequados a todos os doentes e proteger a Saúde Pública. O combate à pandemia da COVID-19 obrigou a uma 

reorganização dos hospitais e centros de saúde, o que passou pelo adiamento de exames complementares de 

diagnóstico, consultas e cirurgias programadas, apesar da dedicação e empenho das entidades e dos profissionais de 

saúde. 

 

Concretamente ao nível da ULSM, o Conselho de Administração definiu um Plano de Contingência, o qual estabeleceu 

as orientações gerais, que tiveram, têm e terão implementação sucessiva de acordo com a evolução da pandemia, e de 

acordo com as normas estabelecidas pela Tutela e órgãos técnicos centrais. O Plano de Contingência vigorou entre 16 

de março e 30 de abril de 2020, e previa essencialmente as seguintes medidas que se destacam: 

 Suspensão da atividade programada: consulta, cirurgia programada, procedimentos de diagnóstico e 

terapêutica, etc. Esta suspensão de atividade permite realocar os recursos humanos para áreas novas, 

dedicadas aos utentes ou doentes com suspeita ou infeção por SARS CoV-2, permitindo a redefinição de 

circuitos para a gestão mais eficiente de recursos e meios, e ainda facilita o apoio familiar, contudo, as consultas 

urgentes ou prioritárias, cirurgia oncológica, outros procedimentos inadiáveis, consultas de obstetrícia em 

algumas fases, vacinação, tratamentos de medicina hiperbárica, consulta de dor em casos definidos, entre 

outros, manter-se-ão, ponderada a relação custo/benefício consoante os casos e a evolução da pandemia; a 

realização de atividade planeada em modo não presencial, e de acordo com os recursos disponíveis, está 

fortemente recomendada. As ECCI mantêm a atividade indispensável, e terão eventualmente mais doentes em 

que terão um papel relevante (exemplo: terapêutica domiciliária em doentes com alta precoce). Também, o 

Departamento de Saúde Mental e a Equipa de Cuidados Paliativos redefiniram a sua atividade em função da 

nova situação e das necessidades geradas nesse contexto.  

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/07/ACSS-Termos_Referencia-Contratualizacao_SNS_2020.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/07/ACSS-Termos_Referencia-Contratualizacao_SNS_2020.pdf
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 Aumento da capacidade instalada/dedicação de áreas específicas: no internamento em enfermaria haverá 

maior número de camas disponíveis, pela diminuição da atividade planeada, pela resolução mais rápida dos 

casos sociais atendendo a maior disponibilidade de terceiros para os receber, e pelas altas, eventualmente 

com apoio domiciliário (até à hospitalização domiciliária). Foram definidas alas de internamento dedicadas ao 

estudo e internamento de casos suspeitos e confirmados de adultos, pediátricos e obstétricos. As camas de 

nível de cuidados II e III (intermédios e intensivos) foram aumentadas em número e dedicadas a doentes Covid, 

tendo sido convertido o recobro da cirurgia de ambulatório em unidade de cuidados intensivos para doentes 

“não Covid”. Construção de uma nova Unidade de Cuidados Intensivos com 11 quartos de pressão negativa, 

para responder à "pressão" crescente causada por esta pandemia. O objetivo é criar condições de tratamento 

efetivo de doentes e de segurança para os profissionais, assumindo que esta nova ala faz parte de um plano 

integrado de resposta local e regional permitindo à ULSM receber muitos doentes, garantindo as condições de 

tratamento adequadas e elevando a segurança para profissionais. Também o Serviço de Urgência passou 

também a ter uma área dedicada a esta patologia, sendo realizadas as colheitas planeadas de doentes 

referenciados e atendimento de doentes de risco previamente triados para tal. Foi igualmente colocada uma 

tenda anexa ao Serviço de Urgência para colheita para diagnóstico de Covid em pessoas sem qualquer outro 

critério para observação clínica. 

No Hospital Pedro Hispano (HPH) verificam-se várias outras intervenções, parte integrante deste Plano, 

decorrentes da evolução verificada ao longo dos dias e das normas estabelecidas (reservas de medicamentos, 

material de proteção, intervenção do Serviço de Instalações e Equipamentos, Segurança, etc.). A criação das 

áreas de atendimento para doentes Covid (ADC), já existentes no HPH, estendeu-se também ao ACES de 

Matosinhos, parte integrante da ULSM, havendo uma em cada Centro de Saúde (no total de 4); nos Cuidados 

Primários a atividade planeada e, nos termos das orientações da Tutela, foi também reduzida ao essencial 

(casos prioritários e saúde materno-infantil, resumidamente) transferindo-se toda a atividade possível para não 

presencial. 

 Segurança e controle da transmissão do vírus: foi alterado o horário e número de visitas; tornada obrigatória 

a colocação de máscara cirúrgica em todos os profissionais e utentes em circulação em quaisquer das 

instalações da ULSM e alargado o estudo para Covid 19 a todos os doentes admitidos por outros motivos e 

considerados de baixo risco, permitindo manter o standard of care. O registo biométrico foi também suspenso. 

 

É também importante salientar o trabalho da CCIRA, da Unidade de Saúde Pública (USP) e da Gestão de Risco; a 

realização de conferências de sensibilização à comunidade ULSM; a implementação do teletrabalho e promoção de 

medidas de conciliação da vida profissional, familiar e pessoal; a disponibilidade do Serviço de Assistência Espiritual e 

Religiosa para atendimento presencial ou telefónico a todos os utentes e profissionais e as vistorias às ERPI’s, com 

apresentação de relatórios com ações corretivas; realização de ações de formação e apoio na construção de planos de 

contingência. 

 

O dia 4 de maio de 2020 foi estabelecido como o dia para retoma gradual da atividade assistencial, sempre avaliando o 

impacto sobre COVID-19. Nesse sentido, foi aprovado pelo Conselho de Administração da ULSM o “PLANO 

ESTRATÉGICO - RETOMA DA ATIVIDADE NA ULSM PÓS ESTADO DE EMERGÊNCIA COVID-19”, que estabeleceu 

novas orientações para se abordar o utente, tendo por base as precauções básicas de controlo de infeção, acrescidas 

do uso de máscara de proteção, quer para o profissional, quer para o utente. Esta retoma da atividade foi realizada a 

todos os níveis da prestação de cuidados de saúde na USLM (prevenção e saúde comunitária; diagnóstico; tratamento 

da doença e paliativos) e passa por reativar, de forma programada e gradual, a atividade nas unidades do ACES, nos 

serviços de ambulatório, nos exames complementares de diagnóstico, nos serviços cirúrgicos, nos serviços de 

internamento e paliativos, de acordo com o Plano de Desconfinamento emanado pelo Governo, a 30 de abril e com o 
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Despacho do Gabinete da Ministra.  

É incontestável os impactos significativos que a pandemia teve na atividade assistencial concretizada em 2020, motivo 

pelo qual as metas negociadas com a Tutela estão a ser, obviamente, objeto de redefinição/negociação considerando 

a atual pandemia COVID-19 e todos os constrangimentos e condicionalismos decorrentes da mesma.  

Desde final de março de 2020, foi implementada a plataforma Trace-Covid, a qual teve um impacto muito significativo 

na atividade dos cuidados de saúde primários, uma vez que os médicos de família ficaram responsáveis pelo 

acompanhamento dos utentes infetados com Covid-19. 

Também a partir de meados de outubro procedeu-se à suspensão parcial da atividade programada, não tão significativa 

como em março e abril, mas com impacto sobretudo ao nível da atividade cirúrgica dada a necessidade de alocação de 

anestesistas e enfermeiros anestesistas aos cuidados intensivos, bem como pela libertação de camas de intensivos 

para dar resposta aos crescimento de casos mais graves de infeção pelo Sars-Cov2. 

 

Estas circunstâncias tiveram impacto imediato na atividade programada e não programada realizada pelos 

estabelecimentos e serviços do Serviço nacional de Saúde (SNS) e inviabilizaram a conclusão da fase de negociação 

dos compromissos assistenciais e económico-financeiros a contratualizar com as Entidades Públicas Empresariais 

(EPE) do SNS para 2020, nos termos inicialmente previstos. 

 

 Acordo Modificativo assinado em 2020, que veio prorrogar o contrato programa do triénio 2017-2019 e, não obstante 

pretender 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, 

reforça o impacto que a pandemia teve na atividade programada e não programada realizada pelos estabelecimentos e 

serviços do SNS que inviabilizou a conclusão da fase de negociação dos compromissos assistenciais e económico-

financeiros a contratualizar com as EPE’s do SNS para 2020, nos termos inicialmente previstos. No entanto, não 

podemos deixar de referir as linhas orientadoras centrais que se consubstanciam em 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 e a disponibilização de instrumentos de governação que promovam a inovação organizacional no 

SNS e, concretamente, no que diz respeito às ULS, a maximização da eficiência, a qualidade técnica e a efetividade 

dos cuidados, garantindo a satisfação dos utentes e perspetivando a obtenção de ganhos em saúde, cabendo-lhe: 

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. 

 

Os processos de negociação com as ULS pressupõe objetivos específicos, cumulativos com aqueles que se aplicam 

aos cuidados primários e aos hospitais e centros hospitalares, nomeadamente: 
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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 multidimensional dos ACES, em conformidade 

com a meta global a negociar com a ARS Norte (ainda não decorreu este processo negocial). 

 

Na sequência dos objetivos setoriais traçados para o SNS onde se inclui a ULSM, foram identificados, negociados e 

contratualizados os indicadores e respetivas metas em sede de contrato programa compreendendo indicadores de ordem de 

acesso, desempenho assistencial, desempenho económico-financeiro e resultados em internamentos, consultas hospitalares 

e urgências evitáveis. Neste contexto, é importante referir que o Conselho de Administração da ULSM empreendeu todos os 

esforços possíveis e que dependem da sua gestão diária, para atingir as metas previstas nesta área da sustentabilidade 

económico-financeira, no entanto, as metas negociadas com a Tutela estão a ser objeto de redefinição / negociação 

considerando a atual pandemia COVID-19 e todos os constrangimentos e condicionalismos decorrentes da mesma. 
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VI. Remunerações 

A. Competência para a Determinação 

1. Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos 
sociais, dos membros da comissão executiva ou administrador delegado e dos dirigentes 
da empresa. 

Remuneração dos membros dos 
órgãos sociais 

[Assembleia Geral / Comissão de remunerações / Despacho / 
outra] 

Remuneração dos membros da 
Comissão executiva 

[Assembleia Geral / Comissão de remunerações / Despacho / 
outra] 

Remuneração dos dirigentes [Assembleia Geral / Comissão de remunerações / Despacho / 
outra] 

            Nota: este mapa deverá ser completado e adaptado ao modelo de governo em vigor na empresa. 

 

 

No ano de 2020, foram aplicadas as seguintes medidas no que respeita às remunerações a auferir por: 

 

 Conselho de Administração: 

 

- Não foram atribuídos ao Conselho de Administração quaisquer prémios de gestão; 

- Foram levantadas aos elementos dos órgãos de gestão as reduções remuneratórias previstas na Lei n.º 12-A/2010, 

de 30 de junho (de acordo com o faseamento definido na LOE 2018 e 2019); 

- Os gestores públicos da ULSM não se encontram abrangidos pelo previsto na cláusula travão do EGP, foi feito o seu 

levantamento conforme determinado no Decreto-Lei de Execução Orçamental (faseamento definido na LOE 2018 e 

2019). 

 

 Restantes trabalhadores:  

- Não se verificaram situações de valorização remuneratória ao longo do ano 2020. Verificou-se sim, ao longo do ano, 

a aplicação do disposto na LOE relativa às progressões na carreira no âmbito da aplicação do SIADAP e as progressões 

decorrentes desses mesmos normativos, ocorridas com base em anos anteriores. 

 

 Fiscalização:  

 

- Foram levantadas aos elementos dos órgãos de fiscalização as reduções remuneratórias previstas na Lei n.º 12-

A/2010, de 30 de junho (de acordo com o faseamento definido na LOE 2018 e 2019). 

 

 

2. Identificação dos mecanismos18 adotados para prevenir a existência de conflitos de 
interesses, atuais ou potenciais, entre os membros de órgãos ou comissões societárias 
e a empresa, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas (vide artigo 
51.º do RJSPE).  

 

As declarações de inexistência de incompatibilidades ou impedimentos para o exercício de altos cargos públicos dos membros 

do Conselho de Administração são remetidas à Procuradoria-Geral da República. 

                                                           

18 Mecanismos diversos dos inerentes à evidenciação ou menção a que se refere o ponto 3, seguinte.  
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3. Evidenciação ou menção de que resulte inequívoco o cumprimento por parte dos 
membros do órgão de administração do que dispõe o artigo 51.º do RJSPE, isto é, de que 
se abstêm de intervir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses, 
designadamente na aprovação de despesas por si realizadas. 

 

 

Foi emitida pelos Membros do Conselho de Administração declaração em como se abstêm de interferir nas decisões que 

envolvam os seus próprios interesses. De referir ainda a aplicação do artigo 22.º do Estatuto do Gestor Público, nomeadamente, 

no que se refere ao seu ponto 7, em que é referido expressamente que ”O gestor deve declarar-se impedido de tomar parte 

em deliberações quando nelas tenha interesse, por si, como representante (…)”. 

 

B. Comissão de Fixação de Remunerações 

Composição da comissão de fixação de remunerações, incluindo identificação das pessoas 

singulares ou coletivas contratadas para lhe prestar apoio. 

 

Enquanto Entidade Pública Empresarial a ULSM não dispõe de Comissão de Fixação de Remunerações. 

 

C. Estrutura das Remunerações 

1. Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização. 

 

A política de remunerações dos órgãos de administração e de fiscalização é definida pelo Estado Português, através do órgão 

que detém o poder executivo, estando, à data, em conformidade com os diplomas reguladores da matéria, designadamente: 

Estatuto do Gestor Público (Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro) e Resoluções de Conselho de Ministros n.º 16/2012, 18/2012 e 

36/2012. 

 

2. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o 
alinhamento dos objetivos dos membros do órgão de administração com os objetivos de 
longo prazo da empresa. 

 

A remuneração auferida pelos membros do Conselho de Administração emerge dos critérios que estão legalmente fixados por 

Resolução do Conselho de Ministros. 

 

3. Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração, 
critérios de atribuição e informação sobre eventual impacto da avaliação de desempenho 
nesta componente. 

 

Não estão a ser aplicadas componentes variáveis da remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização. 

 

4. Explicitação do diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com 
menção do período de diferimento. 

 

Não aplicável. Decorre do ponto anterior. 
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5. Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão para 
efeitos de atribuição de prémio. 

 

Não aplicável. 

 

 

6. Referência a regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os 
administradores e data em que foram aprovados em assembleia geral, em termos 
individuais. 

 

Não aplicável. 

 

D. Divulgação das Remunerações 

1. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, 
pelos membros do órgão de administração da empresa, proveniente da empresa, 
incluindo remuneração fixa e variável e, relativamente a esta, menção às diferentes 
componentes que lhe deram origem, podendo ser feita remissão para ponto do relatório 
onde já conste esta informação. A apresentar segundo os formatos seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixa Variável Bruta

António Taveira Gomes 93 767,24 € 1 526,83 € 95 294,07 €

Maria Beatriz Silva Duarte Vieira Borges 66 831,21 € 219,46 € 67 050,67 €

Maria Margarida Leitão Filipe 48 900,36 € 763,02 € 49 663,38 €

Teresa Cristina Vaz Fernandes 40 382,58 € 428,42 € 40 811,00 €

Carlos Manuel Amorim Mouta 69 212,05 € 796,46 € 70 008,51 €

Ana Cristina Gotelib Costa Veloso 28 028,60 € 135,46 € 28 164,06 €

Renato Joaquim Rocha Barros 28 165,47 € 227,06 € 28 392,53 €

Catarina Isabel Aguiar Diogo 28 004,75 € 221,38 € 28 226,13 €

407 610,35 €

Remuneração Anual 2020 (€)
Membro do Órgão de Administração
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2. Indicação dos montantes pagos, por outras empresas em relação de domínio ou de grupo 
ou que se encontrem sujeitas a um domínio comum. 

 

Não aplicável. Não existem sociedades em relação de domínio ou de grupo com a ULSM. 

 

3. Indicação da remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de 
pagamento de prémios e explanação dos motivos por que tais prémios e/ou participação 
nos lucros foram concedidos. 

 

A política de remunerações dos órgãos de administração é definida pelo Estado Português, através do órgão que detém o 

poder executivo, estando, à data, em conformidade com os diplomas reguladores da matéria, designadamente: Estatuto do 

Gestor Público (Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro) e Resoluções de Conselho de Ministros n.º 16/2012, 18/2012 e 36/2012. Não 

é, portanto, aplicável o pagamento de remunerações sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de prémios. 

 

 

4. Referência a indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos 
relativamente à cessação das suas funções durante o exercício. 

 

Não aplicável. Porquanto não foram pagas, nem foram exigidas ou se encontram em processo judicial, quaisquer 

indemnizações neste âmbito. 

 

 

5. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, 
pelos membros do órgão de fiscalização da empresa, podendo ser feita remissão para 
ponto do relatório onde já conste esta informação. 

 

ROC: 

Vide nº 3, ponto E, capítulo, V. Órgãos Sociais e Comissões. 

 

 

 

 

Seguro de Vida Seguro de Saúde

[Nome] Diário
Encargo anual da 

empresa
[identificar]

Encargo anual 

da empresa

Encargo anual da 

empresa

Encargo anual da 

empresa
[identificar]

Encargo anual da 

empresa

António Taveira Gomes 4,77 € 1 182,96 € ADSE/CGA 22 200,83 € N/a N/a N/a N/a

Maria Beatriz Silva Duarte Vieira Borges 4,77 € 1 054,17 € Segurança Social 15 655,39 € N/a N/a N/a N/a

Maria Margarida Leitão Filipe 4,77 € 601,02 € Segurança Social 11 617,11 € N/a N/a N/a N/a

Teresa Cristina Vaz Fernandes 4,77 € 596,25 € Segurança Social 9 541,09 € N/a N/a N/a N/a

Carlos Manuel Amorim Mouta 4,77 € 1 135,26 € Segurança Social 16 316,89 € N/a N/a N/a N/a

Ana Cristina Gotelib Costa Veloso 4,77 € 477,00 € Segurança Social 6 575,67 € N/a N/a N/a N/a

Renato Joaquim Rocha Barros 4,77 € 453,15 € Segurança Social 6 635,65 € N/a N/a N/a N/a

Catarina Isabel Aguiar Diogo 4,77 € 500,85 € Segurança Social 6 596,07 € N/a N/a N/a N/a

6 000,66 € 95 138,70 €

Benefícios Sociais (€)

Valor do Subsídio de Refeição Regime de Proteção Social Outros

Membro do Órgão de Administração
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Conselho Fiscal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Indicação da remuneração no ano de referência dos membros da mesa da assembleia 
geral. 

 

Enquanto Entidade Pública Empresarial, a ULSM não tem mesa da Assembleia Geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remuneração Anual 2020 (€)

Bruta

Jorge Manuel Pereira Nina 13 804,80 €

Maria Gorete Gonçalves Fernandes Rato 10 345,86 €

Fernanda Isabel Maçaira Sousa Lopes 10 147,87 €

34 298,53 €

Membro do Órgão de Fiscalização
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VII. Transações com partes Relacionadas e Outras 

1. Apresentação de mecanismos implementados pela empresa para efeitos de controlo de 
transações com partes relacionadas19 e indicação das transações que foram sujeitas a 
controlo no ano de referência. 

 

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

assistenciais prestados a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde. As regras de remuneração decorrem da aplicação do 

Contrato-Programa, que no caso da ULSM processa-se por capitação, isto é, a ULSM é financiada mediante a atribuição de 

um valor per capita por utente residente e, em conformidade com as regras previstas na metodologia para definição de preços 

e fixação de objetivos, publicada anualmente pela Tutela. 

Da atividade assistencial prestada aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, resulta faturação emitida à Administração 

Central dos Serviços de Saúde (ACSS, IP). Esta faturação constitui cerca de cerca de 98% do total da faturação da ULSM. 

 

 

2. Informação sobre outras transações: 

a) Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços; 

 

Os procedimentos adotados para a aquisição de bens e serviços decorrem da observância e cumprimento do Código dos 

Contratos Públicos e demais legislação em vigor. 

 

b) Identificação das transações que não tenham ocorrido em condições de mercado; 

 

Não foram efetuadas compras fora das condições do mercado. 

 

c) Lista de fornecedores com transações com a empresa que representem mais de 5% 
dos fornecimentos e serviços externos (no caso de ultrapassar 1 milhão de euros).  

 

 

 

 

 

  

 

                                                           

19 Para efeitos do conceito de parte relacionada tenha-se em conta o que se encontra definido na NCRF 5 (Norma 
contabilística e de relato financeiro 5. Divulgações de Partes Relacionadas), e também no n.º 4 do artigo 63.º do CIRC 
(Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas). 

500900469 9800354 SUCH - SERVICO UTILIZACAO COMUM DOS HOSPITAIS 3 335 661,30 € 

504587633 9802513 UNINEFRO -SOC.PREST.CUIDADOS MEDICOS E DIALISE, SA 2 723 129,20 € 

500233810 9800266 ROCHE FARMACEUTICA QUIMICA, LDA. 2 539 980,90 € 

500191360 9800208 MERCK SHARP & DOHME, LDA. 2 471 701,70 € 

500189412 9800141 JANSSEN - CILAG FARMACEUTICA, LDA. 2 229 227,20 € 

500006148 9800005 ABBOTT LABORATORIOS, LDA. 1 997 113,70 € 
(Nota: FSE 2020: 30.110.282,46€*5% = 1.505.514,22€)



 

                                                                                                   80/83 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 

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

Caracterização dos elementos seguidamente explicitados, podendo ser feita remissão para 

ponto do relatório onde já conste esta informação20: 

1. Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas. 

 

No que respeita à estratégia prosseguida no ano de 2020, foi feita referência no ponto 2. do capítulo II “Missão, Objetivos e 

Políticas”. 

Concretamente sobre o grau de cumprimento das metas fixadas, encontra-se explicitado na alínea b) do ponto 2 do mesmo 

capítulo. 

 

2. Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, social e 
ambiental e a salvaguardar normas de qualidade. 

 

O Plano de Atividades e Orçamento de 2020-2021 compreende as políticas prosseguidas pela ULSM no sentido de cumprir 

com a sua Missão. As mesmas encontram-se igualmente referidas no ponto 2. do capítulo II “Missão, Objetivos e Políticas”.  

Ainda neste âmbito, o Anexo 1 – Demonstração Não Financeira – Relatório de Sustentabilidade, inclui as atitudes da ULSM 

perante os aspetos de ordem social, ambiental e política da qualidade. 

 

 

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

a) Definição de uma política de responsabilidade social e de desenvolvimento 
sustentável e dos termos do serviço público prestado, designadamente no âmbito da 
proteção dos consumidores (vide artigo 49.º do RJSPE); 

b) Definição de políticas adotadas para a promoção da proteção ambiental e do respeito 
por princípios de legalidade e ética empresarial, assim como as regras 
implementadas tendo em vista o desenvolvimento sustentável (vide artigo 49.º do 
RJSPE);   

c) Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de 
tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar discriminações 
e a permitir a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional (vide n.º 2 do 
artigo 50.º do RJSPE); 

d) Referência a medidas concretas no que respeita ao Princípio da Igualdade do Género, 
conforme estabelecido no n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, 
de 23 de fevereiro e à elaboração do relatório a que se refere o n.º 2 da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 18/2014, de 7 de março; 

e) Identificação das políticas de recursos humanos definidas pela empresa, as quais 
devem ser orientadas para a valorização do indivíduo, para o fortalecimento da 
motivação e para o estímulo do aumento da produtividade, tratando com respeito e 
integridade os seus trabalhadores e contribuindo ativamente para a sua valorização 
profissional (vide n.º 1 do artigo 50.º do RJSPE); 

f) Informação sobre a política de responsabilidade económica, com referência aos 
moldes em que foi salvaguardada a competitividade da empresa, designadamente 
pela via de investigação, inovação, desenvolvimento e da integração de novas 

                                                           
20 Querendo, a empresa poderá incluir síntese ou extrato(s) do seu Relatório de Sustentabilidade que satisfaça(m) o 
requerido. Tal formato de prestação da informação, implica que o texto seja acompanhado das adequadas referências 
que permitam identificar as partes da síntese ou extrato(s) que satisfazem cada uma das alíneas.   
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tecnologias no processo produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do RJSPE). Referência ao 
_plano de ação para o futuro e a medidas de criação de valor para o acionista 
(aumento da produtividade, orientação para o cliente, redução da exposição a riscos 
decorrentes dos impactes ambientais, económicos e sociais das atividades, etc.). 

 

As informações que cobrem as alíneas deste ponto podem ser analisadas no Anexo 1 – Demonstração Não Financeira – 

Relatório de Sustentabilidade. 

A sustentabilidade é enquadrada na estratégia e políticas adotadas por parte da ULSM, sendo as questões ambientais, sociais 

e relativas aos trabalhadores, à igualdade entre mulheres e homens, à não discriminação, ao respeito dos direitos humanos, 

ao combate à corrupção e às tentativas de suborno integradas na cadeia de valor da Instituição. 

Os temas identificados no Relatório de Sustentabilidade, a saber, “Sustentabilidade Financeira”, “Relação com os 

colaboradores”, “Ética e transparência”, “Política da Qualidade”, “Ecoeficiência”, “Investigação e Formação 

Contínua”, “Tecnologias de Informação e Comunicação”, foram considerados como sendo materiais no seio da ULSM. No 

que respeita ao tema “Envolvimento com a comunidade”, o impacto na ULSM deriva desde logo da sua Missão. 
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IX. Avaliação do Governo Societário 

1. Verificação do cumprimento das recomendações recebidas21 relativamente à estrutura e 
prática de governo societário (vide artigo 54.º do RJSPE), através da identificação das 
medidas tomadas no âmbito dessas orientações. Para cada recomendação22 deverá ser 
incluída: 

a) Informação que permita aferir o cumprimento da recomendação ou remissão para o 
ponto do relatório onde a questão é desenvolvida (capítulo, subcapítulo, secção e 
página); 

b) Em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, justificação para essa 
ocorrência e identificação de eventual mecanismo alternativo adotado pela empresa 
para efeitos de prossecução do mesmo objetivo da recomendação. 

 

 

No âmbito das práticas de bom governo, a ULSM cumpre integralmente com o estabelecido no Decreto-Lei nº 133/2013 de 3 

de outubro.  

 

 

2. Outras informações: a empresa deverá fornecer quaisquer elementos ou informações 
adicionais que, não se encontrando vertidas nos pontos anteriores, sejam relevantes para 
a compreensão do modelo e das práticas de governo adotadas. 

 

Não existem informações adicionais a referir. 

  

                                                           

21 Reporta-se também às recomendações que possam ter sido veiculadas a coberto de relatórios de análise da UTAM 
incidindo sobre Relatório de Governo Societário do exercício anterior.  

