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A Missão da ULSM é satisfazer todas as necessidades em saúde à população do Concelho de Matosinhos, assumindo a integração
dos diferentes níveis, desde a educação para a saúde e dos auto-cuidados, aos tratamentos continuados e paliativos e à
referenciação para outros níveis da rede hospitalar. Tem como rede de intervenção os Centros de Saúde, o Hospital Pedro Hispano e
a rede de Cuidados Continuados e todos os pólos de intervenção social disponíveis para parcerias em saúde, sem esquecer as novas
tecnologias de informação. Acessoriamente assegurar os cuidados hospitalares à população da Maia, e como segunda referência, ao
Centro Hospitalar da Póvoa do Varzim - Vila do Conde.
É Visão da instituição: acessibilidade simplificada e facilitada, equidade garantida, integração eficaz e comprometida, produtividade
e eficiência na utilização dos recursos e diminuição das necessidades em saúde, desde logo para as doenças evitáveis, e uma
população mais consciente para assumir estilos de vida saudáveis.
Atribui-se valor primordial à vida e dignidade da pessoa humana, atitude de serviço, atenção e cortesia, compaixão e respeito,
competência e eficiência.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Ao assumir funções em Junho de 2008 o Conselho de Administração aceitou um
desafio sempre complexo, mas motivador por tudo o que já se fez nesta Instituição,
referência a nível nacional para muitas actividades, pelo muito que se pode fazer, com
o potencial inegável em recursos humanos.
O ano de 2009 irá marcar o ciclo de gestão 2008-2011 que foi proposto a este
Conselho de Administração, por muitas razões, mas em particular:
- Aprovação de um novo plano estratégico para o próximo triénio;
- Pela percepção da aceitação e envolvimento de todos os colaboradores para esta
nova liderança;
- Pela nova dinâmica de gestão descentralizada em unidades autónomas de gestão: os
departamentos hospitalares e agrupamento dos centros de saúde;
- Pelo desafio de elevar a eficiência a nível que permita a motivação e o necessário
equilíbrio financeiro, tendo como forma de financiamento a capitação;
- Pela definição do rumo para o sistema de informação e informatização;
- Pela implementação de um sistema lean na gestão de toda a supply chain da ULSM;
- Pela implementação da reforma da administração pública;
- Pela implementação de sistemas de avaliação de desempenho – SIADAP;
- Pela extensão da Certificação de Qualidade para os centros de saúde, envolvendo
assim toda a ULSM;
- Por passos significativos na contínua melhoria da integração, humanização e
acessibilidade aos cuidados de saúde, no ano em que se comemoram os 10 anos da
ULSM.
Os desafios são pois enormes e têm como limite o envolvimento entusiástico com que
todos, em conjunto, soubermos assumir e construir.
A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE (ULSM) tem sido há muitos anos
referência nacional em qualidade e inovação, não só nos cuidados hospitalares como,
também, nos cuidados prestados pelos centros de saúde. Inovação extensiva à
integração destes níveis de cuidados de saúde, que potenciou a aprovação
governamental desta experiência de gestão em 1999.
Assim se percebem, desde logo, um conjunto de pontos fortes que nos permitem a
todos confiar no rumo certo, para melhor servirmos a população que nos foi confiada
para a prestação de cuidados de saúde. Contudo, não podemos esquecer as fraquezas,
sempre existentes em sistemas de tão elevado nível de complexidade, definindo as
prioridades e as estratégias para a sua resolução e encarando-as como oportunidades
de melhoria.
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A oportunidade passa por agarrarmos todos estes desafios. O Conselho de
Administração terá certamente uma pequena quota-parte nos sucessos e uma grande
responsabilidade nos insucessos. Contamos com todos.
A Visão da ULSM ficará melhor definida logo que aprovados o novo regulamento e o
novo plano estratégico para o período de 2008-2011. Certamente estará na
continuidade de tudo o que se tem construído e sonhado, nesta última década. Assim,
importa que a acessibilidade seja efectiva, simplificada e facilitada para a população
que servimos, que a integração dos diferentes níveis de cuidados continue a ser
assumida como um compromisso intrínseco à sua identidade de unidade local, mas
alargada de forma explícita e organizada a outros sectores de intervenção directa ou
indirecta nos impactos em saúde e, por via da capacitação e responsabilização em
saúde das pessoas que servimos, deve aspirar-se à diminuição das necessidades em
saúde, desde logo, para as doenças evitáveis. Importa quase inverter o paradigma
instalado em muitos sectores das sociedades de consumo de que a saúde depende
muito da oferta de cuidados. A saúde depende muito e cada vez mais, nas sociedades
evoluídas, de uma população consciente e pronta para assumir estilos de vida mais
saudáveis. Em poucas palavras: a saúde é um direito, mas depende de si.
O compromisso assumido com o Ministério da Saúde mantém a Missão da satisfação
de todas as necessidades em saúde à população do Concelho de Matosinhos e,
acessoriamente, assegurar os cuidados hospitalares ao Concelho da Maia e, como
segunda referência hospitalar, ao Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim-Vila do Conde.
Como desafio, assumida a visão acima descrita, deverão ser definidas novas
estratégias que integrem:
A educação para saúde abraçada desde o pré-escolar; a intervenção nos adultos não
deve ser descurada mas a mudança de gerações prepara-se hoje e é muito mais eficaz;
A prevenção pela capacitação da população em saúde em conhecimentos para os
auto-cuidados e para uma eficiente utilização dos recursos em saúde;
A constituição de múltiplas parcerias em saúde com os diferentes actores e interesses,
que sirvam estes desígnios. Outros pólos de intervenção em saúde se deverão
constituir, para além dos centros de saúde, do hospital e da unidade de cuidados
continuados. Toda esta cadeia articulada e em rede;
Potenciar o recurso crescente às tecnologias de informação.
Tudo isto, norteado pelos Valores fundamentais da ULSM: o valor primordial da vida e
dignidade da pessoa humana, a atitude de serviço, a atenção e cortesia, compaixão e
respeito, competência e eficiência.

Matosinhos, 29 de Maio de 2009

Torcato Santos
Presidente do Conselho de Administração
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PRINCIPAIS INDICADORES
ACTIVIDADE ASSISTENCIAL
CUIDADOS PRIMÁRIOS
CENTROS DE SAÚDE

Descrição
Consultas - Clínica geral e familiar (Méd+Enf)
Atendimentos Urgentes (Méd+Enf)
Episódios de Saúde Oral
Tratamentos

2006

2007

641.187
109.478
648
123.993

642.794
114.954
960
124.068

2006

2007

93
55,9
51,7
355
20%
17%
65%
94%
153

78
46,9
41,5
348
6%
10%
71%
97%
159

2006

2007

3.147
1.398

3.762
1.522

2008 Var 07/08
688.227
118.318
960
125.883

7%
3%
0%
1%

CENTRO DE DIAGNÓSTICO PNEUMOLÓGICO

Descrição
N.º de Doentes
Incidência Total (100 mHab.)
Incidência de novos casos (100 mHab.)
N.º de conviventes rastreados
TB + HIV
TB + TOXI
Baciliferos na TB Pulmonar
TB Confirmada
Tratamento de Quimioprofilaxia

2008 Var 07/08
70
42,1
38,5
288
16%
13%
54%
97%
106

-10%
-10%
-7%
-17%
162%
29%
-24%
0%
-33%

SAÚDE ORAL

Descrição
Consultas
Doentes

2008 Var 07/08
4.362
1.816

16%
19%
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CUIDADOS HOSPITALARES

Descrição
Ambulatório
Consultas Hospitalares
Episódios de Urgência
Sessões de Hospital de Dia
Partos
Cirurgias
MCDT - Patologia clínica
MCDT - Imagiologia
MCDT - MFR
MCDT - Imuno-hemoterapia
Internamento
Lotação média
Doentes tratados
Doentes saídos
Cirurgias
Demora média
Taxa de ocupação

2006

2007

2008 Var 07/08

196.665
204.305
222.911
113.713
113.080
110.452
8.291
11.005
10.163
1.990
1.834
1.984
2.484
2.642
3.870
1.768.266 1.816.485 2.032.934
128.107
132.963
158.216
99.143
107.429
103.416
107.207
112.931
123.186

400
18.150
17.451
10.491
7,6
85,2

406
17.724
16.870
10.180
7,8
78,8

433
17.298
16.479
11.588
8,0
84,3

9%
-2%
-8%
8%
46%
12%
19%
-4%
9%

7%
-2%
-2%
14%
3%
7%
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INDICADORES ECONÓMICO FINANCEIROS
Dados: Milhões de Euro
Estrutura estatutária

2006

2007

2008

08/07

Capital estatutário
Capital detido pelo Estado

29,93
100%

29,93
100%

29,93
100%

0%
0%

Situação patrimonial

2006

2007

2008

08/07

58,67
62,94
121,61

58,70
58,57
117,27

57,81
48,53
106,34

-2%
-17%
-9%

26,72
0,00
94,88

29,82
0,00
87,45

29,65
0,00
76,69

-1%
-12%

Fundos próprios + Passivo

121,61

117,27

106,34

-9%

Desempenho económico

2006

2007

2008

08/07

-15
-16
-9

-7
3
-1

-9
2
-3

-41%
-42%
236%

107,83
64,45
16,13
120,12
52,23

114,40
63,91
13,39
117,45
60,92

118,39
68,41
13,39
122,82
64,03

3%
7%
0%
5%
5%

Nº médio trab.

2.094

2.115

2.115

0%

Volume de Negócios per capita
Custos com Pessoal per capita
Subcontratos per capita
Despesa Operacional per capita
VAB cf per capita

0,051
0,031
0,008
0,057
0,025

0,054
0,030
0,006
0,056
0,029

0,056
0,032
0,006
0,058
0,030

3%
7%
0%
5%
5%

13,43%

11,40%

10,90%

Estrutura financeira

2006

2007

2008

08/07

Grau de liquidez geral
Gau de Solvabilidade
Grau de Autonomia Financeira

1,43
0,28
0,22

1,40
0,34
0,25

1,81
0,39
0,28

29%
13%
10%

Funcionamento

2006

2007

2008

08/07

Prazo médio de recebimento
Prazo médio de rotação de stocks
Prazo médio de pagamento

1,22
1,18
4,69

2,25
1,20
5,07

2,23
0,79
3,84

-1%
-34%
-24%

Activo fixo
Activo circulante
Total Activo
Fundos próprios
Interesses minoriários
Passivo

Resultado operacional
Resultado líquido
EBITDA
Volume de Negócios
Custos com Pessoal
Subcontratos
Despesa Operacional
VAB cf

Subcontratos / Despesa Total Operacional
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ÂMBITO DA ACTIVIDADE

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS
Consolidação da Central de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica
Consolidação da actividade da Unidade de Convalescença
Reconhecimento público: Prémios Hospital do Futuro e Boas Práticas Sector Público
Co-fundação do Health Cluster Portugal
Início da instalação de um Sistema de Informação para o Serviço de Urgência
Certificação de Qualidade ISO 9001
Mudança do Conselho de Administração
Início do processo de reorganização interna: Departamentalização
Novo Regulamento Interno
Início da implementação do SIADAP
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GOVERNO DA SOCIEDADE
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GOVERNO DA SOCIEDADE

CONFIGURAÇÃO INSTITUCIONAL

ENQUADRAMENTO NORMATIVO
Legislação aplicável
- Decreto-Lei nº 207/1999
- Decreto-Lei nº 283/2002

1

- Decreto-Lei nº 93/2005
- Decreto-Lei nº 233/2005
- Lei nº 48/902.
Os Estatutos definem a orgânica ao nível dos Órgãos sociais, Auditor interno (que já existe na ULSM, desde 2003, ou seja,
antes de ser legalmente obrigatório) e Comissões diversas, e as respectivas competências, bem como algumas obrigações ao
nível de avaliação, controlo e prestação de contas.

Regulamentos internos
Internamente, a ULSM é regida pelo Regulamento Interno, recentemente actualizado. 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
orgânica, regras gerais de gestão de recursos e de funcionamento.
Ainda de sublinhar a existência de um documento estrategicamente muito relevante, que traduz o compromisso da ULSM
com a qualidade: “Estratégia para melhoria contínua da Qualidade”.
Por último, sempre que se justifica do ponto de vista funcional, são elaborados Procedimentos de âmbito específico ou
transversal, que pretendem formalizar procedimentos em determinadas áreas. O núcleo de Qualidade acompanha a
elaboração destes procedimentos, e salvaguarda a sua divulgação e actualização periódica.

1

Com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 126/2003.

2

Com as alterações introduzidas pela Lei nº 27/2002.
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Código de ética
Existem vários documentos normativos internos com preocupações de Ética. De uma forma estruturada e única, está em
fase de preparação o Código de Ética geral da ULSM.
De sublinhar que, no que respeita ao CA em particular, está previsto no Regulamento Interno que os seus membros não
podem participar na discussão de assuntos em relação aos quais possa haver conflito de interesses pessoais, directos ou
indirectos, com os da ULSM, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas.
Além disso, os elementos do CA não mantêm quaisquer relações com os fornecedores da ULSM, clientes, instituições
financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, susceptíveis de gerar conflitos de interesse.
Existem ainda a considerar neste domínio, os diversos Códigos de Ética e Deontologia Profissional aplicáveis às classes
Profissionais de Médicos e Enfermeiros (resultantes dos regulamentos previstos pelas respectivas Ordens profissionais).

OBRIGAÇÕES DE SERVIÇO PÚBLICO
As obrigações de Serviço Público no sector da Saúde decorrem da legislação aplicável. Os preceitos legais mais relevantes
neste âmbito, são os seguintes:
- Constituição da República Portuguesa, e
- Lei de bases da Saúde.
Ainda com relevância estrutural, ao nível da organização do Serviço Nacional de Saúde:
- Estatuto do Serviço Nacional de Saúde.

TERMOS CONTRATUAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
Tendo por base o enquadramento legal anteriormente referido, a remuneração do Serviço Público prestado pela ULSM é
estabelecido da seguinte forma:
•

Contrato-Programa: Relativamente à prestação de serviços assistenciais de saúde prestados a utentes que se
identifiquem como beneficiários do Serviço Nacional de Saúde (âmbito temporal anual) – aplicável a 80%/90%
da actividade assistencial global

•

Portarias legais: Relativamente à prestação de serviços assistenciais de saúde prestados a utentes que se
identifiquem como beneficiários de outros Sub-sistemas (ex. ADSE, IASFA, SAMS, Companhias de Seguros, etc.)
– aplicável à restante actividade assistencial

Sem constituir remuneração pela actividade assistencial propriamente dita, mas com relevância neste âmbito, de referir
ainda:
•

Taxas moderadoras: Relativamente ao acesso aos serviços assistenciais, são aplicadas taxas moderadoras como
mecanismo de moderar o acesso aos estabelecimentos de saúde – aplicável a todos os utentes (salvaguardando
as isenções aplicáveis nos termos previstos na Lei)

MODELO DE FINANCIAMENTO
O modelo de financiamento subjacente à Prestação de Serviço Público (financeiramente) mais relevante para a ULSM, cfr.
referido anteriormente, resulta da aplicação do Contrato-Programa.
O Contrato-Programa (“CP”) é um acordo formalmente firmado (por escrito), envolvendo três entidades:
•

A Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARS Norte)

•

A Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS)

•

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. (ULSM)

O CP consiste na contratualização da forma de financiamento da actividade assistencial desenvolvida, bem como na
definição de alguns objectivos e responsabilidades, ao nível do plano de actividades da ULSM.
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Financiamento propriamente dito
O financiamento previsto no CP da ULSM, assenta numa óptica global de capitação, que pretende remunerar toda a
actividade desenvolvida, complementada com diversos programas verticais, financeiramente acessórios.
Em função do cumprimento de metas pré-definidas, de carácter produtivo (ao nível do Hospital e Centros de Saúde),
qualitativo e económico-financeiro, está ainda prevista a atribuição de Incentivos Institucionais.

Produção hospitalar
No que respeita à actividade hospitalar, desenvolvida no Hospital Pedro Hispano, são estabelecidas metas de referência,
para a produção assistencial, por várias linhas de produção:
•

Consulta externa

•

Internamento

•

Ambulatório

•

Urgências

•

Hospital de Dia

Cuidados Primários
A ULSM, para além do Hospital anteriormente mencionado, compreende ainda diversos Centros de Saúde (e suas extenções):
Matosinhos, Leça da Palmeira, São Mamede Infesta, e Senhora da Hora.

Plano Nacional de Saúde
Há ainda a considerar uma componente do CP que respeita a Planos de acção prioritários do Ministério da Saúde; no caso da
ULSM, é aplicável o Plano VIH/SIDA.

Programas verticais específicos
Finalmente, e com carácter residual, há ainda a considerar programas específicos previstos no CP, cuja remuneração não é aí
explicitada, mas decorre de regras específicas, tais como:
•

Assistência médica no Estrangeiro

•

Incentivos aos Transplantes

•

Formação e Investigação (Internato medico).

Fluxos económicos e financeiros
Mensalmente, são recebidos adiantamentos provenientes da ACSS, a quem são emitidas as facturações decorrentes das
regras anteriormente mencionadas.
No ano seguinte, é apurado o saldo, entre a ULSM e a ACSS, que é então financeiramente liquidado.
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Outros objectivos e responsabilidades
No CP são ainda atribuídas diversas responsabilidades e identificados objectivos. Os mais relevantes respeitam ao seguinte:
•

Políticas de melhoria (assistencial e eficiência)

•

Meios humanos (adequados para a produção contratada)

•

Articulação com a rede de cuidados primários (deve ser promovida)

•

Articulação com a rede nacional de cuidados continuados integrados (deve ser promovida)

•

Acesso às prestações de saúde (preferencialmente deve servir a população da sua área de referência)

•

Identificação dos utentes e terceiros pagadores (obrigação de identificar os utentes)

•

Direitos e deveres dos utentes (obrigação de preparar e dar a conhecer carta dos direitos e deveres dos utentes)

•

Referenciação dos utentes (aplicação das redes de referenciação hospitalar)

•

Avaliação de satisfação dos utentes e profissinais (deve ser promovida)

•

Formação e investigação (deve ser promovida)

•

Internato médico (cumprimento das regras aplicáveis)

•

Codificação (cumprimento de regras)

•

Sistemas de informação (obrigação de estabelecer sistemas de informação adequados ao desenvolvimento das
suas actividades)

•

Equipamentos e sistemas médicos (obrigação de garantir boas condições e manutenção)

•

Sistema Integrado de gestão de Inscritos para Cirurgia – SIGIC (cumprimento de regras e implementação)

•

Avaliação de desempenho (promoção da eficiência)

•

Contratação com terceiros (possibilidade de subcontratação)

MODELO DE GOVERNO
Nos termos previstos legalmente, no diploma que criou a ULSM enquanto EPE, o Modelo de Governo consiste na existência de
um Conselho de Administração, constituído por cinco elementos, por um Fiscal Único, e prevê ainda a possibilidade de ser
constituído um Conselho Consultivo. Ainda de sublinhar a existência de um Auditor Interno, nos termos legalmente previstos.
Os órgãos sociais podem ser ilustrados, de forma sintética, através do quadro seguinte:
Cargo

Presidente
Vogal Executivo
Vogal Executiva
Directora Clínica
Enfermeira Directora

Órgãos sociais
Mesa da Assembleia Geral
n.a.
Conselho de Administração
Torcato José Soares Santos
Victor Emanuel Marnoto Herdeiro
Maria Luciana Vilela da Silva Monteiro
Maria do Rosário Dias Capucho
Maria Margarida Leitão Filipe

Eleição

Nomeação através de Despacho Conjunto do
Secretário de Estado do Tesouro e Finanças e do
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, de
18/11/2008 (in DR, II, de 26/11/2008)

Mandato

2008 - 2011
2008 - 2011
2008 - 2011
2008 - 2011
2008 - 2011

Fiscal Único
Carlos Teixeira, Noé Gomes & Associados, SROC, Lda.

