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Sumário executivo 

A pandemia que está a assolar o mundo irá ter efeitos duradouros na sociedade portuguesa e na ULSM, 

em particular, e condicionará indubitavelmente a atividade da ULSM no ano 2021, tendo influência no triénio 

2021-2023. O ano 2021 é, a esta data, de grande incerteza, sendo certo que o impacto a todos os níveis, 

incluindo financeiro, é enorme e urge atenuar, pelo menos. 

A retoma da atividade assistencial, e ainda mais, a recuperação difícil e complicada do que ficou por fazer 

e que pode ter agravado o estado de saúde de muitas pessoas, é muito importante. Sabemos que foi grande 

o esforço, mas temos de continuar também com este esforço que não é menor e vai ser indispensável 

durante mais tempo. Já ninguém tem grandes dúvidas que a mortalidade por outras doenças, que não 

Covid 19, aumentou e provavelmente continuará a aumentar se nada for feito de forma mais rápida. Temos 

mais alguns recursos, mais alguns meios, e plena consciência do que é preciso fazer. E sobretudo, temos 

capacidade e qualidade para o fazer bem! Atingimos alguma maturidade em todo este tempo, não essa 

maturidade que se exprime nas criaturas por um estacionamento mental, sem que o espírito experimente 

mais uma instigação de curiosidade, o que também existe, mas uma maturidade que significa a 

responsabilidade de, sabendo, querer saber mais, e fazendo bem, querer fazer melhor. É isso que nos dá 

um alento de superação e de eternidade, nas palavras de Agustina Bessa Luís. 

Em 2020, procedemos a diversas adaptações da nossa estrutura para assegurarmos a todos os níveis a 

resposta à pandemia e a todas as outras situações, que nos possibilitou estar melhor preparados para 

enfrentar o ano 2021. Alargámos, em tempo recorde, a resposta de medicina intensiva, que foi essencial 

para dar resposta às necessidades, até toda a região Norte; criámos circuitos de urgência distintos, 

alargámos a resposta de TAC, com a colocação de um novo TAC no SU, reestruturámos a área Infanto-

Juvenil, adaptámos diversas áreas do hospital de forma a permitir a criação de zonas com pressão negativa, 

e resolvemos o problema da rampa de acesso ao hospital que condicionava o acesso pedonal dos nossos 

utentes. Também na área dos cuidados primários, fizemos intervenções importantes: reestruturámos o 

atendimento a situações urgentes (que engloba o SASU e a ADR – área de doentes respiratórios), numa 

única zona, com circuitos claramente distintos, num edifício integralmente dedicado. Esta “unidade” dispõe 

de profissionais específicos, o que além de permitir que todas as unidades fiquem “livres” de circuitos Covid 

19, tenham também os profissionais respetivos totalmente disponíveis. As instalações referidas permitiram 

aumentar de forma significativa a resposta, sempre que foi necessário. Nas unidades de saúde, existiram 

também alterações, em especial na USF Porta do Sol com o alargamento da área funcional, resolvendo um 

problema que existe desde a abertura da unidade. 

Todas estas iniciativas contaram mais uma vez com o apoio incondicional da Câmara Municipal de 

Matosinhos, não só na prossecução dos objetivos de satisfação das necessidades em saúde dos 

Matosinhenses, mas também como financiador ou facilitador na obtenção de financiamento junto da 

sociedade civil, e cedendo espaços ou edifícios. Sem este apoio, a ULSM agravaria ainda mais o seu 

subfinanciamento, já crónico, e com repercussões na sua sustentabilidade económico-financeira, para o 

qual o Conselho de Administração continuará a alertar as instituições tutelares. 

O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, nomeado para o triénio 2020-

2022, continuará a focar a sua atenção no acesso aos cuidados de saúde primários e hospitalares, na 

criação de valor na vida das pessoas, sempre na prossecução da excelência no desempenho clínico e 

financeiro. 
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1. Breve apresentação da ULSM 

 

Missão, Visão e Valores  

 

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) tem como missão promover a saúde com base na 

identificação das necessidades da comunidade, garantindo o acesso a cuidados de saúde integrados, 

preventivos, personalizados, humanizados, de excelência técnica, científica e relacional, ao longo de todo 

o ciclo vital, criando um forte sentido de vinculação e confiança nos colaboradores e nos utentes. 