22 A informação poderá ser apresentada sob a forma de tabela com um mínimo de quatro colunas: “Referência”; 
“Recomendação”; “Aferição do Cumprimento”; e “Justificação e mecanismos alternativos”. 
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X. ANEXOS DO RGS 

Como anexos ao relatório da empresa deverão ser incluídos pelo menos os seguintes 
documentos: 

1. Demonstração não financeira relativa ao exercício de 2020 que deverá conter informação 
referente ao desempenho e evolução da sociedade quanto a questões ambientais, sociais 
e relativas aos trabalhadores, igualdade de género, não discriminação, respeito pelos 
direitos humanos, combate à corrupção e tentativas de suborno (vide artigo 66.º-B do 
CSC) (aplicável às grandes empresas que sejam empresas de interesse público, que à 
data do encerramento do seu balanço excedam um número médio de 500 trabalhadores 
durante o exercício anual – cfr. n.º 1 do mesmo artigo)23. 

 

ANEXO 1 - Demonstração Não Financeira – Relatório de Sustentabilidade 

 

2. Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido deliberada 
a aprovação do RGS 2020. 

 

ANEXO 2 – Extrato da ata da reunião do Conselho de Administração com a aprovação do Relatório do Governo Societário 

2020 

 

3. Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o n.º 2 do artigo 54.º do RJSPE. 

 

ANEXO 3 – Parecer do Conselho Fiscal sobre o Exercício de 2020 

 

4. Evidências da apresentação aos respetivos destinatários das Declarações a que se refere 
o artigo 52.º do RJSPE. 

 

ANEXO 4 – Declarações de independência dos membros do Conselho de Administração e Declarações de inexistência de 

participações ou interesses patrimoniais 

 

5. Ata da reunião da Assembleia Geral, Deliberação Unânime por Escrito ou Despacho que 
contemple a aprovação por parte dos titulares da função acionista dos documentos de 
prestação de contas (aí se incluindo o Relatório e Contas e o RGS) relativos ao exercício 
de 201924. 

 

As últimas prestações de contas que se encontram aprovadas pela Tutela respeitam ao ano de 2012. 

 

                                                           

23 O n.º 8 do artigo 66.º-B do CSC dispõe que “uma empresa que elabore um relatório separado do relatório de gestão, 
correspondente ao mesmo exercício anual, que inclua as informações exigidas para a demonstração não financeira 
previstas no n.º 2 e seja elaborado nos termos previstos nos n.os 3 a 6, fica isenta da obrigação de elaborar a 
demonstração não financeira prevista no n.º 1”. Assim, caso a empresa pretenda ser dispensada da apresentação da 
demonstração não financeira, constitui sua responsabilidade verificar se o RGS inclui toda a informação e cumpre todas 
as formalidades exigidas pela lei. 

24 Apenas no caso do documento em apreço não se encontrar disponível em SiRIEF. Na eventualidade de não se ter 
ainda verificado a aprovação dos documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2019 por parte do(s) 
titular(es) da função acionista tal deve ser objeto de menção específica. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório foi elaborado com base Decreto-Lei nº 89/2017 de 28 de julho, o qual transpôs para a ordem 

jurídica interna a Diretiva nº 2014/95/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2014, 

referente à divulgação de informações não financeiras. 

As empresas que tenham o estatuto legal de entidades de interesse público devem apresentar anualmente, uma 

demonstração não financeira, contendo as informações não financeiras bastantes para uma compreensão da 

evolução, do desempenho, da posição e do impacto das suas atividades, referentes no mínimo, às questões 

ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores, à igualdade entre mulheres e homens, à não discriminação, ao 

respeito dos direitos humanos, ao combate à corrupção e às tentativas de suborno. 

Este relatório, destina-se a fornecer informações pertinentes, úteis, coerentes e comparáveis aos diferentes 

Stakeholders da ULSM, sobre o seu desempenho económico, social e ambiental tendo em consideração os temas 

materiais de sustentabilidade identificados pelo Conselho de Administração da ULSM. 

A leitura deste relatório deve ser realizada conjuntamente com o Relatório de Governo Societário da ULSM e com 

o Relatório & Contas, ambos respeitantes ao exercício económico de 2020. 

É intenção da ULSM através da divulgação do conjunto destas informações contribuir decisivamente para a análise 

do desempenho da Instituição, e do seu papel na sociedade e para o reforço da confiança por parte dos seus 

Utentes, Tutela e restantes Stahekolders. 

A sustentabilidade é assim enquadrada na estratégia e políticas adotadas por parte da ULSM, sendo as questões 

ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores, à igualdade entre mulheres e homens, à não discriminação, ao 

respeito dos direitos humanos, ao combate à corrupção e às tentativas de suborno integradas na cadeia de valor 

da Instituição. 

 

O Conselho de Administração da ULSM entendeu manter os temas identificados desde a 1ª edição deste relatório, 

concretamente, “Sustentabilidade Financeira”, “Relação com os colaboradores”, “Ética e transparência”, 

“Política da Qualidade”, “Ecoeficiência”, “Investigação e Formação Contínua”, “Tecnologias de 

Informação e Comunicação”, os quais são considerados como sendo materiais no seio da ULSM, tal como o 

tema “Envolvimento com a comunidade”, considerando que o impacto na ULSM deriva desde logo da sua 

Missão. 
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TEMAS MATERIAIS Estratégia preconizada pelo Conselho de Adminsitração

Sustentabilidade Financeira

A ULSM anseia o equilíbrio sustentado da instituição, considerando a cronicidade do

subfinanciamento do qual padece desde alteração do modelo de financiamento das Unidades

Locais de Saúde. Nesse sentido, um dos seus eixos estratégicos estabelece a necessidade

de "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."

Relação com os colaboradores

Tratando-se a ULSM de uma entidade pública que presta serviços de saúde, o Conselho de

Adminsitração está consciente que são os seus colaboradores que permitem a concretização 

da sua visão e missão, pelo que a sua estratégia compreende igualmente a implementação

de políticas de recursos humanos que reforcem a motivação e comprometimento dos

profissionais com os novos desafios, num contexto nacional, atualmente difícil no que

concerne a políticas centrais de contratação de recuros humanos, progressões de carreira e

atualizações salariais.

Envolvimento com a comunidade

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

utentes.

Ética e Transparência

Para melhor servir, a ULSM adota o Código de Conduta Ética que pretende ser um guia

orientador na prossecução dos seus objetivos e uma ajuda ao desenvolvimento profissional,

pessoal e humano das suas profissionais e dos seus profissionais. Ainda neste âmbito, e

dando cumprimento à recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção de 1 de

Julho de 2009, a ULSM elaborou o "Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas", com base na estrutura sugerida por aquele órgão.

Política da Qualidade

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos assume a qualidade, consubstanciada na

satisfação dos seus utentes, profissionais e restantes partes interessadas como valor

fundamental. Foi a primeira instituição de saúde a ser certificada pela Norma ISO 9001 na

globalidade dos seus serviços no Hospital Pedro Hispano e unidades dos Cuidados de Saúde

Primários.

O Sistema de Gestão da Qualidade implementado na ULSM é o resultado de uma decisão

estratégica para ajudar a melhorar o seu desempenho global e proporcionar uma base sólida

para iniciativas de desenvolvimento sustentável.

Ecoeficiência

A gestão ambiental é uma preocupação importante na 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, nas infraestruturas que

acomodam os 3 níveis de cuidados.

Investigação e Formação Contínua

No âmbito das suas atribuições, a dinamização da investigação e dos ensaios clínicos é uma

medida preconizada no Plano Estratégico da ULSM, para incrementar o conhecimento dos

nossos profissionais e potenciar os cuidados prestados aos nossos Utentes, ao mesmo

tempo que contribui para a sustentabilidade financeira da ULSM.

Tecnologias de Informação e 

Comunicação

Neste âmbito, a estatégia adotada pela ULSM consiste em 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.
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1. QUESTÕES AMBIENTAIS 

 

A ecoeficiência é uma filosofia de gestão que encoraja o mundo empresarial a procurar melhorias ambientais que 

potenciem, paralelamente, benefícios económicos. Concentra-se em oportunidades de negócio e permite às 

empresas tornarem-se mais responsáveis do ponto de vista ambiental e mais lucrativas. Incentiva a inovação e, 

por conseguinte, o crescimento e a competitividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num hospital, os consumos de recursos energéticos e hídricos são elevados, atingindo níveis de custo não 

negligenciáveis. Por outro lado, são gerados resíduos que, devidamente revalorizados, poderão significar retornos 

interessantes, nomeadamente papel e cartão, e a matéria orgânica dos resíduos da cozinha.   

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 a dispersão de substâncias tóxicas, e a promoção para a 

utilização sustentável de recursos renováveis.  

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. 

 

1.1. GÁS NATURAL 

 

 

Em 2019 o consumo de gás natural na ULSM foi de 433.857 kWh, em 2020, o consumo global foi de 404.909 kWh, 

representado uma diminuição de consumo 6,67% face ao ano de 2019.  

 

Em 2019 o custo de gás natural na ULSM foi de 32.000€, em 2020, o custo global foi de 25.045 €, representado 

uma diminuição de 21,74% face ao ano de 2019.  
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Parcial mensal do consumo de Gás N(kWh) na ULSM, 2019 - 2020 

Gráfico 1 – Consumo de Gás N(kWh) na ULSM, 2019 - 2020 

 

 

Gráfico 2 – Consumo de Gás Natural – Custo total (€) – Valores com IVA 

 

Gráfico 3 – Consumo/custo total de gás natural na ULSM em 2020 comparativamente a 2019 
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1.2. ENERGIA ELÉTRICA 

 

Em 2019 o consumo global de energia elétrica na ULSM foi de 6.160.347 kWh, em 2020, o consumo global foi de 

6.944.439 kWh, representado aumento de consumo 12,7% face ao ano de 2019.  

 

Em 2019 o custo global de energia elétrica na ULSM foi de 895.319 €, e em 2020, o custo foi de 941.159 €, 

representado aumento de 5,12% face ao ano de 2019. 

Parcial mensal de consumo de eletricidade (kWh) na ULSM, 2019 - 2020 

Gráfico 4 – Consumo de eletricidade (kWh) na ULSM, 2019 - 2020 

 

 

Gráfico 5 – Consumo de Eletricidade – Custo total (€) – Valores com IVA 
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Gráfico 6 – Consumo/custo total de Eletricidade na ULSM em 2020 comparativamente a 2019 

 

 

 

 

Esta variação no consumo, contrária à tendência decrescente nos anos anteriores, é reflexo de um 

aumento/reformulação das instalações e produção acrescida no HPH, que em ano de pandemia, construiu uma 

nova Unidade de Cuidados intensivos com onze quartos aberta 24 sobre 24H, reabriu duas alas no quarto piso e 

instalou uma ALA do Serviço de MFR em contentores anexos ao Hospital. Destaca-se igualmente a instalação de 

sistemas de pressão negativa em quatro zonas do Hospital Pedro Hispano. 

 

Implementação de Medidas: 

 

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

utilização do gás natural, a produção de água quente e agua gelada, 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 

consumidores energéticos e consequentemente agir sobre eles, facultou dados essenciais à tomada de decisões 

para melhoria da eficiência energética. 

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

intervenção com grande peso na fatura energética, sistema de iluminação e sistema de AVAC. 

 

Assim, por forma a reduzir custos e consumos, continuarão e serão implementadas as seguintes medidas: 

 

 Fotovoltaico: Instalação no ano 2021, de 1700 painéis solares na cobertura do HPH, para produção de energia 

elétrica sustentável, Da implementação desta medida prevê-se uma redução na pegada ecológica de 996 tCO2e 

[in Carbon footprint of Pedro Hispano Hospital-Baseline footprint – 2019].  

 Reforço na implementação de sistemas de comando nos elevadores do HPH em 2021, estando prevista para este 

ano, além dos sete comandos já instalados, a substituição de mais quatro unidades, permitindo uma redução 
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significativa no consumo global. Da implementação desta medida prevê-se uma redução na pegada ecológica de 

45 tCO2e no ano 2021 [in Carbon footprint of Pedro Hispano Hospital-Baseline footprint – 2019] 

 Continuação da substituição intensiva de lâmpadas de alto consumo por lâmpadas de elevada eficiência 

energética, nomeadamente LED’s, que ao nível do HPH e ACES.O objetivo para 2021, com a continuação desta 

medida é de uma redução na pegada ecológica de 116 tCO2e [in Carbon footprint of Pedro Hispano Hospital-

Baseline footprint – 2019] 

 Sombreamento de aproximadamente 480 janelas nas fachadas do HPH, permitindo uma redução de temperatura 

no seu interior, exigindo um menor esforço energético dos sistemas de ventilação para alcançar o mesmo objetivo. 

 Eliminação completa de compra de lâmpadas não LED. 

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

 Substituição da Iluminação Exterior por lâmpadas de elevada eficiência energética;]. 

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

 Gestão do funcionamento da central térmica de bombagem adaptada à estação do ano, por forma a evitar 

consumos desnecessários de energia térmica (ex: no Verão, desligar a circulação de água quente em alguns 

circuitos); 

 Instalação de ventiladores AVAC, com controlo otimizado, nas salas de isolamento da unidade cuidados intensivos. 

 

1.3. 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, para monitorização dos grandes utilizadores deste bem, com ligação direta á 

Gestão Técnica Centralizada. 

 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 dispositivos médicos (por ex. autoclaves e máquinas de lavar aparadeiras) 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 furos 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 o consumo total de água; 

 Substituição da 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 necessitam de 

reparação; 

 Controlo periódico do efluente da ETAR com o fim de diminuir as taxas de saneamento; 
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 Alteração do sistema de enchimento dos reservatórios para evitar fugas resultantes da idade dos materiais 

anteriores. 

 

Em 2020, o consumo total de água na ULSM (incluído o valor posteriormente faturado à empresa privada que gere 

a cozinha) foi de 64.091,93 m3, representando uma diminuição de 13,6% em relação ao ano de 2019. Em termos 

de custo, em 2020 o valor foi inferior ao de 2019 em 11,5%.  

 

Parcial mensal de consumo de água (m3) na ULSM, 2019 – 2020 

Gráfico 7 – Consumo de água (m3) na ULSM, 2019 - 2020 

 

 

Gráfico 8 – Consumo de Água – Custo total (€) – Valores com IVA  
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Gráfico 9 – Consumo/custo total de água na ULSM em 2020 comparativamente a 2019 

 

 
 
 

1.4. ENERGIA TÉRMICA 

 

A produção de energia térmica na ULSM está dividida entre a produção através de eletricidade e 

produção através de gás natural.  

No Hospital Pedro Hispano a produção térmica de frio, térmica de calor e águas quentes sanitárias é 

gerada através da central de cogeração.  

Gráfico 10 – Total de consumo de energia térmica quente e fria (kWh) 2015 a 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2020, o consumo total de energia térmica (quente e fria) foi de 8 440 554 kWh, sendo que destes 

3 423 611 kWh de energia térmica fria e 5 016 943 kWh foram de energia térmica quente.  

Face a 2019, o consumo global representou uma diminuição de - 4,0%. 
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Gráfico 11 – Evolução dos custos com energia térmica 2015/2020 

 

O custo total de energia térmica consumida em 2020 foi de 221 817,23 €, que representou um aumento de 0,7% 

face a 2019 em que apresentou um custo de 220 221,00 €. 

 

1.5. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

 

A poluição atmosférica refere-se a mudanças suscetíveis de causar impacto a nível ambiental ou na 

saúde humana, através da contaminação por gases, partículas sólidas, líquidas em suspensão, 

material biológico ou energia. A adição dos contaminantes pode provocar danos diretamente na saúde 

humana ou no ecossistema, podendo estes danos ser causados diretamente pelos contaminantes, ou 

por elementos resultantes dos contaminantes. Esta poluição causa ainda mais impactes no campo 

ambiental, tendo ação direta no aquecimento global, sendo responsável pela degradação de 

ecossistemas e potenciadora de chuvas ácidas. 

Na ULSM o aquecimento de água é efetuado por um sistema de cogeração que utiliza uma fonte de 

combustível mais limpa, o gás natural, para produzir água quente e eletricidade. 

 

1.6. EFLUENTES LÍQUIDOS 

 

No meio hospitalar os efluentes líquidos advêm, para além das águas residuais sanitárias, de outras 

origens (ex: máquinas de lavagem e desinfeção de dispositivos médicos, resíduos laboratoriais, óleos 

e gorduras provenientes da cozinha e outros resíduos produzidos na higienização e desinfeção de 

superfícies).    

A ULSM faz a monitorização das águas encaminhadas do HPH para a ETAR municipal de Matosinhos, 

já após passagem prévia pela sua própria ETAR, e garante o acompanhamento com análises 

laboratoriais e manutenção. 

Os óleos e gorduras provenientes da cozinha são alvo de recolha seletiva e tratamento. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B4mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aquecimento_global
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva_%C3%A1cida
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1.7. PRODUTOS QUIMICOS 

 

Qualquer substância perigosa tem impacto a nível ambiental e a nível da saúde pública, quando não 

são tomadas as devidas precauções no seu armazenamento, manuseamento e destino final.  

No meio hospitalar existem vários produtos químicos perigosos, nomeadamente, reagentes, 

detergentes e desinfetantes, que podem originar riscos para a segurança e saúde dos profissionais, 

daí ser essencial a prevenção e a formação/ sensibilização.  

Na ULSM para prevenção e proteção dos profissionais de saúde no âmbito do risco químico foram 

implementadas várias medidas, entre as quais: 

 

 Criação de procedimentos internos para aquisição, rotulagem, armazenagem, manipulação e 

eliminação de produtos químicos; 

 Organização e divulgação na intranet das fichas de dados de segurança (FDS) dos produtos químicos 

utlizados na instituição; 

 Exigência de apresentação da FDS por parte do fornecedor;  

 Inclusão das FDS dos produtos químicos utilizados na intranet; 

 Ações de formação aos colaboradores; 

 Auditorias no âmbito da Higiene e Segurança, incluindo a verificação das condições de armazenamento 

e manipulação de produtos químicos; 

 Elaboração de pareceres no âmbito da seleção de produtos químicos a utilizar na instituição; 

 Recomendação para a criação de Kit de recolha de derrames. 

 

1.8. RESIDUOS HOSPITALARES 

 

 

A gestão dos resíduos hospitalares (RH) constitui atualmente uma importante questão ambiental e de 

saúde pública.  

Cada instituição de saúde é responsável por uma correta gestão de resíduos, sendo da sua 

responsabilidade o destino final dos resíduos produzidos (art.º 6º Decreto-Lei nº 239/97, de 9 de 

setembro). A triagem dos RH efetua-se consoante o grupo a que pertencem, de acordo com o exposto 

no despacho nº 242/96 de 13/08 do Ministério da Saúde.  

A ULSM, como instituição produtora e responsável pela gestão dos resíduos, tem para além da 

preocupação económica, a preocupação ambiental e da segurança dos colaboradores que manuseiam 

os resíduos. Assim, e por forma a contribuir para a política dos 3 R’s (Reduzir, Reutilizar, Reciclar), a 

ULSM vem procedendo à sensibilização para a correta triagem dos diversos resíduos produzidos na 

instituição, passo primordial para garantir a sua boa gestão, uma vez que minimizará os encargos 

ambientais e económicos com o seu tratamento. 
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No sentido de promover uma eficiente gestão de resíduos hospitalares a ULSM adotou várias medidas, 

entre as quais: 

  

 Os resíduos do Grupo III e IV são recolhidos por empresa licenciada e os resíduos do grupo I e II são 

recolhidos pela Câmara Municipal de Matosinhos e encaminhados para a LIPOR; 

 Os resíduos líquidos perigosos são encaminhados para empresa de gestão de resíduos devidamente 

licenciadas; 

 Os resíduos de construção, demolição, manutenção e equipamentos elétricos e eletrónicos são 

recolhidos por empresa devidamente licenciada;  

 Elaboração de sinalética/cartazes informativos para toda a Instituição, facilitando a identificação dos 

resíduos a triar; 

 Criação do grupo Coordenador da Gestão de Resíduos Hospitalares, para monitorização, realização 

de auditorias anuais a todos os serviços e avaliação do processo de gestão dos RH; 

 Promoção de ações de formação junto dos profissionais, enfatizando a importância da triagem de 

resíduos e precauções no seu manuseamento, acondicionamento e transporte (utilização de EPI’s e 

cumprimento de boas práticas). 

 Substituição de alguns artigos de plástico por material biodegradável ou comportável em uso na ULSM, 

tais como: copos medicação, copos água/chã, colheres, palhinhas, etc., aplicando a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 141/2018 de 26 de Outubro.  

 

De referir que a pandemia teve um impacto significativo em toda a atividade desenvolvida pela ULSM, 

nomeadamente no que respeita à quantidade de resíduos produzidos pelos serviços da ULSM. 

Desde a da 1º vaga, em Março de 2020, todos os resíduos produzidos nas unidades COVID são 

encaminhados para GIII e GIV, deixando de haver triagem de resíduos nestas unidades. Numa 1ª fase 

da 1ª vaga, inclusive o material de limpeza era todo para deitar fora e ia para GIII (panos, esfregonas, 

mopas). 

Houve ainda uma redução significativa da triagem dos resíduos produzidos nos internamentos, Blocos, 

SMI, Urgência, UCIP, Patologia, entre outros, por serem considerados potencialmente contaminados, 

tendo sido, maioritariamente, os resíduos produzidos encaminhados para GIII.  

Muitos isolamentos por suspeitas de COVID ou outros microrganismos, sendo estes resíduos sempre 

GIII e GIV. 

Abertura de novos locais com produção de resíduos GIII e GIV, como a ALA O Covid, Urgência Covid, 

SMI Covid, UCIP Covid, Imagiologia Covid, os Centros de Apoio à Comunidade, ADR, centros de 

testagem (contentores e gabinetes), vacinação, etc. 

Uso de equipamento de proteção individual que aumentou consideravelmente e que depois de utilizado 

é sempre GIII (luvas, máscaras, toucas, batas, aventais, viseiras, cobre botas, sapatos, entre outros). 

Também a Câmara Municipal de Matosinhos, que nos aceitava alguns resíduos que eventualmente 

teriam de ir para GIII e estavam a ser colocados no GI/II, deixou de os aceitar, pelo que voltaram a ser 

encaminhados como GIII. 
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 Só agora os serviços começam a tentar triar de forma semelhante à anterior, antes da pandemia, 

sendo certo que continuam a ir muitos resíduos para GIII, pois a pandemia não terminou e os cuidados 

foram reforçados, pelo que podemos até diminuir o que encaminhamos para o contaminado, mas para 

já, dificilmente voltaremos a ter quantidades semelhantes a 2019. 

 

Quadro 1 – Produção de resíduos na ULSM – 2015-2020 

 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Grupo I/II (TON) 263,62 297,46 295,82 338,94 339,14 243,3

Grupo III (kG) 240.038,75 226.462,40 208.956,57 211.850,55 218.053,33 391.552,10

Grupo IV (KG) 22.484,74 23.516,85 21.018,18 21.846,46 23.390,60 31.170,05

Papel e Cartão (TON) 82,5 75,48 70,78 95,62 79,76 100,38

Plástico (TON) 21,86 21,48 27,32 43,46 19,52 6,2

Corantes c/Sol. N Halog. (Lt) 3.075,00 3.325,00 3.360,00 3.225,00 2.515,70 1.741,40

Solventes Org. N Halog (Lt) 44 75 25 0 2.278,70 2.260,90

Solventes Org. Halog (Lt) 0 40 0 0 47,5 90,8

Formol (Lt) 2.575,00 1.850,00 1.600,00 1.250,00 275

Ácidos (Lt) 15 20 0 0 30

Risco Biológico (Lt) 255 260 265 250 212,7

Químicos c/Subst. Perigosas (Lt) 100 100 575 175 80 1.027,40

Bases (Lt) 5 10 0 0 60

Xilol (Lt) 0 25 0 0 0

Pilhas e Baterias (KG) 213,98 245,94 0 189,04 102,32

Tinteiros e Toners (Unid) 357 862 652 423 60

Resíduos Gradados (TON) 0 1,17 0,54 0 1376

Resíduos verdes (TON) 3,98

Lâmpadas (TON) 1,04

Sucata (TON) 7,44 3,76

REEÈ s 2,48

Óleo (KG) 267

Medicamentos (TON) 46,8

Gás sob pressão (Lt) 38

Vidro (TON) 10,64
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2. QUESTÕES SOCIAIS E RELATIVAS AOS TRABALHADORES 

 

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

instituição, conscientes de que as suas ações devem, necessariamente, trazer benefícios para a sociedade, 

propiciar a realização profissional dos seus colaboradores, promover benefícios para os parceiros e para o meio 

ambiente. 

Entendemos que a responsabilidade social da ULSM deve ser analisada em duas vertentes: interna (Profissionais) 

e externa (Comunidade). 

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

valorizadas as suas diferentes formações e competências, perspetivas e experiências de vida. 

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

respetivas carreiras, de forma justa, consistente e uniforme, promove o reconhecimento pela qualidade do trabalho 

realizado e contribui para a melhoria contínua dos serviços prestados. 

 

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

dos seus profissionais e dedica especial atenção à forma de proporcionar as melhores e mais adequadas 

condições de segurança e saúde no trabalho, desenvolvendo esforços no sentido de salvaguardar os seus 

profissionais de exposições desnecessárias ao risco, bem como a conflitos potenciados pela sua relação direta 

com a comunidade que servem. 

 

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

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

de comportamentos de terceiros que possam atentar contra a sua dignidade. 

 

A ULSM 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. De referir que recebeu em 2021 o prémio “Bolsa Capital Humano em Saúde” pelo projeto 

“Impacto da comunicação na motivação e na satisfação como fator crítico de sucesso no desempenho dos 

profissionais” que está a implementar na instituição. 

 

 

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. 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 continuem a crescer significativamente.  

 

2.1. BALANÇO SOCIAL 

 

Evolução e caraterização do efetivo de profissionais 

A 31 de dezembro de 2020, a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. registava um mapa de pessoal 

efetivo de 2.667 colaboradores (não contabilizados os profissionais ausentes há mais de 6 meses, conforme 
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instruções de elaboração do Balanço Social do Ministério da Saúde), distribuído da seguinte forma pelos diversos 

estabelecimentos que a integram: 

 

Quadro 2 - Distribuição dos efetivos por local de trabalho a 31 de dezembro de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparativamente ao ano transato constata-se que o número de profissionais registou um aumento de 328 

elementos fruto do aumento da necessidade de contratação provocada pela pandemia de COVID-19. 