Nomeação através de Despacho do Ministro de
Estado e das Finanças, de 21/02/2006 (in DR, II, n.º
49, de 09/03/2006)

2005 - 2008

Comissão de Fixação de remunerações
n.a.
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MISSÃO, VISÃO E VALORES DA ULSM
A Missão da ULSM é satisfazer todas as necessidades em saúde à população do Concelho de Matosinhos, assumindo a
integração dos diferentes níveis, desde a educação para a saúde e dos auto-cuidados, aos tratamentos continuados e
paliativos e à referenciação para outros níveis da rede hospitalar. Tem como rede de intervenção os Centros de Saúde, o
Hospital Pedro Hispano e a rede de Cuidados Continuados e todos os pólos de intervenção social disponíveis para parcerias
em saúde, sem esquecer as novas tecnologias de informação. Acessoriamente assegurar os cuidados hospitalares à população
da Maia, e como segunda referência, ao Centro Hospitalar da Póvoa do Varzim - Vila do Conde.
É Visão da instituição fomentar acessibilidade simplificada e facilitada, equidade garantida, integração eficaz e comprometida,
produtividade e eficiência na utilização dos recursos e diminuição das necessidades em saúde, desde logo para as doenças
evitáveis, e uma população mais consciente para assumir estilos de vida saudáveis.
A ULSM desenvolve a sua actividade no respeito pelos seus Valores fundamentais: o valor primordial da vida e dignidade da
pessoa humana, atitude de serviço, atenção e cortesia, compaixão e respeito, competência e eficiência.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
Os factores que caracterizam de forma Estratégica os objectivos da ULSM, são:

•

Envolvimento da Comunidade e melhorias na humanização:
No âmbito da missão da ULSM, é valorizada a vertente de intervenção na comunidade, sendo objectivos
estratégicos:
- Aumentar as intervenções educativas periódicas entre a população mais vulnerável (crianças, mulheres e idosos)
e grupos sociais de risco (toxicodependentes, doentes crónicos, e doentes infecto-contagiosos);
- Recurso aos órgãos de comunicação social (imprensa e rádio) do concelho, visando acções enquadradas na
prevenção da doença e na promoção da saúde;
- Revitalização da actividade do Observatório Local de Saúde, Vigilância Epidemiológica e Monitorização de
Ganhos em Saúde, com publicitação periódica de resultados e conclusões;
- Estimulo à Saúde Escolar, garantindo o suporte adequado em especialidades mais críticas, nomeadamente a
Saúde Oral, Otorrinolaringologia e Oftalmologia;
- Desenvolvimento regular de iniciativas de acesso livre a rastreios precoces da doença, da responsabilidade dos
serviços hospitalares, com garantia de admissão privilegiada a cuidados diferenciados nos casos clínicos
considerados graves, em função do estado de saúde do paciente;
- Melhorar a participação em Programas de Promoção da Saúde, em parceria com outras entidades, com especial
destaque para o combate à toxicodependência e doenças sexualmente transmissíveis – programas “metas” e
“auto-estima”;
- Divulgação da Medicina do Trabalho no seio da comunidade local e empresarial, colaborando ao nível das causas
das principais doenças profissionais e das várias incapacidades decorrentes de acidentes de trabalho;
- Capacitação dos utentes (educação, participação e responsabilização);
- Enfoque na atenção, cortesia e conforto.
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•

Melhorias na acessibilidade:
Concomitantemente é ainda missão da instituição acrescentar valor através de melhorias da acessibilidade,
através das seguintes formas:
- Melhorar a compreensividade da cobertura da rede prestadora de cuidados de saúde, aumentando o número de
utentes inscritos com médico de família, no universo da ULSM;
- Acentuar a interdependência e complementaridade dos cuidados de saúde primários e hospitalares, prestados
no universo da ULSM, tendo como eixo de mediação principal os cuidados domiciliários;
- Reforço dos pontos de contacto do utente com a rede prestadora, a partir de novos equipamentos sociais: pela
conclusão e início de actividade das novas unidades de saúde de Leça do Balio e Custóias, no decurso de 2009;
pela substituição, a médio ou longo prazo, das Unidades de Saúde de Perafita e Santa Cruz do Bispo, por uma
única Unidade de Saúde, a construir de raiz, em parceria e articulação com a autarquia local; e, ainda, pela
edificação de um bloco de consulta externa na contiguidade das instalações do HPH;
- Reestruturar o actual espaço e período de funcionamento da Unidade de Cirurgia de Ambulatório, executando
obras de ampliação visando o espaço consignado ao recobro pós-operatório/pós-anestésico;
- Ampliar a área de actividade de todo o Hospital de Dia, descongestionado a actual estrutura assistencial e
permitindo uma melhor gestão e circulação do fluxo de doentes;
- Sensibilização das autoridades locais para a melhoria qualitativa no serviço de transportes colectivos, em
algumas freguesias com particular incidência nos percursos e horários;
- Promover a redução das listas de espera cirúrgicas e de primeiras consultas, de uma forma transversal às
diversas especialidades clínicas;
- Prossecução de protocolos clínicos e terapêuticos de intervenção na doença e suas causas e, de modelos
internos de referenciação e encaminhamento de utentes mais prático e efectivo;
- Alargar o espaço-cliente da Unidade de Medicina Hiperbárica, à escala do universo dos utentes do Serviço
Nacional de Saúde, que se justifica pela sua raridade no país e pela sua não-concorrência adentro do serviço
público de saúde;
- Aumentar o número de valências hospitalares disponíveis nos centros de saúde, tanto a partir da actual
plataforma de telemedicina, como pela prestação de cuidados in loco por médicos especialistas, numa lógica de
Saúde de Proximidade.

•

Ganhos de eficiência com compromisso pela efectividade:
A ULSM assume também o compromisso com a racionalidade económica, através das seguintes formas:
- Constituir unidades autónomas de gestão, enquanto órgãos de gestão intermédia, a fim de melhorar a eficiência
na utilização de recursos, com base num processo de contratualização interna;
- Implementar sistemas de contratualização interna e acompanhamento da gestão, tendo em vista a
descentralização e responsabilização, assente na autonomia das chefias intermédias departamentais e
alinhamento estratégico de objectivos institucionais, nomeadamente através da criação de um Balanced
Scorecard;
- Na sequência do referido anteriormente, implementar um Sistema de Avaliação de Desempenho, em função de
objectivos definidos no âmbito do Processo de Contratualização Interna;
- Reestruturar o modelo de organização e funcionamento do Departamento de Operações e Logística;
- Continuar a implementação de sistemas de informação na ULSM, que visem sobretudo a criação de uma base
comum de gestão de doentes;
- Implementar a Intranet e um portal de indicadores de acessibilidade, qualidade e desempenho que materialize a
plataforma de Business Intelligence;
- Elaboração e realização de inquéritos periódicos à satisfação dos utentes da ULSM e avaliação das principais
origens de reclamações admitidas ao Gabinete do Utente;
- Consolidar a prescrição electrónica e promover a minimização de “não conformidades” nos registos dos
processos clínicos;
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- Desenvolver práticas de incremento e optimização da actividade de ambulatório médico e cirúrgico, a partir da
redefinição da área consignada à actividade de hospital de dia;
- Desenvolver estudos de avaliação de eventuais oportunidades de optimização na utilização de recursos naturais
e energéticos;
- Melhoria da eficiência, traduzida em redução de custos unitários e cumprimento de metas Orçamentais;
- Diminuição do prazo médio de pagamento, no sentido preconizado pelo “Programa de Pagamento a tempo e
horas”, e colaboração com o Ministério da Saúde, no estímulo do Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do
Sistema Nacional de Saúde.

ESTRUTURA ORGANIZATIVA
ORGANOGRAMA

CA
Auditor Interno

COMISSÕES

- Catástrofe
- Controlo da Infecção
- Coord. Oncológica
- Enfermagem
-Estudo e Acompanham.
de Crianças e Jovens
em perigo
- Ética
- Farmácia e Terapêutica
- Humanização e
Qualidade
- Médica
- Normalização de
Equipamento e
Material de Consumo
- Processo Clínico
- Promoção do
Aleitamento Materno
- Técnica de Certificação
- Transfusional

ACES

CS Matosinhos
CS Senhora da Hora
CS S. Mamede
CS Leça Palmeira
CDP
USP
Sanidade Fronteiras

ÁREA CLÍNICA
HOSPITALAR

Dep. Medicina
Dep. Cirurgia
Dep. Anestesia
Dep. Mulher,
Criança e Jovem
Dep. Emergência e
Medicina Intensiva
Dep. Ambulatório
Dep. MCDT
Dep. Saúde
Mental

Fiscal Único

ÁREA CUIDADOS
CONTINUADOS

Dep. Cuidados
Continuados

ÁREA SUPORTE À
PRESTAÇÃO
CUIDADOS

Serv. Nutrição
Serv. Social
Gab. de Assist.
Religiosa

Conselho Consultivo

ÁREA DE GESTÃO E
LOGÍSTICA

Dep. RH e Gestão Documental
Dep. Operações e Logística
Dep. de Operações e SI
Dep. Financeiro–Planeam. e
Controlo
Dep. Formação e Investigação
Gab. De Contratualização
Gab. de Codificação
Gab. Comunicação e RP
Gab. Saúde Ocupacional
Gab. Higiene e Segurança
Gab. Jurídico
Gab. Qualidade
Gab. do Utente

-Conselho Técnico dos
Técnicos Diagnóstico
e Terapêutica
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SISTEMAS DE DIRECÇÃO
UNIDADES AUTÓNOMAS DE GESTÃO
Tendencialmente os serviços assistenciais da ULSM são organizados em Departamentos. Na ULSM a criação de
Departamentos foi reforçada com a mudança preconizada pelo actual Conselho de Administração, sendo
incrementada a respectiva autonomia e responsabilidade.
Presentemente, e de acordo com o previsto no Regulamento Interno, a ULSM dispõe das seguintes categorias de
serviços, articulados de forma a proporcionarem cuidados de saúde centrados nas necessidades específicas dos
utentes promovendo a integração e continuidade de cuidados, sempre que possível, por via de conselhos de
gestão pluridisciplinares:

•

Cuidados de Saúde Primários:
Os cuidados de saúde primários estão estruturados em:
1.

Centros de Saúde:
a.
b.
c.
d.

•

Centro de Saúde de Leça da Palmeira
Centro de Saúde de Matosinhos
Centro de Saúde da Senhora da Hora
Centro de Saúde de S. Mamede de Infesta

2.

Centro de Diagnóstico Pneumológico

3.

Unidade de Saúde Pública, que engloba a Sanidade de Fronteiras

Cuidados Hospitalares:
A organização dos serviços na área clínica hospitalar da ULSM estrutura-se, preferencialmente, em
Departamentos.
Os Departamentos são unidades descentralizadas dotadas de autonomia nos termos das suas
competências, com objectivos específicos e um conjunto de meios materiais e humanos que
permitem aos responsáveis do Departamento realizar o seu programa de actividade com a maior
autonomia possível, melhorando a acessibilidade, qualidade, produtividade, eficiência e a
efectividade da prestação de cuidados de saúde.
Constituem estruturas orgânicas de gestão intermédia, agrupando serviços e unidades funcionais,
possibilitando-se a desconcentração da tomada de decisão nos termos e no âmbito dos orçamentosprograma previamente contratualizados com o conselho de administração da ULSM.

•

Cuidados Continuados:
À semelhança do previsto para os Cuidados Hospitalares, os Cuidados Continuados estão
estruturados de forma Departamental.

•

Suporte à prestação de cuidados:
Esta área inclui o Serviço de Nutrição, Serviço Social e Gabinete de Assistência Espiritual, de forma
articulada com a prestação de cuidados assistenciais acima indicados.

•

Gestão e logística:
Esta área inclui unidades funcionais da estrutura corporativa, que beneficia toda a ULSM.
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GESTÃO DE RECURSOS
Envolvimento dos Profissionais

Na ULSM pretende-se criar profissionais autónomos e pró-activos, que tomem a iniciativa de apresentar
propostas de novos modelos, novos processos. Sobretudo interiorizar uma cultura motivante de autonomia e
responsabilidade, a par da partilha da missão, visão e valores da ULSM.
Para criar esse estímulo, temos vindo a criar uma dinâmica partilhada de criação conjunta de Balanced Scorecard,
com o apoio da Escola de Gestão do Porto.

Órgãos sociais
A remuneração dos elementos do CA não depende do desempenho económico-financeiro da Instituição. Em
concreto, as remunerações (€) dos elementos do CA podem sintetizar-se da seguinte forma:

Descrição

Presidente

Vogal (1)

Vogal (2)

Vogal (3)

Vogal (4)

Remuneração
Remuneração base
Despesas de representação
Acum. Actividade médica
Acréscimo funções

31.654
9.613
-

42.941
7.289
-

36.701
7.289
3.296
2.520

24.495
7.289
-

30.390
7.289
-

Outras regalias e compensações
Gastos de utilização de telefones
Valor de aquisição, pela empresa, da viatura de serviço
Valor do combustível gasto com a viatura de serviço
Subsídio de deslocação
Subsídio de refeição

70
35.000
349
534
571

70
34.972
302
11
485

70
34.972
305
493

70
34.375
320
149
547

70
34.972
222
586
530

Encargos com benefícios sociais
Segurança social obrigatório

3.647

3.983

4.225

2.824

3.271

Informações Adicionais
Opção pelo vencimento de origem (s/n)
Regime Segurança Social
Ano de aquisição de viatura pela empresa
Exercício de funções remuneradas fora grupo

Sim
CGA
2008
Não

Sim
CGA
2008
Não

Sim
CGA
2008
Não

Sim
SS
2008
Não

Sim
CGA
2008
Sim

A facturação do Fiscal Único, obedece ao previsto na legislação aplicável. Em concreto, a facturação emitida pela
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas que assume as funções fiscalizadoras, pode sintetizar-se da seguinte
forma (incluindo IVA):

Remuneração (incluindo IVA)

2006

2007

2008

15.261

15.261

15.197
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TRANSACÇÕES RELEVANTES

Outras entidades
Pela sua relevância (em termos de volume de transacções anuais), em 2008 há a referir as seguintes entidades:
Compras de Matérias-primas (peso relativo maior ou igual a 5%):
Entidade
Roche Farmacêutica Química, Lda.
Glaxosmithkline - Produtos Farmacêuticos, Lda.
B. Braun Medical, Lda

Descrição
Medicamentos
Medicamentos
Medicamentos, outro material farmacêutico e Material clínico de tratamento

%
7%
5%
5%

Fornecimentos e Serviços Externos (peso relativo maior ou igual a 5%):
Entidade
SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais
Santa Casa da Misericórdia de Matosinhos
NORDIGAL - Indústria de Transformação alimentar

Descrição
Assistência técnica relativa a Instalações e Equipamentos, venda de energia térmica, remoção de
resíduos hospitalares, serviços de lavandaria e outros trabalhos especializados
Hemodiálise, serviços médicos
Serviços de alimentação

%
7%
6%
5%

Relativamente a todas as situações anteriormente referidas, foram adoptados os procedimentos previstos no
Regulamento interno. Esses procedimentos, por sua vez, no essencial baseiam-se no Decreto-Lei nº 197/99, que
define as regras de contratação de bens e serviços, no sector público.
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SAÚDE OCUPACIONAL
Uma das formas como a ULSM tem vindo a lidar com as suas preocupações com as condições de trabalho dos
funcionários, em particular no âmbito da actividade interna de saúde ocupacional, pode ilustrar-se da seguinte
forma:

2006

2007

2008

656

619

1.020

Consultas de saúde ocupacional

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Os sistemas de informação assumem uma importância muito relevante na ULSM, já que o seu modelo
organizativo, geograficamente disperso e integrador de cuidados primários e hospitalares, permitindo
oportunidades de ganhos assistenciais através da partilha de informação, torna mais complexo os processos
sistémicos.
A este nível, tem vindo a ser pretendido pela ULSM a adopção de uma solução verdadeiramente integradora e
global, construída à medida do seu modelo. Dado que ainda não foi possível alcançar essa solução, por razões
diversas, o que hoje existe é um conjunto de sistemas, com diferentes níveis de comunicação entre si.
Assim, presentemente, o sistema de informação da ULSM pode ser ilustrado da seguinte forma:

Sistem a de Suporte à Decisão / Qualidade de Dados
Executive Information System – EIS (DataW areHousing, D ata Mining, Data Marting)

Sistemas Operacionais e de Back-Office
I
N
T
E
R
F
A
C
E
S

Sistemas de Apoio à Actividade Clínica – PCE
Registos Clínicos - Inform atizar as diferentes especialidades clín ica s

SAM e SAPE

COM
Parceiros
Fornec.
Pr. Cuid.
O.G. SNS
Recurso
a
- S. Web
- e-m ail

Sist. de Back-Office
-

Contabilidade
Aprovisionamento
Recursos Humanos
Farmácia
SIE

Sist. de Front-Office

M
A
R
K
E
T
I
N
G
E relação
com
Clientes:
- utente
- Pagador

Reg. Administrativos
- SONHO
- SINUS

W orkflow e Gestão de Documentos
Integração de Aplicações

Recurso a
-Portais
-L. azul
-Quiosques
-Fact. Elect
- Pag. MB

Infra-Estruturas de Hardware e de Com unicações

Em 2008 foi iniciado o processo de integração do sistema de informação.
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INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO
Conforme mencionado anteriormente, a ULSM também tem por objecto social o desenvolvimento de actividades
de investigação, formação e ensino.
Quanto à actividade de formação e ensino, as funções são actualmente assumidas pelo Departamento de
Formação e Investigação, que abrange o Internato Médico, o Centro de Formação, o Serviço de Biblioteca e o
Gabinete de Investigação.
Compete a esta unidade, nomeadamente, desenvolver a Formação e a Investigação aplicados à saúde e promover
o desenvolvimento científico e tecnológico da ULSM.
Em particular, o Centro de Formação tem vindo a promover diversas acções de formação, incluindo os seguintes
temas:
•

Controlo de Infecção Hospitalar

•

Combate a Incêndios

•

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

•

Gestão de Conflitos

•

Movimentação manual de cargas

•

Ética e confidencialidade profissional

•

Suporte básico de vida e suporte básico de vida pediátrico

•

Suporte avançado de vida e suporte imediato de vida

•

Desfibirilhação automática externa.

Na ULSM, têm idoneidade formativa, atribuída pelos colégios de especialidade da Ordem dos Médicos, a
especialidades clínicas de Medicina geral e familiar, Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia geral, Infecciologia,
Medicina geral e familiar, Medicina Interna, Medicina Física e Reabilitação, Neurocirurgia, Neurorradiologia,
Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Radiologia e Urologia. Actualmente, existem 124
Médicos na ULSM, em fase de Internato. No âmbito do Internato, é promovida a rotação dos médicos entre HPH
e Centros de Saúde, de forma a enriquecer a sua experiência e preparação profissional.
Por outro lado, constitui objectivo da ULSM criar condições para que seja possível a realização de investigação,
nomeadamente de natureza clínica, tendo em conta que o contributo que dela pode resultar para a melhoria dos
conhecimentos e prática clínica, com consequente melhoria da qualidade dos serviços prestados.
Para o efeito, podem ser propostos ao CA, por iniciativa dos Serviços, de grupos de profissionais ou
individualmente, projectos de investigação clínica e ensaios clínicos com medicamentos. O CA aprecia os
projectos e, entendendo ser conveniente, obtém parecer de profissionais e/ou entidades idóneas, bem como,
submete à apreciação da Comissão de Ética da Instituição. Os projectos devem incluir informação relativa a
custos e eventuais fontes de financiamento. Sendo aprovados pela Comissão de Ética, são então submetidos à
apreciação final e deliberação pelo CA.
Todos os projectos que envolvam algum grau de risco para o doente implicam a realização de seguro específico.
Quanto aos ensaios clínicos com medicamentos, que obedecerão a todos os requisitos previstos na legislação
aplicável3, os mesmos são submetidos à aprovação do CA, única entidade com legitimidade para assumir
compromissos com entidades patrocinadoras. Esses compromissos são sempre sujeitos a formalização.