 

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

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

 

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

princípios: valor primordial da vida e dignidade da pessoa humana; atitude de serviço; competência; 

eficiência; equidade; acessibilidade; integridade; qualidade, responsabilidade e não discriminação. 

 

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

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

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

do sistema de saúde. 

São atribuições da ULSM: 

 

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

b) Prestar cuidados diferenciados de saúde à população da área de influência da ULSM, e outras 

que a esta se dirijam; 

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

da autoridade de saúde do concelho de Matosinhos; 

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

integrada, consubstanciando um continuum de cuidados centrados na pessoa do utente; 

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

do sector, prevendo a celebração de acordos com as entidades competentes. 

 

 

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

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

b) Hospital Pedro Hispano – HPH. 
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Figura 1. Distribuição das Unidades Funcionais ACESM no Concelho de Matosinhos 

 

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

serviços transversais ao funcionamento da Instituição. O HPH situa-se em Matosinhos, junto ao eixo viário 

da via rápida (itinerário Porto - Viana do Castelo) e à Estrada da Circunvalação (via que estabelece a 

separação geográfica entre as cidades de Matosinhos e do Porto). 

O concelho de Matosinhos pertence à área metropolitana do Porto, sendo constituído por: União de 

freguesias de Lavra, Perafita e Santa Cruz do Bispo, União de freguesias de Matosinhos e Leça da 

Palmeira, União de freguesias de São Mamede de Infesta e Senhora da Hora e União de freguesias de 

Custóias, Guifões e Leça do Balio, com uma área total de cerca de 62,3 km2. 

A ULSM é responsável pela prestação de cuidados à população residente no concelho de Matosinhos, 

cerca de 175 mil habitantes. Em simultâneo, o HPH é hospital de referência direta para os utentes 

provenientes dos concelhos de Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Assim, no total, são 318 mil os utentes 

a quem a ULSM presta cuidados de saúde.   

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

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

Hora e S. Mamede de Infesta, constituindo-se por 11 Unidades de Saúde Familiares (USF), 3 Unidades de 

Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), e 4 Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC). 

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

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

de Atendimento a Situações Urgentes (SASU), o Atendimento a Doentes Respiratórios na Comunidade 
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(ADR-C) de Matosinhos e o Centro de Vacinação COVID-19 Matosinhos, garantindo a prestação de 

Cuidados de Saúde Primários à população do Concelho de Matosinhos. 

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

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

Psicologia, Psiquiatria, Serviço Social, Medicina Dentária, Ginecologia, Endocrinologia, internalização de 

MCDT realizados no ACES (análises, radiologia, espirometrias, entre outros), bem como equipas 

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

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

Quadro 1 - Unidades funcionais do ACESM 

 

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

de cuidados assistenciais diferenciados nas seguintes linhas de atividade: 

 Consulta Externa 

 Internamento 

 Cirurgia de Ambulatório 

 Hospital de Dia 

 Urgência 

 MCDT  
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Ao nível do Internamento, e relativamente à lotação verificada em 2020 (dados SICA a dezembro 2020), a 

ULSM dispunha de 364 camas (mais 13 do que em 2019) e de 21 Berços no Internamento de Obstetrícia. 

Este aumento deve-se, por um lado, à criação de mais 11 camas de cuidados intensivos e, por outro, à 

alocação de uma ala que se encontrava desativada, que é a Ala O, para apoio a doentes com Covid-19. A 

suspensão da atividade cirúrgica a par de uma menor procura do serviço de urgência originaram, por seu 

lado, uma redução da lotação nas alas não Covid, face ao que se registou nessas mesmas alas em 2019. 

Em 2020, a ULSM passou a dispor de uma capacidade de 21 camas de cuidados intensivos.  

Importa salientar a ULSM foi a instituição com maior número de camas de pressão negativa, a nível 

nacional. 

Ao nível do Bloco Operatório, dispõe de uma Unidade de Cirurgia Convencional e uma Unidade de Cirurgia 

de Ambulatório, respetivamente com 11 e 3 salas. Cada unidade cirúrgica dispõe de 10 camas de recobro, 

num total de 20 e 10 cadeirões (“fase 2” de recobro da UCA). Ainda no âmbito desta atividade existem 4 

equipamentos de laparoscopia os quais são utilizados em ambas as unidades. 