UCSP Sta. Cruz do Bispo 6

USF Leça 18

USF Maresia 20

USF Dunas 20

UCC Leça 16

USF Progresso 20

ECCI Leça da Palmeira 4

URAP 4

UCC Paliativos Leça 1

UCSP Matosinhos 32

USF Horizonte 26

USF Oceanos 33

Centro Diagnóstico Pneumológico 7

UCC Matosinhos 12

Unidade de Saúde Pública 21

ECCI Matosinhos 4

ADC Matosinhos 2

URAP 2

Sanidade e Fronteiras 1

UCC Paliativos Matosinhos 1

UCSP S. Mamede 28

USF Infesta 26

USF Porta do Sol 31

UCC S. Mamede 14

UCC Paliativos S. Mamede 2

ECCI S. Mamede Infesta 2

URAP 1

USF Lagoa 36

UCC Sra. Da Hora 17

ADC Sra. Da Hora 13

URAP 4

USF Caravela 27

USF Custóias 18

ECCI Sra. Da Hora 4

7 7

5 5

4 4

5 5

1 1Conselho Clínico ACESM

495

UAG

Hospital Pedro Hispano        2 172   TOTAL

Centro de Saúde de Leça da 

Palmeira
109

       2 667   

Centro de Saúde de 

Matosinhos
141

Centro de Saúde de 

S. Mamede de Infesta
104

Centro de Saúde da Senhora 

da Hora
119

Serviço Social ACESM

Dietética/Nutrição

Psicologia ACESM
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O quadro seguinte representa a variação verificada entre o final do mês de dezembro de 2019 e o final do ano em 

análise, por área: 

 

Quadro 3 - Efetivos por local de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

A infraestrutura humana acima descrita distribui-se da seguinte forma tendo em conta os grupos de pessoal: 

 

Efetivos por carreira e género HPH e ACES 

 

Quadro 4 - Efetivos por carreira e género - Hospital Pedro Hispano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020

1 921 2 172

474 495

2 395 2 667Total

Unidade

Hospital Pedro Hispano 

ACESM

M F

Dirigente Superior 4 5 9

Dirigente Intermédio 8 15 23

Técnico Superior 11 34 45

Assistente Técnico 20 192 212

Assistente Operacional 79 345 424

Informático 7 4 11

Educ. Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário 0 1 1

Médico 183 331 514

Enfermeiro 128 641 769

Téc. Superior de Saúde e Farmacêutico 3 11 14

Téc. Superior de Diagnóstico e Terapêutica 27 123 150

Total 470 1702 2 172

Grupo/cargo/carreira/ Modalidades de vinculação
TOTAL

TOTAL
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Quadro 5 - Efetivos por carreira e género - ACES de Matosinhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestadores de serviços por carreira e género HPH e ACES 

 

Quadro 6 - Prestadores de Serviços por carreira e género – Hospital Pedro Hispano 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7 - Prestadores de Serviços por carreira e género – ACES de Matosinhos 

 

 

 

 

 

Estrutura etária  

Dos 2.667 efetivos registados em 31 de dezembro de 2020 e conforme realidade de há vários anos da Instituição 

repara-se que apenas 20,44% (545) destes são do sexo masculino, registando o sexo feminino uma taxa que se 

situa nos 79,56% (2122). 

 

M F

Técnico Superior 0 17 17

Assistente técnico 12 90 102

Assistente Operacional (Auxiliar de Ação Médica) 0 24 24

Médico 36 116 152

Enfermeiro 26 162 188

Téc. Superior de Saúde e Farmacêutico 0 3 3

Téc. Superior de Diagnóstico e Terapêutica 1 8 9

Total 75 420 495

Grupo/cargo/carreira/ Modalidades de vinculação
TOTAL

TOTAL

M F M F M F T

Técnico Superior 0 0 0 0 0 0 0

Médico 28 48 0 0 28 48 76

Enfermeiro 2 1 0 0 2 1 3

Técnico Superior de Saúde 0 0 0 0 0 0 0

Total 30 49 0 0 30 49 79

Grupo/cargo/carreiral / Modalidades de vinculação

P.Serviços

(Tarefas)

P.Serviços

(Avenças)

TOTAL

P.Serviços

M F M F M F T

Médico 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL

P.ServiçosGrupo/cargo/carreiral / Modalidades de vinculação

P.Serviços

(Tarefas)

P.Serviços

(Avenças)
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Gráfico 12 - Pessoal da ULSM, EPE, por género 

 

 

 

 

 

Evidencia-se que a faixa etária com maior predominância de efetivos é a dos 40 aos 44 anos, onde se concentram 

20,13% do total de efetivos (537). Face ao quadro abaixo podemos também concluir que o quadro de pessoal da 

ULSM é predominantemente jovem, visto uma grande % dos profissionais se encontrar nas faixas etárias mais 

baixas. 

 

 

Quadro 8 - Pessoal da ULSM, EPE, por idade e género 

 

Escolaridade dos profissionais 

Verifica-se, à imagem das constatações de anos anteriores, e também por força da sua missão, orgânica e fim 

social, que a Unidade Local de Saúde de Matosinhos dispõe de um quadro de pessoal altamente especializado, 

sendo a sua maioria detentor do grau de licenciado ou superior (63,03%). 

Interessante será porém constatar que, ano após ano, a literacia dos profissionais das categorias com menor grau 

de complexidade tem aumentado, do que resulta, por exemplo, e como se poderá constatar no quadro seguinte, a 

existência de 39 assistentes técnicos licenciados e 13 assistentes operacionais e, nestas carreiras, ainda a 

existência de 3 profissionais com o grau de mestre. 

 

-20 -20 20-24 20-24 25-29 25-29 30-34 30-34 35-39 35-39 40-44 40-44 45-49 45-49 50-54 50-54 55-59 55-59 60-64 60-64 65-69 65-69 70 70

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

Dirigente Superior a) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 4 5 9

Dirigente intermédio a) 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 3 1 2 1 4 2 1 0 2 1 0 0 0 8 15 23

Técnico Superior 0 0 0 0 0 4 1 4 2 11 2 14 5 11 0 5 1 0 0 2 0 0 0 0 11 51 62

Assistente técnico 0 0 0 4 1 8 3 11 5 32 11 86 3 71 3 32 1 27 4 9 1 2 0 0 32 282 314

Assistente Operacional (Auxiliar 

de Acção Médica)
1 11 12 21 6 18 7 19 8 40 14 77 10 57 9 61 7 50 4 14 1 1 0 0 79 369 448

Informático 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 4 11

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico 

e Secundário
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Médico 0 0 2 2 44 99 38 99 27 65 21 55 17 34 11 22 18 32 20 28 21 11 0 0 219 447 666

Enfermeiro 0 0 5 47 10 105 24 94 30 137 50 170 20 78 11 104 3 44 1 21 0 3 0 0 154 803 957

Téc. Superior das Áreas de 

Diagnóstico e Terapêutica
0 0 1 10 3 20 4 13 5 24 7 17 2 21 2 12 4 10 0 4 0 0 0 0 28 131 159

Téc. Superior de Saúde e 

Farmacêutico
0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 0 4 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 3 14 17

Total 1 11 20 84 65 255 78 242 80 314 110 427 59 279 39 244 39 166 29 82 25 18 0 0 545   2 122   2 667           

Grupo/cargo/carreira / Escalão 

etário e género 

TOTAL
TOTAL
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Quadro 9 - Escolaridade dos profissionais da ULSM, EPE, por género 

 

 

Absentismo 

O absentismo ao trabalho no ano de 2020, considerando todas as formas de ausência, à exceção de férias, 

consubstanciou-se em 107.066 dias, dos quais 95.107 são de ausência feminina e 11.959 de ausência de 

profissionais do sexo masculino. 

Comparativamente ao ano homólogo de 2020, a taxa de absentismo registou um aumento de 34,45%, traduzindo-

se em mais 27.431 dias de ausência. 

 

Quadro 10 - Número de dias de ausência por grupo profissional e motivo 

 

Não podemos deixar aqui de referir a atipicidade vivida no ano de 2020 devido à situação pandémica na qual o 

País imergiu a qual teve uma forte influência no aumento do absentismo. 

 

2.2. SIADAP – Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública 

 

I – Enquadramento da Aplicação do SIADAP na ULSM, EPE 

 

A Administração Pública dispõe de um instrumento de avaliação de desempenho chamado Sistema Integrado de 

Gestão e Avaliação de Desempenho na Administração Pública, adiante designado por SIADAP, criado a 22 de 

março de 2004, pela Lei nº 10/2004, e regulamentado pelo Decreto Regulamentar nº 19-A/2004, de 14 de maio. 

 

4.º ano 4.º ano 6.º ano 6.º ano 9.º ano 9.º ano 11.º ano 11.º ano 12.º ano 12.º ano Bacharel Bacharel Licenc Licenc Mest. Mest. Douto. Douto. Total

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

Dirigente Superior a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 1 0 0 4 5 9

Dirigente intermédio a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 0 0 1 0 8 15 23

Técnico Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 42 2 9 0 0 11 51 62

Assistente técnico 0 0 0 1 1 10 3 16 23 212 0 8 5 34 0 1 0 0 32 282 314

Assistente Operacional (Auxiliar 

de Acção Médica)
5 27 10 73 21 112 3 13 37 132 0 0 2 11 1 1 0 0 79 369 448

Informático 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 4 2 0 0 0 0 7 4 11

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico 

e Secundário
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

Médico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 215 95 230 4 2 219 447 666

Enfermeiro 0 0 0 1 0 0 0 4 1 15 46 168 105 593 2 20 0 2 154 803 957

Téc. Superior das Áreas de 

Diagnóstico e Terapêutica
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 1 2 0 0 3 14 17

Téc. Superior de Saúde e 

Farmacêutico
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 28 17 95 0 8 0 0 28 131 159

Total 5 27 10 75 22 122 6 33 64 360 57 205 273 1023 103 273 5 4 545   2 122     2 667   

Grupo/cargo/carreira / Habilitação 

Literária 

TOTAL

Casamento Casamento
Parentalidad

e

Parentalidad

e

Falecimento 

de Familiar

Falecimento 

de Familiar
Doença Doença Acidente Acidente

Assistência 

a familiares

Assistência 

a familiares

Trabalhador-

estudante

Trabalhador-

estudante
P/Conta P/Conta

Com perda 

de 

Com perda 

de 

Pena 

disciplinar

Pena 

disciplinar
Greve Greve

Injustificada

s

Injustificada

s
Outros Outros TOTAL

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

Dirigente Superior a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirigente intermédio a) 0 0 0 0 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 72 26 425 451

Técnico Superior 0 0 0 155 5 10 12 463 0 50 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 47 121 64 858 922

Assistente técnico 0 52 240 1377 8 75 789 3701 0 545 2 614 4 31 0 4 0 0 0 0 13 125 1 0 13 1638 1070 8162 9232

Assistente Operacional (Auxiliar 

de Acção Médica)
15 0 0 1444 17 81 2095 16397 411 1571 37 1136 4 15 0 3 0 0 0 0 14 72 22 0 169 1373 2784 22092 24876

Informático 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 3 16 23 39

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico 

e Secundário
0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

Médico 30 75 444 9462 56 71 1753 5695 90 55 100 923 3 12 59 22 0 0 0 0 44 93 0 0 1196 3340 3776 19748 23524

Enfermeiro 44 104 491 9979 24 179 1434 15175 899 3615 175 3335 77 618 0 14 0 0 0 0 20 110 0 3 752 3796 3916 36928 40844

Téc. Superior das Áreas de 

Diagnóstico e Terapêutica
15 30 49 1637 4 33 58 1984 85 475 16 194 20 18 0 4 0 0 0 0 9 44 0 0 23 876 279 5295 5574

Téc. Superior de Saúde e 

Farmacêutico
0 0 0 347 0 0 0 1009 0 0 0 61 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 140 29 1570 1599

Total 104 261 1224 24401 114 449 6146 44783 1485 6311 330 6334 108 707 59 47 0 0 0 0 101 452 23 3 2265 11360 11959 95107 107067

Total
Grupo/cargo/carreira/                                                    

Motivos de ausência
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Em 28 de dezembro de 2007, foi publicada a Lei nº 66-B/2007, complementada pela Portaria nº 1633/2007, de 31 

de dezembro, no sentido de aperfeiçoar alguns aspetos menos conseguidos na Lei anterior, sendo esta a norma 

que veio regular o SIADAP. 

 

O SIADAP tem como objetivo contribuir para a melhoria do desempenho e qualidade dos serviços da Administração 

Pública, para a coerência e harmonia da ação dos serviços, dirigentes e demais trabalhadores e para a promoção 

da sua motivação profissional e desenvolvimento de competências. 

 

É um modelo de gestão assente em objetivos orientados para os resultados, com o qual se pretende avaliar, de 

forma coerente e harmoniosa, a eficácia, a eficiência e a qualidade dos três subsistemas que integra: avaliação do 

desempenho dos Serviços (SIADAP 1), avaliação do desempenho dos Dirigentes (SIADAP 2) e a avaliação do 

desempenho dos Trabalhadores (SIADAP 3), mediante indicadores previamente estabelecidos.  

 

O diploma em causa exclui os subsistemas supra referidos nas Entidades Públicas Empresariais, no entanto, o 

mesmo determina que, o SIADAP, seja aplicado aos trabalhadores com a qualidade de funcionários ou agentes 

(atualmente chamados “trabalhadores em funções públicas”) de EPE’s (SIADAP 3 – avaliação do desempenho 

dos trabalhadores). 

 

De acordo com o previsto na Lei, este sistema de avaliação, é aplicado aos profissionais das carreiras cuja relação 

jurídica de emprego pública é constituída por Contrato de Trabalho em Funções Públicas (CTFP). 

 

Nesta conformidade, ficam excluídos do seu âmbito de aplicação os profissionais em regime de Contrato Individual 

de Trabalho Com Termo e Sem Termo. 

 

Com o objetivo de uniformizar a progressão de todos os profissionais, o Conselho de Administração, deliberou, em 

reunião de 04 de fevereiro de 2009, que o SIADAP, fosse aplicável a todos os profissionais das carreiras do Regime 

Geral, Técnica Superior de Saúde e Informática independentemente do tipo de vínculo, embora com as 

necessárias adaptações. 

 

Foi assim implementado, desde 2009, o SIADAP 3, na ULSM, EPE, às Carreiras do Regime Geral, Técnica 

Superior de Saúde e Informática. 

 

Salienta-se ainda que, por força da Circular Normativa nº 10, e 28 de março de 2007, da Secretaria Geral do 

Ministério da Saúde, foram abrangidos por este sistema de avaliação, os profissionais da carreira Técnica Superior 

de Saúde, ainda que se trate de uma carreira do regime especial. 

 

Em 31 de dezembro de 2012, através da Lei nº 66-B/2012 (LOE para 2013), a Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro 

de 2007, foi objeto de revisão, tendo sido introduzidas novas alterações significativas a este sistema de avaliação. 

 

Neste sentido, as principais alterações introduzidas em sede de SIADAP 3, prendem-se com a passagem de 

avaliação anual para avaliação bienal, iniciando-se o processo com a contratualização dos parâmetros de 

avaliação (Resultados - Objetivos e Competências). 
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Em 21 de junho de 2011, veio estabelecer-se o SIADAP aos trabalhadores integrados na Carreira de Enfermagem, 

com a publicação da Portaria nº 242, de 21 de junho, regulada pela Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, alterada 

pela Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro. 

 

Após publicação da Portaria nº 242, de 21 de junho, iniciou-se a implementação do SIADAP da Carreira de 

Enfermagem, na ULSM, aos profissionais com CTFP e Contrato Individual de Trabalho Sem Termo, de acordo 

com a deliberação do Conselho de Administração de 15 de novembro de 2011, no entanto, este novo sistema de 

avaliação, prevê a existência da Direção de Enfermagem nos termos da nova regulamentação da carreira, 

condição essencial à aplicabilidade do referido novo regime de avaliação, pelo que esta só veio a ser 

regulamentada em 05 de agosto de 2013, através da Portaria nº 245. 

 

Por força da Circular Informativa da ACSS, nº 18/2014/DRH/URT/ACSS de 29 de maio de 2014, a ACSS, que 

determinou que este novo regime de avaliação, viesse a ser aplicado no biénio 2015/2016, a ULSM, veio 

implementar o referido sistema de avaliação, a partir do biénio em causa.   

 

No que respeita aos enfermeiros com Contrato Individual de Trabalho Com Termo, o Conselho Coordenador de 

Avaliação, da Carreira de Enfermagem, em reunião de 21 de dezembro de 2016, deliberou que o seu processo de 

avaliação não deveria ser formalizado, até que o seu vínculo se convertesse em Contrato Individual de Trabalho 

Sem termo, devendo assim serem aplicadas as regras de atribuição de pontos, que se encontram descritos no 

ponto 2, do Capitulo I do procedimento nº 2311. 

 

Conforme previsto no Acordo Coletivo de Trabalho, publicado em Boletim de Emprego Público, nº 11, de 22 de 

março de 2018, os enfermeiros vinculados através de Contrato Individual de Trabalho, celebrado nos termos da 

legislação laboral privada, ficam sujeitos a todos os efeitos legais, incluindo a alteração do correspondente 

posicionamento remuneratório, ao regime vigente dos enfermeiros com vínculo de emprego público, pelo que a 

partir do biénio 2019/2020, todos os enfermeiros, independentemente do seu vínculo contratual, serão avaliados 

pelo SIADAP 3, ficando sem efeito, as regras supra indicadas. 

 

Em 25 de maio de 2011, surge a Portaria nº 209/201, aplicada aos trabalhadores médicos com Contrato de 

Trabalho em Funções Públicas não sindicalizados, o ACT n.º 12/2011 de 12 de dezembro, aplicado aos 

trabalhadores médicos com Contrato de Trabalho em Funções Públicas sindicalizados e o ACT do BTE n.º 48, de 

29 de dezembro de 2011, trabalhadores médicos com Contrato Individual de Trabalho sindicalizados, que 

regulamentam a Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, alterada pela Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro, e 

estabelece o SIADAP 3 dos profissionais integrados na carreira médica, em regime de Contrato de Trabalho em 

Funções Públicas e em regime de Contrato Individual de Trabalho.  

 

Estes diplomas excluem do seu âmbito de aplicação os médicos em regime de Contrato Individual de Trabalho 

não sindicalizados, os clínicos gerais (profissionais sem especialização) independentemente do vínculo contratual, 

os médicos que exercem funções em regime liberal (prestadores de serviços) e os médicos internos. 

 

Por força da deliberação do Conselho Coordenador da Avaliação da Carreira Médica, de 07 de maio de 2018, a 

aplicação do SIADAP 3 será extensível aos médicos em regime de Contrato Individual de Trabalho não 

sindicalizados, e aos clínicos gerais independentemente do tipo de vínculo. 
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Perspetiva-se assim que, o SIADAP da Carreira Médica e dos Dirigentes Intermédios, venha a ser implementado, 

a curto prazo. 

 

Em 30 de agosto de 2017, surge o Decreto-Lei nº 109/2017, diploma que estabelece o regime legal da carreira 

especial farmacêutica, bem como os respetivos requisitos de habilitação profissional, e o Acordo Coletivo de 

Trabalho, através do Boletim de Emprego Público, nº 42, de 15 de novembro de 2018, vêm determinar que a 

correspondente avaliação se rege pelo sistema de avaliação adaptado ao SIADAP. 

 

Neste seguimento, em 18 de janeiro de 2019, surge a Portaria nº 26/2019, que veio estabelecer a adaptação da 

carreira especial farmacêutica ao SIADAP, em virtude das especificidades das funções desenvolvidas por estes 

profissionais. 

 

Nesta conformidade, a carreira farmacêutica, deixou de integrar o SIADAP das carreiras do Regime Geral, Técnica 

Superior de Saúde e Informática, passando a ser avaliada por este sistema de avaliação, de forma autónoma, a 

partir do biénio de 2019/2020.  

 

II - Efeitos da Avaliação 

 

De acordo com a Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro, e os diplomas legais posteriores sobre esta matéria, 

designadamente a Lei nº 35/2014, de 20 de junho (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas) foram definidas 

novas regras de progressão na carreira, nomeadamente: 

 A figura de progressão por escalões deixa de existir passando a haver alterações remuneratórias em 

função das avaliações de desempenho; 

 A progressão obrigatória opera-se quando o profissional tenha acumulado 10 pontos nas avaliações do 

seu desempenho, transitando para a posição imediatamente seguinte àquela em que este se encontra, 

conforme o disposto no nº 6 do artigo 47.º da Lei referida (situação que se manteve inalterada com a 

publicação da Lei nº 35/2014, de 20 de junho – Lei Geral do Trabalhador em Funções Públicas). 

 De acordo com o nº 6 do artigo 47.ª da Lei nº 66-B/2012 de 31 de dezembro (LOE de 2013), os referidos 

pontos, são contados nos seguintes termos: 

- Seis pontos por cada menção máxima; 

- Quatro pontos por cada menção imediatamente inferior à máxima; 

- Dois pontos por cada menção imediatamente inferior à referida na alínea anterior, desde que 

consubstancie desempenho positivo; 

- Dois pontos negativos por cada menção correspondente ao mais baixo nível de avaliação. 

 

As LOE de 2011 e seguintes vieram impor a proibição de quaisquer atos que consubstanciassem valorizações 

remuneratórias e outros acréscimos remuneratórios, pelo que, os efeitos da avaliação das carreiras se encontraram 

suspensos até 31 de dezembro de 2017. 

 

Assim, e de acordo com a Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro (LOE para 2018), a 1 de janeiro de 2018, iniciou-

se o processo de descongelamento de todas as carreiras da Administração Pública consagradas no artigo 18.º da 

referida Lei, gerais, especiais, não revistas ou subsistentes, que vieram permitir alterações obrigatórias de 

posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalões. As alterações remuneratórias 
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decorrentes dos direitos acumulados produziram efeitos a 1 de janeiro de 2018, independentemente da data em 

que foram comunicadas e encontram-se a decorrer de forma faseada em 2018 e 2019. 

 

Com a Lei nº 71/2018 de 31 de dezembro (LOE para 2019), no seu artigo 16.º, são novamente permitidas 

valorizações remuneratórias, com efeitos em 01 de janeiro de 2019, relevando para o efeito, os pontos ainda não 

utilizados que o trabalhador tenha acumulado durante o período de proibição de valorizações remuneratórias, 

sendo assim faseado, o pagamento resultante desta alteração de posicionamento remuneratório, conforme o 

previsto no nº 8 do artigo 18º da LOE 2018, aprovado pela Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro. 

 

 

2.3. FORMAÇÃO  

 

 

O ano de 2020 foi um ano atípico, pois com o surgimento da pandemia que afetou o mundo, todos os serviços 

tiveram de se adaptar e reinventar, apesar de todos os constrangimentos o Serviço de Gestão do Conhecimento 

(SGC) conseguiu atingir metas razoáveis tendo em conta a situação que vivemos. 

 

As atividades realizadas no SGC estão divididas pelas duas grandes áreas: 

 Centro de Formação; 

 Biblioteca/Gestão de Informação Científica. 

 

Em 2020, este serviço realizou formação financiada através da candidatura efetuada no âmbito do POISE 

2019/20/21 e formação não financiada. 

Apesar dos constrangimentos já referidos, realizamos 138 ações das quais 60 foram ações financiadas e 78 ações 

não financiadas. 

Comparativamente ao número de ações realizadas em 2020, foram efetuadas 80% face a 2019 (172 ações) e 

85,7% face a 2018 (161 ações). 

Importa referir ainda que o nosso total de horas ministradas foi de 978,45 horas de formação e um volume de 

formação foi de 17.714,25 horas. 

Comparativamente, o volume de formação foi de 53,23% face ao de 2019 (33.278,15 horas), em relação a 2018 a 

diferença foi positiva, tendo sido realizadas 121% do volume de formação, face a 2018 (14.643,3 horas). 

Em termos de participantes tivemos 3.182 participações em 2020 tendo, face a 2019, realizado 65,5% do valor 

total de formandos (4.858 participantes). Já em relação a 2018 quase obtivemos o mesmo resultado (3.314 

participantes), ou seja, realizamos 96% do valor total de formandos face a 2018. 

 

Na área da Formação não formal, efetuamos um conjunto de dinâmicas que criaram motivação na equipa, 

promovendo assim melhor espírito de relações interpessoais e de Humanização. De salientar o Concurso de 

Fotografia “Olhar os outros”, que envolveu a comunidade ULSM, quer através do concurso, quer através da 

exposição que inaugurou o espaço expositivo “Lugar do Conhecimento Galeria”. 

 

Ainda em 2020 demos início à criação da Rede Nacional de Centro de Formação das Unidades de Saúde afetas 

ao SNS. 
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SERVIÇO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Numa unidade de saúde como a ULSM, onde trabalham cerca de 3.000 colaboradores, é importante satisfazer 

várias necessidades desses colaboradores ao nível formativo, nomeadamente: 

 

 Promover Formação específica sobre temas que facilmente necessitam de atualização; 

 Promover Formação prática com o objetivo de melhor procedimentos, destreza e treino; 

 Promover Formação transversal quer ao nível de Competências Técnicas, quer ao nível de Competências 

Relacionais; 

 Promover Formação para o bem-estar do próprio colaborador; 

 Promover Formação que desenvolva espírito de investigação; 

 Promover Formação para a Comunidade e para os Profissionais; 

 Promover Formação obrigatória. 

 

Foi assim que definimos um Modelo Formativo Dinâmico, Pró-ativo, Formal/Informal, Motivacional e Humanista. 

 

Neste Modelo formativo dividimos a Formação em 4 áreas distintas: 

 Formação Técnica; 

 Formação para a Cidadania; 

 Formação para “Nós”; 

 Formação para a Comunidade. 

 

Na Formação Técnica promovemos o envolvimento interno dos colaboradores, ou de formadores externos para 

a criação de conteúdos programáticos em áreas tão distintas como a Dor ou até de Modelos de Investigação. 

 

Na Formação para a Cidadania promovemos Formação Transversal, que essencialmente tenta promover a 

reflexão e o desenvolvimento de espírito crítico, nomeadamente através de conferências sobre os refugiados, 

passando por palestras sobre a transexualidade na 1ª pessoa, entre outras. 

Na Formação para “Nós”, essencialmente queremos cuidar do colaborador e aí desenvolvemos modelos 

formativos em áreas como Gestão de Stress para profissionais de Saúde, Dança e até Teatro. 

 

Na Formação para a Comunidade, tentamos promover formação junto da própria Comunidade com o intuito de 

a sensibilizar para práticas concretas na área da Saúde e desta forma aumentar as suas competências, com a 

expectativa de reduzir os níveis de doença. 

 

Para além do Centro de Formação e da Formação propriamente dita, este Serviço tem também por missão 

promover a boa integração dos novos e novas profissionais bem como dos vários grupos de estagiários e 

estagiárias, para isso temos a Sessão de Boas Vindas que acaba por ser uma sessão onde se visa promover a 

sensibilização para a filosofia/cultura da organização através de uma apresentação da Instituição e dos seus 

valores. Juntamos a isso temas como segurança no trabalho, controlo de infeção e ética. Estamos certos que no 

final de cada sessão os nossos novos e novas profissionais e estagiários e estagiárias ficam imbuídos de um 

conhecimento diverso e diferenciado, o que os/as tornará mais eficientes e mais envolvidos e envolvidas na cultura 

organizacional. 
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E porque o conhecimento pressupõe aprendizagem, através da prática clínica e não clínica, é neste serviço que 

se gerem todos os tipos de estágios, nomeadamente de enfermagem, de técnicos superiores de diagnóstico e 

terapêutica, de técnicos superiores de saúde e outro tipo de profissionais, excluem-se os estágios Médicos pré e 

pós-graduados, que têm Serviços específicos. 

 

Na perspetiva da Formação não formal e da Formação ao longo da vida, este Serviço é dotado de uma biblioteca, 

para que os nossos profissionais possam investigar, estudar e criar conhecimento. 

Dotada de informação em formato papel e digital, a Biblioteca promove ainda a gestão de trabalhos de investigação 

que profissionais internos e externos pretendem efetuar nas unidades funcionais da ULSM. 