3

Lei nº 46/2004, de 19 de Agosto.
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Por último, ainda no âmbito da formação e investigação, de referir ainda a relevância do Serviço de Biblioteca, ao
qual compete:
•

Estabelecer e aplicar critérios de organização e funcionamento dos serviços a prestar

•

Promover o levantamento das necessidades de aquisição de fontes de informação primária,
secundária e terciária

•

Proceder ao tratamento técnico dos recursos de informação de acordo com instrumentos
normalizados para o efeito

•

Assegurar o correcto cumprimento do disposto na Lei de Protecção de Dados Pessoais, bem como do
estipulado no Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos

•

Desenvolver e implementar serviços de informação em suporte electrónico com acesso via Intranet
ou Internet.
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SUSTENTABILIDADE
SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA
Após a transformação da ULSM em sociedade anónima, (a que sucedeu a actual figura jurídica, de entidade
pública empresarial), a Administração apostou de forma significativa em alguns projectos que visavam:
•
•
•

Uniformizar, centralizar e agilizar processos, no sentido de melhorar a eficiência
Incrementar o controlo interno, designadamente nos processos de aquisição e controlo
orçamental
Aproveitar as sinergias resultantes da integração vertical existente na ULSM, através da
complementaridade de recursos, físicos e humanos, entre Centros de Saúde e Hospital

Apostou-se num conjunto de iniciativas que visaram aproveitar a complementaridade de recursos entre Centros
de Saúde e Hospital, no sentido de minimizar a subcontratação, sempre que era possível fornecer resposta
através da capacidade instalada no Hospital.
Essa iniciativa implicou a internalização de MCDT, implementada de uma forma gradual, e tendo como início as
Análises clínicas prescritas pelo Centro de Saúde de São Mamede Infesta. Concretizadas as expectativas, foi
reforçada a tendência de forma gradual.
Também em termos assistenciais, a integração permitiu diversas vantagens na utilização de recursos, através da
descentralização de algumas especialidades clínicas hospitalares pelos Centros de Saúde que mais eram
solicitados (ex. consulta de hipocoagulados), da utilização de Telemedicina (designadamente no âmbito da
Dermatologia) em favor da proximidade ao utente, da consultoria hospitalar aos cuidados primários
(nomeadamente de Medicina Física e Reabilitação), do investimento no projecto PACS e na Prescrição
electrónica, que facilitam a mobilidade da informação clínica dentro da ULSM, melhorando as condições de apoio
aos Médicos que assistem os doentes.
Estas foram as bases de actuação, que ao longo do tempo permitiram uma evolução de melhoria significativa,
fazendo uma comparação entre o ponto de partida (2002) e o presente (2008).
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Dados: Milhões de Euro
Estrutura estatutária

2002

2008

08/02

08/02

08/02 anual

Capital estatutário
Capital detido pelo Estado

29,93
100%

29,93
100%

0,00
0,00

0%
0%

0%
0%

Situação patrimonial

2002

2008

08/02

08/02

08/02 anual

Activo fixo
Activo circulante
Total Activo

3,23
47,12
50,35

57,81
48,53
106,34

54,57
1,41
55,99

1687%
3%
111%

78%
1%
16%

Fundos próprios
Interesses minoriários
Passivo

19,21
31,14

29,65
76,69

10,44
0,00
45,55

54%
146%

9%
20%

Fundos próprios + Passivo

50,35

106,34

55,99

111%

16%

Desempenho económico

2002

2008

08/02

08/02

08/02 anual

-15,86
-4,66
-12,80

-9,17
1,72
-2,92

6,69
6,38
9,88

-42%
-137%
-77%

-10%
-182%
-26%

Volume de Negócios
Custos com Pessoal
Subcontratos
Despesa Total Operacional
VAB cf

91,21
47,87
23
106
73,33

118,39
68,41
13
123
89,23

27,18
20,54
-9,26
16,84
15,90

30%
43%
-41%
16%
22%

5%
7%
-10%
3%
4%

Nº médio trab.

1.986

2.115

129,00

6%

1%

Volume de Negócios per capita
Custos com Pessoal per capita
Subcontratos per capita
Despesa Operacional per capita
VAB cf per capita

0,046
0,024
0,011
0,053
0,037

0,056
0,032
0,006
0,058
0,042

0,01
0,01
-0,01
0,00
0,01

22%
34%
-44%
9%
14%

4%
6%
-11%
2%
3%

Resultado operacional
Resultado líquido
EBITDA

Subcontratos / Despesa Total Operacional

21%

11%

Estrutura financeira

2002

2008

08/02

08/02

08/02 anual

Grau de liquidez geral
Gau de Solvabilidade
Grau de Autonomia Financeira

1,96
0,62
0,38

1,81
0,39
0,28

-0,15
-0,23
-0,10

-8%
-37%
-27%

-2%
-9%
-6%

Funcionamento

2002

2008

08/02

08/02

08/02 anual

Prazo médio de recebimento
Prazo médio de rotação de stocks
Prazo médio de pagamento

0,51
1,72
2,58

2,23
0,79
3,84

1,73
-0,93
1,26

342%
-54%
49%

35%
-14%
8%

Produção

2002

2008

08/02

08/02

08/02 anual

472.491
142.478
127.618
3.330
1.036.417
65.577
99.535
101.588

688.227
222.911
110.452
10.163
2.032.934
158.216
103.416
123.186

215.736
80.433
-17.166
6.833
996.517
92.639
3.881
21.598

46%
56%
-13%
205%
96%
141%
4%
21%

8%
9%
-3%
25%
14%
19%
1%
4%

18.765
18.174
9.599

17.298
16.479
11.588

-1.467
-1.695
1.989

-8%
-9%
21%

-2%
-2%
4%

Ambulatório
Consultas - Clínica geral e familiar (Méd+Enf)
Consultas Hospitalares
Episódios de Urgência
Sessões de Hospital de Dia
MCDT - Patologia clínica
MCDT - Imagiologia
MCDT - MFR
MCDT - Imuno-hemoterapia
Internamento
Doentes tratados
Doentes saídos
Cirurgias

Também em termos assistenciais, a integração permitiu diversas vantagens na utilização de recursos,
através da descentralização de algumas especialidades clínicas hospitalares pelos Centros de Saúde que
mais eram solicitados (ex. consulta de hipocoagulados), da utilização de Telemedicina (designadamente no
âmbito da Dermatologia) em favor da proximidade ao utente, da consultoria hospitalar aos cuidados
primários (nomeadamente de Medicina Física e Reabilitação), do investimento no projecto PACS e na
Prescrição electrónica, que facilitam a mobilidade da informação clínica dentro da ULSM, melhorando as
condições de apoio aos Médicos que assistem os doentes.

140

25%

120
20%
100

De facto, a expressão sintética da melhoria, consiste no EBITDA, que passou de - 12,80 M€ (2002) para 2,92 M€ (2008), e no VAB, que aumentou 22% (de 73,33 M€ para 89,23 M€). Para tal, assistiu-se a um
aumento na despesa operacional de aproximadamente 3% / ano, bastante inferior à média do sector, e
bastante inferior ao aumento do volume de negócios, de cerca de 5% / ano.

15%
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Tal foi possível sobretudo graças à diminuição dos subcontratos ao exterior. Assim, através de ganhos de
eficiência, foi possível melhorar em 22% (4% ao ano) o volume de negócios per capita, ao mesmo tempo
que a despesa total operacional aumentou 9% (2% ao ano).
Aliás, essa evolução de melhoria na eficiência pode constatar-se também através da comparação da
Despesa total operacional com a evolução quantitativa na actividade assistencial, onde se privilegiou
deliberadamente a actividade de ambulatório.

2008

% Subcontratos na Despesa Op. Total
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O aumento mais notório foi ao nível dos MCDT, dada a maximização da utilização na capacidade instalada,
uma vez que foi minimizado o grau de subcontratação.
As melhorias de eficiência foram possíveis, e acreditamos que continuarão a ser, sobretudo devido ao
programa de incentivos inserido na nossa política salarial, à interiorização da missão da ULSM nos nossos
profissionais, e ao investimento regular em Infra-estruturas e Equipamentos modernos.
A este respeito, é de notar que, desde 2003, dos cerca de 22 M€ de foram Investidos, beneficiamos de
financiamento de Fundos Europeus em 44% (9,5 M€) e outros Fundos Nacionais em 3% (0,7 M€). Tal foi
possível graças a uma postura intensamente pró-activa no sentido de minimizar o impacto financeiro na
esfera da ULSM, sem deixar de procurar soluções modernas para a actividade assistencial.
Não é portanto de estranhar que a situação patrimonial tenha evoluído positivamente, a par do
desempenho económico-financeiro.
Convirá realçar que o aumento significativo do passivo e dos activos fixos, deve-se sobretudo ao reflexo
contabilístico, anteriormente inexistente, quanto às responsabilidades com pensões de reforma e dos
imóveis da ULSM, respectivamente.
Alguma irregularidade na estrutura financeira e nos rácios de funcionamento (recebimento e pagamento)
estão directamente relacionados com a evolução do prazo médio de recebimento do principal cliente, SNS,
que não nos é possível influenciar. Contudo, é de assinalar a melhoria continuada e significativa ao nível do
prazo médio de rotação de stocks, muito devido ao projecto de reorganização de operações e logística,
referido anteriormente.
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL
Um dos factores impulsionadores de sucessos é o desenvolvimento de projectos de responsabilidade
social.
A sustentabilidade é enquadrada na estratégia e políticas adoptadas, sendo as questões ambientais e
sociais, integradas na cadeia de valor.
A actuação socialmente responsável é fruto de uma compreensão, por todos na Instituição, que as suas
acções 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).

Profissionais
A ULSM trata com respeito e integridade os seus profissionais, contribuindo activamente para a sua
valorização profissional.
Por outro lado, a ULSM adopta um plano de igualdade, tendentes a alcançar uma efectiva igualdade de
tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar as discriminações e a permitir a
conciliação da vida pessoal, familiar e profissional.
A responsabilidade social da ULSM traduz-se em diversas características, no seio de eixos basilares da
actividade, entre os quais se destacam os seguintes: saúde e segurança, não discriminação, horários de
trabalho, remuneração e sistema de gestão.
As actividades desenvolvidas ao longo dos anos, desde 2002, visam essencialmente, a prevenção,
protecção e promoção da saúde dos profissionais, e divulgação de boas práticas, no desenvolvimento das
várias actividades.
A avaliação de riscos profissionais é um processo contínuo, que se iniciou em 2002, da qual resulta um
relatório global anual, que identifica todos os agentes aos quais os profissionais estão expostos.
Este processo desenvolve-se realizando várias visitas aos Serviços para se contactar com os profissionais e
visualizar as práticas de trabalho, identificar equipamentos e produtos utilizados.
Neste momento temos já uma visão transversal dos vários Riscos Profissionais aos quais os profissionais
estão expostos, estando em elaboração a “Carta de Riscos da ULSM”.
O Serviço de Segurança, Higiene e Saúde Ocupacional, colabora com o Centro de formação, nas acções
relacionadas com a área da segurança, higiene e saúde no trabalho.
Entendemos que, futuramente, continuará a ser importante intervir nas seguintes áreas:
Geral
•

Reforçar os mecanismos de informação e formação

•

Melhorar os mecanismos de co-responsabilização em cada serviço

•

Aprofundar o conhecimento das práticas de trabalho

•

Desenvolver a acção preventiva e a promoção da saúde no local de trabalho (nomeadamente
no que se refere aos acidentes, incidentes e acontecimentos perigosos)

•

Avaliar a eficácia dos procedimentos implementados

Saúde ocupacional
•

Aumentar a cobertura do nível de vigilância da saúde dos profissionais da ULSM

•

Aumentar a taxa de imunização
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Segurança e higiene
•

Melhorar o circuito de comunicação com os Interlocutores da Gestão de Risco

•

Realizar, pelo menos 2 visitas a cada Serviço/Centro de Saúde

•

Realizar auditorias à triagem de resíduos em cada Centro de Saúde

•

Manter a colaboração com o Grupo Coordenador da Qualidade

Formação
•

Para alcançar a excelência na integração entre cuidados de saúde primários e cuidados
hospitalares, constituindo modelo de referência nacional desta integração, a ULSM
aposta anualmente em programas de formação de melhoria contínua de qualidade,
dando resposta às necessidades de formação de todos os profissionais, identificadas
através de um levantamento e de uma análise das necessidades sistemáticas.
Anualmente é elaborado um plano de formação que aborda temas bastante diversos,
mas que incide fundamentalmente em temáticas consideradas prioritárias e estratégicas
no âmbito do processo de melhoria contínua da Instituição.

•

Para além disso, a ULSM organiza actividades relacionadas com o ensino pré e pós
graduado, incluindo as decorrentes de protocolos de colaboração com outras
instituições públicas ou privadas. Colabora igualmente no apoio logístico necessário ao
desenvolvimento das actividades da organização e programação do internato médico,
bem como nas iniciativas de investigação clínica que surjam na instituição.
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Balanço social
Importa fazer referência à evolução que tem existido, em termos quantitativos, no quadro de profissionais
da ULSM:

3%

4%

11%

Descrição

2006

2007

2008

Var.
abs.

Médicos
Enfermeiros
Técnicos de diagnóstico e terapêutica
Auxiliares da acção médica
Administrativos
Técnicos superiores
Outros
Total

519
739
111
389
232
50
54
2.094

519
739
111
389
232
50
75
2.115

519
745
111
393
239
52
74
2.133

0
6
0
4
7
2
-1
18

%

24%

18%
35%

5%

Médicos

Enfermeiros

Técnicos de diagnóstico e terapêutica
Administrativos
Outros

Auxiliares da acção médica
Técnicos superiores

0%
1%
0%
1%
3%
4%
-1%
1%

Conforme se pode analisar existiu um aumento de 1% face ao ano anterior, que se deve essencialmente
pelos acréscimos de profissionais no Hospital Pedro Hispano (19 RH) e na Unidade de Convalescença (4
RH). A Unidade de Convalescença entrou em funcionamento em Outubro de 2007.

Descrição

2006

2007

2008

Var.
abs.

Hospital Pedro Hispano
CS Leça Palmeira
CS Matosinhos
CS São Mamede
CS Senhora Hora
U. Convalescença
Total

1.673
111
122
96
92
2.094

1.676
114
117
96
89
23
2.115

1.695
112
120
91
88
27
2.133

19
-2
3
-5
-1
4
18

%

4% 4% 1%

6%
5%

80%

1%
-2%
3%
-5%
-1%
17%
1%

Nota: A USP e CDP são incluídos no CS Matosinhos

Hospital Pedro Hispano CS Leça Palmeira

CS Matosinhos

CS São Mamede

U. Convalescença

CS Senhora Hora

Por outro lado, justifica-se uma menção à continuação da tendência de diminuição de vínculos à função
pública, e correspondente aumento de Contratos por tempo indeterminado e a termo certo.

Vínculo
3% 1%

Função pública
Cont. adm. provimento (Int. Médico)
Cont. a termo certo
Cont. por tempo indeterminado
Prestação de serviços
Outros
Total

31%

58%

1%

Função pública
Cont. a termo certo
Prestação de serviços

2006

2007

719
121
20
1.149
66
19
2.094

695
122
40
1.178
64
16
2.115

2008
659
123
28
1.251
57
15
2.133

Var.
abs.
-36
1
-12
73
-7
-1
18

%
-5%
1%
-30%
6%
-11%
-6%
1%

6%

Cont. adm. provimento (Int. Médico)
Cont. por tempo indeterminado
Outros
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Finalmente importa fazer referência a diminuição de absentismo. Como razões principais para essa
diminuição, as faltas por motivo de Doença:

Dias de Ausência
Tipo de Ausência

Casamento
Por conta do período de férias
Injustificadas
Falecimento de Familiar
Maternidade / Paternidade
Doença
Doença Prolongada
Assistência a Familiares
Trabalhador-Estudante
Por Perda de Vencimento
Outras
Total

2006

2007

883
347
7
419
15.232
19.320
5.358
2.822
1.679
139
5.346
51.552

677
464
2
415
16.566
19.887
6.468
2.337
930
88
6.573
54.407

Var.
2008

abs.

%

716
39
411
-53
18
16
366
-49
18.812 2.246
17.713 -2.174
6.065
-403
2.250
-87
582
-348
184
96
5.761
-812
52.878 -1.529

6%
-11%
800%
-12%
14%
-11%
-6%
-4%
-37%
109%
-12%
-3%

Quanto às razões para o absentismo, não surpreende o absentismo por razão de licença de maternidade /
paternidade, atendendo a que 77% dos profissionais da ULSM são do sexo feminino, e que as faixas etárias
com maior predominância são a dos 25 aos 29 anos (24% dos profissionais), a dos 30 aos 34 anos (21% dos
profissionais), dos 35 aos 39 anos (14%) e dos 40 aos 44 (mais de 11%). De salientar que na faixa etária dos
45 aos 49 anos se concentram 9% dos profissionais, no intervalo dos 50 aos 54 anos, 7% e entre os 55 aos
59 anos, 4% dos efectivos.
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Formação
Quanto à Formação, foi mantido o forte investimento, por se acreditar que não só contribui para a
melhoria do desempenho em termos técnicos, mas também para a motivação dos profissionais.
Diminui-se ligeiramente o nº de formandos, tendo sido ultrapassados os 3.800, e aumentou-se 28% o nº de
acções de formação. Ou seja, o rácio nº acções / nº formandos demonstra uma diminuição do nº de
formandos por acção, resultante de um esforço pela melhoria qualitativa das mesmas, através da
constituição de grupos menores (-5%):
2006
Acções Formandos
Total

148

3.974

2007
Acções Formandos
156

2008
Acções Formandos

4.031

200

3.891

O financiamento de grande parte da Formação foi efectuado através do recurso ao Fundo Social Europeu.

Comunidade em geral
No âmbito “social-assistencial”, que constitui uma das mais importantes preocupações da ULSM, foram
levados a cabo diversos projectos em benefício do cidadão, tais como:
•

Utilização e difusão da Telemedicina em benefício do utente

•

Os Cuidados no acompanhamento do Prematuro no Domicílio

•

O Projecto “Aprendendo com a Doença”, no âmbito do Serviço de Pediatria

•

O Projecto “Descentralização da consulta de Hipocoagulados”, que é baseado na
descentralização da actividade assistencial, no sentido de maior proximidade ao utente

Para além destes projectos, são recorrentemente realizadas diversas actividades que contam com o
envolvimento da comunidade, entre as quais se destacam:
•

Começou a ser desenvolvido, no hospital e no Centro de Saúde da Senhora da Hora, o
“cantinho da amamentação”, um espaço onde as mães podem receber conselhos, esclarecer
dúvidas e partilhar receios, ou, simplesmente, amamentar com privacidade, e sempre com o
apoio de uma conselheira em aleitamento materno. Este é o projecto mais recente na área da
saúde materno-infantil e tem um objectivo ambicioso: criar as condições necessárias para que,
até 2009, o HPH seja acreditado com o título de “Hospital Amigo dos Bebés”, uma distinção
que se estenderá a toda a ULSM. Seguindo as recomendações da OMS/UNICEF, aumentar as
taxas de amamentação, conseguindo que um maior número de bebés usufruam das vantagens
do aleitamento materno é o ponto de partida deste projecto que vai exigir uma mudança de
atitude dos profissionais - médicos, enfermeiras e auxiliares - e o envolvimento de diferentes
serviços de saúde.

•

A exposição “Cidadania em Acção”, organizado pelo Serviço Social, na Biblioteca Municipal
Florbela Espanca, em Matosinhos. Esta exposição reuniu uma mostra de trabalhos de
expressão plástica realizados pelos alunos das escolas de Matosinhos que aderiram ao
projecto e, que durante o ano lectivo, abordaram no seu programa curricular valores e
princípios de cidadania, a começar pelos Direitos Humanos e Direitos da Criança.

•

No âmbito da participação na EDUKA 2007, uma mostra de projectos educativos, que decorreu
na Exponor, os Enfermeiros da ULSM, “vestidos” de dentes, de escovas, e de flúor, ensinaram
os mais novos a cuidar bem das suas boquinhas para evitar a cárie e outras doenças.

•

São realizadas visitas de estudo à ULSM (aproximadamente 300 alunos / ano), onde se dá a
conhecer a Instituição, complementando e enriquecendo os seus conhecimentos de uma
forma prática e agradável, sendo organizados e acompanhados “Estágios” e “Visitas de
Estudo” na área de Enfermagem e Diagnóstico e Terapêutica.
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Há ainda que referir a intervenção na comunidade que a ULSM desenvolve, através dos meios de
comunicação social:
•

A ULSM em colaboração com o “Rádio Clube” participa semanalmente num programa de rádio
dedicado à temática da Saúde. Este “Espaço Saúde” prevê a participação em estúdio e em
directo de profissionais da ULSM – médicos, enfermeiros e outros técnicos - e acontece todas
as segundas-feiras, das 16horas às 16h30, na frequência 90.0 FM. Trata-se de um espaço de
conversa sobre temas da actualidade, onde se pretende fazer educação e promoção da Saúde,
numa abordagem dirigida ao grande público, e com âmbito nacional.