 

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

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

outubro de 2013.  

A Consulta Externa dispõe de 88 gabinetes de consulta médica e de enfermagem, sendo que este espaço 

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

cirurgia. 

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

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

também a rede UPIP – Urgência Integrada Pediátrica do Porto e, desta forma, dispõe de um Atendimento 

Pediátrico Referenciado, das 08h às 20h.  

A partir de março de 2020 o Serviço de Urgência cresceu para a anterior área afeta às Colheitas, de modo 

a abarcar uma área dedicada ao tratamento de doentes Covid. Em novembro de 2020 passou a dispor de 

um equipamento de TAC, no serviço, para além de um novo equipamento de RX. 

 

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

 

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

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

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

combate a incêndios. Esta câmara permite prestar aos doentes uma modalidade terapêutica conhecida 

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

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

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

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

que se encontra perfeitamente habilitado para promover terapêuticas no âmbito da Medina Hiperbárica. As 

indicações terapêuticas são definidas e revistas com uma periodicidade de 2 anos pelo “European 

Committee for Hyperbaric Medicine” e pelo “Committee on Hyperbaric Oxygen”. 

 



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2021 

 
 

 

  

ULSM, EPE 
 

PAO 2020 13 

 

Quadro 2 - Capacidade instalada HPH 

 

 

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

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

Hispano e equipa Coordenadora Local. Os Cuidados Continuados trabalham também em estreita 

colaboração com as unidades de saúde do ACES de Matosinhos. 

 

 

Linha de Produção Descrição
Capacidade 

instalada

Camas 364

Serviço de Medicina Intensiva (+ contingência) 21

Unidade de Cuidados Intermédios Polivalente (+ contingência) 22

Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais 10

Berçário 20

Postos de Hemodiálise 4

Salas - Cirurgia Programada 9

Salas - Cirurgia Urgente 2

Camas Unidade de Recobro 10

Salas de parto 6

Sala cirúrgica para realização de cesarianas 1

Camas de OBS 16

Salas de pequena cirurgia da urgência 1

Salas 3

Camas Unidades de Recobro 10

Cadeirões 10

Camas 6

Lugares Câmara Hiperbárica 16

Gabinetes 88

Sala de pequena cirurgia da Consulta Externa 2

Angiografia Digital 1

Ecografia com doppler 14

Ecografia normal 3

Mamografia digital 1

Radiologia RX fixo convencional 3

Radiologia RX fixo digital 2

Radiologia RX móvel convencional 3

Radiologia RX móvel digital 1

Radiologia Telecomandada digital 1

Osteodensitómetro 1

Ressonância Magnética 1

Tomografia Computorizada 3

Endoscopia 18

Esterilização Central 1

Central de Cogeração de Energia 1

Estação de Tratamento de Águas e Resíduos 1

Serviços Farmacêuticos 1

Aparelhos de Ventilação 39

Equipamentos Neurofisiologia e do Sono 4

Outros

Internamento

Bloco Central

Bloco de Partos

Cirurgia de Ambulatório

Hospital de Dia

Urgência

Consulta Externa

MCDT
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2. Perfil de saúde do Concelho de Matosinhos 

 

Este perfil de saúde pretende caracterizar a população do concelho de Matosinhos quanto à sua estrutura 

etária e principais fatores que a influenciam; aos principais indicadores socioeconómicos com maior impacto 

na saúde da população; às principais causas de morte, doença e determinantes da saúde, utilizando os 

últimos dados disponíveis e/ou publicados. 

Quem somos?  

O concelho de Matosinhos abrangia, em 2019, uma população residente de 175.357 habitantes, 

representando cerca de 5% da população da região Norte (RN), menos 500 habitantes que nos censos 

2011 (175.478 habitantes).  

No período intercensitário 2012 a 2016, a população residente diminuiu em consequência de saldos 

naturais1 e migratórios2 negativos. A partir de 2016, os cenários do INE apontam para uma tendência 

crescente da população residente à custa de saldos migratórios positivos, uma vez que os saldos naturais 

se mantêm negativos. 

Gráfico 1 - População Residente no Concelho de Matosinhos (INE) 

 

O peso da população estrangeira com estatuto legal de residente aumentou de 1,5% em 2015 para 2,9% 

(5.022 habitantes) em 2019, metade dos quais (2 531) são de nacionalidade brasileira. 