 

CENTRO DE FORMAÇÃO 

 

 Formação financiada / Formação não financiada 

No ano de 2020 e apesar da situação pandémica e de todas as medidas impostas o Centro de Formação do 

Serviço de Gestão do Conhecimento realizou 138 ações das quais 60 foram financiadas e 78 não financiadas. 

Importa referir que no ano de 2020 frequentaram as ações de Formação 3.182 formandos efetivos (profissionais 

da ULSM e participantes da comunidade). 

O número de Horas de Formação foi de 978,45 horas, sendo o Volume de Formação de 17.714,25 horas. 

 

 Formação em serviço 

No período em análise foram rececionadas no Centro de Formação 274 folhas de registo de formação em serviço 

em formato digital. A realização desta formação implica o registo informático no Centro de Formação, de dados 

como: tema da ação, data de realização, número de horas, por formando e formador. Todas as formações em 

serviço são certificadas, facto que favorece a grande afluência dos clientes internos ao Secretariado do Centro de 

Formação. 

 

 Formação para a comunidade 

 

Quadro 11 – Número de ações participadas durante o ano de 2020 

 

 

 

 

 

Formações Externas 2020 Data realização Presentes Horas
Volume 

(horas)

Doença Renal Ação 1 22/07/2020 14                3                  42                

Doença Renal Ação 2 30/09/2020 21                3                  63                

Curso de cuidadores Ação 2* 06-01-2020 a 30-06-2020 16                396              6 336           

*Só está a ser contabilizada a parte pratica que foi realizada em 2020
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 Formação obrigatória 

 

Quadro 12 – Número de participações na formação de Desfibrilhação Automática Externa 

 

 

 

 

 

Quadro 13 – Número de participações na formação de Suporte Básico de Vida 

 

 

 

 

 

Quadro 14 – Número de participações na formação de Suporte Avançado de Vida 

 

 

 

 

 

Quadro 15 – Número de participações na formação de Suporte Imediato de Vida 

 

 

 

 

 

Quadro 16 – Número de participações na formação de Combate a Incêndios 

 

 

 

 

Indicadores 2020

Nº Ações 6

Total Formandos Previstos 74

Total Formandos Efetivos 65

Rácio Efetivos/Previstos 87,80%

Indicadores 2020

Nº Ações 15

Total Formandos Previstos 186

Total Formandos Efetivos 161

Rácio Efetivos/Previstos 86,50%

Indicadores 2020

Nº Ações 1

Total Formandos Previstos 12

Total Formandos Efetivos 12

Rácio Efetivos/Previstos 100,00%

Indicadores 2020

Nº Ações 2

Total Formandos Previstos 23

Total Formandos Efetivos 23

Rácio Efetivos/Previstos 100,00%

Indicadores 2020

Nº Ações 11

Total Formandos Previstos 307

Total Formandos Efetivos 248

Rácio Efetivos/Previstos 80,80%
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Avaliação da Formação 

 

Número de ações efetuadas em 2020 

 

Realizando uma retrospetiva sobre a formação efetuada no ano de 2020, verifica-se que houve 138 ações com 

3.182 participantes, o que equivale a um total de 17.714 horas de formação recebida. Estas 138 ações foram 

distribuídas pelo ano de 2020 como se pode verificar no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 13 – Distribuição do número de Ações durante 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando o gráfico, observamos que 2020 começa com um crescimento do número de ações de Formação acima 

da média (Média = 11,5 ações por mês em 2020) em janeiro para um pico de ações do primeiro semestre em 

fevereiro com 16 ações de Formação. As ações caem abaixo da média em março e assim se mantem até ao final 

de agosto, sendo que não se realizaram ações de formação em abril nem em maio. A real recuperação das 

atividades só se torna relevante em setembro e em outubro temos o pico de formações por mês com 31 ações. A 

este pico segue-se uma abrupta queda das ações realizadas em novembro e dezembro com 17 e 15 ações, 

respetivamente 

 

Número de Participantes 

 

Por outro lado, e seguindo idêntica distribuição, os 3.182 participantes ao longo do ano também apresentam picos 

de participação no final do primeiro trimestre, uma súbita paragem nos meses de abril e maio, um tímido retorno 

durante o trimestre de junho, julho e agosto que é seguido por um acentuado pico da participação em setembro e 

de uma redução constante da participação até ao final do ano 
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Gráfico 14 – Distribuição das participações durante 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume de Formação (horas) 

 

Relativamente ao Volume de horas de Formação, observamos que o ano de 2020 começa com um pico no Volume 

horas em janeiro. Após janeiro, março e setembro são os meses que revelam um maior volume de Formação. 

O primeiro trimestre do ano equivale a 70% do volume de Formação e é imediatamente seguido pelos meses de 

abril e maio, nos quais não se realizou formação. 

 

 

 

Gráfico 15 – Distribuição das participações durante 2020 
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Análise 

 

As quebras acentuadas nas ações de formação nos períodos de março e novembro são consequência direta do 

contexto pandémico e da primeira e segunda vagas de Covid-19 em Portugal. 

 

 

Gráfico 16 – Análise da distribuição do número de Ações durante 2020 

 

 

Como mencionado anteriormente, o ano de 2020 começa com um grande volume de horas de formação. Como 

também foi já foi referido, o número de ações não foi particularmente elevado em janeiro. Isto é a evidência que 

houve em janeiro uma grande quantidade de formações mais extensas/demoradas. 

Este paradigma é alterado no final do ano em que se observa um retomar da atividade com um elevado número 

de formação e um baixo volume total de horas. 
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Gráfico 17 – Distribuição do número de Ações e o Volume de Formação durante 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário 

 

Como fonte de informação de uma avaliação externa ao Serviço, foi realizado um inquérito à comunidade da ULSM 

para melhor quantificar o impacto das ações do SGC. Este inquérito teve também como objetivo ser de fácil e 

breve preenchimento pelo que teve um número reduzido de perguntas. 

 

O questionário foi anónimo e era constituído por 11 perguntas das quais a maioria era escolha múltipla e por 5 

perguntas de avaliação das características da população. A versão do questionário partilhado com as nossas 

chefias tinha um módulo com 4 perguntas extra, específicas às funções de chefia e liderança de equipas. 

Participaram 229 Indivíduos no questionário para profissionais e 59 participaram no questionário para as chefias. 

 

 

Gráfico 18 – Distribuição das participações no questionário divididos entre chefias e profissionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das participações que recebemos, 234 são de serviços clínicos e 54 de serviços não clínicos. No que diz respeito 

à localização do participante, 207 estão no hospital e os restantes no ACES. Adicionalmente, vemos no gráfico 
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abaixo que 49% dos participantes são enfermeiros, 14% são médicos, 14% são técnicos superiores (agrupando 

técnicos superiores, técnicos superiores de saúde e técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica), 12% são 

assistentes técnicos, 9% são assistentes operacionais. “Outros” representa um agrupamento dos participantes do 

Conselho de Administração, Pessoal Dirigente, Especialistas Informáticos e outros. 

 

 

Gráfico 19 – Distribuição das participações no questionário, por categoria profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais de 200 participantes estão na ULSM há mais de 8 anos, sendo que isto representa 92% das chefias. 

 

 

Acolhimento a novos Profissionais 

 

No que diz respeito à participação de novos profissionais em ações de Acolhimento, os enfermeiros são o grupo 

mais presente. 

 

 

Gráfico 20 – Acolhimento por área do colaborador durante o ano de 2020 
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Acolhimento a novos Estagiários 

 

Uma das atividades mais afetadas pela pandemia foi o número de estágios e isso refletiu-se na quantidade de 

estagiários a participar nas ações de Acolhimento. Imediatamente antes do início da pandemia, vemos uma grande 

participação no mês de fevereiro – participação esta que cai a pique e só recupera na parte final do ano. 

 

Gráfico 21 – Número de estagiários a participar em ações de Acolhimento durante o ano de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos estagiários que participaram nas sessões de acolhimento há uma clara hegemonia da participação de 

estagiários de enfermagem, representando mais de metade dos participantes (ver quadro abaixo), seguidos dos 

estagiários de medicina, com 14% das participações. Para o SGC, tal como para os novos profissionais, estas 

sessões são de grande importância pois é através delas que, em coordenação com outros serviços, se garante a 

segurança de toda a comunidade. Esta informação deve ser partilhada, o mais cedo possível, com quem inicia 

funções/estágios na ULSM.  

 

Quadro 17 – Número de estagiários a participar em ações de Acolhimento durante o ano de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área

Enfermagem 174 54%

Medicina 46 14%

Cuidador 16 5%

Anatomia Patológica 12 4%

Téc. Aux. de Saúde 12 4%

Cirurgia 8 2%

Farmácia 7 2%

Fisiologia Clínica 7 2%

Nutrição 7 2%

Outros 32 10%

Total 321
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Atividades relativas aos estágios de enfermagem 

 

No que é referente aos estágios de enfermagem, o presente relatório vem, prioritariamente, evidenciar o impacto 

do contexto de pandemia na primeira metade do ano na participação em estágios – quer por parte das instituições, 

quer por parte da ULSM estar preparada para receber estes alunos. O impacto é abrupto, mas a recuperação por 

parte do Serviço já se fez sentir antes do final do ano de 2020. 

 

Na gestão dos estágios ficou provada a importância da proximidade com as Instituições de Ensino bem como a 

nossa capacidade de negociação/adaptação/adequação; as centenas de contactos com os diversos 

Serviços/Unidades e Escolas (email, telemóvel) sempre fundamentais na mediação para a organização dos 

estágios, assumiram proporções impensáveis e muitas vezes de difícil gestão. 

 

Houve um esforço acrescido em se manter todas as funções habituais, limitando, naturalmente e por razões óbvias, 

as visitas de estudo; mesmo na fase de interrupção dos ensinos clínicos os contactos com as Instituições de Ensino 

foram sempre mantidos na tentativa de adequação de estratégias para minimizar o impacto negativo no processo 

formativo dos alunos e nos Serviços/Unidades; apesar das dificuldades acrescidas os registos realizados permitem 

o tratamento dos dados agora apresentados. 

 

A reflexão final, de forma muito simples e objetiva, reflete as condicionantes que, em última análise, afetaram o 

processo normal dos estágios.  

Os estágios de Enfermagem podem realizar-se no âmbito dos Cursos de Licenciatura, Pós-Licenciatura de 

Especialização, Pós-graduações ou Mestrados. 

 

Das competências de Enfermagem no Serviço de Gestão de Conhecimento, entre outras, fazem parte: 

 Planear, acolher e criar as condições necessárias para a integração de novos Enfermeiros, alunos de 

Enfermagem ou visitas no âmbito da Enfermagem; 

 Gerir e programar todos os estágios no âmbito do Ensino de Enfermagem desde a sua aprovação, 

reuniões de preparação, agendamento das sessões de boas vindas e distribuição pelos Serviços; 

 

No início do ano foi realizado o levantamento das possibilidades formativas de cada Serviço/Unidade em forma de 

questionário. Após resposta dos Diretores/Chefes/ Coordenadores/Responsáveis foi feita uma análise dos 

dados/vagas, nas várias áreas, que permitiu posteriormente a alocação dos discentes. Contudo, após a receção 

dos pedidos por ofício, antes da redação do ofício de resposta, todas as Unidades/Serviços são contactadas, 

informadas dos pedidos, para consulta/obtenção de parecer final; no processo de preparação de ano letivo é ainda 

elaborado e enviado (individualmente) um cronograma anual com todo o planeamento por Serviço/Unidade. Após 

resposta positiva da ULSM, ainda no que diz respeito ao planeamento, em virtude do contexto pandémico e da 

reestruturação do Serviço (ausência de gabinete), as habituais reuniões de preparação entre os vários 

intervenientes foram convertidas em contactos preferencialmente telefónicos ou por e-mail. 

 

Das Instituições com as quais a ULSM celebrou protocolos destacamos a ESEP- Escola Superior de Enfermagem 

do Porto com o maior número de estudantes; a UC - Universidade Católica, com o um número mais significativo 

de alunos na Formação Pós-Graduada; a CESPU – Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário / 

Escola Superior de Saúde do Vale da Sousa e a UFP - Universidade Fernando Pessoa com alunos do Curso de 

Licenciatura em número manifestamente reduzido. 
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Começando pela comparação entre os dois semestres de 2020, vemos em baixo uma variação relevante do 

número de alunos recebidos nos dois semestres. 

 

Quadro 18 – Número de alunos recebidos por instituição de origem para o 1º e 2º semestre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do primeiro para o segundo semestre de 2020 vemos um acréscimo de mais de 70% do número de alunos 

recebidos pela ULSM. Depois do impacto do começo da pandemia no primeiro semestre, o serviço recuperou os 

números de alunos e se tivermos em conta, entre outros fatores, toda a reorganização necessária, em que alguns 

dos Serviços/Unidades ficaram impossibilitados de receber alunos, ainda conseguimos reduzir o diferencial de 

55% verificado na pausa do primeiro semestre para apenas 30% no balaço final do ano. (857 alunos em 2019 vs 

602 em 2020). 

 

Esta recuperação evidencia a importância do serviço no suporte ao combate da pandemia e eleva o estatuto da 

ULSM enquanto centro de relevância no desenvolvimento académico. 

 

BIBLIOTECA 

 

No ano de 2020 a Biblioteca continuou a sua atividade com especial concentração nas tarefas de serviço de 

referência, tratamento técnico da informação e, ainda, de divulgação dos recursos de informação. A frequência 

média de utilizadores presenciais teve que ser calculada por estimativa devido à avaria da antena de alarme, para 

além desta não registar os utilizadores que se dirigem à sala dos computadores. Este aspeto ilustra a continuação 

do interesse manifestado pelos utilizadores em relação à prestação presencial da Biblioteca. 

É ainda relevante acrescentar que muitas tarefas são cada vez mais desempenhadas com recurso ao correio 

eletrónico, não havendo lugar a registos dos acessos. 

De referir que aumentou o uso direto por parte dos utilizadores, nomeadamente o acesso à plataforma eletrónica 

Clinicalkey, e ainda que, em muitos casos, com o acompanhamento do colaborador da Biblioteca junto dos 

computadores.  

Estes valores deverão ser analisados com a especificidade do contexto pandémico em mente, na medida em que 

houve um aumento das mensagens institucionais para a não utilização de espaços fechados partilhados. 

Quadro 19 – Total de downloads de artigos e capítulos de livros na plataforma Clinicalkey. 

 

 

 

 

 

ESEP 208 93,7% 327 86,1% 57,2%

UFP 10 4,5% 27 7,1% 170,0%

CESPU 3 1,4% 13 3,4% 333,3%

Outros 1 0,5% 7 1,8% 600,0%

UC 0 0,0% 6 1,6% n.a.

TOTAL 222 380 71,2%

Instituição Var.

NºAlunos

2020 - 1º semestre

NºAlunos

2020 - 1º semestre

Total de downloads

2019 5.230

2020 5.261
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Quadro 20 – Uso da plataforma Clinicalkey em 2020, pelo Hospital Pedro Hispano 

 

 

Quadro 21 – Uso de ferramentas avançadas na plataforma Clinicalkey em 2020, pelo Hospital Pedro 

Hispano  

 

 

Quadro 22 – Total de utilizadores únicos na plataforma Clinicalkey em 2020, pelo hospital 

Pedro Hispano 

  

Os empréstimos de livros têm vindo a ser substituídos pela leitura de livros online, assinados numa das coleções 

de recursos que a Biblioteca tem vindo a subscrever (Clinicalkey). Esta modalidade de acesso aos livros permite 

a consulta de livros sempre atualizados. Em 2020 foram feitas 5.553 consultas de livros e cerca de 2.495 

downloads, dados que as bases de dados dos editores disponibilizam a última edição de cada publicação. 

 

Relativamente às pesquisas de artigos bibliográficos, em 2020 foram consultadas 6.088 páginas de revistas e 

jornais e feitos 2.735 downloads, o que demonstra o grande interesse pelos utilizadores. 

 

No que respeita à gestão das coleções físicas fez-se o tratamento técnico da informação, deu-se a continuidade 

do registo, catalogação e indexação dos livros, revistas e material não-livro rececionado. No que respeita às 

coleções online foi efetuada a gestão das credenciais de acessos dos utilizadores à plataforma Clinicalkey, tais 

como pedidos ao fornecedor. 

Foi feita a manutenção da Base de Dados Nyron, com o registo e inserção de novos utilizadores, assim como 

eliminação conforme informação recebida por parte dos recursos humanos. 

Gestão da plataforma APDIS (online), da colaboração inter-bibliotecas da saúde. 

 

Para a construção de anuário científico do ano de 2019, foi recolhida e analisada toda a informação enviada pelos 

Serviços de toda a ULSM a qual foi compilada num documento divulgado na ULSM. 

De salientar a colaboração essencial dos Diretores de Serviço da ULSM que, em colaboração com os profissionais 

envolvidos, conseguiram recuperar muita informação científica realizada, que caso contrário seria extremamente 

difícil, porque não são visíveis de forma semelhante, caso das publicações indexadas à Pubmed, mas não deixam 

de ser relevantes a nível institucional. 

 

Content Usage Total JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD

Content Views 892 833 947 922 792 507 585 614 426 613 846 582 8.559

Topic Page Views 85 79 81 49 106 63 84 52 88 68 61 37 853

PDF Downloads 625 545 428 673 613 240 342 375 246 433 264 446 5.230

Content Prints 7 22 150 6 4 4 24 0 4 8 1 1 231

Advanced Tool Usage Total JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD

Email Content 19 3 4 2 5 3 5 1 - 2 - 1 45

Presentation Export/Add - - - - - - - - - 11 - - 11

Saved Content Adds/Opens 21 1 1 28 - - 37 2 2 3 3 2 100

Performance Metrics JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

Unique Content Titles Viewed 266 240 214 227 223 163 205 133 151 139 149 118

Registered User Count 51 50 45 43 41 47 60 39 44 45 43 45
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Quadro 23 – Produção científica que consta no anuário científico de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação às atividades de divulgação dos recursos e formação, foram desenvolvidas as seguintes tarefas: 

 

 Atualização dos folhetos divulgativos dos recursos disponíveis, tais como Lista de Publicações Periódicas 

e Guia do Utilizador; 

 Afixação de posters e de folhetos informativos de ações de formação; 

 Envio de mensagens de correio eletrónico com as atualizações e instruções de utilização de recursos; 

 Apoio aos utilizadores na utilização dos recursos da Biblioteca; 

 Manutenção da sala de leitura e do depósito (ordenamento das publicações periódicas e monografias); 

 Novas aquisições para o Serviço: 

 Instalação de rede wireless; 

 Instalação de sala multimédia; 

 Instalação de Gabinete multimédia; 

 Abertura da Sala de Leitura aos utilizadores até às 21h00. 

 

 

 

Produção científica da ULSM publicada em 2020 

 

A pesquisa de produção científica da ULSM tem vindo a realizar-se através da consulta a bases de dados que 

ilustram as publicações de elevado impacto científico, consideradas pertinentes para apresentação de resultados 

de produtividade. A medição da atividade formal escrita e oral reveste-se de uma importância cada vez maior, com 

o impacto no sucesso individual e institucional, na atribuição de prémios ou bolsas para projetos clínicos e de 

investigação, e no prestígio dos próprios autores e instituições respetivas. 

 

Artigos publicados em revistas científ icas indexadas à pubmed em 2019 103              

Artigos publicados em revistas indexadas noutras bases de dados 24                

Artigos publicados em revistas técnicas não indexadas 13                

Publicações: Capítulos de livros (no papel de autor 10                

Trabalhos apresentados em reuniões científ icas 394              

Convite para intervenção em reuniões científ icas 62                

Moderação de sessões científ icas 23                

Participação em corpos editoriais de revistas científ icas 35                

Participação em órgãos sociais, comissões e grupos de trabalho

Sociedades científ icas 72                

Participação em comissões de eventos científ icas 64                

Atividade docente 121              

Filiação em unidades de investigação & desenvolvimento 5                  

Estudos de investigação

Ensaios Clínicos 26                

Estudos Observacionais 32                

Estudos da iniciativa do investigador 64                

Trabalhos académicos 34                

Projetos f inanciados 1                  

Reconhecimento de mérito/ prémios 26                
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Os resultados que se apresentam no quadro seguinte ilustram a produção científica, já indexada nas bases de 

dados, realizada em 2020 pelos colaboradores da ULSM que se identificaram como tal, ou seja, os resultados não 

incluem os trabalhos em que os colaboradores da ULSM se identificaram como pertencentes a outras instituições 

(por ex. instituições de ensino onde estudam ou outras entidades prestadoras de cuidados).  

 

 

Quadro 24 – Produção científica da ULSM publicada por ano 

 

 

 

 

 

 

A publicação científica é a etapa final mais importante no processo da investigação científica. A atividade científica 

é tradicionalmente medida pela produção de publicações científicas, isto é o número de artigos publicados em 

revistas científicas. A qualidade da revista é normalmente avaliada pela base de dados onde é indexada e a métrica 

que calcula a avaliação chama-se fator de impacto das revistas. 

 

Dado que este cálculo muitas vezes só passado um ano e meio é que está quantificado, só agora estamos 

condições de apresentar o mapa de 2019, com listagem dos FI dos nossos profissionais como 1º autor e em co-

autoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º autor Co-autor

2016 37 42            

2017 24 33            

2018 21 37            

2019 33 56            

2020 40 58            

Pubmed

 Artigo em 

publicação 

periódica 
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Estudos Aprovados na ULSM – 2020 

 

 
D escrição  do  estudo N o me/  P ro po nente

Subclassificação de diagnósticos de excesso de peso infantil nos Cuidados de Saúde Primários: Tentar ajudar a 

resolver o  problema " de raiz?" Um estado de melhoria continua
Catarina Silva, Carina Pereira, Rita Oliveira, Rosa Príncipe - ULSM

O impacto da esclerose múltipla na empregabilidade Raquel Rocha - ULSM

Relação da variação sezonal da temperatura ambiente e dos níveis de poluição atmosférica com o contro lo  da 

pressão arterial de 24 horas e ocorrência de eventos cardiocirculatórios no norte de Portugal
Paula Ferraz de Oliveira- Universidade do Porto

Caracterização da complexidade de uma população de doentes referenciados a uma equipa de Cuidados 

Paliativos
Céu Rocha- ULSM

Combine2- Real world evidence for effectiveness of two drugs regimen, antiretroviral with integrasse inhibitors 

plus a reverse transcriptase inhibitors
Ricardo Correia de Abreu- ULSM

Estudo Clínico Comparativo da avaliação corporal e da compressibilidade do tecido adiposo subcutâneo, 

utilizando lipocalibrador digital e método de bio impedância em idade pediátrica
Patrícia Santos- ULSM ; Daniela Pane-Wisify

COM PASS- M anagement of COM Plicated intra-abdominal co llections after co lorectal surgery Diogo M elo Pinto- ULSM

Da inovação do produto às políticas de inovação e desempenho organizacional na saúde Cristina Almeida - Instituto  Superior de Ciências Sociais

Doentes com diagnóstico de DPOC
Bruno Cabrita, Sílvia Correia, Sara dias, Ana Luisa Fernandes, Paula Simão 

Jorge Ferreira- ULSM

Causas e tendências do Drop-out em doentes a realizar terapêutica para a esclerose múltipla Sofia Pinto, Filipe Correia- ULSM

Profilaxia do tromboembolismo venoso em Departamento de M edicina e de Cirurgia
Diogo Pinto, Francisca M arques, Tatiana M arques, Caro lina Guedes, 

Caro lina Lobato e Diana Rocha - ULSM

Taxa de Úlcera de Pressão: indicador de segurança hospitalar Cátia M adureira- ULSM

Hipermagneseania em recém-nascidos expostos a sulfato de magnésio pré-natal Sara Cecília Peixoto- ULSM

Fracturas de fragilidade da Anca
Joana Lima, Francisca M arques, Francisco Carvalho, Ana P. M arques, Rosa 

Príncipe- ULSM

Registo Europeu de Tumores Endócrinos Ana P. M arques- ULSM

Programa DecidiR
Grupo de enfermeiros de saúde escolar (GESE); UCC e USP de M atosinhos; 

Cintesis, contacto Enf. A lice M artins coordenadora do GESE

Comunicação Clínica em Hospital de Dia
Carla Gorette Oliveira de Sousa- Faculdade de M edicina da Universidade do 

Porto

Análise Retrospectiva sobre exacerbações dos Doentes com DPOC
Bruno Cabrita, Sara Dias, Sílvia Correia, Ana Luisa Fernandes, Paula Simão, 

Jorge Ferreira

M indfulness- estudo do stresse o burnout nos profissionais de enfermagem no SM I
Cristina Carneiro, Carina Amaral, Andrea Silva, Nuno Filipe, Francisco Sardo- 

ULSM

Efficacy of Purasat for prevention of delayed bleeding after endoscopic resection of co lerectal lesions Francisco Baldaque, José Soares- ULSM

Adequação do aconselhamento contraceptivo em mulheres om obesidade grau II ou III. Helena Fonseca, Joana Teixeira, Pedro Costa Dias- ULSM

P&R4 COVID 19 - Preparação, resposta e vivência dos profissionais de saúde perante a epidemia por COVID-19 

em Portugal

Teresa Leão- Instituto  Saúde Pública da Universidade do Porto; USP de 

M atosinhos; INESC TC

Avaliação da qualidade de vida em oncogeriatria: validação psicométrica da versão portuguesa do questionário  

EORTC QLQ- ELD 14 numa população portuguesa. (Adenda)
Elia Cipriano - ULSM

Estudo de coorte de adultos inscritos nas Unidades de Saúde do Agrupamento de Centro de Saúde de 

M atosinhos
Raquel Braga - USF Lagoa- ULSM

Epidemio logia e utilização de serviços de saúde das co morbilidades do metabolismo cardiovascular- renal- 

estudos observacionais pela Europa - Careme
Cristina Gavina - ULSM

Estudo M ulticêntrico Português de COVID-19 grave- COVID19-PT Elena M olinos - ULSM

Caracterização das manifestações neuro lógicas em doentes com COVID-19 Vanessa Carvalho - ULSM

Parto e aleitamento materno em filhos de mães infectadas por SARS- COV-2 M argarida Filipe- ULSM

COVID-19 na gravidez: Desfechos obstétricos e neonatais Carina Rodrigues - ULSM

Qual o  destino das agulhas e lancetas dos nossos diabéticos

Ana Luisa Corte Real, Ana Azevedo, Ana Luisa Teixeira, Catarina 

Calheno(ULSM ), Leonor Duarte,( ULSM ) M aria Cunha, João Pinto, Andreia 

Faria, Filipa M achado e Sofia Sacramento

Participação no Registo Nacional do Grupo de Estudos de Diabetes e Gravidez da Sociedade Portuguesa de 

Diabeto logia
Francisco Carvalho, Adelina Sá Couto, Rosa Príncipe - ULSM

Reorganização de serviços coping dos profissionais nos cuidados de saúde primários em Portugal
Conceição Outeirinho, Joana Costa Gomes ULSM ), Raquel Braga (ULSM ), 

Luis A lves, Ana M argarida Cruz

European Society of Intensive Care M edicine COVID-19 Pro ject Elena M olinos, João Camões- ULSM

Perfil evo lutivo e valor prognóstico de comorbilidade em doentes com suspeita de síndrome de apneia do sono Cristiana Santos, Heloísa Silva- ULSM