Comunidade científica
Por último, a ULSM preocupa-se também em participar na investigação, e em intervir activamente na
comunidade científica, através do desenvolvimento de eventos onde partilha a sua experiência com outros
profissionais e outras Instituições.

Por outro lado, os seus profissionais têm vindo a envolver-se em diversos projectos de investigação:
Departamento

Serviço

Investigador

Projecto

Entidade

Anestesia

Dor Crónica

Dr. Luís Agualusa

"Efficacy and safety of eslicarbazepine acetate (BIA 2-093) as therapy for
patients with post herpetic neuralgia: a double-blind, double-dummy,
randomized, placebo-controlled, parallel-group, multicentre clinical trial"

Bial

Dep. Pediatria

Pediatria

Dra. Célia Barbosa

"Efficacy and safety of eslicarbazepine acetate (BIA 2-93) as adjunctive
therapy for refractory partial seizures in children: a double-blind, doubledummy, randomized, placebo-controlled, parallel-group, multicentre
clinical trial"

Bial

Ortopedia

Ortopedia

Dr. Hermínio Loureiro

"ETHOS - Evaluation of duration of venous thrombo-embolism prophylaxis
Sanofi Aventis
after major orthopaedic surgery"

Dep. Medicina

Pneumologia

Dra. Paula Simão

"EXACTT Estudo aleatório, em dupla ocultação, controlado com placebo
que pretende analisar as alterações na tolerância ao exercício em doentes
Boehringer Ingelheim
com DPOC, tratados com Triotrópio (Spiriv HandiHaler)18u uma vez por
dia. Durante dois anos"

Dep. Medicina

Hipertensão

Prof. Dr. Jorge Polónia

"ALTITUDE - A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallelgroup study to determine whether, in patients with type 2 diabetes at high
Novartis
risk for cardiovascular and renal events, aliskiren, on top of convencional
treatment, reduces cardiovascular and renal morbidity and mortality"

Dep. Medicina

Endocrinologia

Dr. Ana Paula Marques

Observational Acromegaly Study on Impact of Sandostatin LAR-OASIS

Euro-Trials

Dep. Medicina

Endocrinologia

Dra. Maria João Oliveira

"Protocolo F3Z-EW-BOO4 Treatment factors and costs associated with
insulin therapy in patients with type 2 diabetes"

Lilly Portugal
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A ULSM considera o desenvolvimento sustentável um objectivo 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 actuação da ULSM.
Nos últimos anos, a ULSM tem dado passos importantes para se constituir uma referência nacional em
boas práticas ambientais, numa área que, por tradição, anda a passos lentos nesta matéria.
Até à data, os objectivos ambientais da ULSM consistem essencialmente na minimização do respectivo
risco inerente. Para alcançar esse objectivo, têm vindo a ser desenvolvidas algumas abordagens de
avaliação, tais como:
•

Avaliar a importância do papel do conhecimento e percepção de risco, quanto aos resíduos
hospitalares, nas atitudes e comportamentos, de redução, separação e reciclagem, pelos seus
profissionais de saúde

•

Estudar a relação entre os riscos para a saúde dos resíduos hospitalares e as etapas de gestão
destes resíduos na ULSM

•

Relacionar as várias opções com as suas consequências económicas, ambientais e para a saúde
pública.

Na ULSM, a gestão ambiental situa-se no âmbito do Gabinete de Coordenação da Gestão de Risco – Serviço
de Apoio à Gestão. Compete ao GGR a gestão de risco geral e do risco clínico, em interacção com todas as
comissões e órgãos que tutelam áreas afins. A gestão ambiental insere-se no GGR, por se enquadrar como
risco geral.
Neste domínio, e a par da abordagem de avaliação mencionada, têm vindo a ser desenvolvidos diversos
esforços de melhoria e formalização de processos. Mais do que somente o cumprimento das normas legais,
o objectivo é a minimização do risco, quer numa óptica interna, quer quanto ao impacto ambiental
externo.
Mais recentemente, a esses objectivos de minimização de risco – relacionados com outputs, tem sido
acrescido o objectivo de melhoria da eficiência no consumo de recursos energéticos e naturais – inputs.
Para tal, têm vindo a ser adoptadas as seguintes medidas (iniciadas em 2006 e 2007 prolongadas ao longo
de 2008), no sentido de racionalizar o consumo de água, energia, redução da produção de resíduos:
•

Substituição gradual das torneiras existentes por torneiras monocomando (para a eliminação
de fugas)

•

Colocação de redutores de caudal nas misturadoras de torneiras e chuveiros

•

Colocação de sistemas de descarga e ½ descarga nos autoclismos

•

Implementação de sistema de imagem digital para diagnóstico (PACS), eliminando a produção
de películas de RX e líquidos fixadores e reveladores

•

Estudo de sistema de balastros electrónicos e colocação de lâmpadas economizadoras

•

Aquisição de contentores de resíduos em inox com tampa movida a pedal

•

Gestão de resíduos líquidos

Quanto ao futuro, uma das principais vertentes de actuação prevista, está relacionada com a eficiência
energética, nomeadamente através da optimização do sistema de iluminação e climatização do edifício,
através da substituição do tipo lâmpadas, instalação de sistemas de variação de frequência nos elevadores
e ventiladores, instalação de sensores de presença para iluminação de instalações sanitárias e definição de
critérios de aquisição de equipamentos de baixo consumo energético (classes A e B).
Outra medida que está em fase de análise, consiste na aquisição de diversos contadores, para efeitos de
medição rigorosa dos locais que consomem maior volume de energia e água, já que só dessa forma, serão
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compreensíveis as variações ao longo do tempo. E só nessa altura será possível uma gestão energética
racional e fundamentada.

AVALIAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE BOM GOVERNO
No que respeita à actividade interna da ULSM, o cumprimento dos princípios de bom governo merece
avaliação francamente positiva.
Algumas das traduções concretas desse cumprimento consubstanciam-se nos seguintes factos:
•

As Certificações Legais de Contas da ULSM, preparadas pelo Fiscal Único (independente), não
terem Reservas desde 2005 (inclusive)

•

A Auditoria recentemente levada a cabo pela Inspecção-Geral das Finanças não ter feito
reparos relevantes, no que respeita ao sistema de controlo interno ou cumprimento dos
Princípios de bom governo.

O cumprimento dos princípios de bom governo só não é ainda, integral, por não estar ainda concluída a
preparação do Código de Ética, devidamente sistematizado.
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RELATÓRIO DE GESTÃO

R EL ATÓR IO E C ON TAS ULSM 200 8 | 37

R E L A T Ó R I O D E GES T Ã O E DE M O NS T R AÇ Õ ES F I N A NC E I R AS

O ENQUADRAMENTO
CONJUNTURAL DA ACTIVIDADE

A SAÚDE, EM PORTUGAL
A política de saúde levada a efeito durante 2008 assentou na
continuação da reforma do sector, em particular ao nível de:
- Cuidados primários
- Cuidados continuados
- Reorganização da rede de Unidades de Saúde Públicas
- Criação de novas ULS.
A continuação da reorganização dos Cuidados Primários passou
pela transformação do modelo convencional nas designadas USF
(Unidades de Saúde Familiares), pequenas unidades
operacionais com autonomia de gestão técnico-assistencial e
funcional, trabalhando em rede e de forma próxima dos
cidadãos. O estatuto dos centros de saúde também foi
reformulado, sendo-lhes atribuída personalidade jurídica e
autonomia gestionária, e redefinido o seu modelo de
contratualização.
Por outro lado, a continuação da reformulação da rede de
Cuidados Continuados consistiu no reforço da rede de cuidados
de saúde a Idosos e a Pessoas com dependência através da
melhoria da acessibilidade e da qualidade dos cuidados
prestados. As respostas do SNS passaram por uma adaptação
estrutural e funcional em cada zona, para garantir o perfil de
cuidados e nível de resolubilidade adequado, mediante a
articulação e coordenação das diferentes respostas.
A reestruturação dos serviços públicos da saúde
consubstanciou-se também na promoção de medidas de
saneamento, de forma a garantir a sustentabilidade financeira
do SNS, bem como e melhoria da sua Organização e Gestão.
Houve também o início da reorganização da rede nacional de
Unidades de Saúde Públicas, no sentido de melhor aproveitar as
competências dos respectivos profissionais de saúde.
A proliferação de Unidades Locais de Saúde foi outra realidade,
procurando promover-se complementaridades e geração de
sinergias, redimensionando a oferta hospitalar e a adequação
dos recursos disponíveis. Depois de em 2007 terem sido criadas
a ULS do Norte Alentejano e ULS do Minho, estão em curso os
processos de criação da ULS da Guarda e de Viana.

CARACTERIZAÇÃO GERAL DE MATOSINHOS
Em termos macro-demográficos, de acordo com dados do
Instituto Nacional de Estatística (“INE”), no Grande Porto a
população residente total é de aproximadamente 1,3 Milhões
de habitantes. O concelho de Matosinhos tem uma área total
de 62 km2, sendo um dos mais pequenos da Área
Metropolitana do Porto, mas um dos mais populosos, com
cerca de 167 mil habitantes, tendo uma densidade
populacional de 2.700 hab./km2.
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A população de Matosinhos é, na sua maioria adulta, uma vez
que predominam as faixas etárias dos 25 aos 49 e dos 50 aos
64 anos. Significa isto que a população de Matosinhos se está a
tornar envelhecida.
Por outro lado, o número de residentes tem apresentado uma
tendência crescente, ao contrário do que se verifica na cidade
do Porto. Esta situação deve-se ao facto de Matosinhos, nos
últimos anos, ter apostado na requalificação de zonas para
habitação até então destinadas à Indústria, gerando um factor
de atracção para jovens casais.
De acordo com os últimos dados disponíveis, a taxa de
natalidade é a terceira mais baixa dentro da Área
Metropolitana do Porto. Estima-se que a tendência se inverta,
ou se atenue, nos próximos anos, como resultado do exposto.
Esta taxa encontra-se abaixo da média do Grande Porto, Norte
e Portugal.

‰

INDICADORES DEMOGRÁFICOS
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A taxa de mortalidade em Matosinhos foi de 7,9‰, revelando
tendência de subida, apesar de se encontrar abaixo da média
do Grande Porto, Norte e Portugal.
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De um ponto de vista micro-demográfico, e mais directamente
relacionado com o âmbito de actuação da ULSM, as quatro
freguesias do sul do concelho – Matosinhos, Senhora da Hora,
S. Mamede de Infesta, Leça da Palmeira – caracterizam-se por
apresentarem uma forte ocupação do território, uma maior
pressão construtiva e uma elevada percentagem de residentes
a exercer actividade no sector terciário. É nestas freguesias
que se verifica maior envelhecimento da população e do
parque habitacional.
A norte do concelho situam-se freguesias caracterizadas por
uma menor ocupação relativa do território e um parque
habitacional mais recente. Na maioria destas freguesias a
população está empregada na indústria ou pertence ao grupo
socioeconómico dos encarregados e capatazes dos
trabalhadores manuais, operários qualificados, semiqualificados e não qualificados.
A população utente da ULSM (mais de 220 mil pessoas)
pertence maioritariamente ao grupo etário dos 25 aos 64 anos
(57%). Sublinhe-se, contudo, que 14% têm idade superior a 64
anos. Com idade entre os 75 e os 84 anos existem cerca de 5%
e acima dos 85 anos, 1%.
Nos últimos anos tem-se verificado um aumento do número de
residentes em Matosinhos, que se deve à forte aposta na
requalificação de zonas para habitação, até então destinadas à
indústria, gerando forte atracção para jovens casais (saldo
fisiológico positivo).
Assim, Matosinhos é um concelho em crescimento e, embora
com indicadores melhores do que os do norte ou nacionais,
verifica-se um índice de envelhecimento a ter em atenção.
Constituem
problemas
sociais
importantes
a
toxicodependência e a prostituição e, consequentemente, os
problemas sanitários com eles relacionados – nomeadamente
doenças sexualmente transmissíveis e tuberculose (que
ocupam os primeiros lugares nas doenças de declaração
obrigatória no nosso concelho).
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Embora com uma % de utentes sem Médico de Família melhor
do que o dos concelhos limítrofes, o facto de Matosinhos ser
um concelho em crescimento, com fixação crescente de casais
jovens, justifica preocupação com esse número e, bem assim,
com os cuidados assistenciais na área materno infantil.
Nos últimos anos tem-se verificado um aumento de unidades
industriais e de serviços, sobretudo ao nível da micro e
pequena empresa.
Quanto às condições habitacionais e de saneamento, os níveis
actuais são razoáveis, ainda que inferiores ao desejável.
Relativamente à qualidade da água balnear, tem-se assistido a
melhorias, contudo, continuam a existir praias cuja qualidade
da água é considerada má – Matosinhos, Angeiras e Leça da
Palmeira.
De acordo com os últimos dados disponíveis, a qualidade do ar
tem também vindo a melhorar, no Distrito do Porto.

INDICADORES DE SAÚDE EM MATOSINHOS
No quadro seguinte pode-se observar os indicadores de saúde
de Matosinhos e dos restantes concelhos do Grande Porto,
bem como a média do mesmo, do Norte e de Portugal.
A taxa média de mortalidade infantil é superior à média da
Região Norte, do Grande Porto e à do País; em Matosinhos,
situa-se nos 4,5/100.000 (ligeiramente maior que no Norte e
no País em geral, com valores de 4,3 e 4,1, respectivamente).
Em contraposição, a Taxa de mortalidade perinatal (28
semanas de gestação - 7 dias de vida) é significativamente mais
baixa em Matosinhos do que no Norte ou no resto do país (3,3
versus 4,3 e 5,1, respectivamente):
Região

Taxa de mortalidade infantil

Taxa de mortalidade perinatal

4,1
4,3
4,5

5,1
4,3
3,3

Portugal
Norte
Matosinhos

Fonte: Observatório Local de Saúde de Matosinhos e INE

As principais causas de morte em Matosinhos, distribuem-se
da seguinte forma:
Descrição
Doenças Infecciosas e Parasitárias
Neoplasias
Doenças do aparelho circulatório
Doenças do aparelho respiratório
Doenças do aparelho digestivo
Outras

%
8%
17%
34%
18%
6%
17%

Fonte: Observatório Local de Saúde de Matosinhos e INE

Entretanto, as doenças de declaração obrigatória mais
frequentes no concelho são, por ordem decrescente:
•

Tuberculose respiratória

•

Parotidite epidémica

•

Hepatites agudas, com relevo para a hepatite
aguda B
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•

Sífilis congenita

•

Meningite meningocócica

Estão inscritos nos Centros de Saúde do concelho de
Matosinhos mais de 184 mil utentes.
Para esses utentes, o HPH constitui referência primária. Para
além deles, há ainda a considerar a população da Maia, Vila do
Conde e Varzim. De facto, o HPH constitui referência primária
ou secundária (conforme as especialidades e o concelho de
residência), para as populações dos concelhos da Maia, Vila do
Conde e Póvoa de Varzim.
Assim, o total da população de referência para o HPH é
superior a 500.000 habitantes, sendo que em várias
especialidades, é esse o número de utentes a referenciar
primariamente para o HPH (ex. Dermatologia, Endocrinologia,
Medicina
Intensiva,
Neurologia,
Neurocirurgia,
Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Urologia).
O Departamento de Cuidados Intensivos, face à carência de
camas nesta área na região Norte, recebe com frequência
doentes de outros hospitais, sempre que o Hospital de
Referência não dispõe de vaga para garantir os necessários
cuidados assistenciais.
De acordo com dados do INE, quanto ao rácio do n.º de
farmácias (por 1000 habitantes), verifica-se que Matosinhos
(1,7) está claramente abaixo da média, quer quando
comparando com o Porto (4,7), quer com o Grande Porto (2,3),
Região Norte (2,1) ou no plano Nacional (2,5).
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GESTÃO CORPORATIVA

NOVOS PROJECTOS E REFORÇO DA MISSÃO
Optimização e Centralização de MCDT
No âmbito da actividade hospitalar e de cuidados primários, a ULS vinha constatando a
existência de um montante significativo de Subcontratos de natureza clínica, relativos a
Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT).
Em concreto, em 2005 a Subcontratação ascendia a 15,7 M€, gerada em 85%, pela
actividade de consulta, hospitalar e sobretudo de cuidados primários. Por outro lado, a
capacidade instalada de MCDT (no HPH), tinha também uma dimensão económica
considerável; 11,9 M€. Assim, as necessidades de MCDT ascendiam a cerca de 22,7% do
Orçamento anual de exploração da ULSM; 9,8% de custos internos, e 12,9% de encargos
subcontratados. Por último, constatava-se que entre 2002 e 2005, a subcontratação a
entidades convencionadas (cerca de 50% do total) tinha crescido cerca de 20%,
acompanhando o aumento da actividade de consulta da ULS, quer por aumento da
procura (devido ao significativo crescimento demográfico que se assistiu em
Matosinhos, também na ordem dos 20%) quer por aumentos de eficiência e
produtividade. Havia ainda condicionalismos no controlo possível, quanto à facturação
de terceiros (convencionados) à ULS, dado que os processos de conferência eram
levados a cabo pela SRS Porto. Por fim, há que sublinhar que o financiamento dos
Cuidados primários, assegurados pela ULS, é fixo, desde 2002, o que absorve quaisquer
racionalizações que a ULS alcançasse, dada a pressão nos custos, por acréscimos de
procura, e a natureza do financiamento. A dimensão económica mencionada e a
preocupação com a racionalização na gestão de recursos do erário público, que sempre
mereceram a preocupação da ULSM, justificavam um acréscimo no esforço de
Optimização.
É neste contexto que, em Outubro de 2006, foi iniciado o projecto de “Optimização e
Centralização de MCDT”, tendo esse projecto vindo a ser gradualmente reforçado. De
tal modo que, em 2008, apesar do acréscimo da actividade assistencial, o volume de
sub-contratos situou-se em 13,4 M€. Ou seja, de 2005 para 2008, assistiu-se a uma
redução progressiva dos encargos, sendo o volume económico de 2008 inferior ao de
2005, em cerca de 20%.
Após uma abordagem analítica rigorosa do problema, que identificava os principais
focos que justificavam a evolução descrita, o projecto implementado assentou em três
eixos fundamentais: racionalidade económico-financeira, criação de processos de
conferência (para as situações anteriormente asseguradas pela SRS Porto) e agilidade
administrativa via sistemas de informação. Com esses eixos presentes, implementou-se
o projecto, iniciado em finais de 2006, com a seguinte abordagem:
•

Alargamento da internalização de MCDT, até ao limite da capacidade
instalada no HPH, sobretudo ao nível das especialidades de Patologia clínica
e Imagiologia

•

Optimização da subcontratação, nomeadamente na Oxigenoterapia (novo
Concurso)

•

Tornar obrigatória a prescrição por via electrónica, para melhorar a
monitorização

•

Criação de processos de conferência suportados por
informáticas criadas na ULS de Matosinhos

aplicações

•

Cumprimento rigoroso das Redes de Referenciação
nomeadamente ao nível da Cardiologia e Radioterapia

Hospitalar,

•

Consultoria de especialidades hospitalares (MFR) em reavaliações de
prescrições nos Cuidados primários
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•

Acção pedagógica quanto ao perfil de prescrição, em termos comparativos,
face aos “prescritores-chave” (Medicina de concorrência).