O índice de envelhecimento3 apresenta uma tendência crescente, verificando-se um valor de 162,3 em 

2019 (162 idosos por cada 100 jovens), inferior à Região Norte e ao Continente. Trata-se de um fenómeno 

de duplo envelhecimento: por um lado aumenta a população idosa (+19,3% entre 2011 e 2016), por outro 

diminui a população jovem (-7,3% entre 2011 e 2016). Contudo, entre 2016 e 2019 o crescimento do índice 

de envelhecimento no concelho de Matosinhos explica-se sobretudo pelo aumento da população idosa 

(+10,3% entre 2016 e 2019), uma vez que a população jovem teve uma diminuição muito ligeira (-0,3%).  

                                                           
1 Diferença entre o número de nados vivos e o número de óbitos. 
2 Diferença entre o número de entradas e saídas por migração, internacional ou interna, para um determinado país ou 

região. 
3 Relação entre a população idosa (65 ou mais anos) e a população jovem (0 e os 14 anos). 
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Gráfico 2 - Evolução do Índice de Envelhecimento 

 

 

A esperança de vida à nascença (EVN) no triénio 2015-2017 foi de 84,2 anos para as mulheres e 78,9 

anos para os homens (81,7 anos, considerando ambos os sexos). Comparando com o triénio 1996-1998, a 

esperança de vida aumentou 6,3 anos nos homens e 4,6 anos nas mulheres, diminuindo-se as diferenças 

na EVN entre os dois sexos. A EVN nas mulheres em Matosinhos é inferior à do continente (84,5 anos) e à 

da Região Norte (RN) (84,7 anos), enquanto nos homens a EVN é superior (78,4 no continente e 78,7 na 

RN). 

 

Gráfico 3 - Evolução do Índice de Envelhecimento 

 

A taxa de natalidade (8,1 nados vivos por 1000 habitantes, em 2019) registou algumas oscilações, apesar 

da tendência global decrescente, apresentando um valor superior ao da RN (7,6) e inferior ao do Continente 

(8,4). 
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Como vivemos?  

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

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

A proporção de pensionistas (331,7/1000 habitantes de 15 e mais anos, em 2019) tem vindo a aumentar, 

sendo superior ao valor observado na RN (329,0) e aproximando-se do Continente (339,2). Contrariamente, 

a proporção de beneficiários do RSI (44,1/1000 habitantes em idade ativa) tem apresentado uma 

tendência global decrescente, mas com valores superiores aos da RN (33,1) e do Continente (28,3). 

A taxa de criminalidade tem vindo a diminuir (28,5/1000 habitantes em 2020), apresentando valores 

superiores à da RN (25,3) e à do Continente (28,3). 

O ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem (1.284,6€ em 2018) é superior ao da RN 

(1,056,6€) e do Continente (1.166,9€). O mesmo se verifica com o poder de compra per capita. 

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

média da RN: 99% dos alojamentos são servidos por sistemas públicos de abastecimento de água e 96% 

por sistemas de drenagem de águas residuais. 

 

Que escolhas fazemos?  

A proporção de nascimentos em mulheres com idade inferior a 20 anos (2,1% no triénio 2017-2019) 

tem diminuído e é superior ao valor observado na RN (1,8%) A evolução da proporção de nascimentos 

em mulheres com idade igual ou superior a 35 anos (37,1% no triénio 2017-2019) mostra uma 

tendência crescente, com valores superiores aos da RN (32,7) e do Continente (32,9). 

Gráfico 4 - Nados-vivos por idade da mãe (proporção) 

 

Nos determinantes da saúde destaca-se a proporção de inscritos nos Cuidados de Saúde Primários em 

2020 com diagnóstico ativo de excesso de peso (23,9%), abuso do tabaco (17,9%), abuso crónico do álcool 

(1,6%) e abuso de drogas (0,7%), todos com valores superiores aos da RN. Os homens apresentam valores 

superiores aos das mulheres para todos estes determinantes em saúde. 
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Que saúde temos?  

A proporção de nascimentos pré-termo (7,7% no triénio 2016-2018) tem-se mantido estável, com valores 

muito aproximados aos da RN e Continente. A proporção de crianças com baixo peso à nascença (9,6% 

no triénio 2016-2018) apresenta uma tendência crescente e regista valores superiores aos da RN (8,9%) e 

do Continente (8,8%). 