Tratamento da Osteoporose após fratura do fémur proximal
Raquel Costa, Andreia M oreira, Joana Romano, Pedro Ribeiro , João 

Correia, Duarte Dantas, M ariana Agre- ULSM

Classes de reeducação ao esforço após AVC Joana Romano, Raquel Costa, Pedro Ribeiro , Raquel Vilela- ULSM

Quarternary Abdomminal Compartment Syndrome in Complex Ventral Hernias
Catarina Quintela Silva, Lígia Freira, Francisco M arrana, Fernando Ferreira, 

Eva Barbosa e Emanuel Guerreiro  - ULSM

RDW como preditor de incapacidade na esclerose múltipla Raquel Rocha - ULSM

Avaliação da satisfação dos familiares dos doentes internados no Serviço de M edicina Intensiva (SM I) da 

Unidade Local de Saúde de M atosinhos durante o plano de contingência da pandemia COVID-19

Ernestina Gomes, Daniela, Carvalho Caro lina Tintim Lobato, João Camões, 

Dra. Cláudia Vales - ULSM

Análise da vio lência laboral e outros stressores e a sua relação com a humanização dos serviços de urgência M aria João Vidal- externa

COVID-19 pediátrica em Portugal M aria Sofia M aia Aroso - ULSM
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Aloanticorpos relacionados com a transfusão sanguínea Clementina M artins - ULSM

Qualidade de vida dos doentes com pato logia respiratória crónica durante a pandemia COVID- 19
Bruno Cabrita, Sílvia Correia, Sara dias, Ana Luisa Fernandes, Paula Simão 

Jorge Ferreira - ULSM

Acessibilidade ao médico de família- uma abordagem abrangente em tempo de pandemia M ónica Granja - ACES-ULSM

Eficácia de mascaras contra a transmissão de SARS-CoV-2 Pedro Cruz - ULSM

M IND- M atosinhos: M ultiple Interventions to  Prevent Cognitive Decline Vitor Tedim – ULSM

Tratamento de doentes dislipidemicos com alto  e muito  alto  risco para a prevenção de eventos cardiovasculares 

na Europa – Estudo observacional M ultinacional (Santorini)
Cristina Gavina - ULSM

M étodos reversíveis de contracepção de longa duração nos Cuidados de Saúde Primários M aria João M arques Reis- FM UP

Avaliação do diagnóstico de neoplasia pulmonar durante a pandemia por Covid-19
Sara Dias, Raquel Neves, Ana Luisa Fernandes, Bruno Cabrita, M rinalini 

Honavar, Joana Amado, Jorge Ferreira, Ana Paula Vaz - ULSM

Traumatismos Neonatais – Estudo Retrospectivo Ana Catarina Freitas, Pedro M iragaia, M aria José Costa- ULSM

Redução dos Níveis de Ansiedade dos Enfermeiros Hugo Preto, Sofia Garrido- ULSM

Cuidados Paliativos em Portugal em 2018: Caracterização de Doentes, Equipas e Avaliação de Indicadores de 

Qualidade
M anuel Luis Capelas, Céu Rocha- ULSM

Índice do estigma de Pessoas que vivem com VIH(Stima Index) Ricardo Correia de Abreu- ULSM

Complications of to tally implantable venous access devices Diogo M elo Pinto- ULSM

Outcomes clínicos após reconstrução iso lada do ligamento patelo-femoral medial de acordo com a técnica 

descrita por Chassaing e Trémoulet
Andreia M oreira ULSM

M ais Conhecimento na Tuberculose Diogo M agalhães- ULSM

Pulmonary Embolism Regional Registry Caro lina Guedes- ULSM

Optimização do tratamento de manutenção em pacientes com DPOC: estudo observacional no contexto real 

sobre o pico de fluxo inspiratório , técnica de inalação e a adesão aos medicamentos
Tiago M aricoto / Jaime Correia de Sousa

PERInatal M Yocardial Remodelling (PERIM YR): Cardiac Remodelling and Recovery in Pregnancy as a M odel to  

Understand the M echanisms of Cardiovascular Diseases
Inês M arques/ Inês Sarmento ULSM

The oral M icrobiome during the first year o f life and the influence of maternal factors in the acquisition of the new- 

born oral microbiome in Portuguese population( OralBioBorn)
Benedita M aia / Inês Sarmento

Realização de protocolo para avaliação da rentabilidade disgnóstica de cito logia de liquido pleural co lhida antes e 

após a realização de biópsia pleural fechada

Sara Dias, Ana Luisa Fernandes, Bruno Cabrita, Joana Santos, M rinalini 

Honavar, Joana Amado, Ana Paula Vaz, Barbara Seabra, Inês Neves, Silvia 

Correia, Paula Simão, Teresa M arques e Jorge Ferreira- ULSM

Conhecimentos e atitudes dos enfermeiros perante a higiene oral à pessoa em situação de dependência Daniela Leite, Sandra Cristina Santos, Sónia M endes

Estudo sobre um plano individualizado de melhoria na adesão pelo paciente à terapia, baseado na estratificação e 

uso da telemonitorização para apneia do sono com CPAP
David Rudilla, Paula Simão, Ana Luisa M oreira

A real world retrospective, non- interventional observational study, utilizing secondary data co llection from 

medical records/ applicable registries of patients with stage III NSCLC, diagnosed in 2018
Fernanda Estevinho - ULSM

Realização de protocolo para avaliação da rentabilidade disgnóstica de cito logia de líquido pleural co lhida antes e 

após a realização de biópsia pleural fechada

Sara Dias, Ana Luísa Fernandes, Bruno Cabrita, Joana dos Santos, M rinalini 

Honavar, Joana Amado, Ana Paula Vaz, Bárbara Seabra, Inês Neves, Sílvia 

Correia, Paula Simão, Teresa M arques, Jorge Ferreira

O papel diagnóstico do registo electrocardiográfico durante exames de EEG em pacientes com perda transitória 

de consciência
Estela M aria Oliveira de Freitas - ESTSC

Estudo da sensibilidade da EEG: A matriz de EEG estandardizada da IFCN, versus o sistema internacional 10/20 

de co locação de eléctrodos na detecção de descargas epileptiformes interictais
Félix Chuve Ângelo Basto - ESTSC, Daniel Borges

HbA1c as a predictor o f PDM  after GDM
Ana M esquita Varejão, M ariana Dória, M afalda laranjo, M ónica Araújo, 

Catarina Peixinho - ULSM

M Y Health Diary
Axel Ferreira, M aria João Lima, M argarida Calejo, Paulo Coelha, Sandra 

M oreira, Vitor Tedim- ULSM

Impacto da Covid- 19 nas taxas de cesarianas por classificação de Robson nos hospitais portugueses Ricardo Correia (FM UP), Ana Varejão (ULSM )

Press syndrome in Eclampsia- two clinical cases Ana M esquita Varejão, Pedro Bem, Adelina Sá Couto - ULSM

Fototerapia durante o internamento e manutenção do aleitamento materno após a alta* que influência Pedro M iragaia, Joanna Ashworth, Rui A lmeida- ULSM

Restrições orçamentais e comportamentos éticos- o  caso dos cirurgiões gerais em Portugal Paula Cristina Piedade Silva - externa

Hypersensitivity Pneumonitis Ana Luísa Fernandes, Inês Neves - ULSM

O papel das plataformas digitais na pandemia COVID- 19 - a perspectiva do enfermeiro gestor M aria da Conceição Osório- ULSM

Influência da DPOC e da asma na ansiedade e depressão Beatriz Isabel Silva M agalhães- externa

Endoscopia da Coluna no Hospital de Pedro Hispano Nuno Bastos - ULSM

Felicidade no trabalho e interacção familiar: um estudo com enfermeiros em contexto hospitalar Sofia Alexandra Ribeiro  Loureiro  - ULSM

Felicidade no trabalho e interacção familiar: um estudo com enfermeiros de um agrupamento de Centros de 

Saúde
M aria Teresa Sevivas M artins - ULSM

Contributo do enfermeiro de família na avaliação e intervenção familiar, junto de famílias com pessoa 

dependente em contexto familiar
Rui A lexandre Cordeiro  Pereira da Silva - ULSM

Um estudo para caracterizar o  gene beta-glucocerebrosidade (beta- glucocerebrosidade gene, GBA) em 

participantes elegíveis para ensaios
M argarida Calejo, Vitor Tedim ULSM

Produção adicional vs contratação privada no Serviço de Imagio logia da Unidade Local de Saúde de M atosinhos João Teodósio - TDT ULSM

Avaliação do grau de dependência da população idosa da USF Porta do Sol da ULSM . M aria Espirito  Santo, M ónica Barbosa, Tânia Colaço da USF Porta do Sol

Trap - um caso de sucesso de abordagem conservadora
Ana M esquita Varejão, M afalda Laranjo, M ariana Dória, Catarina Peixinho, 

Fátima Soares e Inês Sarmento - ULSM

Press syndrome in Eclampsia- two clinical cases Ana M esquita Varejão, Pedro Bem, Adelina Sá Couto - ULSM

HbA1c as a predictor o f PDM  after GDM
Ana M esquita Varejão, M ariana Dória, M afalda laranjo, M ónica Araújo, 

Catarina Peixinho - ULSM



    

 42 de 93 

 

 

 

 

  

2.4. INVESTIGAÇÃO E ENSAIOS CLÍNICOS 

 

De acordo com o artigo 93º do Regulamento Interno da ULSM, o Serviço de Investigação, Epidemiologia 

Clínica e de Saúde Pública (SIECSP) exerce as suas competências em articulação e colaboração com as 

autoridades de saúde, as Administrações Regionais de Saúde, IP (ARS), a Direção Geral da Saúde (DGS) e 

o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP (INSA), bem como os restantes organismos do 

Ministério da Saúde, nos termos da legislação em vigor. 

O SIECSP é composto por um coordenador, pelo Gabinete de Apoio ao CEC (GACEC) e por investigadores 

clínicos associados do CEC. Esta área tornou-se mesmo numa bandeira da instituição, sendo reconhecida fora 

de portas, tendo-se dado os primeiros passos para a realização de ensaios clínicos de fase 4 nas instalações 

do Hospital Pedro Hispano. 

 

 

2.5. A SAÚDE E A SEGURANÇA NO TRABALHO 
 

Na ULSM a área da saúde e segurança no trabalho depende do Conselho de Administração e é desenvolvida por 

dois serviços, que se relacionam entre si, o serviço de Gestão de Risco e o Gabinete de Saúde Ocupacional. 

A segurança no trabalho e gestão de risco é desenvolvida pelo Serviço de Gestão de Risco, o qual é composto 

por duas unidades:  

 Unidade de Gestão de Risco Geral - Desenvolve a sua atividade na área da segurança dos profissionais 

e dos locais de trabalho e na organização e planeamento da emergência.  

 Unidade de Gestão de Risco Clínico - Desenvolve a sua atividade na área da segurança dos utentes.   

 

 

 

 

In vitro study of cefto lazane/ tozobactam, imipenem/relebactam and ceftazidime/avibactam susceptibility in 

Enterobacteriaceae and Pseudomonas aeruginosa iso lates recovered from ICU patients with UTIs, IAIs, in 

Portugal: STEP study (NIS-6918)

Valquíria Alves - ULSM

Sobrevivência Livre de Progressão (SLP) em doentes tratados com sunitinib como tratamento de primeira linha 

para o carcinoma de células renais metastático (CCRm): Avaliação da prática clínica portuguesa no tratamento 

de doentes com CCRm”  – estudo ROCKY

Fátima Braga- ULSM

Portuguese Growth Chart- Could it also apply to women with Gestacional Diabetes M ellitus M ariana Dória - ULSM

Charaterization of HIV patients initiating or switching anti retroviral treatment in Portugal (START Study) Isabel Neves - ULSM

Intensive monitoring of phosphocalcium metabolismo after parathyro idectomy in hyperparathyro idism improves 

outcomes on hungry boné syndrome
Joana Lima Ferreira - ULSM

M onogenic diabetes caused by mutations in the glucokinase gene misdiagnosed as gestational diabetes mellitus Joana Lima Ferreira- ULSM

Weight gain in obese pregnant women with gestational diabetes mellitus Joana Lima Ferreira- ULSM

Consulta de processo clínico nº 316570 - Catarina Viveiros - ULSM

Unsual hysteroscopic findings related to the assessment and treatment of uterine florid cystic endosalpingiosis Catarina Viveiros - ULSM
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Responsabilidades do Serviço de Gestão de Risco: 

a) Assegurar uma gestão global integrada e coordenada dos riscos gerais e dos riscos clínicos, através 

de um processo sistemático de identificação, avaliação e controlo; 

b) Desenvolvimento de uma Política de Gestão de Risco; 

c) Minimização e controlo dos riscos para os utentes, colaboradores, património e todas as partes 

empenhadas; 

d) Desenvolvimento de uma cultura de prevenção de riscos; 

e) Propor ao Conselho de Administração os objetivos anuais da gestão de risco; 

f) Relatar ao Conselho de Administração o desempenho da Gestão de Risco tendo por base a análise 

do cumprimento dos objetivos anuais definidos. 

 

A operacionalização destas ações encontra-se definida nos respetivos planos de atividade.  

 

Unidade de Gestão de Risco Geral 

 

A) Plano de contingência Covid-19 

 

 Reuniões e atividades do Gabinete de Crise - 5 reuniões na 1ª vaga e 5 reuniões 2ª vaga. 

 Colaborar na definição dos circuitos do profissional suspeito e/ou com COVID-19 no HPH com GSO. 

 Colaborar na definição dos circuitos do doente suspeito e/ou com COVID-19 em conjunto com CCIRA 

e SIE: 

 Considerar os serviços do piso 4 como locais privilegiados ao nível das condições de ventilação, 

para se internar doentes COVID-19 

 Admissão SU para internamento COVID 

 Alta para domicílio / transferência doente COVID 

 Admissão e alta doente não COVID. 

 Colaborar na definição dos circuitos a seguir por parte dos utentes e profissionais em conjunto com SH, 

SIE e CIIRA: 

 Entrada principal/átrio do HPH 

 Acessos aos serviços / unidades 

 Lotação dos elevadores 

 Lotação dos locais de trabalho, incluindo salas de espera, de reunião, copas e vestiários 

 Utilização do refeitório e das cafetarias no HPH. 

 Colaborar na elaboração da informação a divulgar sobre medidas de prevenção e boas práticas de 

atuação (ex:. Regras a cumprir no acesso às instalações da ULSM, Lotação de espaços, entre outras). 

 Colaboração com a CCIRA na gestão de resíduos derivados da prestação de cuidados, em que a maior 

parte destes passaram a ser triados como resíduos do grupo III. 

 Colaboração com a CCIRA e com o Serviço de Compras, na aquisição e utilização de equipamento de 

proteção individual (no âmbito do SARsCov2). 

 Colaborar com os serviços/unidades na implementação de medidas preventivas/corretivas (CCIRA, SIE, 

SC, SL, serviços/unidades clínicos e não clínicos): 

 Aumento dos períodos de higienização nos serviços clínicos e áreas comuns, 
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 Colocação de sinalética,  

 Implementação de barreiras de proteção, 

 Definição de circuitos de limpos e de sujos, 

 Implementação de práticas de trabalho seguras. 

 

 Colaborar com as empresas subcontratadas na implementação de medidas de prevenção e boas práticas 

de atuação no combate à COVID-19. 

 Colocação de sinalética,  

 Implementação de barreiras de proteção 

 Definição de circuitos de limpos e de sujos 

 Implementação de práticas de trabalho seguras, 

 Melhorar as condições de higienização. 

 Elaborar pareceres em relação à reorganização de áreas clínicas: 

 Consulta externa/APR Pediatria 

 Medicina Física e de Reabilitação 

 Área ADRC/SASU da comunidade 

 Complexo da Bataria. 

  Monitorizar a exposição dos profissionais do SGR: 

 SGR 

 UCA, Bloco e SMI (profissionais da Unida de Risco Clinico desenvolvem funções nestes locais). 

 

B) Atividade programada 

 

 Avaliação/reavaliação dos riscos dos vários Serviços / Unidades da ULSM, conforme descrito no 

Procedimento nº 867 – esta atividade centrou-se essencialmente na avaliação da exposição aos 

SArsCov2. 

 Avaliações de risco às profissionais grávidas, conforme procedimento 607 – Avaliação de riscos para 

grávidas, puérperas e lactantes 19; 

 Análise dos acidentes e incidentes de trabalho participados pelos profissionais da ULSM: - Acidentes de 

trabalho = 132  

 Incidentes de Trabalho = 1. 

 

O quadro seguinte mostra a distribuição dos acidentes e incidentes de trabalho ocorridos na ULSM em 2020 (dados 

rececionados até 28/02/2021): 

 

 Quadro 25 – Distribuição dos acidentes e incidentes de trabalho ocorridos na ULSM em 2020 (dados 

rececionados até 28/02/2021): 
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Do total destas participações, 70% correspondem às tipologias mais frequentes dos acidentes de trabalho na 

ULSM:  

 Picadas em objetos cortoperfurantes contaminados; 

 Quedas do trabalhador, no local de trabalho e no trajeto (in itinere); 

 Esforços excessivos / movimentos inadequados na mobilização de doentes. 

 

Os grupos profissionais que mais sofreram acidentes de trabalho no ano 2020 foram os de enfermagem, seguidos 

dos assistentes operacionais.  

 

Ao nível das ações corretivas/preventivas propostas de forma sistemática, estas foram: 

Local de 

Trabalho
Trajeto Incidentes

HPH 105 11 -

ACESM 12 4 1

Sub-Total 117 15 1

TOTAL

Total de Ocorrências de Acidentes 

de Trabalho

133

PARTICIPAÇÕES 2020
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De referir que estas medidas fazem parte dos relatórios quadrimestrais enviados ao Conselho de Administração. 

 

 Dia nacional da prevenção em segurança e saúde no trabalho, 28 de abril de 2020 

 

O ano de 2020 foi um ano atípico, devido à pandemia por Covid-19, que implicou a reformulação da atividade da 

ULSM. Neste sentido esta data foi assinalada através do envio por mail da seguinte mensagem: 

 

“Aproveitemos esta data para relembrar os princípios gerais da prevenção da segurança e saúde e no 

trabalho, que dizem respeito a todos os profissionais, apesar desta doença ainda ser um desafio, estes princípios 

não deixam de ter aplicação prática na atividade dos profissionais de saúde:” 

 

Nº de 

referências

21

18

16

15

14

12

11

11

10

8

8

8

7

6

6

6

6

6

5

4

Colocar sinalética de aviso de piso escorregadio

Medida Proposta

Cumprir as regras definidas relativamente à manipulação de cortoperfurantes

Adquirir dispositivos cortoperfurantes com sistema de segurança (dispositivos anti-picada)

Garantir o nº mínimo de profissionais para executar a tarefa em segurança

Cumprir as regras definidas no procedimento relativo à movimentação manual de doentes

Cumprir instruções de utilização dos equipamentos de trabalho e dispositivos médicos 

Sensibilizar os profissionais para as boas práticas nas deslocações casa-trabalho ou 

trabalho-casa

Reforçar a formação/sensibilização sobre posturas corretas na movimentação manual de 

doentes

Reforçar a formação/sensibilização para as boas práticas de trabalho na manipulação de 

cortoperfurantes

Manter entrada dos resíduos no contentor de cortoperfurantes bem visivél

Acautelar coordenação de movimentos entre os vários elementos da equipa

Proceder à avaliação do tipo de utente (colaborante/não colaborante)

Não reencapsular agulhas

Comunicar potenciais anomalias

Cumprir as regras de procedimentos relativos à movimentação manual de cargas e garrafas 

de gases 

Garantir a existência de contentores de cortoperfurantes no local de produção dos resíduos

Não realizar atos inseguros

Promover sessões de alongamentos e de ginástica laboral nos postos de trabaho 

Garantir que o peso das cargas não excede os 10kg

Adquirir meios auxiliares à movimentação manual de doentes
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Acompanhada de um agradecimento aos profissionais: 

 

 

 

 Articulação do SGR e Gabinete de Saúde Ocupacional – na tomada de conhecimento das participações 

de acidentes de trabalho, avaliações postos de trabalho e organização das atividades do Dia Nacional da 

Prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho. 

 Formação interna:  

- Acolhimento – 18 sessões 

- Formação sobre uso EPI - 1 

- Formação sobre Plano de Emergência Interno - 5 

- Exercícios de simulacro incêndio – 4. 

 Colaboração com o SIE na área da implementação de medidas de proteção contra incêndio. 

 Comunicação e informação na equipa – realizadas 15 reuniões. 

 Proteção radiológica – dinamização de ações para contratação de especialista em física médica (Decreto-

Lei nº 108/2018 
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 Colaboração com os Serviços Hoteleiros na realização de auditorias às empresas subcontratadas da 

alimentação, máquinas de vending, Vigilância e lojas multivendas:  

- Cozinha, Cafetarias e Máquinas Vending - 1 auditoria 

- Lojas multivenda - 1 auditoria. 

 

Os resultados destas auditorias são objeto de relatório individual e, no final do ano é realizado um global para 

apresentar ao conselho de Administração. 

 Implementação da aplicação informática de gestão de segurança e saúde no trabalho e notificação de 

ocorrências, composta por 3 módulos distintos: 

- Saúde ocupacional – 50% 

- Segurança do trabalho – 90% 

- Notificação de ocorrências ainda não implementado. 

 No que se refere à organização de emergência interna e externa, com apoio aos serviços na 

elaboração dos respetivos planos de emergência, onde o SGR está representado, foram desenvolvidas 

as seguintes atividades:  

 20 Reuniões; 

 Levantamento de necessidades da sinalética de emergência – nova instalação do SASU e 

ADRC.  

 2 Reuniões com serviços para elaboração dos planos de emergência específicos: 

- Apoio na elaboração plano emergência interna específico do serviço de Pediatria; 

- Plano de emergência interna específico do serviço de medicina: elaborada instrução sobre 

“medida compensatória” relativa à falta de porta corta-fogo no piso 2 escada H6; 

 Manutenção da implementação da equipa de luta e salvamento contra incêndio no Heliporto do 

HPH, donde resultaram 41 ativações desta equipa. 

 Elaboração da matriz de Avaliação de Riscos – Emergência Interna do HPH, que nos permite conhecer os 

potenciais perigos que podem originar situações de emergência interna.  

(informação extraída da matriz de Avaliação de Riscos – emergência Interna HPH) 
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2.6. SAÚDE OCUPACIONAL 

 

A situação pandémica por Covid-19 declarada pela OMS, a 11 de março de 2020, traduziu-se numa emergência 

de saúde pública com forte impacto, a vários níveis, nas instituições de saúde e nos profissionais. 

As atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2020, pelo Gabinete de Saúde Ocupacional (GSO), tiveram como 

foco principal o contexto pandémico vivido a partir do 1º trimestre do ano de 2020. As atividades foram sendo 

ajustadas, tendo sempre como referência as orientações e normas da DGS.  

Assim sendo as atividades previstas no plano de atividades foram suspensas, assim como a própria atualização 

do plano de atividades. 

 

 Atividades Desenvolvidas pelo GSO em 2020 

 

Este ponto incide sobre a generalidade das atividades realizadas e efetivadas no ano transato pelo GSO, com os 

recursos técnicos e humanos disponíveis, no âmbito da promoção e prevenção da saúde dos profissionais em 

contexto de pandemia. Para facilidade de exposição, as mesmas serão apresentadas nos pontos seguintes, 

nomeadamente: 

1) Organização e funcionamento do GSO 

O GSO está inserido na área da Gestão e Logística e depende diretamente do Conselho de Administração, dando 

normal cumprimento ao artigo 1, do capítulo 1 (Disposições Gerais) do regulamento do GSO.  

O contexto de trabalho, sem precedentes, vivido em 2020 implicou estratégias de (re)organização, cujas mesmas 

foram sendo constantemente alteradas fruto das contingências, das diferentes necessidades, mas sempre de 

acordo com as orientações da DGS.  

A participação dos elementos do GSO, numa primeira reunião do plano de contingência para a Covid19, implicou 

o isolamento profilático dos mesmos, por contacto com profissionais infetados por SarCov2, presentes na reunião. 

Assim sendo, com o objetivo de realizar a gestão e acompanhamento dos casos suspeitos e confirmados de 

SarCov2, nos profissionais da ULSM, numa fase inicial houve necessidade de ficar adstrito ao GSO elementos de 

outras áreas da ULSM.  

A atividade regular do GSO ficou suspensa, indicação da própria DGS (Informação Técnica nº14/2020 de 

19/03/2020 PNSOC/DGS). A necessidade de suspender a atividade regular do GSO, não impediu contudo a 

resposta às situações urgentes e inadiáveis, nomeadamente exames ocasionais; exames a grávidas, exames após 

doença por covid19 e a pedido do trabalhador ou da chefia. 

As atividades foram sendo redesenhadas ao longo do ano, e compreenderam ações de natureza estrutural, 

organizativa e processual, com o objetivo de melhorar de otimizar e utilizar recursos existente na ULSM, em estreita 

colaboração com a USP e o Serviço de Infeciologia da ULSM. O GSO articulou-se também com o serviço com o 

SGR de forma informal e sempre que se mostrou necessário. Ficaram sem efeito as reuniões formais por motivos 

do contexto pandémico, mas tal não impossibilitou a boa comunicação com o SGR. 

Sempre que foi possível foram realizados os exames previstos na legislação nomeadamente exames de admissão; 

periódicos; pedido do trabalhador; pedido da instituição; iniciativa médica; regresso após baixa prolongada por 

doença; regresso após baixa prolongada por acidente de trabalho e após acidentes de trabalho. Houve 

necessidade em determinadas alturas de reforçar a equipe de enfermagem relativamente à gestão e 

acompanhamento de casos Covid19. 
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Anualmente é concedida informação, sobre a atividade do GSO através do preenchimento do balanço social; 

relatório único e relatório de atividades. 

 

2) Vigiar a saúde dos profissionais 

Durante 2020, foram concretizados 484 exames de medicina do trabalho, com ficha de aptidão para o posto de 

trabalho. Efetuadas também consultas sem emissão de ficha de aptidão e pedidos de MCDT’s nomeadamente 

teste SarsCov2 (ver quadro abaixo): 

Quadro 26 – Consulta Medicina do Trabalho 

 

 

Dadas as contingências anteriormente apontadas, os exames periódicos apresentam atraso de agendamento. São 

agendados com a maior brevidade possível os exames de: iniciativa médica; pedido do trabalhador; pedido da 

instituição; regresso após baixa prolongada por doença; regresso após baixa prolongada por acidente de trabalho 

e após acidentes de trabalho, bem como o exame aos profissionais com mais de 50 anos. Foram agendados os 

exames de admissão e os exames às trabalhadoras grávidas após notificação das mesmas, segundo o 

procedimento em vigor. 

 

3) Promover e prevenir a saúde dos profissionais 

A emergência de saúde pública provocada pela propagação da infeção causada pelo vírus Sars-Cov-2 e pela 

qualificação como pandemia mundial da doença Covid-19 implicou a suspensão de vários programas que já 

vinham a ser realizados e operacionalizados.  

Os programas realizados e/ou implementados foram: 

Programa de vacinação dos profissionais 

O programa de vacinação é operacionalizado pela Enfermeira do GSO, segundo o Programa Nacional de 

Vacinação (PNV) e as recomendações da DGS.  