Consolidação da Unidade de Convalescença
A concretização da rede nacional de Cuidados Continuados, em que se insere a Unidade
de Convalescença, foi apontada como uma prioridade política do Ministério da Saúde, e
a ULSM empenhou-se em desenvolver novas respostas assistenciais para as
necessidades da população a quem presta cuidados, e que passam entre outras, pelo
funcionamento desta Unidade de Convalescença, que iniciou a sua actividade em finais
de 2007, e como tal, a sua consolidação verificou-se em 2008.
De início um projecto da autoria da ULSM, a unidade ganhou a dimensão regional, uma
vez que a ARS Norte a tornou num projecto-piloto para o Norte do País.
No final das obras, o antigo edifício situado num dos espaços disponíveis do Hospital
Magalhães Lemos, uma instituição com quem o Hospital Pedro Hispano já tem
protocolos de colaboração, ficou irreconhecível. Os tons claros abundam num espaço de
luz, acolhedor, com mobiliário moderno e equipamentos adequados às suas funções.
Esta unidade dispõe de 22 camas divididas em pequenas e agradáveis enfermarias, e
cinco quartos individuais. Existem ainda salas de tratamento, salas de convívio e de
refeições e ainda um ginásio para ajudar à reabilitação dos doentes.
A Unidade de Convalescença, integrada na rede de Cuidados Continuados nacional, tem
por objectivo assegurar cuidados de reabilitação a doentes que, muito embora não
justifiquem internamento em hospital de agudos, carecem de cuidados de reabilitação
para os quais não dispõem de condições no domicílio.

Reconhecimento público de mérito
Em 2008 foi publicamente reconhecido o mérito de diversos projectos, quer no contexto
do Concurso de Boas Práticas do Sector Público, quer no contexto do Fórum Hospital do
Futuro. Os projectos que neste ano foram premiados, e que muito orgulham a ULSM,
foram:
Monitorização e divulgação da ecologia hospitalar: Uma análise sistemática dos
microrganismos que afectaram os doentes da ULSM nos últimos 5 anos permitiu avaliar
o nível de prevalência dos mesmos e a sua reacção aos vários antibióticos. O resultado
desse estudo avaliou padrões epidemiológicos locais e o tipo de resistência a
antibióticos e trouxe consigo a vantagem de permitir prescrições mais racionais a nível
de medicamentos;
Optimização e centralização de meios de diagnóstico: Este projecto tem por objectivo a
optimização e a centralização dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica,
nomeadamente através de um sistema electrónico que permitiu um maior rigor em
termos de prescrição médica e de conferência da facturação, levando a uma significativa
redução de custos;
Acompanhamento do prematuro no domicílio: A cargo da unidade de neonatologia do
Hospital Pedro Hispano e dos enfermeiros dos vários Centros de Saúde da ULSM, o
acompanhamento do prematuro ao domicílio garante uma visita diária, em casa, a todas
as crianças nascidas prematuramente, o que permite reduzir o seu tempo de
internamento hospitalar e, com isso, diminuir os riscos clínicos inerentes a esse
internamento;
Prescrição electrónica para doentes internados: Destinada a doentes internados, a
prescrição electrónica tem a vantagem de ficar automaticamente disponível na farmácia
da unidade hospitalar, facilitando não apenas o processo de preparação e distribuição
dos medicamentos, mas também reduzindo significativamente o risco de erro ou troca,
por má interpretação, da receita médica.
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PACS: Este projecto consistiu no desenvolvimento e implementação de uma solução
tecnológica que permitiu obter ganhos de eficiência em saúde, com vista à continuidade
de cuidados, na obtenção de imagens de diagnóstico, arquivo e distribuição das
mesmas. Baseia-se na transmissão e transferência de forma objectiva e “On-Demand”,
todas as imagens com valor diagnóstico obtidas pelos Meios Complementares de
Diagnóstico por Imagem, através de RM, TAC, RX Convencional, Mamografia e Ecografia,
do sistema de arquivo de Radiologia Digital, para todos os locais adstritos
(geograficamente dispersos) à ULSM, anulando-se assim o suporte físico da imagem,
nomeadamente películas, e disponibilizando as imagens médicas adquiridas no
Departamento de Imagiologia e Centro de Diagnóstico Pneumológico de Matosinhos,
em rede electrónica por todo o HPH e toda a ULSM. Ao permitir um processo de
imagem e diagnóstico mais eficiente e ao apoiar os clínicos no desempenho da sua
actividade através da manipulação adequada da imagem, o PACS melhorou a qualidade
e a rapidez no atendimento dos doentes, integrando as Imagens o Processo clínico
electrónico.

Co-fundação do Health-Cluster Portugal
A ULSM foi um dos 68 associados fundadores do Pólo de Competitividade da Saúde –
“Health Cluster Portugal”.
Empresas, instituições científicas e tecnológicas, universidades, hospitais e organizações
públicas uniram vontades nesta aposta estratégica de criação de um “cluster”
económico e institucional nas áreas da saúde, farmácia e dispositivos médicos, tendo
em conta o potencial científico, tecnológico e empresarial do País, projectando a região
Norte.
Com o Dr. Luís Portela, o Prof. Sobrinho Simões, o Prof. Lobo Antunes e o Prof. Per
Belfrage na direcção, o “Health Cluster Portugal” terá como missão contribuir para que
Portugal se torne competitivo na investigação, concepção, desenvolvimento, fabrico e
comercialização de produtos e serviços associados à área da saúde, tendo como alvo os
mais exigentes e relevantes mercados internacionais, num quadro de reconhecimento
da qualidade e excelência e da inovação tecnológica.

Início da implementação do SI do Serviço de Urgência
A ULSM iniciou os trabalhos de instalação e parametrização de um Sistema de
Informação para o serviço de urgência (SISU), com o objectivo de gerir a prestação de
cuidados e o acesso à informação clínica nessa área, integrando os diferentes sistemas
(SAM, SONHO e SINUS) até agora existentes. Nesta tarefa, a ULSM conta com a parceria
da empresa HP.
Uma vez instalado o SISU, será possível avançar para a concretização de um sistema de
informação que, abrangendo toda a ULSM, permitirá a adopção do processo clínico
electrónico único em toda a Instituição.
Para além disso, passará a ser possível assegurar uma multiplicidade de procedimentos
de gestão na prestação de serviços, que vão desde a marcação directa de consultas ou
exames através do sistema (quer tenham lugar nos centros de saúde, ou no hospital) até
ao envio de mensagens aos utentes com informações importantes (como por exemplo,
lembrar a data e hora de consultas / exames próximo da sua realização). Ao mesmo
tempo, o sistema permitirá fazer chegar aos médicos a informação de que estão
disponíveis exames de doentes, logo que os mesmos estejam acessíveis.

Certificação de Qualidade: ISO 9001
No âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade, e na sequência das significativas e
constantes preocupações da Instituição com a Qualidade, ao nível do Hospital Pedro
Hispano, a ULSM obteve em 2008 a Certificação ISO 9001, internacional e
intersectorialmente reconhecida, desta feita atribuída pela SGS.
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Início de reorganização interna
Numa nova fase da ULSM, traduzida pela mudança da composição do Conselho de
Administração, no 2.º semestre de 2008 foi iniciado um processo de reorganização
interna.
Essa reorganização, que visa preocupações com a motivação e o envolvimento dos
profissionais, por via de maior autonomia e responsabilização na gestão, traduziu-se
pela formulação de uma proposta de novo Regulamento Interno.
No âmbito dessa reorganização geral, e no plano da actividade assistencial clínica em
particular, foram constituídos vários Departamentos (abarcando Serviços com
afinidades na actividade desenvolvida), caracterizados por uma equipa de gestão
pluridisciplinar, com maior autonomia de gestão e responsabilidade. Simultaneamente,
foram feitas algumas mudanças ao nível das chefias intermédias.

Início da implementação do SIADAP
Com relação com a iniciativa anterior e das razões subjacentes, iniciou-se também a
preparação da implementação do SIADAP, a efectivar durante 2009, como ferramenta
de avaliação de desempenho dos profissionais da ULSM.
Pretende-se que a avaliação de desempenho segundo o SIADAP, significativamente
baseada numa lógica de objectivos, permita um incremento no reforço positivo, em
função do mérito.
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AFECTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Investimento bruto

milhares de Euro

Linha actividade

2006

2007

2008

Bloco operatório
Centros de Saúde e USP
Consulta externa
Hospital de Dia
Internamento
MCDT
Unidade de Convalescença
Urgência
Estrutura comum
Total

192
190
186
1.074
309
468
156
841
3.416

766
473
251
23
1.270
492
552
133
1.396
5.356

186
135
120
10
333
187
41
858
1.142
3.011

Estrutura

2006

2007

2008

Actividade Hospitalar
Cuidados Primários e Saúde Pública
Unidade de Convalescença
Estrutura
Total

1.917
190
1.309
3.416

2.443
473
552
1.889
5.356

1.506
135
41
1.329
3.011

A ULSM tem vindo a adoptar uma política de Investimento
focada sobretudo na Estrutura comum, beneficiando em
simultâneo a actividade Hospitalar e dos Centros de Saúde,
como é o caso dos MCDT.
Essa estratégia visa potenciar a complementaridade de
recursos, e maximização das sinergias resultantes da
integração vertical, que caracteriza a ULSM.
Em simultâneo, tem vindo a apostar em áreas de maior
diferenciação, quando dessa forma vem gerar ganhos em
saúde, com pouca actividade concorrente.
Por último, tem tido a preocupação de modernizar e actualizar
as Infra-estruturas e Equipamentos, de forma a minimizar o
risco de avarias e transtornos que daí resultem,
nomeadamente de risco clínico, bem como as ineficiências
decorrentes dos equipamentos ficarem parados em caso de
avarias.
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ENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS
Estímulo da pró-actividade e iniciativa individual
A política da ULSM, a este nível, tem-se revelado particularmente frutífera.
De facto, tem-se notado maior pró-actividade, maior vontade de apresentar novas
ideias, e a consciencialização para a importância da medição dos resultados.
Uma forma de ilustrar esse espírito foi a dinâmica emergente de apresentação de
candidaturas a diversos concursos, que resultou, em 2008, com a obtenção de mais 5
prémios – Prémios Hospital do Futuro e Boas Práticas do Sector Público.
Para além desses sinais, existem outros, como a iniciativa de responsáveis de Serviços
solicitarem Certificações de Qualidade no seu âmbito funcional.
Mais do que ganhar prémios, o que se pretende é criar motivações e reforçar
comportamentos positivos, que busquem a melhoria onde ela for possível. E isso já está
a acontecer.

Formação e Investigação clínica
Atendendo à natureza da actividade desenvolvida, e ao perfil dos profissionais, é
importante também criar um ambiente desafiante e intelectualmente estimulante,
razão pela qual encorajamos a realização de investigação e ensaios clínicos, nos termos
previstos internamente.
Em 2008, os projectos em curso são os seguintes:

Departam ento

Serviço

Investigador

Projecto

Entidad e

Dep. Medicina

Infecciologia

Dr. Ricardo C orreia
de Abreu

"A randomized, double blind, double dummy, parallel group, active
controlled trial to evaluate the antiviral efficacy of 400 mg QD
neVirapine Extended Release formulation in comparison to 200 mg
BID neVirapinE immediate release in combination with Truvada in
antiretrov iral therapy naïve HIV-1 infected patients"

Dep. Pediatria

Pediatria

Dr. Lopes dos Santos

Estudo Observacional Pediátrico em crianças que participaram
anteriormente no estudo para o tratamento dos sintomas respiratórios Merck Sharp &
associados à bronquiolite induzida pelo vírus Sincicial Respiratório
Dohme
(RSV) com monteluste

Dep. Medicina

Oncologia

Dra. Fátima Braga

"Current practice of Aranesp to correct haemoglobin levels: an
observational international cancer evaluation (CHOICE)"

Anatomia Patológica

Anatom ia Patológica

Dra. Fátima
Magalhães

"Estudo Observacional: Caracterização da prevalência do status HER-2
nas doentes com carcinom a da mama invasivo em Portugal e
Keypoint
avaliaçãoda correlação estatística entre técnicas para a sua
determinação (IH Q;CISH E FISH) - Estudo Epidemiológico- CONH ECER"

Dep. Medicina

Neurologia

Dr. Joaquim Pinheiro

"An international, multi centre, prospective, observational study of
safety, tolerability and adherence of patients with relapsing remitting
sclerosis administered interferon beta-1a (Rebif New Formulation) in
real life settings" (STAR)

Merck Serono

Dep. Medicina

Oncologia

Dra. Fátima Braga

REMA - "Registo epidemiológico de caracterização dos doentes com
cancro da mam a com diagnóstico de novo, em Portugal"

Keypoint

Boehringer
Ingelheim

AMGEN

Finalmente, há que sublinhar o dinamismo de alguns Serviços, que organizam eventos
de índole científica, como no âmbito da Pediatria, Emergência Obstétrica, Medicina
Física e Reabilitação, entre outros.
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GESTÃO DE RISCO E SAÚDE OCUPACIONAL
No âmbito do Sistema de Gestão de Risco descrito em Governo da Sociedade, a ULSM
procura constantemente antecipar problemas, de forma a evitá-los ou minimizar os seus
efeitos. Esta pró-actividade também se fez sentir em 2008, designadamente das
seguintes formas:
•

Realização de um exercício de simulação de incêndio no internamento de
Pediatria do HPH

•

Realização de um exercício de simulação de incêndio no Centro de Saúde
Matosinhos, no Centro de Saúde de Senhora da Hora, no Centro de Saúde
de S. Mamede Infesta, no Centro de Saúde de Leça da Palmeira e na
Unidade de Saúde de Lavra

•

Realização de um exercício de simulação de catástrofe (emergência
externa) em colaboração com o Serviço Municipal de Protecção Civil de
Matosinhos

•

Realização de acções de formação prática do uso de equipamentos de
primeira intervenção (extintores), em técnicas avançadas de combate a
incêndio (Brigadas de 2.ª Intervenção) e em apoio ao projecto de
acreditação.

•

Emissão de relatório com as conclusões do estudo realizado sobre a
Avaliação da Violência nos locais de trabalho da ULSM.

•

Avaliação do risco e medição dos níveis de radiação nas instalações e
equipamentos radiológicos

•

Realização de controlos de qualidade do equipamento de RX, dos suportes
de imagem digital e do sistema PACS.

No âmbito da Saúde Ocupacional, incrementou-se a actividade desenvolvida, conforme
ilustrado no seguinte quadro:

Consultas de saúde ocupacional

2006

2007

2008

656

619

1.020

R EL ATÓR IO E C ON TAS ULSM 200 8 | 48

R E L A T Ó R I O D E GES T Ã O E DE M O NS T R AÇ Õ ES F I N A NC E I R AS

GESTÃO AMBIENTAL
No âmbito da Gestão Ambiental, a ULSM tem vindo a procurar adoptar medidas que lhe
permitam uma maior eficiência no consumo energético, a par da minimização do
impacto ambiental da sua actividade assistencial.
Para tal, durante 2008 foram adoptadas as seguintes iniciativas:
•

Continuação e reforço dos esforços de correcta triagem de resíduos

•

Substituição gradual das torneiras existentes por torneiras monocomando (para a
eliminação de fugas)

•

Colocação de redutores de caudal nas misturadoras de torneiras e chuveiros

•

Colocação de sistemas de descarga e ½ descarga nos autoclismos

•

Implementação de sistema de imagem digital para diagnóstico (PACS), eliminando
a produção de películas de RX e líquidos fixadores e reveladores

•

Estudo de sistema de balastros electrónicos e colocação de lâmpadas
economizadoras

•

Aquisição de contentores de resíduos em inox com tampa movida a pedal

•

Gestão de resíduos líquidos
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RELAÇÃO COM A COMUNIDADE

Intervenções na Comunidade
Para além do referido anteriormente, ao nível da sustentabilidade social, podem ser
mencionadas as seguintes iniciativas da ULSM, ocorridas em 2008, no sentido de
fortalecer as relações com a Comunidade envolvente:

•

Unidade de Saúde de Perafita reabre com melhores condições de atendimento:
A Unidade de Saúde Familiar de Perafita reabriu em Setembro de 2008,
retomando a prestação de cuidados aos seus utentes. Para assinalar o reinício da
actividade desta unidade, o Conselho de Administração da ULSM, na companhia
do presidente da Câmara de Matosinhos, Dr. Guilherme Pinto e da vereadora do
pelouro de Acção Social e Saúde, Dra. Luísa Salgueiro, entre outros elementos da
autarquia, fez uma visita às instalações. Mais tarde, a ministra da Saúde, Dra. Ana
Jorge, de visita à unidade destacou a importância das obras de beneficiação
realizadas que permitiram a adequação e ampliação dos espaços físicos de
atendimento, melhorando as condições de prestação de cuidados e de conforto
para os utentes.

•

Espaço Saúde: A ULSM, em parceria com a Rádio Clube Português, participou
semanalmente num programa de rádio dedicado à temática da Saúde. Este
«Espaço Saúde», um projecto de parceria entre a RCP e a ULSM por iniciativa do
Gabinete de Comunicação e Relações Públicas, contou com a participação estúdio
e em directo de vários profissionais da ULSM – elementos do CA, directores de
serviço, médicos, enfermeiros e outros técnicos – todas as segundas-feiras, na
frequência 90.0. Entre Setembro de 2007 e Abril de 2008, esta rubrica fez parte
da grelha de programação da RCP e funcionou como um espaço de conversa
sobre temas da actualidade, onde se pretendeu fazer educação e promoção da
Saúde, numa abordagem dirigida ao grande público;

•

Dia mundial da Diabetes em Matosinhos: As Equipas de Promoção da Saúde dos
centros de Saúde de São Mamede, Matosinhos, Leça da Palmeira e Senhora da
Hora, promoveram diferentes actividades sobre a prevenção e o controlo da
diabetes dirigidas aos seus utentes. No Centro de Saúde de São Mamede, por
exemplo, os doentes tiveram oportunidade de assistir a um vídeo sobre a doença,
explicando, numa linguagem acessível, como acontece e como é possível prevenila. “Viver saudavelmente com a diabetes” é um projecto que existe desde 2001 e
que visa a adopção de comportamentos necessários a uma melhor gestão da
doença. Em Outubro de 2008, os profissionais de Saúde envolvidos, em
colaboração com as instituições locais, como o Rancho Folclórico do Padrão da
Légua e indústria farmacêutica, organizaram um dia de passeio ao Luso e ao
Buçaco para cerca de 40 utentes diabéticos e seus acompanhantes, e
participantes do Grupo dos Andantes. Convívio agradável, que visou a aplicação
prática e a implementação dos ensinamentos ministrados, (auto-controlo,
alimentação e actividade física) como avaliação final destes;

•

Equipas da ULS de Matosinhos fazem formação aos professores: A ULSM
desenvolveu um programa de formação em prevenção de acidentes escolares e
peri escolares destinado aos professores e auxiliares de acção educativa. Dotar os
profissionais de educação de competências para a prevenção de acidentes, mas
também para a necessidade de saber agir nessas circunstâncias (primeiros
socorros e encaminhamento das crianças para o Centro de Saúde ou Serviço de
Urgência) é um dos objectivos do projecto “Prevenir e Actuar” que está a ser
desenvolvido pela Equipa Concelhia de Promoção da Saúde e Saúde Escolar da
ULSM. Este programa de formação envolveu mais de 150 professores das escolas
do concelho de Matosinhos. Ao mesmo tempo decorreram actividades dirigidas
aos alunos do pré-escolar e primeiro ciclo, no sentido de ensinar as crianças a
identificar e a avaliar o risco de ocorrências de acidentes.
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•

Matosinhos com Coração: Foi uma iniciativa da Câmara Municipal de
Matosinhos, entidade com a qual a ULSM desenvolve diferentes projectos de
intervenção na área da Saúde, e que pretendeu assinalar o Dia Mundial do
Coração através de um programa diversificado de actividades dirigidas à
população. Os profissionais da ULSM realizaram vários rastreios à população –
tensão arterial, glicemia, colesterol – e também dinamizaram sessões de
aconselhamento sobre a prevenção dos factores de risco cardiovasculares e de
educação para a saúde.

•

Centros de Saúde da ULSM fazem rastreio de doenças oftalmológicas: O Serviço
de Oftalmologia da ULSM realizou um programa de rastreio de doenças
oftalmológicas em todos os seus centros de saúde e unidades de saúde familiar,
com o objectivo de identificar a prevalência e a incidência de doenças da visão – a
Degenerescência Macular Relacionada com a Idade (DMI) e a Retinopatia
Diabética. O programa de rastreio decorreu até Dezembro de 2008, de modo a
fazer a detecção precoce destas doenças da visão a todos os seus utentes com
idade superior a 50 anos.