As vacinas administradas são registadas no Vacinas, contudo dada a condicionante de não ser possível retirar 

dados referentes ao GSO, é necessário registar os dados numa base paralela. Ou seja, se por um lado o uso do 

e-vacinas facilita a verificação da atualização do boletim de vacinas, por outro, atualmente, traduz-se na triplicação 

de registos das mesmas vacinas para cada trabalhador. 

Consultas médica com 

episódio
P S Total

Médicas colaboraram GSO 15 1081 1096

Rafael Gonzalez 130 1345 1475

Teresa Llobato 102 803 905

Total Geral 247 3229 3476

Consultas enfermagem com 

episódio
P S Total

Consulta Enfermagem 

Saúde Ocupacional
3 745 748

Total Geral 3 745 748

Tipo Consulta Medicina Trabalho
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 A monitorização da vacinação é realizada através do:  

 Registo do histórico vacinal – matriz de vacinação do GSO 

 Verificação e registo no Vacinas 

Foram administradas 82 vacinas segundo o PNV em vigor e as recomendações da DGS. 

Programa de vacinação contra a gripe sazonal  

A implementação do programa de vacinação contra a gripe sazonal 2020/2021 aos profissionais da ULSM foi 

realizado através da campanha de prevenção da gripe sazonal – “Da sua saúde depende a nossa”, tendo como 

objetivo principal aumentar e facilitar a acessibilidade à vacinação, seguindo as orientações da DGS. A vacinação 

contra a gripe sazonal mantem-se disponível no GSO início de 2021. 

Apresentada proposta de operacionalização da campanha de vacinação contra a gripe sazonal 2020/2021, que foi 

aprovada a 10-09-2020 pelo CA da ULSM.  

Deste modo houve a afetação de mais um elemento de enfermagem ao GSO para colaborar na vacinação dos 

profissionais dos serviços não clínicos da ULSM, conforme agenda definida. 

Por conseguinte, foram realizadas as seguintes atividades: 

 Articulação e colaboração com os interlocutores do PNV do ACES, no sentido dos profissionais serem 

vacinados na sua unidade; 

 Articulação com as chefias de enfermagem do HPH, dos diferentes serviços clínicos, para os profissionais 

serem vacinados no seu serviço; 

 Disponibilização da vacinação contra a gripe sazonal, a todos os profissionais da ULSM sem necessidade 

de inscrição – sala disponibilizada para a vacina; 

 Articulação com os serviços farmacêuticos para operacionalizar a gestão de stock e a logística; 

 Criação de um centro de custo temporário (indexado ao GSO), para que fosse possível aos 

serviços/unidades efetuar o pedido das vacinas; 

 Criação de um sistema de gestão dos registos das vacinas pelo STIC; 

 Divulgação de informação através do boletim informativo, da intranet em colaboração com o Gabinete de 

Comunicação e Relações Públicas.  

Apresenta-se, no quadro abaixo, em retrospetiva, a percentagem dos profissionais vacinados contra a gripe 

sazonal. 

 

Quadro 27 – Percentagem de profissionais vacinados por grupo profissional entre 2016/2020 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Médicos 31 39 31 30 43

Enfermagem 27 26 29 29 43

Assistentes Técnicos 27 24 29 33 38

Assistentes Operacionais 27 28 31 62 35

Outros Profissionais 29 33 36 32 54

Total 28% 30% 31% 38% 43%

% vacinados

 Grupo Profissional
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No ano transato, o contexto vivido traduziu-se numa maior procura da vacina contra a gripe sazonal, por parte dos 

profissionais, havendo assim um considerável acréscimo de profissionais vacinados. As estratégias 

operacionalizadas permitiram dar resposta à maior procura. 

Prevenção da saúde dos profissionais para a Covid 19 

Os profissionais de saúde têm um risco acrescido de exposição ao SARSCov2, foi por isso indispensável assegurar 

a sua saúde e segurança através da implementação de medidas de controlo de infeção e de prevenção de contágio 

na instituição, e abordagem dos casos suspeitos e confirmados, bem como rastreio dos contactos próximos, 

conforme orientações da DGS.  

Para poder responder ao contexto pandémico houve necessidade de reforçar a equipe de enfermagem 

relativamente à gestão e acompanhamento de casos Covid19. 

Atendendo às orientações da DGS as atividades de prevenção desenvolvidas pelas enfermeiras do GSO visaram: 

 Orientar, acompanhar e monitorizar os profissionais suspeitos ou confirmados com Covid-19; 

 Efetuar rastreio dos contactos de risco profissional, de forma a minimizar a propagação da Covid-19 

dentro da instituição, quer entre profissionais, quer entre profissionais e utentes; 

 Preparar a resposta atempada, oportuna e eficaz dirigida aos profissionais da ULSM atendendo às 

diretrizes da DGS; CCIRA; Unidade de Saúde Pública aquando de contacto com utente/profissional 

ou profissional/profissional com Covid-19 ou quando o profissional apresentar sintomatologia 

compatível com doença; 

 Articular com USP, CCIRA, Microbiologia, Serviço de Infeciologia e com os demais serviços 

envolvidos; 

 Garantir a correta e adequada informação dos profissionais – numa perspetiva preventiva – foi 

divulgada informação através do email; 

 Implementar de um Serviço Telefónico de Apoio à COVID-19 - linha telefónica em que qualquer 

profissional da ULSM com sinais e sintomas de COVID-19 podia ligar, disponível também ao fim de 

semana; 

 Colaborar e articular com a USP de Matosinhos sempre que foi solicitado colaboração quer na 

identificação, rastreio e/ou acompanhando de todas as situações sinalizadas pela mesma;  

 Elaborar e operacionalizar o Procedimento para colheitas de SarsCov2 aos profissionais. 

Durante o ano de 2020 foram efetuados cerca de 5012 testes SarsCov2. Realizado o acompanhamento de 426 

profissionais, que testaram positivos para a SarsCov2. 

A monitorização e rastreio dos contactos próximos e/ou de serviços é concentrado num período de tempo curto, o 

que acarreta da parte da equipa de saúde ocupacional um aumento exponencial do trabalho realizado com vista a 

dar resposta aos rastreios e também no gerir de ansiedades/stress da parte dos profissionais. 

Para assegurar a gestão de casos, e de contactos, assim como a orientação, monitorização e acompanhamento 

dos profissionais da ULSM suspeitos ou com doença Covid-19, a resposta efetivou-se também ao fim de semana, 

assegurada por um profissional de enfermagem com experiência e acesso a VPN.  
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Vacinação contra a Covid19 dos profissionais de saúde  

A vacinação dos profissionais de saúde contra a Covid19 foi um grande desafio, dado ter que ser agilizada resposta 

num tempo útil muito curto, com um planeamento reativo, dinâmico, e adaptável a diferentes condicionantes. A 

principal condicionante foi a disponibilidade de vacinas conta a Covid-19. A vacinação respeitou as mais exigentes 

normas de qualidade e segurança e as indicações clínicas aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos. 

Os procedimentos definidos para a implementação, da primeira fase do plano de vacinação contra a COVID-19, 

aos profissionais implicaram: 

 Criar um formulário em que os profissionais manifestassem o seu interesse em realizar a vacina contra a 

Covid-19, a partir do qual foi agendada a vacinação dos mesmos; 

 Aplicar as normas e orientações estabelecidas pela DGS na vacinação dos grupos prioritários; 

 Montar um espaço para vacinação dos profissionais – decorreu no centro de formação da ULSM; 

 Organizar uma equipa de trabalho com vista a dar resposta atempada à vacinação dos profissionais; 

 Agilizar logística quer com os serviços farmacêuticos, quer com com o serviço de compras e logística; 

 Articular com a imunoalergologia. 

Em dezembro de 2020 foram vacinados 504 profissionais de saúde. 

 

Quadro 28 – Profissionais vacinados contra a Covid19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rastreio de contactos de TB 

Em 2020 foram avaliadas e analisadas todas as situações reportadas de utentes internados com TB e realizado 

rastreio após contacto com utente com Tuberculose Brônquica (TB) (rastreio efetuado a todos os profissionais 

referenciados pelos respetivos serviços como tendo exposição significativa), seguindo a Orientação nº010/2014 

de 25-06-2014 da DGS para a vigilância da tuberculose nos profissionais de saúde. Realizado rastreio de TB a 23 

profissionais. 

O programa de rastreio é realizado em articulação com a Unidade de Saúde Pública (USP) e com o Centro de 

Diagnostico Pneumológico (CDP) de Matosinhos e engloba também a deslocação da enfermeira aos 

serviços/unidades a fim de agilizar o rastreio de TB aos profissionais.  

 

Profissionais Vacinados 

1ª toma

Enfermeiros 245

Médicos 134

Assistentes Operacionais 102

TSDT 18

Outros Profissionais 5

TOTAL 504
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Programa de prevenção de controle na manipulação de citostáticos  

O programa implementado em 2018 é dirigido aos profissionais dos Serviços Farmacêuticos que estão na 

preparação e manipulação de citostáticos. Desde modo os médicos do GSO além das provas básicas (TGO e 

TGP) incluídas no protocolo da medicina do trabalho da ULSM, pediram a realização de provas específicas como: 

a colinesterase. Ambas as enzimas de consumo indicam aproximadamente o grau e tempo de exposição aos 

citotóxicos, controlando assim a exposição dos profissionais. Medidas estas aprovadas pelo Conselho de 

Administração da ULSM.  

 

4) Articulação institucional com os diferentes serviços 

 

A articulação com diferentes serviços foi crucial sendo realizada de forma informal e formal através de reuniões de 

serviço, em ambos os casos para seguimento e/ou dar resposta a todas as situações sinalizadas, bem como 

realizar trabalho conjunto e de colaboração. 

Da articulação a nível institucional com os diferentes serviços, para além dos que foram sendo mencionados 

anteriormente, de destacar: USP de Matosinhos; o Serviço de Infeciologia; o CDP Matosinhos; CCIRA; Serviços 

Farmacêuticos; Serviço de Microbiologia; Departamento de MCDT. 

 

2.7. REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS  

 

Ao nível das atividades relacionadas com a manutenção da conformidade com o RGPD, no que se refere à recolha 

e tratamento da informação na ULSM, o Encarregado de Proteção de Dados da ULSM (nomeado pelo CA a 23 de 

maio de 2018, BI nº 17/2018) em conjunto com Comissão Local de Proteção e Segurança da Informação, 

promoveram as seguintes: 
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PREVISTO REALIZAR REALIZADO

1.1 - Realizar diagnóstico interno da ULSM, relativamente ao f luxo de informação no 

que se refere à recolha e tratamento dos dados pessoais dos utentes e profissionais 

(definido 5 áreas prioritárias):  

1,1 - Grupo de Trabalho Externo – não foi constituído. Foram efetuados e formalizados os convites a: Centro Hospitalar e 

Universitário do Porto, Hospital de Braga, Hospital de Guimarães, ULS Alto Minho e ULSM. Este processo foi dinamizado no 

último trimestre de 2020, bem como o documento “Acordo de Compromisso” mas é necessário que todo o processo seja 

autorizado pela ACSS. Enviada solicitação dessa autorização em janeiro 2021 pelo SC. A aguardar resposta. 

·       avaliar os processos de recolha e tratamento de dados implementados 
• na elaboração de pareceres de estudos/projetos alguns destes parâmetros são tidos em consideração, mas formalmente 

este trabalhão não foi iniciado. 

·       identif icar os vários acessos e intervenientes ao longo do processo de recolha 

e tratamento de dados 

·       definir plano de ação associado. 

1.2 – Realizar intervenções na área da cibersegurança derivado de situações 

problema já identif icadas 
1.2 - Ao nível da segurança informática:  

• Consolidação de alguns dos sistemas de cibersegurança instalados em 2019, nomeadamente a solução de f irew all de 

perímetro (conclusão do alargamento aos Cuidados de Saúde Primários) e o sistema Darktrace de monitorização de tráfego de 

rede (atualização para incorporação de novo módulo de análise de incidentes baseado em Inteligência Artif icial). 

• Desenho de solução Clearpass  de gestão e controlo de acessos à rede corporativa Wifi (Captive Portal)  e rede física a 

implementar em 2021. 

• Avaliação de serviços de cibersegurança do tipo SOC (Security Operations Center)/SIEM (Security Information and Event 

Management) para monitorização e gestão de incidentes críticos de cibersegurança com cobertura 24x7 a implementar em 

2021. 

• Iniciativas relacionadas com a pandemia COVID-19: 

a) Otimização da infraestrutura local instalada para gestão dos acessos VPNs utilizados pelos profissionais em teletrabalho. 

b) Parametrização das ferramentas Teams e OneDrive da plataforma Office 365, orientadas para o trabalho colaborativo em 

segurança. 

c) Upgrade da solução de segurança antivírus e antiransomw are para dar resposta ao aumento de postos de trabalho 

decorrente da pandemia.  

PREVISTO REALIZAR REALIZADO

Ações de divulgação de informação sobre segurança da informação ao longo do 

ano. 
1. Assinalado o dia europeu da Proteção de Dados a 28 de janeiro. 

2. Realizado o curso “Como enviar informação de forma segura”, com a colaboração do DTI. Realizadas 4 ações de formação 

com a duração de 3h cada. 

Para estas ações estavam previstos 199 formandos, e estiveram presentes 166, obtendo-se uma taxa de frequência de 80%. 

PREVISTO REALIZAR REALIZADO

Documentos a criar: 
1. Proposta a alteração do documento relativo ao registo de integração, mas que ainda não foi concretizada. A alteração tem a 

ver com informar os profissionais sobre a disponibilização/cancelamento da sua caixa de email.  

• Regras internas na área da segurança da informação.  2. Criado sítio na intranet .

• Política de privacidade para o exterior 

• Criar um sitio na intranet sobre segurança da informação e RGPD 

• Outros 

PREVISTO REALIZAR REALIZADO

Definir as regras a serem cumpridas pelos fornecedores através dos cadernos de 

encargos, ao abrigo do definido no artigo 28º do RGPD. 
Não realizado 

PREVISTO REALIZAR REALIZADO

• Analisar os pedidos de estudos, conforme definido no documento 2312, quando 

estes envolvem recolha de dados pessoais e de saúde
Realizadas 10 reuniões, onde foram tratados vários assuntos (4 reuniões até Fevereiro 2020 e 6 até outubro 2020)

• Realizar ações de verif icação em relação às ações que vão sendo dinamizadas por 

esta comissão, através de contactos com as chefias dos serviços/unidades e ações 

de verif icação específ icas. 

Pedidos pareceres estudos/internos:                                                                                                                                                                                                         

• 26 pedidos  

• 21 pareceres emitidos (favoráveis) 

• 4 respostas por mail (CF, SPCG e SGRH) 

Não foram realizadas ações de verif icação 

HSregister – desenvolvida plataforma que permite rastrear informação, 

especialmente as que armazenam dados clínicos. 
HSregister – manteve-se esta plataforma em teste.  

PREVISTO REALIZAR REALIZADO

Apresentar relatório de atividades do ano anterior 

Monitorizar a implementação dos vários processos ao longo do ano 2021 Apresentado ao CA. 

Ano 2020

P1 – Continuar a realizar o diagnóstico ao nível da segurança da informação na ULSM 

P6 – Análise e revisão 

P4 – Regras a estabelecer com os fornecedores nos cadernos de encargos 

P5 – Controlo operacional 

P2 – Realizar ações de formação associadas à segurança da informação 

P3 – Documentação 
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2.8. IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES 

 

Para dar resposta aos objetivos previstos nos Planos Nacionais para a Igualdade e às determinações do Conselho 

de Ministros, foi elaborado o Plano para a Igualdade de Género, o qual pretende ser uma referência para 

a sedimentação da perspetiva de género nos vários domínios dos serviços da ULSM a nível da gestão de recursos 

humanos, da divulgação de informação e aplicação das boas práticas tendentes a dar continuidade à igualdade 

de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres. 

Os direitos fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa e em normas internacionais, 

nomeadamente da União Europeia, foram o ponto de partida para uma nova postura em relação à igualdade de 

género. 

 

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.” 

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/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/ULSM_Plano-igualdade_06-2018.pdf), 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; 

http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsm/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Plano-para-a-igualdade-2017-2019.pdf
http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/ULSM_Plano-igualdade_06-2018.pdf
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 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 discriminação 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 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 voluntária 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 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 a 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. 
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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 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). 

 

2.9. CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA 

 

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

saúde são, para a ULSM – Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE, os princípios chave da sua atuação no 

meio envolvente, de modo a prestar os melhores cuidados à população que serve. 

No decurso do exercício de 2020, a ULSM procedeu à revisão do Código de Conduta Ética, que pretende ser um 

guia orientador na prossecução dos seus objetivos e uma ajuda ao desenvolvimento profissional, pessoal e 

humano das suas profissionais e dos seus profissionais. 

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

pelas profissionais e pelos profissionais da ULSM, e clarifica as normas de conduta que as mesmas e os mesmos 

devem prosseguir nas suas relações profissionais, bem como nas relações estabelecidas com terceiros, 

nomeadamente com as utentes e os utentes. 

A ULSM tem como atribuições: prestar cuidados primários e continuados de saúde à população do concelho de 

Matosinhos; prestar cuidados diferenciados de saúde à população da sua área de influência e outras que a esta 

se dirijam; assegurar as atividades de saúde pública e os meios necessários ao exercício das competências da 

autoridade de saúde no concelho de Matosinhos; assegurar a prestação cuidados de saúde primários, 

diferenciados e continuados, de forma integrada, consubstanciando um continuum de cuidados centrados na 

pessoa do utente; 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. 

Na ULSM todas as pessoas são tratadas sem qualquer tipo de discriminação, nomeadamente de raça, de cor, de 

sexo, de idade, de língua, de religião, de opinião política, de origem social, de fortuna, de nascimento ou de 

qualquer outra situação. 
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A postura das profissionais e dos profissionais da ULSM é pautada pela qualidade, integridade e rigorosos valores 

morais no desempenho diário das suas funções. As decisões das profissionais e dos profissionais, na sua esfera 

de atuação, são isentas de juízos e opiniões e independentes de interesses políticos, sociais e religiosos. 

Todas as profissionais e todos os profissionais da ULSM assumem o compromisso de prestar um serviço de 

excelência na satisfação das necessidades da comunidade, nas condições humanas e de conforto desejadas e 

com o respeito pelas melhores práticas existentes para a prestação de cuidados de saúde e tendo sempre por 

base o princípio da igualdade de tratamento. 

Todas as profissionais e todos os profissionais da ULSM assumem o compromisso de prestar um serviço de 

qualidade na satisfação das necessidades da comunidade, contribuindo para um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças, tratando cada utente como sendo único e com 

diferentes necessidades. 

O Código de Conduta Ética está disponível para consulta na Intranet e sítio da Internet da ULSM 

(http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Codigo-de-Conduta-etica-2020.pdf). 

  

http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Codigo-de-Conduta-etica-2020.pdf
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3. RESPEITO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

No âmbito da gestão empresarial, a ULSM assume o seu compromisso com respeito pelos direitos humanos, 

enquanto atitude fundamental de boa prática.  

A ULSM e todos os seus profissionais orientam o exercício da sua atividade tendo em consideração o valor 

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

acessibilidade, integridade, qualidade e responsabilidade. 

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos tem como missão 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 de todo o ciclo vital, criando um forte sentido 

de vinculação e confiança nos colaboradores e nos utentes. 

 

3.1. CARTA DOS DIREITOS DE ACESSO 

 

Medidas realizadas para a implementação da carta dos direitos de acesso: 
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Medidas implementadas Sim Não Refª e/ou Observações 

3.1.1 Existe estrutura multidisciplinar interna tendo em vista 

a implementação da carta dos direitos de acesso? 

 Indicar os serviços envolvidos e constituição 

 

 

X 

 - Gabinete do Cidadão 

- Unidade Local de Gestão de 

Acesso 

 

3.1.2 No caso afirmativo, existe suporte de regulação de 

procedimentos para o efeito? 

 Indicar a data de deliberação do CA e Normativo Interno de 
publicitação 

 

 

X 

 
Doc. nº 707 – Política de admissão 

e alta ao Hospital Pedro Hispano, 

aprovada em 31.01.2017 

3.1.3 Estão definidos pela própria instituição, ou de acordo 

com a(s) instância(s) de contratualização, indicadores de 

resultados na componente do acesso e de produção?     

 Apresentar em anexo os indicadores definidos (Anexo 1) 

 

 

X 

  - O Acordo Modificativo ao 

Contrato-Programa 2019 ainda não 

se encontra assinado. Existem 

metas ainda pendentes de 

validação por parte da Tutela. 

 - Balanced Scorecard (no âmbito 

da contratualização interna), dos 

Departamentos Clínicos 

3.1.4. Em caso afirmativo, os indicadores têm em conta os 

Tempos de Resposta Garantidos fixados pela instituição e 

integrados nos seus planos de atividades e de 

desempenho? 

X   

3.1.5 Os indicadores de resultados direcionados ao acesso 

são utilizados a todos os níveis da instituição (verticais e 

horizontais)? 

Especificar 

 

 

X 

 Contratualização interna, área 

cirúrgica, área da consulta externa, 

e de MCDT. As direções de serviço 

têm acesso a ferramentas 

informáticas de monitorização da 

atividade do serviço 

3.1.6 A instituição utiliza estes indicadores para efetuar 

relatórios periódicos de situação (para além do relatório 

anual previsto na Lei n.º 15/2014, de 21 de março? 

X   

3.1.7 Existem planos especiais de monitorização e correção 

de desvios e/ou incumprimento de objetivos? 

 

 

X 

 Mensalmente, o Serviço de 

Planeamento e Controlo de Gestão 

(SPCG) faz a monitorização do 

Índice de Desempenho Global 

(IDG) com reporte ao Conselho de 

Administração. 

 

3.1.8 Verificam-se, com regularidade, processos de revisão 

crítica da relevância e atualidade dos indicadores utilizados 

e respetiva comunicação às entidades e organismos 

competentes? 

 

 

X 

 Mensalmente, o SPCG elabora o 

Relatório Analítico de Desempenho 

Económico-Financeiro (RADEF), o 

qual é submetido na plataforma dos 

Serviços Online da ACSS e 

disponibilizado na INTRANET da 

ULSM. 

3.1.9 Estão definidos procedimentos de controlo para 

minimizar o risco de erros, insuficiência, inadequação e 

eventual desvirtuação de informação (que constitui fonte ou 

está associada aos indicadores de resultados)? 

 

 

X   

3.1.10 Foram fixados, nos termos da lei, os Tempos de 

Resposta Garantidos?  

 

X   

3.1.11 Foram estabelecidos Tempos de Resposta 

Garantidos para as diferentes áreas de prestação de 

cuidados?  

Apresentar os tempos em mapa anexo 

 

 

X 

 

Definido nos Balanced Scorecard 

dos Departamentos Clínicos  

3.1.12 Os Tempos de Resposta Garantidos fixados constam 

dos Planos e Relatórios de Atividades? 
X   

3.1.13 Os Tempos de Resposta Garantidos foram 

integrados no Contratos-programa/ Plano de Desempenho? 

 

X 

 Publicado em www.ulsm.min-

saude.pt 

3.1.14 Está afixada, em locais de fácil acesso e consulta, 

informação atualizada relativa ao Tempos de Resposta 

Garantidos para os diversos tipos de prestações e por 

patologia ou grupos de patologias? 

Especificar 

 

 

X 

 

Publicado em www.ulsm.min-

saude.pt 

http://www.ulsm.min-saude.pt/
http://www.ulsm.min-saude.pt/
http://www.ulsm.min-saude.pt/
http://www.ulsm.min-saude.pt/
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Medidas implementadas Sim Não Refª e/ou Observações 

3.1.15 Está disponível, no sítio da internet, informação 

atualizada das áreas de atividade/serviços disponíveis e a 

capacidade instalada e, mais concretamente, os respetivos 

Tempos de Resposta Garantidos, nas diversas modalidades 

de prestação de cuidados de Saúde? 

X   

3.1.16 Existe comprovativo, mediante registo ou impresso 

próprio, da prestação de informação aos utentes no ato de 

pedido ou marcação de consulta, tratamento ou exame, 

sobre os Tempos de Resposta Garantidos para prestação 

dos cuidados de que necessita? 

Indicar 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 Nos Serviços de Imagiologia, 

Patologia Clínica e Anatomia 

Patológica encontra-se 

implementada uma política de 

tempos máximos de resposta 

garantida, sem prejuízo da data da 

próxima consulta se sobrepor, 

quando seja superior. 

Na área da Consulta Externa não é 

entregue nenhum documento ao 

utente, mas encontram-se afixado 

nos respetivos secretariados, os 

tempos de resposta de acordo com 

recomendação da ERS. 

ACES: Para além dos avisos 

informativos afixados aos utentes 

sobre os TMRG, ao nível dos 

cuidados de saúde primários, existe 

também um impresso para pedidos 

de renovação de medicação 

crónica, onde é informado o TMRG 

para resposta ao mesmo. 

 

3.1.17 Em caso de referenciação para outra unidade de 

saúde, estão definidos procedimentos para informar os 

utentes sobre o tempo máximo de resposta garantido para 

lhe serem prestados os respetivos cuidados no 

estabelecimento de referência? 

Indicar 

 

 

 

 

 

 

X 

 O Sistema de Livre Acesso e 

Circulação de Utentes no SNS 

(LAC) aprovado pelo Despacho nº 

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. 

 

A referenciação é efetuada de 

acordo com o interesse do utente, 

segundo critérios de proximidade 

geográfica e considerando os 

tempos médios de resposta, 

acessíveis através do Portal do 

SNS. 

 

3.1.18 O relatório anual sobre o acesso foi divulgado e 

publicado em suporte autónomo ou consta do Relatório de 

Atividades e/ou do Plano de desempenho? 

 

 

X 

 
Publicado em www.ulsm.min-

saude.pt 

3.1.19 As reclamações e/ou sugestões relativas ao acesso 

são objeto de tratamento próprio, independentemente da 

sua génese/proveniência (Gabinete do Utente, Entidade 

Reguladora da Saúde, etc.)? 

Apresentar quadro-resumo discriminando tipo de 

reclamação, origem, objeto, consequências (Anexo 2) 

X  
Relatório de Atividades Gabinete do 

Cidadão 

3.1.20 As sugestões e reclamações ou outras formas de 

participação dos utentes/cidadãos na melhoria do acesso 

são integradas na avaliação e medidas de correção? 

X   

3.1.21 A Entidade Reguladora da Saúde promoveu 

diligências, intervenções ou outras medidas junto da 

instituição, em resultado de reclamações relativas ao 

acesso a cuidados de saúde? 

X   

http://www.ulsm.min-saude.pt/
http://www.ulsm.min-saude.pt/
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Medidas implementadas Sim Não Refª e/ou Observações 

3.1.22 Foram constituídos/abertos processos sancionatórios 

em resultado de reclamação e/ou mero incumprimento da 

Lei? 

Quantificar e caracterizar 

 X  

3.1.23 O Relatório sobre o Acesso foi objeto de auditoria 

pela Inspeção-geral das Atividades em Saúde? 
 X  

 

Fonte: Relatório Anual sobre o Acesso a Cuidados de Saúde 2019, ULSM 

 

3.2. SERVIÇO DE APOIO AO CIDADÃO 

 

Na ULSM existe um Serviço de Apoio ao Cidadão, cujo diretor exerce simultaneamente as funções de Provedor 

do Utente, no âmbito do processo de gestão e tratamento das exposições dos (as) utentes, podendo esta função 

ser delegada noutro elemento da estrutura por sua proposta. 

 

Integra o Serviço de Apoio ao Cidadão: 

a) Gabinete do Cidadão; 

b) Balcão do Utente; 

c) Call Center; 

d) Central de Transportes. 

 

É da responsabilidade do Serviço de Apoio ao Cidadão: 

 

a) Gabinete do Cidadão 

 Operacionalizar o conceito de atendimento multicanal, desmaterializando os processos administrativos 

em que a presença física do (a) utente não seja imprescindível; 

 Implementar e gerir um canal para atendimento administrativo online dos (as) utentes; 

 Receção, análise e encaminhamento de sugestões, queixas, reclamações e elogios apresentados pelos 

(as) utentes e pelo público em geral, nos termos definidos na legislação em vigor; 

 Monitorizar o processo de tratamento das exposições; 

 Verificar as condições de acesso aos cuidados de saúde; 

 Promover e divulgar os direitos e deveres dos (as) cidadãos (ãs); 

 Verificar regularmente o grau de satisfação dos (as) cidadãos (ãs) que contactaram com a ULSM; 

 Apresentar um relatório anual ao Observatório Regional sobre as exposições, reclamações e sugestões 

recebidas e tratadas e demais atividades desenvolvidas; 

 Assegurar o agendamento, receção e o registo do Testamento Vital. 
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 Gráfico 22 – Exposições - Evolução Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 23 – Exposições – Evolução Mensal 
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Quadro 29 – Exposições por Tipologia na ULSM  

Causas Reclamação 

Resposta em tempo útil/razoável 265 

Delicadeza/urbanidade do pessoal clínico 56 

Adequação e pertinência dos cuidados de saúde/procedimentos 50 

Delicadeza/urbanidade do pessoal administrativo, auxiliar ou de apoio 38 

Qualidade técnica dos cuidados de saúde/procedimentos 36 

Qualidade da informação institucional disponibilizada 35 

Atendimento telefónico (funcionamento do Call Centre) 26 

Tempo de espera para atendimento clínico não programado (superior a uma hora) 25 

Qualidade da informação de saúde disponibilizada 21 

Outros  13 

Tempo de espera para atendimento clínico programado (superior a uma hora) 12 

Furto/Extravio/Não devolução de objeto pessoal 9 

Confirmação prévia de agendamentos 8 

Outro 8 

Liberdade de escolha do prestador 6 

Acompanhamento durante a prestação de cuidados 5 

Cumprimento de prazos para disponibilização de relatórios/resultados de MCDT 5 

Adequação das instalações 4 

Não atendimento por motivo imputável ao utente 4 

Conforto das instalações 4 

COVID-19 4 

Limpeza e salubridade das instalações 3 

Consentimento informado e esclarecido 3 

Taxas moderadoras 3 

Inscrição em médico de família 3 

Horários de funcionamento 3 

Comparticipações 2 

Violência/agressão/assédio 1 

Direito a reclamação 1 

Regras dos TMRG 1 

Emissão/renovação de receituário 1 

Atribuição de prioridades no atendimento 1 

Funcionamento de dispensadores de água/ máquinas de “vending” 1 

Direito a tratamento pelos meios adequados, humanamente, com prontidão, correção 
técnica, privacidade e respeito 1 

Funcionamento do sistema de senhas 1 

Direito de acesso ao processo clínico/informação de saúde 1 

Integração e continuidade dos cuidados 1 

Total Geral 661 
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Quadro 30 – Reclamações - Tempo de Tratamento  

  

Média de TEMPO 
ENTRE ENTRADA E 

PED. AUD. 

Média de TEMPO 
ENTRE PED. AUD. E 

RESP. 

Média de TEMPO 
ENTRE RESP. AUD. E 

RESP. FINAL 

Média de TEMPO 
TOTAL ENTRE ENT. E 

RESP. FINAL 

2018 2 30 36 68 

2019 3 32 47 82 

2020 3 16 35 54 

Total Geral 3 28 40 71 

 

 

 

b) Balcão do Utente 

 Implementar e gerir um canal para atendimento administrativo presencial em formato de “Balcão Único” 

que contemple: 

1) Acolhimento e admissão administrativa de utentes para ambulatório, de forma transversal ao Hospital 

Pedro Hispano; 

2) Informação sobre tempos de espera de consulta e de cirurgia no âmbito do sistema de gestão de 

acesso; 

3) Disponibilização (e devolução) de cartões de visita ao doente internado, no ato da admissão e da alta, 

para gestão pela família dos mesmos, durante o período do internamento, bem como gestão dos 

cartões de acesso único para as situações em que a gestão pela família não seja viável; 

4) Apresentação de requerimentos ou documentos ao Conselho de Administração da ULSM; 

5) Colaboração com o Serviço Social, sempre que necessário; 

6) Contactos imediatos com profissionais da instituição (telefónicos ou presenciais) e respetiva gestão; 

7) Agendamento de visitas aos serviços ou unidades da ULSM pelos (as) delegados (as) de Informação 

Médica, nos termos da legislação em vigor; 

8) Levantamento de valores guardados pela instituição aquando de atendimento de urgência ou 

internamento; 

9) Pedidos e informação de relatórios clínicos; 

10) Informação sobre emissão de credenciais para transporte; 

11) Acolhimento de doentes ao internamento, de forma transversal ao HPH, articulando com a Unidade de 

Admissão de Doente Cirúrgico. 

 Disponibilização do Balcão Único para, em articulação com os respetivos serviços, assegurar: 

1) Informação, pagamento ou reclamação de taxas moderadoras em dívida na ULSM; 

2) Esclarecimento de pedidos de relatórios clínicos; 

3) Esclarecimento do processo de inscrição cirúrgica, nomeadamente em caso de emissão de vale-

cirurgia. 

 

c) Call Center 

 Potenciar o atendimento telefónico aos (às) utentes, de forma efetiva e tempestiva, seguindo a lógica de 

Contact Center, com a perspetiva de garantir atendimento administrativo, centralizado e normalizado, que 
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permita esclarecer integralmente uma percentagem significativa dos contactos telefónicos de utentes, 

reduzindo assim o recurso ao atendimento telefónico de proximidade. 

 

d) Central de Transportes 

 Assegurar o transporte de doentes não urgentes em ambulância, assegurar o controlo/conferência da 

respetiva faturação e avaliar a qualidade da prestação dos serviços. 

Nos termos da Lei, as atividades do Serviço de Apoio ao Cidadão devem estar estreitamente articuladas com a 

Comissão de Qualidade e Segurança do Doente.  

 

3.3. GABINETE DE ASSISTENCIA ESPIRITUAL E RELIGIOSA 

 

Na ULSM, existe um Gabinete de Assistência Espiritual e Religiosa, que presta apoio espiritual e religioso a todos 

os doentes e familiares, quer diretamente junto dos doentes, quer estabelecendo contactos necessários com as 

outras confissões e religiões, segundo as convicções de cada um, a fim de proporcionar aquele apoio. Rege-se 

pelo Regulamento da Assistência Espiritual e Religiosa do Serviço Nacional de Saúde. 

 

3.4. COMISSÕES DE APOIO TÉCNICO 

 

Existem na ULSM comissões de apoio técnico, que são órgãos de caráter consultivo, que têm por função 

colaborar com o Conselho de Administração, por sua iniciativa ou a pedido daquele, nas matérias da sua 

competência, as quais encontram-se definidas no Regulamento Interno da ULSM1: 

a. Comissão de Integração de Cuidados de Saúde (CICS); 

b. Comissão de Catástrofe; 

c. Comissão de Farmácia e Terapêutica; 

d. Comissão Médica; 

e. Direção de Enfermagem; 

f. Conselho Técnico dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica; 

g. Comissão de Ética; 

h. Conselho Clínico e de Saúde; 

i. Comissão de Coordenação Oncológica; 

j. Comissão Local de Informatização Clínica; 

k. Comissão Local de Proteção e Segurança da Informação; 

l. Comissão de Qualidade e Segurança do Utente; 

m. Comissão de Qualidade e Humanização; 

n. Comissão para a Igualdade; 

                                                           
1 A ULSM criou um novo Regulamento Interno, o qual está a aguardar homologação por parte da Tutela, entrou em 

vigor, no dia 17/11/2020. Foi divulgado a todos os profissionais através do Boletim Informativo nº 31/2020 de 

16/11/2020. Encontra-se disponível para consulta na intranet: http://www.ulsm.dom/ulsm/Pages/Documentos.aspx 

 

http://www.ulsm.dom/ulsm/Pages/Documentos.aspx
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o. Comissão de Normalização do Equipamento e Material de Consumo; 

p. Direção do Internato Médico; 

q. Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos; 

r. Grupo Coordenador do Programa de Anti Tuberculose; 

s. Comissão de Sustentabilidade Ambiental; 

t. Grupo Coordenador para a Abordagem da Violência contra os Profissionais de Saúde no Local de 

Trabalho; 

u. Comissão de Promoção do Aleitamento Materno; 

v. Comissão Técnica de Certificação da Conformidade da Interrupção Voluntária da Gravidez; 

w. Comissão Transfusional; 

x. Conselho Coordenador de Avaliação; 

y. Comissão Paritária; 

z. Núcleos de Apoio a Crianças e Jovens em Risco; 

aa. Núcleo de Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida; 

bb. Equipas para a Prevenção da Violência em Adultos; 

cc. Responsável de Acesso à Informação. 

 

3.5. RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 

Considerando a missão da ULSM, E.P.E., a qual 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, a ULSM tem vindo a construir uma relação de longo prazo com a 

comunidade onde estão inseridas as suas unidades de saúde, envolvendo-se com as mesmas, apoiando e 

cooperando no desenvolvimento local. 
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Neste sentido, em 2020, a ULSM promoveu diversas ações de proximidade junto dos utentes da ULSM, como 

são exemplo: 
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3.6. COMBATE AO DESPERDÍCIO ALIMENTAR 

 

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, onde se integra o Hospital Pedro Hispano, é uma das instituições que 

desde a primeira hora apoiou a Câmara Municipal de Matosinhos no protocolo que assinou com a Associação 

DARIACORDAR – Associação Contra o Desperdício.  

A partir desta Associação, surgiu o movimento Zero Desperdício que através de parcerias entre estabelecimentos 

que tenham refeições e outros bens alimentares que nunca foram servidos e IPSSs, Misericórdias, ONGs e outras 

Associações de Solidariedade que encaminham esses bens alimentares para quem mais precisa. Este protocolo 

de colaboração foi assinado no início de 2018, tendo a ULSM sido um dos parceiros a aderir. 

Desde esse momento que foi disponibilizado na ULSM refeições para várias famílias do concelho de Matosinhos, 

previamente sinalizadas como beneficiárias neste projeto, sendo que a distribuição ficou da responsabilidade da 

delegação local da Cruz Vermelha Portuguesa. 

É importante salientar que estas refeições não são sobras de comida, mas sim refeições que não chegaram a sair 

da cantina hospitalar, que não foram servidas, e que de outra forma seriam desaproveitadas. A dinamização deste 

projeto conta também com o empenho e colaboração dos Serviços Hoteleiros da ULSM e da empresa SUCH, 

parceiro que tem a concessão de alimentação hospitalar. 

O desperdício alimentar é uma preocupação cada vez maior a nível mundial. Segundo dados da FAO – 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura – vivemos num contexto em que há mais de 

800 milhões de pessoas em todo o mundo em estado de subnutrição. Adicionalmente, e apesar dos dados serem 

de 2016 (ano nacional do combate ao desperdício alimentar), anualmente desperdiçamos um milhão de toneladas 

de alimentos, a nível nacional. Isto significa que cada pessoa desperdiça em média 132 quilos de comida por ano. 

Só as famílias desperdiçam 324 mil toneladas. Adicionalmente, 17% da comida é deitada fora ainda antes de 

chegar aos consumidores. Um desperdício que no conjunto da União Europeia chega às 89 milhões de toneladas. 

Cabe, por isso, a todos nós combatermos este desperdício alimentar. 
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4. COMBATE À CORRUPÇÃO E ÀS TENTATIVAS DE SUBORNO 

 

De acordo com o preconizado na recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, de 1 de junho de 2009 

as entidades gestoras de dinheiros, valores ou património públicos, seja qual for a sua natureza, devem elaborar 

planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas.  

Em cumprimento da referida recomendação a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE elaborou o Plano de 

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-

content/uploads/sites/16/2018/02/Plano-prevencao-de-riscos-2019.pdf).  

Tendo em consideração a recomendação nº 5/2012 do Conselho de Prevenção da Corrupção, a gestão dos riscos 

inerentes aos conflitos de interesses foi integrada no PGRCIC, embora nos planos dos anos anteriores parte 

desses riscos já estivessem identificados e previstas medidas para a sua mitigação. 

Em janeiro de 2015 o CPC elencou várias recomendações para a área da contratação pública, recomendações 

essas que já estavam contempladas no PGRCIC. 

A recomendação de 1 de julho de 2015 do CPC vem alargar o âmbito do plano por forma a incluir de modo 

exaustivo os riscos de gestão, incluindo os riscos de corrupção – Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, 

incluindo os Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRG). 

O PPRG identifica os riscos gestão, incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas, bem como, os controlos 

implementados e/ou a implementar que mitiguem (previnam) os riscos, minimizando a probabilidade de ocorrência 

e o impacto que tais eventos possam ter na prossecução dos objetivos institucionais. 

Em 2018 foram identificadas como áreas de maior risco: a contratação pública, os recursos humanos, os sistemas 

de informação, financeira e os conflitos de interesses. Para essas áreas foi efetuado o levantamento dos riscos, 

bem como os controlos implementados. O risco inerente foi graduado em função da probabilidade de ocorrência e 

impacto.   

A recomendação de 2 de outubro de 2019 do CPC veio reforçar a necessidade da prevenção de riscos de 

corrupção na contratação pública, motivo que conduziu ao reforço do alerta para alguns riscos identificados e 

respetivas medidas de prevenção e mitigação na ULSM. 

A recomendação de 8 de janeiro de 2020 do CPC, sobre gestão de conflitos de interesses no setor público, 

manteve os pressupostos da recomendação n.º 5/2012, revisitando-a à luz das mais recentes alterações 

legislativas e introduzindo o conceito das duplas portas giratórias. 

Tendo presente a dinâmica da ULSM, anualmente os responsáveis são convidados a refletir sobre os riscos e 

controlos das suas áreas por forma a aferirem da sua pertinência/eficácia e fazerem as atualizações que entendam 

adequadas.  

Os Estatutos da ULSM definem a orgânica ao nível dos órgãos sociais e comissões diversas, e as respetivas 

competências, bem como algumas obrigações ao nível de avaliação, controlo e prestação de contas. 

Internamente, a ULSM é regida pelo Regulamento Interno. De forma geral, esse regulamento, para além de 

explicitar qual a Visão e Missão da ULSM, descreve a orgânica e define as responsabilidades de cada unidade, 

regras gerais de gestão de recursos e de funcionamento. 

http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Plano-prevencao-de-riscos-2019.pdf
http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Plano-prevencao-de-riscos-2019.pdf
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A ULSM tem um Auditor Interno desde 2003, a quem compete a avaliação dos processos de controlo interno e de 

gestão de riscos, nos domínios contabilístico, financeiro, operacional, informático e de recursos humanos, 

contribuindo para o seu aperfeiçoamento contínuo. Compete ainda ao Auditor Interno: 

a) Fornecer ao Conselho de Administração análises e recomendações sobre as atividades revistas para melhoria 

do funcionamento dos serviços; 

b) Receber as comunicações de irregularidades sobre a organização e funcionamento da ULSM, apresentadas 

pelos demais órgãos estatutários, trabalhadores, colaboradores, utentes e cidadãos em geral; 

c) Elaborar o plano anual de auditoria interna; 

d) Elaborar anualmente um relatório sobre a atividade desenvolvida, em que se refiram os controlos efetuados, as 

anomalias detetadas e as medidas corretivas a adotar; 

e) Elaborar o plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas e os respetivos relatórios anuais de 

execução. 

 

A ULSM tem vários mecanismos implementados que permitem prevenir o risco de corrupção e infrações conexas, 

dos quais destacamos:  

 Código de Conduta Ética; 

 Código de Conduta do Gestor Público; 

 Procedimentos administrativos e contabilísticos; 

 Certificação pelo referencial normativo ISO 9001:2015; 

 Regulamento Interno; 

 Segregação de funções; 

 Formação contínua dos recursos humanos; 

 Política de conflitos de interesses; 

 Comunicação de irregularidades. 
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5. MELHORÍA CONTÍNUA NA ULSM  

 

A ULSM, EPE foi a primeira Instituição de saúde a ser certificada pela Norma ISO 9001 na globalidade dos seus 

serviços no Hospital Pedro Hispano e todas as Unidades do Agrupamento de Centros de Saúde de Matosinhos. 

Em conformidade com os requisitos da ISO 9001:2015 e NP 4552:2016, o Conselho de Administração estabeleceu, 

implementou e mantém uma Política da Qualidade e da Conciliação adequada ao propósito e ao contexto da 

ULSM, EPE suportada no Plano Estratégico da ULSM, EPE e na sua Missão, Visão, e Valores constante no 

Regulamento Interno, assumindo o compromisso com a melhoria contínua e inovação dos processos 

organizacionais e da eficácia dos Sistemas de Gestão da Qualidade e Governação Clínica e da Conciliação. 

Contextualizando a Politica da Qualidade da Unidade Local de Saúde de Matosinhos: 

 Assume a Qualidade e Governação Clínica como valor fundamental na superação da satisfação e 

expetativas dos utentes/doentes. 

 Assume a Conciliação baseada em princípios e valores que visam elevar os níveis de bem-estar, 

qualidade de vida e satisfação global das partes interessadas nesta matéria. Esta premissa é sustentada 

nos seguintes princípios e valores: igualdade e não discriminação, conciliação, responsabilização, 

transparência, conduta ética e respeito pelas partes interessadas. 

 Assume a Segurança do Doente, adotando as melhores práticas clínicas promovendo uma cultura de 

segurança clínica e organizacional, conforme preconizado na Estratégia Nacional para a Qualidade em 

Saúde, dando cumprimento ao Plano Nacional para a Segurança dos Doentes. 

 Assume a Segurança da informação, assente na preservação da confidencialidade, da integridade e da 

disponibilidade da informação. 

 Assume a Segurança de Pessoas e Bens, a Gestão Ambiental, a Segurança contra Incêndios e a resposta 

à Emergência. 

 Assume o Compromisso para a Humanização na globalidade das dimensões patentes no programa 

Nacional da Reforma Hospitalar. 

 Define como propósito na sua orientação estratégica ser um modelo de referência na prestação de 

cuidados de saúde, tendo em conta o estado da arte em matéria técnico científica, maximizando a sua 

efetividade e sustentabilidade, em colaboração com os seus parceiros. 

 Detém um Programa de Auditorias regulares que permitem, simultaneamente, verificar a conformidade 

dos requisitos normativos, legais, regulamentares e estatutários, controlar os processos de trabalho 

visando a identificação de ações que possam ser adicionadas aos planos de atividades, para a 

implementação de melhorias em matéria de Qualidade, de Conciliação e de Segurança. 

 Compromete-se a implementar as melhores práticas de gestão bem como as boas práticas clínicas, com 

enfoque na melhoria contínua e inovação dos processos organizacionais e da eficácia dos Sistemas de 

Gestão da Qualidade e Governação Clínica e da Conciliação. 

 

5.1 SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO 
 

O Sistema de Gestão Integrado implementado na ULSM é o resultado de uma decisão estratégica para ajudar a 

melhorar o seu desempenho global e proporcionar uma base sólida para iniciativas de desenvolvimento 

sustentável. 
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A ULSM mantém a certificação, segundo o referencial ISO 9001:2015 válida em toda a ULSM, aguardando ainda, 

no entanto, a auditoria de certificação segundo o referencial NP 4552:2016, que não foi formalizada em 2020 como 

previsto, devido à afetação de toda a atividade hospitalar no cenário de pandemia da Covid 19.  

O Sistema de Gestão Integrado está efetivamente implementado na ULSM, pronto a ser validado por entidade 

externa de certificação.  

Num ambiente cada vez mais dinâmico e complexo satisfazer continuamente os requisitos e ter em consideração 

as necessidades e expectativas futuras das partes interessadas, constitui um desafio constante para a ULSM. O 

percurso da certificação da ULSM contribuiu para uma cultura na organização dos processos internos a qual se 

vivencia no momento atual. 

O Gabinete da Qualidade e Governação Clínica, para além de acompanhar e monitorizar os níveis de qualidade 

global na ULSM bem como a implementação das ações no âmbito da qualidade clínica e organizacional em todos 

os Serviços e Unidades da ULSM, sem prejuízo das competências específicas atribuídas aos próprios, dinamiza 

o Sistema de Gestão da Qualidade e o Sistema de Gestão da Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e 

Pessoal com vista à melhoria contínua, tendo como expoente máximo os resultados obtidos na satisfação dos 

utentes e colaboradores da ULSM, na manutenção da certificação e nos resultados obtidos no âmbito da qualidade 

clínica, qualidade organizacional e conciliação 

 

As auditorias constituem um meio de proporcionar informação sobre a conformidade e a eficácia do sistema de 

gestão da qualidade, pelo que a ULSM mantém um programa de auditorias internas e externas. 

 

Avaliação da Qualidade Clínica da ULSM 

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS), como entidade de regulação do setor da prestação de cuidados de saúde, 

e cujas atribuições incluem a observância dos níveis de qualidade dos cuidados e a garantia de segurança, incluiu 

no seu plano de atividades a criação do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS). O SINAS avalia de 

forma objetiva a qualidade dos cuidados de saúde prestados em Portugal, com base em indicadores de avaliação 

que permitirão obter um “rating” dos prestadores de cuidados.  

 

 No âmbito do SINAS são avaliadas as seguintes dimensões:  

 Excelência Clínica (Ortopedia, Ginecologia, Obstetrícia, Pediatria, 

Cardiologia, Neurologia, Cirurgia de Ambulatório, Cirurgia do Colón, DOR, 

TEV e UCI. 

 Segurança do Doente 

 Adequação e Conforto das Instalações 

 Focalização no Utente 

No ano 2020, a ULSM | Hospital Pedro Hispano, obteve a classificação de 

excelência clínica nas 11 áreas de especialidade clínica avaliadas pela 

Entidade Reguladora da Saúde, no âmbito do SINAS@Hospitais, tendo 

obtido a estrela da ERS em todas as dimensões. 

Trata-se de um resultado constante que demonstra que continuamos a ser 

um prestador de cuidados que construiu um Sistema de Gestão da 

Qualidade consistente. Resultados que são fruto do empenho, perseverança e elevado profissionalismo de todos 

os profissionais desta instituição, mostrando que vale a pena continuar com este excelente trabalho, rumo à 

melhoria contínua e a uma satisfação cada vez maior dos utentes desta ULS. 
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Avaliação da satisfação das partes interessadas da ULSM 

A satisfação na prestação de cuidados é uma variável indispensável para a medição da qualidade de uma 

organização dado que dela se pode inferir acerca da relação que os utentes e profissionais e outras partes 

interessadas estabelecem com a organização. 

A avaliação da satisfação, juntamente com as exposições constituem o retorno da informação dos utilizadores e é 

realizada periodicamente. Para o efeito, são aplicados questionários com o intuito de avaliarem a satisfação da 

prestação de cuidados. 

A avaliação da satisfação, nomeadamente de utentes como profissionais é realizada de dois em dois anos.  

No momento atual está em curso a implementação da avaliação através da metodologia Net Promotor Score (NPS) 

que permitirá uma avaliação das nossas partes interessadas de forma global e constante ao longo do ano em 

todos os serviços e unidades que compõem a ULSM. 

 Esta metodologia de avaliação baseia-se na obtenção do índice de recomendação dos nossos serviços a 

familiares e amigos. 

De acordo com os resultados obtidos e no âmbito da melhoria contínua, onde os índices de recomendação são 

mais baixos, é solicitado o preenchimento de um inquérito que nos permitirá identificar com mais detalhe os aspetos 

a melhorar. 

 

5.2 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação têm o potencial de transformar radicalmente a prestação de 

cuidados de saúde e enfrentar os desafios futuros do Serviço Nacional de Saúde. 

Tal como na visão do HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), também a ULSM quer 

melhorar os cuidados de saúde prestados através do uso mais adequado da tecnologia e da informação. 

A massificação da mobilidade, dos grandes volumes de dados, das redes sociais e das tecnologias de cloud, 

impulsionadas por tecnologias como os dispositivos IoT, a robótica, a realidade aumentada, entre outras, estão a 

promover e acelerar a adoção de modelos inovadores de prestação de cuidados. 

A ULSM continua a prossecução da sua estratégia de transformação digital, através da implementação de novas 

soluções ou evolução de soluções existentes, tanto nas áreas clínica, como nas de suporte à atividade, sem 

esquecer as soluções para a disponibilização de novos canais de comunicação com os utentes, o que exige cada 

vez mais investimento sustentado na área dasTIC. 

Decorrente da situação de pandemia causada pelo SARS-CoV-2, o ano de 2020 foi um ano atípico na execução 

da atividade planeada pelo DTI, uma vez que os esforços tiveram de ser frequentemente redirecionados para a 

implementação de medidas de combate à pandemia, o que originou adiamentos e atrasos nos prazos de 

cumprimento da generalidade dos projetos previstos para 2020. 

Apesar de tudo, em 2020 continuou a ser dada prioridade à execução de projetos aprovados em candidaturas 

submetidas ao SAMA2020 em 2018 e 2019, pois, apesar da conjuntura económica e a elevada dependência do 

dos serviços centrais do Ministério da Saúde, agravada pela situação de pandemia, é necessário prosseguir a 

execução da estratégia de transformação digital para continuar a viabilizar deste modo algumas iniciativas, 

nomeadamente, a simplificação e desmaterialização de alguns processos através da implementação de novos 

sistemas de informação e evolução de sistemas existentes, bem como a renovação das infraestruturas 
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tecnológicas que os suportam. 

Um dos principais desafios continua a ser a questão da integração de dados que é necessário garantir entre as 

novas soluções a implementar e as existentes, sempre que possível por HL7 e através do bus de interoperabilidade 

instalado na ULSM. Contudo, também é necessário assegurar a continuidade da migração do histórico de 

integrações ponto em ponto configuradas localmente para dentro do referido bus. 

Estas candidaturas ao SAMA2020 incluem também alguns projetos para fazer face aos desafios de cibersegurança 

que decorrem da “Era Digital” que se atravessa, bem como à implementação de algumas medidas de convergência 

para os requisitos decorrentes da entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

O impacto das candidaturas submetidas pela ULSM e que obtiveram financiamento do SAMA2020, começou a 

manifestar-se de forma mais clara para a ULSM e seus profissionais de saúde no ano de 2018, aumentando em 

2019, sendo certo que continuará ainda a fazer-se sentir nos próximos 1 a 2 anos. 