•

Enfermeiros dos Centros de Saúde fazem informação sobre DPOC: A ULSM
assinalou Dia Mundial de DPOC com acções de sensibilização junto dos seus
utentes, alertando para a importância da prevenção e diagnóstico da doença
“Sabe o que é a DPOC?”. Foi a questão colocada aos utentes dos centros de
Saúde de Matosinhos, São Mamede, Senhora da Hora, Leça da Palmeira e a sua
USF de Lavra, e o ponto de partida para os enfermeiros transmitirem informações
úteis e importantes sobre a doença aos utentes. A iniciativa decorreu no âmbito
do Projecto GOLD da Região Norte, incluiu a distribuição de alguns folhetos
informativos e também a realização de pequenos questionários que pretendiam
avaliar o grau de conhecimento da população sobre a doença.

•

ULSM na Semana Europeia da Mobilidade: A equipa da Unidade de Saúde
Pública participou na Semana Europeia da Mobilidade, uma iniciativa da ARS
Norte e da empresa de transportes STCP. O Conselho de Administração da ULSM
esteve presente na cerimónia que assinalou esta iniciativa. Este ano, a Semana
Europeia da Mobilidade teve como tema a Saúde, e como objectivo sensibilizar a
população para a importância da preservação do ambiente e da adopção de
estilos saudáveis.
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ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA

DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO
Em termos homólogos, o desempenho económico-financeiro evoluiu
de forma menos positiva do que no ano anterior, que pode ser
ilustrada através da evolução do Resultado líquido, Resultado
operacional, e EBITDA.

140,00

120,00

A evolução está essencialmente relacionada com o aumento nos
custos com o pessoal, sendo que esse aumento deve-se sobretudo a
três factores:

100,00

80,00

60,00

- À consolidação da actividade desenvolvida na Unidade de
Convalescença (cujo início ocorreu em fins de 2007);

40,00

20,00

0,00
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Volume de Negócios
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- Ao incremento na actividade de SIGIC, com atribuição de incentivos
financeiros, nomeadamente na área de Oftalmologia;

2008

Despesa Operacional

VAB cf

- Em Maio de 2008 iniciou-se o pagamento dos incentivos aos
profissionais das USF.
Quanto aos proveitos, assistiu-se também a um aumento
significativo, de 4%. Esse aumento deve-se a uma conjugação de
factores resultantes da revisão parcial do modelo de financiamento,
previsto no Contrato-Programa da ULSM com o SNS. Globalmente, os
proveitos operacionais aumentaram 3%.
No plano financeiro, os resultados diminuíram cerca de 25%,
principalmente, pela diminuição das taxas de juro verificadas no
mercado, que remuneraram as aplicações de tesouraria da ULSM.
Há ainda a considerar o impacto dos Resultados extraordinários, na
evolução económico-financeira. A esse nível, de assinalar o impacto
da anulação de facturação de MCDT, relativa a anos anteriores.
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SITUAÇÃO PATRIMONIAL E ESTRUTURA FINANCEIRA

Desde de 2005 que a situação patrimonial tem vindo a ser reforçada,
conforme se verifica pela evolução dos Fundos próprios.
Em 2007 e 2008, a evolução resultou do desempenho económicofinanceiro positivo, traduzido no resultado líquido positivo do
exercício.
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Quanto à estrutura financeira da ULSM, o reforço na solidez, ainda
que ténue, verifica-se tanto no Grau de autonomia financeira, como
no Grau de solvabilidade.
Relativamente à liquidez (não imediata), o aumento deve-se
sobretudo à imobilização de 20 M€, no âmbito da constituição,
promovida pelo Ministério da Saúde, de um Fundo que visa a
aceleração do prazo de pagamentos a fornecedores, através de um
sistema de “cash-pooling”, intra Instituições de SNS.
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RENDIBILIDADE
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Desde 2005 que a Rentabilidade operacional tem vindo a evoluir
consistentemente de forma positiva, pelas razões mencionadas. Essa
evolução está relacionada essencialmente com a actividade de
ambulatório, devido à implementação do projecto implementado no
passado, de “Optimização e centralização de MCDT”, minimizando o
nível de subcontratos ao exterior, sempre que os mesmos são
evitáveis.
Conforme antes mencionado, em 2008 essa tendência foi
interrompida, sobretudo devido ao aumento dos custos com pessoal
(cerca de +7%), que por sua vez resultou de:

-20
Resultado operacional

Resultado líquido

EBITDA

- Consolidação da actividade desenvolvida na Unidade de
Convalescença (cujo início ocorreu em fins de 2007),
economicamente deficitária;
- Ao incremento na actividade de SIGIC, com atribuição de incentivos
financeiros, nomeadamente na área de Oftalmologia;
- Em Maio de 2008 iniciou-se o pagamento dos incentivos aos
profissionais das USF;
- Ao aumento geral de remunerações determinado para a Função
Pública.
Quanto aos outros custos, verificou-se um aumento de consumos de
matérias (cerca de +6%), dado o aumento da actividade operacional,
tendo contudo sido possível a obtenção de ganhos de eficiência.
Relativamente aos fornecimentos e serviços externos, manteve-se a
tendência de redução de custos (cerca de 3%), sobretudo devido ao
projecto de “Optimização e centralização de MCDT”.
Relativamente aos proveitos, assistiu-se também a um aumento
considerável, de 4%. Esse aumento deve-se a uma conjugação de
factores resultantes da revisão parcial do modelo de financiamento
(na modalidade específica das ULS, de “capitação”), previsto no
Contrato-Programa da ULSM com o SNS. Globalmente, os proveitos
operacionais aumentaram 3%.
No plano financeiro, os resultados diminuíram cerca de 25%,
principalmente, pela diminuição das taxas de juro verificadas no
mercado, que remuneraram as aplicações de tesouraria da ULSM.
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FUNCIONAMENTO E ACTIVIDADE
Quanto ao prazo médio de recebimento, a eficácia na actividade de
cobrança relativamente ao principal cliente, SNS, é limitada. Dada a
relevância do mesmo (cerca de 90% do volume de negócios), a
evolução do seu prazo individual determina o prazo geral de
recebimentos. Contudo, excluindo esse cliente, a evolução tem vindo
a ser positiva.
6,00

Apesar da limitação antes mencionada, o prazo médio de pagamento
sofreu uma notória diminuição. Tal facto resultou sobretudo de uma
aposta intencional, no sentido das políticas governamentais
(“Programa pagamento a tempo e horas” e constituição do “Fundo
para pagamento a fornecedores do SNS”), no sentido de contribuir
para atenuar os efeitos da conjuntura económica actual.
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Por outro lado, beneficiou-se também da redução do prazo médio de
rotação de stocks, com esforços desenvolvidos de melhoria na
eficiência dos processos.

PM Pag
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS
Nos termos das competências conferidas pelos Estatutos, o
Conselho de Administração propõe o seguinte:
Que o Resultado Líquido do exercício findo a 31 de Dezembro
de 2008, positivo no montante de 1.717.547 (um milhão,
setecentos e dezassete, quinhentos e quarenta e sete Euro),
seja transferido para Resultados Transitados.
Matosinhos, 29 de Maio de 2009

O Conselho de Administração,

(Torcato José Soares Santos)

(Victor Emanuel Marnoto Herdeiro)

(Maria Luciana Vilela da Silva Monteiro)

(Maria do Rosário Dias Capucho)

(Maria Margarida Leitão Filipe)
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PERSPECTIVAS PARA 2009
ESTRATÉGIA
Para 2009, a estratégia da ULSM assenta nos seguintes grandes
eixos:
•

Maior enfoque no processo de contratualização
interna:
o
Maior participação
o
Maior autonomia
o
Melhor comunicação
o
Maior responsabilização

•
•
•
•
•
•
•
•

Re-certificação da qualidade
Maior enfoque na prevenção da doença
Maior eficiência
Implementação do SIADAP
Criação do ACES Matosinhos
Implementação da “consulta do viajante”
Implementação do novo Regulamento Interno
Investimento em infra-estruturas

Relativamente à contratualização interna, e à implementação
do SIADAP, o objectivo subjacente ao maior enfoque nesse
processo, com o objectivo de aumentar o envolvimento e
motivação dos profissionais.
As preocupações de eficiência
intervenções a vários níveis.

justificarão

também

Quanto à qualidade, pretende-se que em 2009 se dê
continuidade ao processo de melhoria contínua.
No que respeita ao enfoque na prevenção da doença, é um
objectivo no sentido da missão e visão que se pretende
assumir institucionalmente.
Por outro lado, com a criação do ACES de Matosinhos,
pretende-se reforçar a identidade dos Cuidados Primários da
ULSM, no sentido previsto na reforma dos Cuidados Primários
que tem vindo a ser levada a efeito a nível nacional. Também a
implementação da “consulta do viajante”, pretende-se
implementar a política nacional de saúde a esse nível.
Quanto ao novo Regulamento Interno, visa dar corpo à
abordagem que o novo Conselho de Administração pretende
instituir na ULSM.
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INVESTIMENTOS

No sentido de passar da estratégia para as operações, será
necessário desenvolver alguns investimentos infra-estruturais,
que se podem sintetizar da seguinte forma:

Grandes intervenções
•
•
•
•
•

Instalações do INEM
Hospital de dia
Cirurgia de ambulatório
Concessão de Farmácia no Hospital Pedro Hispano
Consulta externa

Intervenções temáticas
•
•
•
•
•
•

Alargamento das Urgências
Secretariado único na Consulta externa
Recobro centralizado para os Exames especiais
Criação da unidade de cuidados intermédios
cirúrgicos
Criação de gabinetes para o incremento da
actividade assistencial de Saúde mental
Criação de nova área de colheitas

Intervenções nos Centros de Saúde
•
•
•

Ampliação da USF Horizonte
Ampliação da sala de colheitas do CS Matosinhos
Na sequência do Protocolo celebrado com o
Município de Matosinhos em 2007, pretende-se
criar várias novas Unidades de saúde de cuidados
primários:
o
USF Porta do Sol
o
USF Infesta
o
USF Lagoa
o
2 Unidades de Saúde em Custóias

Os novos Centros de Saúde absorverão parte dos utentes cuja
cobertura actual é assegurada pelo Centro de Saúde de
Senhora da Hora.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
BALANÇO – ACTIVO
euro
31-12-2008
Activo

Notas

Activo bruto

Amort./Prov.

31-12-2007
Activo líquido

Activo líquido

IMOBILIZADO
Bens de domínio público:

2.32

Terrenos e recursos naturais

8.551.100

Edifícios

8.551.100

8.551.100

41.562.800

6.095.674

35.467.126

36.480.355

50.113.900

6.095.674

44.018.226

45.031.455

172.344
172.344

172.344
172.344

Imobilizações incorpóreas:
Despesas de instalação

2.3, 2.6

Imobilizações corpóreas:

-

-

2.3

Edifícios e outras construções

7.058.105

1.374.176

5.683.929

5.147.694

20.823.445

15.211.909

5.611.536

7.065.888

Equipamento de transporte

548.743

492.787

55.956

108.770

Ferramentas e utensílios

322.224

244.900

77.324

61.826

7.290.329

5.855.956

1.434.373

1.162.937

110.530

108.673

Equipamento básico

Equipamento administrativo e informático
Outras imobilizações corpóreas

246.031

Imobilizações em curso de Imobilizações Corpóreas

815.707

135.501
-

815.707

10.164

37.104.584

23.315.229

13.789.355

13.665.952

1.925.650

117.333

1.808.317

2.671.966

1.925.650

117.333

1.808.317

2.671.966

CIRCULANTE
Existências:
Matérias primas, subsidiárias e de consumo

2.3, 2.33

Dívidas de terceiros - Curto prazo:
Clientes c/c, utentes c/c e instituições Min. Saúde

19.152.145

Clientes e utentes de cobrança duvidosa

3.419.518

Adiantamentos a fornecedores

615.971

Adiantamentos a fornecedores imobilizado

-

Estado e outros entes Públicos
Outros devedores

-

19.152.145

3.419.518

-

19.336.349
-

-

615.971

-

-

147.386
-

448.494

-

448.494

444.717

1.045.956

-

1.045.956

1.806.853
21.735.305

24.682.084

3.419.518

21.262.566

20.000.000

-

20.000.000

-

20.000.000

-

20.000.000

-

1.741.011

-

1.741.011

697

-

697

461

1.741.708

-

1.741.708

26.137.664

3.540.838

-

3.540.838

179.280

-

179.280

-

3.720.118

8.024.533

106.340.294

117.266.876

Títulos Negociáveis
Outras aplicações de tesouraria

2.2

Depósitos em instituições financeiras e caixa:
Depósitos em instituições financeiras
Caixa

2.2

26.137.203

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Acréscimos de proveitos
Custos Diferidos

3.720.118
Total de amortizações

29.583.247

Total de Provisões
Total do activo

8.024.533
-

3.536.851
139.460.388

33.120.098

O anexo faz parte integrante do mapa apresentado, para o trimestre findo em 31 de Dezembro de 2008.
Técnico Oficial de Contas

Conselho de Administração
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BALANÇO – FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
euro
Fundos Próprios e Passivo

Notas

31-12-2008

31-12-2007

FUNDOS PRÓPR IOS
Património

29.930.000

29.930.000

Reservas:
Doações
Reservas decorrentes da transferência de activos
Resultados transitados

640.685

425.766

56.015.159

56.015.159

(58.653.473)

(59.496.971)

Resultado líquido do exercício

2.2

1.717.547

2.944.495

Total dos Fundos Próprios

2.32

29.649.918

29.818.449

21.568.247

20.488.203

21.568.247

20.488.203

PASSIVO
Provisões para riscos e encargos
Dívidas a terceiros - Curto prazo:
Adiantamento de clientes, utentes e Inst. MS

526.233

23.239

13.769.612

18.476.873

Fornecedores - Facturas em recepção e conferência

3.618.218

4.116.452

Fornecedores de imobilizado, c/c

1.454.121

522.581

Estado e outros entes públicos

1.975.764

2.143.317

Fornecedores, c/c

Outros credores

2.2

5.355.389

12.333.661

26.699.337

37.616.123

24.542.659

23.660.868

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Acréscimos de custos
Proveitos diferidos

Total do Passivo
Total dos fundos próprios e do passivo

3.880.133

5.683.233

28.422.792

29.344.101

76.690.376

87.448.427

106.340.294

117.266.876

O anexo faz parte integrante do mapa apresentado, para o trimestre findo em 31 de Dezembro de 2008.

Técnico Oficial de Contas

Conselho de Administração
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
euro
Var
Desmonstração dos Resultados

Notas

31-12-2008

31-12-2007

Abs.

%

Custos e Perdas:
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas
Matérias de consumo

2.33

29.160.896

27.605.787

2.39.1

25.199.646
68.408.298

Remunerações
Encargos sociais

Fornecimentos e serviços externos
Custos com o pessoal

Pensões

1.555.108

6%

25.878.329

(678.683)

(3%)

63.907.725

4.500.572

7%

57.965.400

54.571.101

3.394.299

6%

10.442.898

9.336.625

1.106.273

12%

-

-

10.442.898

-

9.336.625

1.106.273

Amortizações do Exercício

4.616.840

4.956.415

(339.575)

(7%)

Provisões do Exercício

1.630.835

699.282

931.553

133%

Outros

Outros custos e perdas operacionais

12%

50.998

61.290

(10.292)

(17%)

(A)

129.067.512

123.108.828

5.958.684

5%

12.683

56.568

(43.885)

(78%)

(C)

129.080.195

123.165.396

5.914.800

5%

1.571.591

1.234.875

336.716

27%

(E)

130.651.787

124.400.271

6.251.516

5%

1.717.547

2.944.495

(1.226.947)

(42%)

132.369.334

127.344.765

5.024.569

4%

(100%)

Custos e Perdas Financeiras

Custos e Perdas Extraordinárias

Resultado Líquido do Exercício

2.2
Total

Proveitos e Ganhos:
Vendas e prestações de serviços
Vendas

-

Prestações de serviços

2.2, 2.39.2

Proveitos suplementares
Transferências e Subsídios Correntes Obtidos

2.2

1.197

(1.197)

118.299.371

76.137.295

42.162.075

55%

1.050.658

1.902.494

(851.837)

(45%)

95.329

38.264.179

(38.168.850)

(100%)

451.166

277.845

173.321

62%

(B)

119.896.524

116.583.011

3.313.513

3%

1.442.156

1.953.229

(511.073)

(26%)

(D)

121.338.680

118.536.240

2.802.440

2%

Outros proveitos e ganhos operacionais

Proveitos e ganhos financeiros

Proveitos e ganhos extraordinários

2.2
(F)

11.030.654

8.808.525

2.222.129

25%

132.369.334

127.344.765

5.024.569

4%

(9.170.989)

(6.525.817)

(2.645.172)

(41%)

1.429.473

1.896.661

(467.188)

(25%)

(7.741.515)

(4.629.156)

(3.112.359)

(67%)

Resultados:
Resultados Operacionais (B) - (A)
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)
Resultados Correntes (D) - (C)
Resultados Extraordinários (F-D) - (E-C)
Resultados Líquido do Exercício (F) - (E)

2.2

9.459.062

7.573.650

1.885.412

25%

1.717.547

2.944.495

(1.226.947)

(42%)

O anexo faz parte integrante do mapa apresentado, para o trimestre findo em 31 de Dezembro de 2008.
Técnico Oficial de Contas

Conselho de Administração
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO DIRECTO)
euro
Demonstração d e fluxos de caixa

No tas

31-12-2008

31-12-2007

ACTIVIDADES OPERACIONAS
Recebim entos de clientes

2.2

99.954.023

Subsídios à actividade

66.030.632

95.329

38.264.179

Pagamento a fornecedores

(57.678.337)

(56.344.554)

Pagamentos ao pessoal

(67.390.057)

(63.862.403)

(25.019.042)

(15.912.145)

Fluxos gerados pelas operações
Pagamento/recebimento de imposto sobre rendimento
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional
Fluxos gerados antes de rúbricas extraordinárias
Fluxos das actividades operacionais (1)

3.777

(61.290)

1.994.922

1.110.755

1.998.699

1.049.466

(23.020.343)

(14.862.679)

1.566.208

1.919.927

1.566.208

1.919.927

(3.086.931)

(4.076.733)

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebim entos provenientes de:
Juros e proveitos similares
Pagamentos respeitantes a:
Imobilizações corpóreas
Imobilizações em curso

-

Fluxos da actividade de investimento (2)

-

(3.086.931)

(4.076.733)

(1.520.723)

(2.156.806)

145.110

1.828.536

145.110

1.828.536

(24.395.956)

(15.190.949)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebim entos respeitantes a:
Subsídios de investimento
Fluxo das actividades de financiamento (3)

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do periodo

26.137.664

41.328.613

1.741.708

26.137.664

Caixa e seus equivalentes no fim do periodo
O anexo faz parte integrante do mapa apresentado, para o trimestre findo em 31 de Dezembro de 2008.
Técnico Oficial de Contas

Conselho de Administração
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL (ÓPTICA ECONÓMICA) – CUSTOS
euro
Orçamento Económico
Custos:

Notas

31-12-2008
Orçamento

CUSTOS DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS
Produtos farmacêuticos
Material de consumo clínico
Produtos alim entares
Material de consumo hoteleiro
Material de consumo administrativo
Material de conservação e reparação
2.33

Execução

Desvio abs.

Desvio %

20.678.357
6.992.248

21.453.522
6.637.600

775.165
(354.648)

4%
(5%)

1.941
394.036

2.239
400.895

298
6.858

0%
2%

523.960
119.477

517.552
149.089

(6.408)
29.612

(1%)
25%

28.710.019

29.160.896

450.877

2%

481.361
11.682.016
11.602.827

578.361
12.208.571
12.412.714

97.001
526.555
809.887

20%
5%
7%

23.766.204

25.199.646

1.433.442

6%

FORNECIMENTOS E SERVIÇ OS EXTERNOS
Transportes de doentes
Trabalhos executados no exterior
Fornecimentos e serviços
2.39.1
CUSTOS COM PESSOAL
478.536

479.596

1.060

0%

Ordenados e salários

Rem unerações dos Orgãos sociais

37.413.563

39.050.306

1.636.743

4%

Rem unerações adicionais

10.652.793

11.557.398

904.605

8%

Subsídios de férias e natal

6.544.441

6.878.100

333.659

5%

Encargos sobre as remunerações

9.380.791

9.785.531

404.740

4%

149.187

108.945

(40.242)

(27%)

Seguros de acidente
Outros custos com o pessoal

355.973

548.422

192.449

54%

64.975.283

68.408.298

3.433.014

5%

Outros custos operacionais
Amortizações do Imob. corp. e incorp.