Os objetivos estratégicos e principais atividades em 2020 giraram à volta dos 3 eixos estratégicos que norteiam a 

atividade do Departamento de Tecnologias de Informação e Comunicação da ULSM e que traduzem a organização 

do próprio Departamento: 

 

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 Departamento de TI, tem mais autonomia para implementar 

as atividades que considera mais adequadas e por isso, onde tem obrigação de assegurar bons níveis de serviço. 

As principais atividades e projetos desenvolvidos em 2020 foram os seguintes: 

 Elaboração de requisitos técnicos a incluir em cadernos de encargos para a instalação de projetos 

entretanto financiados no âmbito de candidaturas submetidas ao SAMA2020, nomeadamente: 

o Renovação da rede de dados do hospital. 

 No âmbito dos projetos financiados pelo SAMA2020 e relacionados com a implementação de sistemas 

de informação, foram disponibilizadas as infraestruturas tecnológicas para os projetos: 

o Projeto de implementação de um serviço de autenticação forte para acesso às aplicações com 

recurso ao serviço de autenticação providenciado pela AMA através do Cartão de 

Cidadão/Chave Móvel Digital. 

o Solução de Gestão Documental. 

o Solução de alargamento do Sistema de Gestão de Atendimento ao SU. 

o Circuito Transfusional. 

 No âmbito de outros projetos relacionados com a implementação e evolução de sistemas de informação, 

foram disponibilizadas ou atualizadas as infraestruturas tecnológicas para os projetos: 

o Disponibilização de novas máquinas virtuais para a nova versão do software específico da 

Dermatologia (Fotofinder); 

o Disponibilização de novas máquinas virtuais para a infraestrutura da versão 2 do bus de 

interoperabilidade da ULSM (HS.Helios). 



    

 81 de 93 

 

 No âmbito dos projetos financiados pelo SAMA2020 e específicos para a área das infraestruturas 

tecnológicas, foi iniciada e/ou concluída a instalação dos seguintes projetos: 

o Instalação das antenas previstas no projeto da rede WiFi. 

 No âmbito das iniciativas na área da cibersegurança, foram implementadas/atualizadas e parametrizadas 

as seguintes soluções: 

o Atualização da solução de segurança da Darktrace para monitorização do tráfego de rede; 

o Avaliação de soluções SIEM e de serviços SOC existentes. 

 Elaboração de requisitos técnicos a incluir em cadernos de encargos para aquisição de uma nova unidade 

de armazenamento de dados (storage) central com tecnologia SSD; 

 Atualização do parque de microinformática; 

 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 2020 foram os seguintes: 

 Elaboração de especificações técnicas de projetos na área das TIC para efeitos de novas candidaturas 

ao SAMA2020, nomeadamente: 

o Equipamentos informáticos integrantes para suportar um novo Sistema de Informação para 

registo e controlo de Reações Adversas a Medicamentos e dispositivos médicos. 

 Elaboração de requisitos técnicos a incluir em cadernos de encargos para a instalação de projetos 

entretanto financiados no âmbito de candidaturas submetidas ao SAMA2020, nomeadamente: 

o Revisão dos requisitos técnicos e funcionais da solução de gestão documental; 

o Sistema de Informação para a área da segurança transfusional. 

 No âmbito dos projetos financiados pelo SAMA2020 foram analisadas e desenvolvidas algumas 

integrações relacionadas com a implementação de sistemas de informação financiados, designadamente: 

o Desenvolvimentos adicionais ao projeto de desmaterialização da Ficha Anestésica e registos no 

Bloco Operatório; 

o Consolidação das integrações de fontes de dados externas na Plataforma de rastreabilidade de 

acessos (HS.REGISTER). 

 Desenvolvimento de várias aplicações para apoio à situação de pandemia, nomeadamente dos seguintes 

processos: 

o Processos relacionados com registos e monitorização de doentes COVID; 
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o Processos relacionados com o agendamento de testes COVID e envio de resultados aos utentes; 

o Processos relacionados com a notificação aos utentes de reagendamentos de consultas; 

o Processo de Vacinação, nomeadamente na componente de agendamento. 

 Implementação de integração entre o sistema de informação dos laboratórios Clinidata e o Sistema 

SINAVE para notificação dos utentes infetados com COVID; 

 Utilização de plataforma central para notificação de casos COVID-19; 

 Continuação com as migrações para dentro do bus de interoperabilidade (HS.HELIOS) das integrações 

para ponto a ponto existentes; 

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

manutenção em vigor; 

 Atualização de versão de alguns sistemas de informação em produção, nacionais e disponibilizados pela 

SPMS, em particular do SClínico dos Cuidados de Saúde Primários para dar resposta à situação de 

pandemia; 

 Implementação de algumas medidas no âmbito do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados ao 

nível das TIC; 

 Conclusão do processo de integração das requisições de MCDTs do HPH efetuadas via HCIS com o 

Clinidata e SiiMA; 

 Participação na implementação da solução de Business Intelligence; 

 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. 

 

 

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 2020 foram os seguintes: 

 

 Preparação da retoma da participação do DTI num projeto interno de reengenharia de processos segundo 

a metodologia Kaizen para a área de TI; 

 Assegurar a resposta aos pedidos relacionados com o combate à situação de pandemia, nomeadamente: 

o Planeamento, instalação e/ou movimentação de equipamentos informáticos e de rede, em novas 

áreas (ADC’s, nova unidade de Cuidados Intensivos, ADR-C/SASU) ou áreas alvo de 

restruturação (áreas Covid de internamento, Colheitas, Urgência e Cuidados Intermédios, 

Unidade de Saúde Pública). 
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o Disponibilização de meios para permitir o teletrabalho e acesso remoto dos profissionais aos 

sistemas informáticos e aplicações da ULSM. 

 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; 

 Formação aos colaboradores do Serviço de TIC. 

 

Para além destas atividades existe um conjunto de outras tarefas de rotina que visam dar consistência à missão 

do Departamento de Tecnologias de Informação, 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, se destaca: 

  - Emissão de pareceres e acompanhamento da implementação de novos sistemas de informação na área clínica 

ou administrativa assistencial, bem como sobre upgrades de novas versões em que há alterações da interface 

aplicacional; 

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

TIC e considerados críticos pelo facto de terem impacto no normal funcionamento da atividade clínica;   

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

da informação de saúde;  

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

dos sistemas e tecnologias de informação; 

- Apresentar propostas sobre orientações estratégicas na área da informatização clínica da ULSM em harmonia 

com as diretrizes do Ministério da Saúde e as prioridades decorrentes do estado da arte da informatização clínica 

na ULSM; 

- Colaborar com o Departamento de Tecnologias de Informação no planeamento das ações a incluir no plano de 

atividades anual. 

 

Destaca-se igualmente que na ULSM existe um Gabinete de Simplificação e Reengenharia de Processos, ao 

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

 

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

 Colaborar no desenvolvimento de uma cultura organizacional de mudança e melhoria contínua, centrada 

no utente; 

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

seja imprescindível; 

 Propor medidas para otimizar os circuitos e orientação dos doentes; 

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

de recursos); 
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 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. 

 

Decorrente da entrada em vigor do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados a ULSM nomeou no início de 

2018 o Responsável pelo Tratamento de Dados (DPO) e criou uma Comissão multidisciplinar para apoiar o DPO 

(Comissão Local de Proteção de Dados Pessoais), que é coordenada pelo DPO. 

Na sequência de uma orientação emanada pela SPMS para a criação de um comité interno para a área da 

cibersegurança, esta comissão foi reestruturada para passar a absorver tanto a área da proteção de dados, como 

a área da cibersegurança, tendo passado a ser presidida por um membro do C.A. e a ver a sua designação alterada 

para Comissão Local de Proteção e Segurança da Informação (CLPSI). 

 

5.3 AUDITORIAS CLÍNICAS REALIZADAS NA ULSM 

 

O ano de 2020 foi um ano atípico ao nível da realização da atividade da Unidade de Gestão de Risco Clinico, 

devido à pandemia por COVID-19. 

A equipa da unidade ficou reduzida, dado que os profissionais de Anestesia, dedicaram-se a esta atividade, e a 

Enfermeira da unidade foi mobilizada para a prestação de cuidados, regressando em maio para a UGRC. Em 

Outubro regressou novamente à prestação de cuidados. 

A atividade da UGRC em 2020, centrou-se em: 

 

A) Auditorias Clinicas 

 

 Visita Pré-anestésica 

 

No ano de 2019, o Departamento de Anestesia deu continuidade a esta atividade, consolidando a metodologia da 

auditoria aos registos da visita pré-anestésica, definida no procedimento 725. 

Foi auditada a existência de avaliação pré-anestésica nos doentes propostos para cirurgia eletiva em regime de 

internamento em cada trimestre de 2019, correspondendo a um total de 697 processos. 

O valor médio de conformidade em 2019 foi de 84% (68% em 2018).  

O Departamento de Anestesiologia continuará a definir ações que promovam a realização da avaliação pré-

anestésica. 

 

 

 Material de emergência 

 

 Operacionalidade dos carros de emergência no HPH 

Foram efetuadas 47 auditorias aos carros de emergência do HPH.  
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Em 2019, não foram detetadas não conformidades decorrentes deste processo (em 2016 a taxa de NC foi de 8%, 

em 2017 foi de 17% e em 2018 foi de 8,7%). 

 

 Operacionalidade do material de emergência dos Centros de Saúde (sacos de emergência) 

Foram efetuadas 11 auditorias ao equipamento de emergência clínica no ACES de Matosinhos. 

Deste processo resultaram 3 registos GNC. 

 

 Registos clínicos no ACESM  

 

Está implementada a Norma da DGS nº005/2011 - “Diagnóstico Sistemático do Pé Diabético”, tendo como 

objetivos: 

 

 Caracterizar os utentes diabéticos com registo de avaliação do risco de úlcera do pé, relativamente à 

idade, sexo e categoria de risco de ulceração; 

 Definir a efetividade da implementação da Norma 005/2011 da DGS – Proporção/percentagem de utentes 

diabéticos com registo da categoria de risco de ulceração no processo clínico, com evidência de vigilância 

adequada. 

 

As auditorias foram realizadas segundo plano de auditoria cruzada. 

A amostra foi obtida através do registo da intervenção “Avaliar risco de úlcera diabética” no SClínico® 

Resultados: 

 

 

 

 

 

Está implementada a Norma da DGS 020-2012 - “Diagnóstico e tratamento da amigdalite aguda na idade 

pediátrica, tendo como objetivos: 

 

 Determinar a percentagem de utentes inscritos no ACES com idades compreendidas entre os 3 e os 18 

anos com diagnóstico de Amigdalite Aguda com prescrição do antibiótico recomendado (sem alergia à penicilina: 

amoxicilina e penicilina; com alergia à penicilina: cefalosporinas, macrólidos e clindamicina). 
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 Determinar a percentagem de utentes inscritos no ACES com idades compreendidas entre os 3 e os 18 

anos com diagnóstico de Amigdalite Aguda com prescrição de antibiótico com duração de tratamento adequada 

(10 dias, com exceção: penicilina G benzatínica – dose única e azitromicina – 5 dias) 

 

A amostra aleatória foi obtida através do registo no SClínico® de 20 utentes por unidade de saúde. 

Resultados: 

 

 

Proposta de melhoria: 

 

Propor que os Conselhos Técnicos divulguem junto da equipa médica das suas unidades: 

 A Norma 020-2012 da DGS – “Diagnóstico e Tratamento da Amigdalite Aguda na Idade Pediátrica”. 

 Os resultados da presente auditoria.          

Promover uma reflexão sobre os resultados obtidos e corrigir práticas. 

 

 Rastreabilidade estupefacientes 

 

Atualmente não é realizada pelos serviços farmacêuticos na ULSM, dado que ainda estão em processo de 

avaliação desta ação. 

 

 Rede de frio nas Unidades do ACESM  

 

Estas auditorias realizam-se conforme o ponto 3.6 do procedimento nº 1036 - Monitorização e controlo da 

temperatura da rede de frio da ULSM (para vacinas e outros fármacos/produtos armazenados em frio).  

Os dados foram recolhidos através de auditoria aos frigoríficos de armazenamento de vacinas de todas as 

unidades de saúde do ACESM. 

Foi efetuada auditoria a todas as unidades previstas, num total de 18 unidades funcionais. 

 

Globalmente no ACESM, dos parâmetros auditados:  

 91% obtiveram o resultado conforme;  

 9% obtiveram o resultado não conforme.  

 

Comparativamente com o período homólogo do ano anterior verificou-se um aumento de resultados não 

conformes, que passaram de 5% no ano de 2018 para 9% no corrente ano. 

 

 Registos de enfermagem no SCLINICO no HPH 

INDICADOR RESULTADO 
PADRÃO DE 

QUALIDADE 

Percentagem de utentes inscritos no ACES com idades 

compreendidas entre os 3 e os 18 anos sem alergia à penicilina com 

diagnóstico de AA e com prescrição de amoxicilina ou penicilina. 

64,7%  Insuficiente 

Percentagem de utentes inscritos no ACES com idades 

compreendidas entre os 3 e os 18 anos com alergia à penicilina com 

diagnóstico de AA e com prescrição de cefalosporinas, macrólidos 

ou clindamicina. 

100% Bom 

Percentagem de utentes inscritos no ACES com idades 

compreendidas entre os 3 e os 18 anos com diagnóstico de AA e 

com prescrição de antibiótico com duração de tratamento adequada. 

33,5% Insuficiente 
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Monitorização das auditorias aos registos de enfermagem (SClínico) em 15 serviços de internamento do HPH e 

Bloco Operatório (BO): 

 As auditorias foram realizadas entre Março e Dezembro de 2019 (excecionalmente, quatro auditorias 

foram realizadas em Julho)  

 Taxa de realização = 100% (foram auditados 325 processos clínicos em 60 auditorias) 

 Resultados das auditorias nos serviços de internamento: 

 - Percentagem máxima anual de não conformidade atingida foi de 8,5% num serviço 

 - Nos restantes serviços a percentagem de não conformidade obtida variou entre 1% e 4,5% 

 Resultados das auditorias no BO: 

 - Verificou-se evolução positiva dos resultados, obteve-se resultado de 93% de conformidade em 2017 e de 95,5% 

em 2019 

 

Propostas de melhoria (internamento e BO) a realizar internamente pelos serviços:  

 Formação em serviço dinamizada pelo interlocutor do Grupo de Reflexão e Acompanhamento da Prática 

de Enfermagem (GRAPE) sobre as funcionalidades do SClínico; 

 Acompanhamento dos registos pelo interlocutor do GRAPE e Enf. Chefe; 

 Auditorias internas no âmbito de cada serviço; 

 

 

 Nota de Alta - Resultados até ao 3º trimestre 2020 inclusive: 

 

Auditaram-se em cada trimestre (março, junho, setembro e dezembro), doentes com alta no trimestre anterior, por 

especialidade. Foi realizado cálculo ponderado (e possível, mediante recursos humanos existentes) do número de 

auditorias a realizar em 2019. 

 

O Departamento de Tecnologia da Informação envia trimestralmente, após pedido do gestor de risco clínico, a 

amostra aleatória.  

 

As auditorias foram realizadas pela UGRC, utilizando a lista de verificação, baseada no Despacho nº 2784/2013 

de 20 de fevereiro e nos critérios 2.5.2 e 2.5.3 da lista de verificação da ERS - Procedimentos de segurança. 

 

O gráfico abaixo mostra a evolução positiva dos resultados obtidos em 2020, comparativamente com os obtidos 

em 2019: 
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Gráfico 24 – Evolução dos resultados da auditoria à nota de alta 

 

 

Durante o ano de 2020 foram auditadas 249 notas de alta.  

Os resultados obtidos foram partilhados com fins de melhoria contínua aos Diretores de Serviço e Enfermeiros 

Chefe e respetivos Conselhos de Gestão. 

 

 

 Cirurgia Segura Salva Vidas 

 

Foram realizadas auditorias, com base nas orientações definidas pela DGS (norma nº 02/2013 de 12/02/2013 

atualizada em 25/06/2016), e nos documentos: 2708 (Auditoria Interna – Cirurgia Segura Salva Vidas) e 2607 – 

(Registo da Cirurgia Segura Salva Vidas). 

As auditorias foram realizadas por médicos e enfermeiros a desenvolver atividade no BO - Unidade de Cirurgia 

Convencional e UCA. 

 

A taxa de não conformidade da utilização da lista de verificação de segurança cirúrgica foi de 8,08% e embora os 

resultados sejam favoráveis e com evolução positiva e sustentada (como se pode ver no gráfico seguinte – 

diminuição da taxa de NC entre 2015 e fim de 2019, foi de 11,3%), este resultado pode e deve ser melhorado no 

próximo ano. 

 

Gráfico 25 – Evolução da taxa de NC da utilização da LVSC 
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Plano de ação para 2020: 

 

 Manter contacto com diretores dos serviços cirúrgicos de forma a disseminar informação para os 

cirurgiões – envio de resultados de auditorias realizadas trimestralmente. 

 Manter contacto com os enfermeiros chefe dos blocos operatórios de forma a disseminar informação para 

os enfermeiros - coordenadores de utilização da LVSC – envio de resultados de auditorias realizadas 

trimestralmente.  

 Envio de resultados de auditorias realizadas trimestralmente a todos os auditores e alertas conforme 

necessário. 

 

 Circuito do medicamento 

 

Estão definidos e implementados procedimentos internos de controlo, nomeadamente, são realizados pelos TSDT 

dos Serviços Farmacêuticos: 

 

1. Verificação da Distribuição Individual Diária 

2. Conferência do movimento da Distribuição Clássica:  

    2.1. Rotas e Stocks do HPH  

    2.2. Pedidos eletrónicos, Rotas e Stocks do ACESM. 

 

No sentido de complementar o controlo do processo de preparação e distribuição de medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos e com o objetivo de implementar plano de melhoria quando aplicável, realizou-se a análise 

de dados das verificações/conferências das preparações das doses unitárias, rotas e stocks, referentes ao ano 

2019. 

Os principais objetivos foram: 

- Obter conclusões concretas e diretas que tenham impacto ao nível da gestão de risco clínico nos SF e nos 

Serviços Clínicos para os quais se destinam os fármacos e produtos farmacêuticos. 

- Fundamentar a necessidade de manter estas práticas como medidas de melhoria contínua do serviço prestado. 

- Contribuir para o desenho de uma base de dados onde os TSDT possam registar diretamente os dados das 

verificações e conferências. 

- Melhorar a qualidade dos registos das verificações e conferências. 

 

Resultados: 

 

1. Verificação da Distribuição Individual Diária 

Foi contabilizado: 

- Número de verificações mensais por serviço de internamento e o número de verificações anuais por serviço. 

 

Num universo de 6043 verificações, foram detetadas 411 ocorrências (6,8%), que implicaram correção imediata e 

evitaram os riscos clínicos e dificuldades inerentes, nos serviços clínicos e nos SF. 
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2. Conferência do movimento da Distribuição Clássica  

 

2.1. Rotas e Stocks do HPH 

 

Foi contabilizado o número de conferências mensais por serviço de internamento e o número de verificações 

anuais por serviço.  

Foram registadas 897 conferências em 2019.  

Foram detetadas 57 ocorrências. 

Num universo de 897 conferências, 6,3% foi detetada pelo menos uma ocorrência, que implicou correções 

imediatas e evitaram os riscos clínicos e dificuldades inerentes, nos serviços clínicos e nos SF. 

 

2.2. Pedidos eletrónicos, Rotas e Stocks do ACESM 

 

Foi contabilizado o número de conferências mensais da Distribuição Clássica no ACESM: 

 

a) Conferências da Distribuição Clássica no ACESM – Stocks e Rotas 

Foram conferidas 850 das 1267 preparações (67,1%). 

 

b) Conferências da Distribuição Clássica no ACESM – Pedidos eletrónicos 

Foram conferidas 85 das 2263 preparações (3,8%). 

 

Num universo de 3520 preparações, foram realizadas 935 conferências (26,6%). 

Nestas conferências, os TSDT não registam as ocorrências detetadas. 

São realizadas as correções imediatas perante as ocorrências detetadas. 

 

Plano de melhoria: 

- Divulgar resultados aos colaboradores dos SF, realçando o impacto positivo das correções imediatas 

implementadas. 

- Realçar o impacto ao nível da gestão de risco clínico nos SF e nos Serviços Clínicos para os quais se destinam 

os fármacos e produtos farmacêuticos. 

- Fundamentar a prática baseada na evidência e a necessidade de manter estas práticas como medidas de 

melhoria contínua do serviço prestado – Solicitar reforço de recursos humanos. 

- Construção de uma base de dados onde os TSDT possam registar diretamente os dados das verificações e 

conferências. 

- Melhorar a qualidade dos registos das verificações e conferências enquanto não existe base de dados para 

registo eletrónico. 

 

B) Gestão da Documentação: 

 

 Sistema de Gestão do Consentimento Informado 

 

A UGRC tem apoiado as várias especialidades médicas na conceção, revisão e publicação dos folhetos 

informativos para obtenção de CI livre e esclarecido - aguardam-se contributos das restantes especialidades. 
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 No Sistema de Gestão de Consentimento Informado, estão registados folhetos das seguintes especialidades 

(já publicados na aplicação Gestão de Informação Documentada): Pediatria, Imuno-hemoterapia, Saúde 

Mental, Ortopedia, Oftalmologia, ORL, MFR, Dep. Anestesia, Obstetrícia). 

 

 

 Revisão do documento 707 

 

Inclusão de alterações neste documento, na sequência da publicação da NOC da DGS nº 008/2019 de 

09/12/2019 - Prevenção e Intervenção na Queda do Adulto em Cuidados Hospitalares. 

Foi incluído o novo critério de auditoria "Nas notas de alta e nas transições de cuidados, deve ser informado o 

grau de risco de queda e a ocorrência ou não de queda(s)." 

 

 

 Procedimento interno para otimizar os meios disponíveis para a confirmação do correto 

posicionamento da Sonda Nasográstica  

 

Colaboração na elaboração de procedimento interno sobre esta temática. 

Realizada revisão bibliográfica. 

Utilização de fitas para medição de pH gástrico e de sensores de CO2.  

 

 

C) Gestão de ocorrências 

 

A gestão de ocorrências permite acompanhar a evolução dos problemas registados na GNC, com impacto clínico 

e que originam a implementação de medidas com vista a minimizar o risco. 

Sinalizar aqueles registos que se encontrem em estado inicial ou que ultrapassaram o prazo previsto para 

tratamento. 

Promover o encerramento de registos com plano de ação concluído. 

A tabela a seguir apresentada permite visualizar a evolução do tipo de estado dos vários registos que vão sendo 

introduzidos na aplicação “Gestão de Não conformidades” com impacto clinico. 

 

 

Quadro 31 - Notificações clínicas – dados de 08.2020 

 

 

D) Ativado o Grupo de Prevenção de Quedas 

 

A Gestora de Risco Clínico é a coordenadora deste grupo.  

Este grupo pretende: 

 Melhorar os indicadores de quedas de utentes/doentes da ULSM. 

 Rever documentação existente no sentido desta ser aplicável de forma transversal à ULSM. 
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 Criar área reservada para gestão das atividades do grupo. 

 Adquirir dispositivos médicos de contenção (abdominais, pélvicos e de mão) para os serviços internamentos 

- a decorrer. 

A documentação, transversal à ULSM, está em revisão. 

Alterado o documento 707 e criação da "grelha de avaliação multifatorial complementar - pessoas de alto risco" 

para iniciar testes no seu preenchimento. 

 

E) Comissão da Qualidade e Segurança 

 

A UGRC colabora na elaboração do relatório e plano de atividades da CQS da ULSM, e, reúne informação acerca 

da atividade relacionada com a implementação das NOC‘s e Orientações emitidas pela DGS a processos internos 

da ULSM 

 

F) SEASI (Sistema de Emissão de Alertas do Serviço de Imagiologia) 

 

O objetivo deste sistema é monitorizar as notificações do sistema de forma contínua, com base na informação dos 

Relatórios emitidos pelo serviço de Radiologia. 

 

 

G) SIRAI – Sistema de Informação de Reações Adversas e Incidentes 

 

O objetivo deste sistema é fomentar a notificação de eventos adversos à Unidade de Farmaco-vigilância do Porto. 

Divulgada a aplicação aos vários serviços da área clinica, para procederem às respetivas notificações. 

 

H) Projeto SINAS Hospitais 

O objetivo é manter o nível de qualidade na prestação dos cuidados de saúde por parte dos serviços do HPH, e, 

a UGRC colabora no preenchimento das listas de verificação solicitadas pela ERS nas várias vertentes e colabora 

na realização destas auditorias com a equipa da ERS. 

 

I) Atividade no âmbito do plano de contingência COVID-19 da ULSM 

 

 Colaborar na definição dos circuitos do doente suspeito e/ou com COVID-19 em conjunto com CCIRA e SIE. 

Apoiar o CA, SGR e todos os Serviços no âmbito da COVID-19 na elaboração dos planos de contingência e 

de retoma da atividade. 

Minimizar a contaminação de utentes e profissionais da ULSM 

Considerar os serviços do piso 4 como locais privilegiados ao nível das condições de ventilação, para se 

internar doentes COVID-19 

Admissão SU para internamento COVID 

Alta para domicílio/transferência doente COVID 

Admissão e alta doente não COVID. 

Apoio na definição circuitos no Bloco de Partos, Bloco Operatório, UCA, MFR , Unidade de Medicina da Dor, 

CCIRA, DMCJ e unidades do ACES. 

 

 Colaborar na elaboração da informação a divulgar sobre medidas de prevenção e boas práticas de atuação. 

Manter os utilizadores da ULSM informados (utentes e profissionais) através da divulgação de Informações 

várias (Regras a cumprir no acesso às instalações da ULSM, Lotação de espaços, entre outras). 
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Anexo 2 



 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Extrato Ata nº 26 
 

No dia dezassete de junho de dois mil e vinte e um, pelas dez horas e trinta minutos, 
reuniu o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E., 
na sala de reuniões do Conselho de Administração, estando presentes os seguintes 
membros: Prof. Doutor ANTÓNIO TAVEIRA GOMES, que presidiu, Dra. MARIA 
BEATRIZ DA SILVA DUARTE VIEIRA BORGES, Mestre CARLOS MANUEL AMORIM 
DA MOUTA, Dra. ANA CRISTINA GOTELIB DA COSTA VELOSO, Dra. CATARINA 
ISABEL DE AGUIAR DIOGO e Enfermeiro RENATO JOAQUIM DA ROCHA BARROS. 
 
O Senhor Presidente declarou aberta a sessão e passaram a tratar dos assuntos 
agendados.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

48. I11976-2021-SGF - Apreciação de Contas Financeiras 2020 em RCA (Deliberado) 
O CA delibera aprovar as Contas Financeiras referentes ao exercício económico de 
2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
49. I13246-2021-SPCG - R&C2020; RGS2020 e Rel. Sustentabilidade 2020 para 
aprovação em RCA------------------------------------------------------------------------------------------ 
O CA delibera aprovar o Relatório e Contas, Relatório de Governo Societário e Relatório 
de Sustentabilidade, referentes ao exercício económico de 2020.-----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Todas as deliberações tomadas nesta reunião foram aprovadas por unanimidade e 
fundamentam-se nos termos da presente ata e dos respetivos processos.------------------ 
Por nada mais haver a tratar, o Senhor Presidente declarou pelas dezoito horas, 
encerrada a reunião.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
O Presidente do Conselho de Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
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