71.500
4.993.292

50.998
4.616.840

(20.502)
(376.453)

(29%)
(8%)

Provisões

100.000
5.164.792

1.630.835
6.298.673

1.530.835
1.133.880

1531%
22%

4.889

10.572

5.683

116%

24
87

392
1.719

368
1.632

1509%
1882%

5.000

12.683

7.683

154%

123.380
128.915
21.390
6.044
358.445
65.543
703.717

98.916
458.447
6.462
33.100
964.417
10.251
1.571.591

(24.464)
329.531
(14.928)
27.055
605.972
(55.292)
867.874

(20%)
256%
(70%)
448%
169%
(84%)
123%

123.325.015

130.651.787

7.326.771

6%

CUSTOS FINANCEIROS
Juros e custos similares
Diferenças de câmbio desfavoráveis
Outros
CUSTOS EXTRAORDINÁRIOS
Dívidas incobráveis
Perdas em existências
Perdas em imobilizações
Multas e penalidades
Correcções a exercícios anteriores
Outros custos extraordinários

Total dos Custos

O anexo faz parte integrante do mapa apresentado, para o trimestre findo em 31 de Dezembro de 2008.
Técnico Oficial de Contas

C onselho de Administração
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL (ÓPTICA ECONÓMICA) – PROVEITOS
euro
Orçamento Económico
Proveitos:
VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Vendas
Internamento
Consulta
Urgência
Bloco Operatório - Cirurgia Ambulatória
Hospital de dia
Meios Complementares diag. e terap.
Taxas moderadoras
Outras Prestações Serviços Saúde
Outras prestações de serviços

Notas
Orçamento

2.39.2
PROVEITOS SUPLEMENTARES
Venda de energia
Exploração privada instalações - Rendas
Não especif. inerentes valor acrescentad
Outros
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO
Serviços e Fundos Autónomos - IGIF

3.411.891
1.084.463
317.122
32.081
568.895
1.467.797
108.314.604
115.196.853

4.098.631
1.285.338
1.599.409
193.633
44.672
1.944.098
1.498.179
107.540.015
95.396
118.299.371

61.119
247.717

PROVEITOS EXTRAORDINÁRIOS
Recuperação de dívidas
Ganhos em existências
Ganhos em imobilizações
Reduções em amort. e prov.
Benefícios de penalidades contratuais
Correcções a exercícios anteriores
Outros proveitos extraordinários

Total dos Proveitos

-

Desvio %
-

686.740
200.875
1.282.287
193.633
12.592
1.375.202
30.381
(774.589)
95.396
3.102.518

20%
19%
404%
100%
39%
242%
2%
(1%)
100%
3%

0
386.385
24.625
639.647
1.050.658

(61.119)
138.668
24.625
512.484
614.658

(100%)
56%
100%
403%
141%

95.329
95.329

95.329
95.329

100%
100%

208.048
208.048

451.166
451.166

243.119
243.119

117%
117%

1.592.436
1.592.436

1.442.156
1.442.156

(150.280)
(150.280)

(9%)
(9%)

-

-

127.164
436.000
-

OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS
Reembolsos diversos
PROVEITOS FINANCEIROS
Outros juros e proveitos similares

31-12-2008
Execução
Desvio abs.

274.558

-

-

9.613
5.408.951
2.451.645
8.144.768

493.098
13.750
389.341
8.106
1.912.295
8.214.063
11.030.654

218.540
13.750
389.341
(1.507)
(3.496.656)
5.762.418
2.885.885

80%
100%
100%
(16%)
(65%)
235%
35%

125.578.105

132.369.334

6.791.229

5%

-

O anexo faz parte integrante do mapa apresentado, para o trimestre findo em 31 de Dezembro de 2008.
Técnico Oficial de Contas

Conselho de Administração
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida pelo Plano Oficial de Contabilidade do Ministério da Saúde, e
aquelas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis à ULSM ou a sua apresentação não é relevante para a
leitura das demonstrações financeiras.
Os montantes encontram-se expressos em Euro (€).

1. NOTA INTRODUTÓRIA

1.1 IDENTIFICAÇÃO
A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. (“ULSM” ou “Empresa”) é uma entidade pública empresarial constituída em 2005,
que veio suceder à entidade que, com a mesma designação de ULSM, assumia a forma jurídica de sociedade anónima de capitais
exclusivamente públicos, constituída em 2002. A ULSM, SA, por sua vez, resultou da transformação da anterior entidade, concretizada
com a passagem do sector público administrativo para o sector empresarial do Estado.
A ULSM tem por objecto principal a prestação de cuidados de saúde à população, designadamente aos beneficiários do Serviço
Nacional de Saúde e aos beneficiários dos subsistemas de saúde, ou de entidades externas que com ele contratualizem a prestação de
cuidados de saúde, e a todos os cidadãos em geral.
Tem ainda por objecto desenvolver actividades de investigação, formação e ensino, sendo a sua participação na formação de
profissionais de saúde dependente da respectiva capacidade formativa, podendo ser objecto de contratos-programa em que se
definam as respectivas formas de financiamento.

1.2 LEGISLAÇÃO
Ver Governo da Sociedade

1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EFECTIVA
Ver Governo da Sociedade

1.4 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES
Ver Governo da Sociedade

1.5 RECURSOS HUMANOS
Ver Governo da Sociedade
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1.6 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA
•

No que diz respeito à organização contabilística, não existe manual de procedimentos contabilísticos sistematizado,
existindo no entanto um manual de procedimentos referente à certificação ISSO 9001:2000, contendo diversos
procedimentos de natureza contabilística e de controlo interno, bem como manuais de funcionamento do sistema
informático e instruções definidas centralmente pela ACSS.

•

Quanto aos documentos de suporte, existe arquivo em dossiers específicos para:

•

-

Facturas, notas de débito e crédito de fornecedores, arquivadas por ordem de numeração sequencial mensal de
diário atribuída pelo sistema informático

-

Facturas e notas de débito e crédito emitidas a clientes, arquivadas por ordem numeração sequencial mensal de
diário atribuída pelo sistema informático

-

Guias de receita com os respectivos recibos e autorizações de pagamento, por ordem de numeração sequencial
mensal de diário atribuída pelo sistema informático.

Relativamente aos sistemas informáticos utilizados, tratam-se de sistemas multi-posto, operados por 20 utilizadores,
denominados Gestão Integrada Administrativa e Financeira (GIAF), e Software de Gestão Integrada Hospitalar (SONHO),
nos quais estão integrados os seguintes módulos:

GIAF:
-

Contabilidade Geral e Analítica; (Tesouraria, Facturação, Compras, Consumos, Vencimentos)

-

Gestão Orçamental

-

Gestão de Terceiros

-

Gestão de Tesouraria (Caixa e Bancos)

-

Gestão de Imobilizado

-

Integração online de informação proveniente da Logística (compromissos e recepção de matérias e imobilizado)

-

Integração de informação de Recursos Humanos (vencimentos de profissionais dependentes e honorários de
profissionais independentes)

-

Integração de informação de Facturação.

SONHO:
-

Facturação.

•

Durante o exercício foram preparados Relatórios de Execução Orçamental com a periodicidade trimestral.

•

Não existe descentralização contabilística.
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2. NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

2.2 NÃO COMPARABILIDADE COM ANO ANTERIOR
Em 2008 registou-se alterações na forma financiamento do SNS, o Contrato Programa passou a ser capitacional. Foi remetido pela
ACSS uma Instrução Técnica, onde a ULSM classificou o valor capitacional previsto para 2008 em Prestações de Serviços. Em igual
período de 2007, o montante referente aos cuidados primários (38.133.581 €) encontrava-se reflectido em Transferência e Subsídios
Correntes Obtidos, afectando esta alteração a comparabilidade das rubricas respectivas.
Devido a alterações no enquadramento legal aplicável, durante o exercício de 2007 houve um “corte” materialmente relevante nas
responsabilidades com pensões, com impacto nos Proveitos extraordinários de 2.917.189 €. Em 2008 o impacto foi inverso ao de 2007
devido à tabela de mortalidade utilizada (TV88_90), com um impacto de 2.100.997 € no fundo patrimonial (Notas 2.31 e 2.32). O
estudo actuarial que quantificou as responsabilidades com pensões de reforma foi levado a cabo por uma entidade independente e
especializada.
Há ainda a registar a anulação de dívidas a pagar, por re-avaliação das perspectivas de exigibilidade, em função dos prazos previstos
para prescrição de dívidas. As anulações provocaram um impacto positivo nos Resultados extraordinários, de cerca de 3.700.000 € em
2007 e de 6.904.805 € em 2008 (Notas 2.38 e 2.39.4).

2.3 BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS CRITÉRIOS CONTABILÍSTICOS
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos
contabilísticos da ULSM, mantidos de acordo com princípios de contabilidade geralmente aceites em Portugal.
Os principais critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações financeiras foram os seguintes:

a) Imobilizações incorpóreas
As despesas de instalação (essencialmente as despesas com a constituição e os custos incorridos no processo de implementação da
Instituição) encontram-se registadas ao custo de aquisição e foram amortizadas pelo método das quotas constantes, durante um
período de três anos.

b) Imobilizações corpóreas
Relativamente à componente resultante da Inventariação e Avaliação das Imobilizações corpóreas, levada a cabo por entidade externa
especializada, e em conformidade com a legislação aplicável (Portaria nº 671/2000, de 17 de Abril – CIBE), as imobilizações corpóreas
encontram-se registadas de acordo com os seguintes critérios: (i) custo de aquisição, sempre que aplicável, (ii) pelo método
comparativo, (iii) pelo método do valor de mercado (atendendo à Portaria nº 553, de 3 de Junho), e (iv) componente residual
considerada com valor zero (ao abrigo do Artigo 31º da Portaria nº 671/2000, de 17 de Abril). Quanto às Imobilizações corpóreas
adquiridas posteriormente à referida Inventariação e Avaliação, as mesmas encontram-se registadas pelo custo de aquisição.
Os bens de domínio Público, propriedade do Estado, bens (Imóveis seguidamente expostos, abarcando os respectivos Terrenos,
Edifícios, e Arranjos exteriores) ao serviço dos cidadãos que apoiam a instituição na prestação dos seus serviços, não obstante o
previsto no Decreto-Lei nº 283/2002, não se encontravam registados nas Demonstrações Financeiras por imposição expressa da
Inspecção-Geral de Finanças no que se refere ao exercício económico de 2003 e ausência de informação quanto ao procedimento a
levar a cabo em 2004 e 2005. Considerando a recomendação constante do Parecer da Inspecção-Geral de Finanças, emitido a
06/07/2006, sobre o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras de 2005, procedeu a ULSM à relevação contabilística do
valor do universo dos imóveis de domínio público, com base na avaliação atempadamente assegurada pela ULSM (segundo o Método
do mercado para os Terrenos, e Método do custo para os Edifícios e Arranjos exteriores), efectuada por Empresa especializada e
independente.
As ofertas de imobilizado foram registadas pelo valor de mercado.
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As vidas úteis estimadas pela referida Empresa especializada, para os Edifícios e respectivos “Arranjos Exteriores”, foram as seguintes:

Vida útil (anos)
Edifício

Arranjos ext.

Hospital Pedro Hispano

45

22

Centro Saúde Leça da Palmeira

47

23

Unidade Saúde Familiar de Angeiras

17

12

Unidade Saúde Familiar de Sta. Cruz do Bispo

22

n.a.

Centro Saúde Sra. H ora

42

17

Centro Saúde S. Mamede Infesta

45

22

Edifício Rua Roberto Ivens

2

n.a.

Rua Carlos Carvalho nº 5 e 7

12

n.a.

Rua Carlos Carvalho nº 9 - Armazém e arranjos exteriores

12

12

Rua Carlos Carvalho nº 9 - Habitação

17

n.a.

Rua Carlos Carvalho nº 11 e 13

14

13

Rua Carlos Carvalho nº 15

7

7

Rua Roberto Ivens nº 1090 e 11 - Armazém

17

n.a.

Rua Roberto Ivens nº 1090 e 11 - Escritório

27

n.a.

As amortizações são calculadas, nos termos da Portaria nº 671/2000, de 17 de Abril (Instruções regulamentares de Cadastro e
inventário dos bens do Estado – CIBE), pelo método das quotas constantes por duodécimos, de acordo com as seguintes vidas úteis
(médias) estimadas:

Descrição
Bens públicos, edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo e informático
Outras imobilizações

Vida útil (anos)
20 a 80
3a8
8
4a8
3a8
4a8

c) Existências
As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, utilizando-se como método de custeio
o custo médio.

d) Especialização do exercício
A Empresa regista os seus proveitos e custos de acordo com o princípio da especialização de exercícios pelo qual esses proveitos e
custos são reconhecidos à medida em que são gerados, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas as
correspondentes receitas e despesas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes proveitos e custos
gerados são registados nas rubricas “Acréscimos e diferimentos” (Nota 2.39.2).

e) Subsídios
Os subsídios atribuídos à ULSM, no âmbito de projectos de investimento, são registados, como proveitos diferidos, na rubrica de
acréscimos e diferimentos, e reconhecidos na demonstração de resultados proporcionalmente às amortizações das imobilizações
corpóreas subsidiadas (Nota 2.39.3).
Quanto aos subsídios atribuídos relacionados com a actividade corrente, são registados directamente em proveitos do exercício em
subsídios à exploração.
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f) Pensões
Nos termos da legislação aplicável, a ULSM assume uma parte das responsabilidades com pensões de reforma, relativas a seus
profissionais, quanto ao período em que os seus colaboradores descontaram para as Misericórdias.
Para cobrir essa responsabilidade, em 2006 a ULSM constituiu uma provisão, pelas responsabilidades com serviços passados.
A fim de estimar as suas responsabilidades pelo pagamento das referidas prestações a ULSM segue o procedimento de obter
anualmente cálculos actuariais das mesmas, reavaliando a necessidade de provisões, de modo a cobrir as suas responsabilidades.
O pagamento das pensões concretiza-se através da utilização das provisões constituídas, e o reforço concretiza-se através da rubrica
respectiva de custos com o pessoal.

2.6 COMENTÁRIO ÀS CONTAS DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS
Os valores de Imobilizações Incorpóreas constantes nas demonstrações financeiras resultam de despesas de instalação, que se
encontram totalmente amortizadas à data de encerramento do exercício.

R EL ATÓR IO E C ON TAS ULSM 200 8 | 70

R E L A T Ó R I O D E GES T Ã O E DE M O NS T R AÇ Õ ES F I N A NC E I R AS

2.7 MOVIMENTO DO ACTIVO IMOBILIZADO
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, o movimento ocorrido nas Imobilizações incorpóreas, corpóreas e em curso e
correspondentes amortizações acumuladas, foi como segue:
ACTIVO BRUTO
Rubricas

Reavaliação/
Ajustamento

Aumentos

Alienações

Transferências e
Abates

8.551.100

-

-

-

-

8.551.100

41.562.800

-

-

-

-

41.562.800

Saldo Inicial

Saldo Final

Imobilizações de domínio público:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios
Outras construções e infra-estruturas

-

-

-

-

50.113.900

-

-

-

-

-

50.113.900

-

172.344

-

-

-

-

172.344

172.344

-

-

-

-

172.344

-

Imobilizações Incorpóreas:
Despesas de Instalação

Imobilizações Corpóreas:
Edifícios e Outras Construções
Equipamento básico
Médico-cirúrgico
De Imagiologia

-

782.843

-

-

893.348

-

(87.503)

7.058.105

4.851.996

-

590.715

-

(19.950)

5.422.761

10.108.049

-

165.075

-

(51.498)

10.221.625

20.823.445

884.699

-

6.212

-

(9.072)

881.839

2.463.624

-

89.142

-

(2.515)

2.550.251

De Desinfecção e Esterilização

416.332

-

8.116

-

(2.480)

421.969

De Hotelaria

635.238

-

3.477

-

(722)

637.992

Outros

657.662

-

30.611

-

(1.266)

687.007

Equipamento de Transporte

548.743

-

-

-

Ferramentas e Utensílios

279.465

-

42.759

-

-

Eq. Admn. e Informático

6.117.807

-

1.170.553

-

1.969

7.290.329

Equipamento Administrativo

1.740.728

-

76.772

-

(6.219)

1.811.281

Hardware

3.506.182

-

1.055.896

-

(1.976)

De Laboratório
Mobiliário Hospitalar

-

548.743
322.224

4.560.102

Software

870.896

-

37.885

-

Outras Imobilizações Corpóreas

218.398

-

27.633

-

10.164

-

815.707

-

(10.164)

815.707

33.467.437

-

3.732.844

-

(95.698)

37.104.584

83.753.681

-

3.732.844

-

(95.698)

87.390.828

Imobilizações em Curso

Total

6.275.262
20.017.600

10.164

-

918.945

246.031

As adições de imobilizado com valor mais significativo, ao nível do equipamento administrativo e informático, respeitam
essencialmente a Infra-Estruturas para sistema de informação do serviço de Urgência e renovação de centro de dados e de infraestruturas tecnológicas.
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AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES
Rubricas
Imobilizações de domínio público:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios
Outras construções e infra-estruturas

Saldo Inicial

Reforço

Regularizações

Saldo Final

-

-

-

-

5.082.445

1.013.228

-

5.082.445

Imobilizações Incorpóreas:
Despesas de Instalação

1.013.228

172.344
172.344

Imobilizações Corpóreas:
Edifícios e Outras Construções
Equipamento básico

-

1.127.568
12.951.712

6.095.674
6.095.674

-

246.608
2.343.223

172.344
172.344

(83.026)

1.374.176
15.211.909

Médico-cirúrgico

2.362.877

681.391

(21.786)

3.022.482

De Imagiologia

6.989.195

1.169.119

(48.393)

8.109.920

De Laboratório

816.110

26.774

(8.622)

834.261

1.560.418

281.452

(2.184)

1.839.686

De Desinfecção e Esterilização

237.177

50.497

(500)

287.174

De Hotelaria

449.319

72.803

(544)

521.578

Outros

536.616

61.189

(996)

596.809

439.973
217.639
4.954.870

52.814
27.262
907.929

(6.843)

492.787
244.900
5.855.956

Equipamento Administrativo

1.261.569

183.015

(4.783)

1.439.802

Equipamento Informático

3.693.300

724.913

(2.060)

4.416.153

109.725
19.801.485

25.776
3.603.611

(89.868)

135.501
23.315.229

25.056.274

4.616.840

(89.868)

29.583.247

Mobiliário Hospitalar

Equipamento de Transporte
Ferramentas e Utensílios
Eq. Admn. e Informático

Outras Imobilizações Corpóreas

Total

-

-

2.23 DÍVIDAS DE COBRANÇA DUVIDOSA
A rubrica de “Clientes e utentes de cobrança duvidosa” apresenta um montante de € 3.419.518 (Nota 2.31).
Movimento extra-contabilístico de transferência da rubrica 211 para 218 no valor de 1.306.361 €.

2.31 MOVIMENTO OCORRIDO NAS PROVISÕES
Durante 2008, o movimento verificado nas rubricas de provisões foi como segue:

Descrição

Saldo Inicial

Aumento

Redução
(Nota 2.38)

Saldo Final

Prov. Créd. cobrança duvidosa (Nota 23)
Prov. Outros riscos e encargos
Prov. Depreciação de existências

2.113.635
20.488.203
86.932

1.305.883
2.401.387
41.318

1.321.343
10.918

3.419.518
21.568.247
117.333

Total

22.688.770

3.748.588

1.332.261

25.105.097

Provisões para créditos de cobrança duvidosa: a contabilização destas provisões resultou do apuramento de montantes reclamados
judicialmente e análise da estrutura etária dos saldos devedores de Clientes (Nota 2.23) e Outros devedores. Conforme enunciado no
POCMS (versão explicada), as provisões de cobrança duvidosa representam perdas prováveis em activos, pelo que se afiguram como
valores a deduzir ao Activo.
Provisões para riscos e encargos: dizem respeito à relevação contabilística das responsabilidades com pensões de reforma, a
processos judiciais intentados contra a ULSM, a contingência de quotas dos Serviços Sociais do Ministério da Saúde, a facturação de
medicamentos efectuada a Estabelecimentos Prisionais.
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Em detalhe, quanto às Provisões para outros riscos e encargos, a evolução foi a seguinte:
Descrição

Saldo Inicial

Aumento

Redução
(Nota 2.38)

Saldo Final

Prov. Outros riscos e encargos
Acções judiciais intentadas contra a ULSM

1.363.295

Contingência quotas SSMS
Facturação de Medicamentos a Estab. Prisionais
Pensões

93.461

86.112

-

373.640

-

18.665.156

-

1.456.756

373.640

2.117.753

947.703

86.112
19.835.206

Coima

-

43.093

-

FEDER

-

29.163

-

29.163

Medicina H iperbárica

-

117.916

-

117.916

Total

20.488.203

2.401.387

1.321.343

43.093

21.568.247

Tratando-se de um grupo fechado, é expectável um decréscimo no valor das responsabilidades com pensões uma vez que o mesmo
vai transitando para o grupo dos pensionistas, não sendo esta saída compensada por entradas de activos.
As recentes alterações legislativas nomeadamente a introdução do Decreto-Lei 187/2007 e Lei nº 52/2007, trouxeram alterações
significativas à fórmula de cálculo das pensões da CGA e dada a natureza complementar/quota-parte do plano de benefícios da ULSM,
constatando-se por esse facto, uma redução significativa das pensões expectáveis a suportar pela CGA e, concomitantemente, pela
USLM.
A quantificação das responsabilidades com pensões de reforma foi efectuada por entidade independente e especializada em cálculo
actuarial. Os pressupostos que essa entidade considerou adequados, para o cenário mais provável, foram os seguintes:

Descrição

Referencial

Pressupostos macroeconómicos (médio prazo)
Taxa de aumento real do PIB
Inflacção
Custo da dívida pública (Taxa de actualização das Pensões)

Pressupostos actuariais
Tabela de Mortalidade
Tabela de Invalidez
Tabela de Turnover
Taxa de Crescimento real Salarial
Taxa de Crescimento real Pensões
Idade Normal da Reforma
Número de Pagamentos do Benefício
% do Último Salário Ilíquido

Mais provável

1,75%
2,25%
4,30%

TV88_90
EKV80
PCR

100,00%
100,00%
0,00%
0,75%
1,75%
65
14
90,00%

Não existe Fundo constituído, especificamente para cobrir as responsabilidades com pensões de reforma. Contudo, pelo
enquadramento da ULSM no sector público, considerou-se que, para efeitos de actualização das pensões, a referência deveria ser a
taxa do custo da dívida pública Portuguesa a médio prazo, já que é esse o custo de financiamento implícito da ULSM, por ser uma EPE.

Provisões para depreciação de existências: resultam de análise de rotação de stocks e correspondente apuramento de existências sem
rotação há mais de 24 meses.

R EL ATÓR IO E C ON TAS ULSM 200 8 | 73

R E L A T Ó R I O D E GES T Ã O E DE M O NS T R AÇ Õ ES F I N A NC E I R AS

2.32 VARIAÇÃO NAS CONTAS DE FUNDOS PRÓPRIOS
O movimento ocorrido nas rubricas de fundo patrimonial durante o exercício, foi como segue:
Descrição
Patrim ónio
Reservas:

Saldo Inicial

Aum entos

Diminuições

Transf.

-

-

-

425.766
56.015.159
(59.496.971)
2.944.495

214.919
1.717.547

(2.100.997)
-

2.944.495
(2.944.495)

640.685
56.015.159
(58.653.473)
1.717.547

29.818.449

1.932.466

(2.100.997)

-

29.649.918

29.930.000

Reserva decorrente da transferência de activos
Reserva Doacções Eq. Imobilizado

Resultados Transitados
Resultado Líquido
Total FUNDOS PRÓP RIOS

Saldo Final
29.930.000

O Património da Empresa corresponde ao seu Capital Estatutário, subscrito com base no Decreto-Lei nº 283/2002, e encontra-se
inteiramente realizado desde 2003.
Reserva decorrente da transferência de activos: Em conformidade parcial com o nº 3 do Artigo 7º do Decreto-Lei nº 283/2002, de 10
de Dezembro, a Reserva decorrente da transferência de activos diz respeito à integração do Imobilizado (móvel e imóvel) avaliado por
entidade independente. O aumento dos Fundos Próprios reflectiu-se em Reservas, por não ter ainda ocorrido a deliberação de
aumento do Capital Estatutário.
Reserva Doações Equipamento Imobilizado: em conformidade com o descrito na Directriz Contabilística 02/91 da CNC, a Reserva de
Doações de Equipamento Imobilizado diz respeito à relevação do Imobilizado doado à ULSM por diversas entidades.
Resultados Transitados: durante 2008, procedeu-se à transferência do resultado do exercício anterior, de acordo com a aplicação de
resultados deliberada em Assembleia-Geral.

2.33 CUSTO DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS
Sob o sistema de inventário permanente, o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas em 2008, pode ser ilustrado
do seguinte modo:
Mat. Primas, Subsidiárias e de Consumo
Existências iniciais
Compras
Regularização de existências (Nota 2.38)
Existências finais

2.758.898
28.292.996
34.652
1.925.650

CMVMC

29. 160.896

2.35 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
As Vendas e Prestações de Serviços facturadas até 31 de Dezembro de 2008, foram como segue:
Descrição
Prestação de Serviços
Internam ento e Cirurgia de Ambulatório
Consulta
Urgência
Hospital de Dia
Meios com p. diagnóstico e terapêutica
Taxas m oderadoras
Outras Prestações Serviços Saúde
Outras prestações de serviços

Vendas
TOTAL

2008

2007

Var.Abs.

4.292.264
1.285.338
1.599.409
44.672
1.944.098
1.498.179
107.540.015
95.396

34.866.786
14.436.333
10.051.836
1.216.118
1.893.784
1.391.257
11.841.136
440.046

(30.574.522)
(13.150.995)
(8.452.427)
(1.171.446)
50.314
106.921
95.698.879
(344.650)

118.299.371

76.137.295

42.162.075

55%

1.197

(1.197)

(100%)

76.138.492

42.160.878

55%

118.299.371

Var. %

(88%)
(91%)
(84%)
(96%)
3%
8%
808%
(78%)

Em Outras Prestações de Serviços de Saúde, o aumento e alteração verificada na rubrica está essencialmente relacionado com as
alterações do Contrato Programa.

R EL ATÓR IO E C ON TAS ULSM 200 8 | 74

R E L A T Ó R I O D E GES T Ã O E DE M O NS T R AÇ Õ ES F I N A NC E I R AS

2.37 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS
Os resultados financeiros têm a seguinte composição:
Descrição

2008

2007

Custos e perdas:
Juros suportados
Diferenças de câmbio desfavoráveis
Outros custos e perdas financeiros
Total Custos e Perdas
Resultados financeiros
Total

10.572
392
1.719
12.683
1.429.473
1.442.156

55.311
276
981
56.568
1.896.661
1.953.229

Proveitos e ganhos:
Juros obtidos
Diferenças de câmbio favoráveis
Descontos de pronto pagam ento
Total Proveitos e Ganhos

853.345
972
587.839
1.442.156

1.321.863
370
630.995
1.953.229

2.38 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS
Os resultados extraordinários têm a seguinte composição:

Descrição

2008

2007

Custos e perdas:
Dívidas incobráveis
Perdas em existências (Nota 2.33)
Perdas em Imobilizações
Multas e penalidades
Correcções a exercícios anteriores
Encontro de contas com o SNS
Outros
Total Custos e Perdas
Resultados extraordinários
Total

10.251
1.571.591
9.459.062
11.030.654

216.505
226.219
37.536
10.606
628.995
106.456
8.558
1.234.875
7.573.650
8.808.525

Proveitos e ganhos:
Ganhos em existências (Nota 2.33)
Ganhos em Im obilizações
Benefícios e penalidades contratuais
Reduções de Amortizações e Provisões (Nota 2.31)
Correcções a exercícios anteriores
Subsídios ao Investimento
Encontro de contas com o SNS
Outros
Total Proveitos e Ganhos

493.098
13.750
8.106
389.341
1.912.295
1.214.033
7.000.031
11.030.654

195.473
38.374
6.844
2.971.458
3.850.920
1.723.354
1.452
20.650
8.808.525

98.916
458.447
6.462
33.100
964.417
-
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2.39 OUTRAS INFORMAÇÕES
2.39.1 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
O saldo com o Estado e outros entes públicos, em 31 de Dezembro de 2008, tinha a seguinte composição:

Estado e Outros Entes Públicos
Saldos devedores
Retenção na fonte de IRC - Proveitos Financeiros (Juros)
Retenção na fonte de IRC - Rendimentos Prediais
Pagamento Especial por Conta
Total Saldos devedores

194.116
4.378
250.000
448.494

Saldos credores
Retenção na fonte de IRS
Imposto sobre o Valor Acrescentado
Restantes Impostos
Contribuições para a Segurança Social
Total Saldos credores

823.667
32.588
124
1.119.384
1.975.764
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2.39.2 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Em 31 de Dezembro de 2008, os saldos de Acréscimos e diferimentos, tinham a seguinte composição:

Acréscim os de proveitos
Juros de depósitos
Rappel

14.813
1.016.487

Outros acréscimos de proveitos
Internato Médico
Facturas anuladas com procedimentos cateterismos
Incentivos Institucionais CP 2008
Especialização Re-Facturação SUCH (Set a Dez 2008)
Especialização NC004043
Especialização Rendas Soltrafego 2008

507.035
30.339
1.617.635
319.216
19.093
16.220
----------------

Total

3.540.838

Custos diferidos
Outros custos diferidos

179.280
-------------

Total

179.280

Acréscim os de custos
Encargos com férias e subsídio de férias

8.609.772

Horas extraordinárias

821.051

Horas suplementares

429.913

Especialização de Incentivos

742.934

Especialização de Honorários de Prof. Independentes

350.336

Especialização de encargos com Meios Com pl. Diagnóstico

9.923.528

Especialização de encargos com Meios Com pl. Terapêutica

3.512.348

Proced. não relacionados com cateterismos em Facturas anuladas
Especialização correcção de facturação

103.819
48.958
------------------

Total

24.542.660

Proveitos diferidos
Subsídios ao investimento (Nota 2.39.3)

3.880.133
----------------

Total

3.880.133
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2.39.3 SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO
O movimento ocorrido ao nível dos Subsídios ao Investimento, durante 2008, é como segue:

Projecto

Invest.
Aprov.

Entidade

Construção da UCI
Certificação do Serviço de Hemoterapia
Triagem de Manchester
Certificação do Serviço de Anatomia Patológica
Acreditação aos Centros de Saúde (King's Fund)
Melhoria dos Proc de Triagem e Contentor. Res
Modernização da UCD Pneumológico
Substituição Equip Apoio Urgência
Desfibrilação autom. Externa
Dispositivos de Seg Anti-Queda
Sonho-Sam
Construção do CS Lavra
Melhoria das Condições Técnicas do SCIC
Melhoria das Condições Técnicas do SCIC
Reequipamento do BO Neurocirurgia
sinal EEG
Certificação do Serviço Esterilização
Criação da U Med Hiperbárica
Reequipamento do BO Ortopedia
Construção do CS Custoias
Construção do CS Leça da Palmeira
Rede Digital de Arquivo, Gestão e Distribuição de Imagens
Recuperação do Sistema de Pré-Tratamento de Efluentes Líquidos do Hospital
Pedro Hispano

01/06/2002 a 31/12/2003
01/06/2003 a 31/12/2004
01/01/2003 a 31/12/2004
01/06/2003 a 31/12/2004
01/08/2003 a 31/12/2004
01/10/2004 a 31/03/2005
01/07/2002 a 31/12/2004
01/06/2004 a 31/05/2005
01/06/2004 a 31/12/2005
01/03/2004 a 31/12/2004
01/12/2003 a 01/12/2004
01/01/2002 a 31/12/2003
01/01/2005 a 31/10/2005
01/01/2005 a 31/10/2006
01-01-2007 a 31-12-2007
01/07/2005 a 30/05/2006
01/10/2004 a 31/12/2006
01/01/2005 a 31/12/2007
01/06/2004 a 30/06/2005
01-01-2005 a 30-06-2005

Saúde XXI
Saúde XXI
Saúde XXI
Saúde XXI
Saúde XXI
Saúde XXI
Saúde XXI
Saúde XXI
Saúde XXI
Saúde XXI
Saúde XXI
POR Norte
Saúde XXI
FC Gulbenkian
Saúde XXI
Saúde XXI
Saúde XXI
Saúde XXI
Saúde XXI
Saúde XXI

01-10-2005 a 31-12-2006

Saúde XXI

13.552

10.164

75%

Reestruturação e Equipamento da área de Exames Especiais da ULSM

01-03-2006 a 31-12-2007

Saúde XXI

1.241.707

620.854

50%

1.620.521
24.048
224.427
73.418
67.606
160.334
422.367
2.427.500
239.142
9.892
281.733
1.177.320
573.667
573.667
498.427
180.285
399.083
1.079.532
48.564
1.483.150

Subsídio

%
Financiam.

Período

1.215.391
18.036
168.320
55.064
50.704
120.251
316.775
1.820.625
179.357
7.419
211.300
882.990
430.250
143.415
373.821
135.214
299.312
809.649
36.423
1.112.363

75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
25%
75%
75%
75%
75%
75%
0%
0%
75%

Melhoria das condições de Internamento do Dep. Medicina

01-04-2006 a 31-12-2006

Saúde XXI

70.352

52.764

75%

Reestruturação e Equipamento do Equipamento de Anestesia do BO ULSM

01-04-2006 a 31-12-2007

Saúde XXI

706.042

353.021

50%

Reestruturação da Unidade e Substituição do Equipamento de Neonatologia da
ULSM para melhoria na prestação de cuidados perinatais

01-06-2006 a 30-06-2007

Saúde XXI

429.682

322.262

75%

Adequação Física do CDP
Implementação de um Novo Tratamento de Ulceras Venosas
Criação de Rede de Cuidados Continuados
Plano de Formação 2008

01-08-2006 a 31-08-2007
01-11-2006 a 30-11-2006
01-01-2008 a 31-12-2009

Saúde XXI
ARSNorte
ARSNorte
POPH

228.125
10.172
702.865,41
113.298,37

171.094
7.629
702.865
84.973,78

75%
75%
100%
75%

14.506.813

10.712.304

74%
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Projecto

Movimento dos Proveitos Diferidos
Proj. Contab.
Reconh.Prov.Ano
Nota 38.2

2007

Construção da UCI
Certificação do Serviço de Hemoterapia
Triagem de Manchester
Certificação do Serviço de Anatomia Patológica
Acreditação aos Centros de Saúde (King's Fund)
Melhoria dos Proc de Triagem e Contentor. Res
Modernização da UCD Pneumológico
Substituição Equip Apoio Urgência
Desfibrilação autom. Externa
Dispositivos de Seg Anti-Queda
SINUS / SAM
Sonho-Sam
Construção do CS Lavra
Melhoria das Condições Técnicas do SCIC
Melhoria das Condições Técnicas do SCIC
Reequipamento do BO Neurocirurgia
sinal EEG
Certificação do Serviço Esterilização
Criação da U Med Hiperbárica
Reequipamento do BO Ortopedia
Construção do CS Custoias
Construção do CS Leça da Palmeira
Rede Digital de Arquivo, Gestão e Distribuição de Imagens
Recuperação do Sistema de Pré-Tratamento de Efluentes Líquidos do
Hospital Pedro Hispano
Reestruturação e Equipamento da área de Exames Especiais da
ULSM
Melhoria das condições de Internamento do Dep. Medicina
Reestruturação e Equipamento do Equipamento de Anestesia do BO
ULSM
Reestruturação da Unidade e Substituição do Equipamento de
Neonatologia da ULSM para melhoria na prestação de cuidados
perinatais
Adequação Física do CDP
Implementação de um Novo Tratamento de Ulceras Venosas
Criação de Rede de Cuidados Continuados
Plano de Formação 2008

533.479
(1.015)
11.258
301
7.738
73.434
88.244
655.039
78.734
3.525
(23.098)
30.967
629.379
191.526
64.065
320.371
89.056
164.073
561.964
20.813
297.206

1.369
-

(136.523)
(354)
(6.241)
(98)
(2.375)
(14.925)
(34.799)
(302.353)
(7.494)
(881)
(3.608)
(39.760)
(56.296)
(18.765)
(53.438)
(23.079)
(30.065)
(5.203)
(215.531)

Reg.

2008
Nota 39.2

23.098
(561.964)
-

396.957
(1)
5.017
203
5.362
58.509
53.446
352.686
71.240
2.644
27.359
589.619
135.230
45.299
266.933
65.977
134.008
15.610
81.675

9.474

-

(163)

-

9.311

540.605

-

(62.845)

(135.175)

342.586

27.992

-

(5.026)

-

22.967

287.701

-

(48.039)

-

239.663

267.047
168.117

-

(53.324)
(2.946)

-

213.723
165.171

4.645
580.590
-

90.826
84.974

(1.063)
(37.176)
(48.584)

(95.273)
-

3.582
538.967
36.390

5.683.233

-

(1.210.955)

-

3.880.133

2.39.4 DÍVIDA À ARS NORTE
No passivo das demonstrações financeiras da ULSM incluem-se saldos relativos à ARS Norte, essencialmente respeitantes a encargos
com Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica.
2007
Outros credores
Fornecedores
Acréscimos de custos

12.088.119

Variação
6.904.805

2008
5.183.314

3.224.966

3.224.966

13.435.876

13.435.876

28.748.961

21.844.156

A ULSM entende existirem impedimentos legais ao pagamento desse saldo, dada a impossibilidade de conferência desses encargos,
uma vez que não se encontra disponível para efeitos de conferência, o necessário suporte documental.
Esse impedimento legal resulta designadamente das obrigações de implementação de sistema de controlo interno, nos termos do
POCMS – Portaria nº 898/2000, de 28 de Setembro, bem como das obrigações previstas no Estatuto do Gestor Público – Decreto-Lei
nº 71/2007, de 27 de Março.
Ainda que não existissem esses impedimentos legais, idêntica posição seria assumida, pelos mais elementares princípios de controlo
interno aliados à boa gestão dos dinheiros públicos.
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A ULSM tem vindo a dirigir-se à ARS Norte, solicitando o suporte documental necessário para que seja possível desenvolver os
trabalhos de conferência, condição necessária para efeitos de pagamento.
A ARS Norte tem vindo a manifestar impossibilidade de envio dos documentos, devido às obrigações de arquivo constantes da
Portaria nº 835/91, de 16 de Agosto. Nos termos dessa Portaria, o prazo previsto para a conservação administrativa da generalidade
dos documentos em questão, varia entre 3 e 5 anos. O mesmo diploma prevê, nos termos do respectivo artigo 4º, que, após o fim do
prazo de conservação, os documentos sejam eliminados.
Assim, a ULSM entende que o passivo reflectido nas demonstrações financeiras, com antiguidade superior a 5 anos, tem vindo a
assumir uma natureza de passivo contingente, dada a impossibilidade de o liquidar, pelas razões acima mencionadas. De resto, é
também de sublinhar que a antiguidade dos débitos em questão se enquadrar no previsto no Decreto-Lei nº 218/99, de 15 de Junho
(que prevê a prescrição no prazo de 3 anos, cfr. artigo 3º), de acordo com Parecer jurídico de Advogado da ULSM.
Por essa razão, em 2007, procedeu-se à anulação de valores passivos dessa natureza, com antiguidade superior a 5 anos, o que se
traduziu num impacto de aproximadamente 3.700.000 € e em 2008 num impacto de aproximadamente de 6.904.805 € em proveitos
extraordinários.

2.39.5 REMUNERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL ÚNICO
Ver em Governo da Sociedade.
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS
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RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO
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Sempre a melhorar por si
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