A mortalidade infantil (1,8 óbitos infantis por 1000 nados vivos no triénio 2016-2018) tem vindo a 

acompanhar a tendência decrescente da RN e do Continente, sendo inferior à verificada na RN (2,9) e no 

Continente (3,0), sobretudo a custa da componente pós-neonatal (óbitos em crianças com mais de 28 dias 

e menos de um ano de idade).  

 

Gráfico 5 -Taxa de Mortalidade Infantil (/1000 Nados Vivos), 1996-2018 (Média Anual por Triénios) 

 

 

 

No quinquénio 2014-2018, as principais causas de morte em ambos os géneros e para todas as idades 

na população do concelho de Matosinhos são, por ordem decrescente: os tumores malignos com 28,6% do 

total de óbitos, as doenças do aparelho circulatório com 26,4% e as doenças do aparelho respiratório com 

11,7%. As causas de mortalidade classificadas como ‘sintomas, sinais e achados não classificados’, ou 

seja, de causa indeterminada, em todas as idades, totalizam 6,6%.  

Quando analisamos os óbitos em indivíduos com menos de 75 anos - mortalidade prematura - o peso dos 

tumores malignos nos óbitos totais neste grupo etário é de cerca de 47%, as doenças do aparelho 

circulatório representam 18,7% e, em terceiro lugar, surgem as causas externas com 6,5% dos óbitos. 
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Gráfico 6 - Mortalidade por Grandes Grupos de Causas, Todas as Idades, Ambos os Sexos, Matosinhos.2014.2018 (%) 

Gráfico 7 - Mortalidade Prematura (até 75 anos) Por Grandes Grupos de Causas, Ambos os Sexos, Matosinhos.2014-2018 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando as principais causas de morte específicas4 por género, na população de Matosinhos durante 

o período 2014-2018, verifica-se que os tumores malignos da traqueia, brônquios e pulmões representam 

                                                           
4 Lista sucinta europeia (50 causas de mortalidade) 
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a principal causa de morte nos homens (10% dos óbitos masculinos) enquanto nas mulheres, são as 

doenças cerebrovasculares que ocupam a primeira posição (11% dos óbitos). Nos homens, as doenças 

cerebrovasculares e as doenças isquémicas do coração ocupam a segunda e terceira causa de morte (com 

7,5% e 7,2% do total de óbitos) enquanto, nas mulheres, são as outras doenças cardíacas (6,8%) e a 

pneumonia (4,3%).  

 

Gráfico 8 - Mortalidade no Sexo Masculino, Todas as Idades, Matosinhos.2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando a mortalidade prematura (0-74 anos), o peso dos tumores malignos aumenta em ambos os 

sexos: o tumor da mama foi o responsável pela morte de mais mulheres (9,8%) e o tumor da laringe, 

traqueia, brônquios e pulmões foi o que matou mais homens (16 %), no decorrer do período analisado. 

 

Gráfico 9 - Mortalidade no Sexo Masculino, Todas as Idades, Matosinhos.2014-2018 
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Gráfico 11 - Mortalidade Prematura (até 75 anos), Sexo Feminino, Matosinhos.2014-2018 (%) 

Gráfico 10 - Mortalidade Prematura (até 75 anos), Sexo Masculino, Matosinhos.2014-2018 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O peso de todos os tumores malignos no total de óbitos é ligeiramente superior nos homens (são 

responsáveis por 47,2% dos óbitos prematuros) do que nas mulheres (45,9%). 

Na morbilidade nos CSP, medida pela proporção de inscritos com diagnóstico ativo de ICPC-2 em 2020 

inscritos no ACES Matosinhos, destacam-se, para além dos determinantes em saúde já referidos 

anteriormente, as seguintes causas: alterações do metabolismo dos lípidos, a hipertensão e a obesidade e 

perturbações depressivas, com maior expressividade no sexo feminino. 
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Gráfico 12 - Proporção de Inscritos (/1000) por Diagnóstico ativo. 2020 (Ordem Decrescente), Região Norte e ULS 
Matosinhos.2014-2018 

 

 

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

apresentando valores inferiores aos da RN e do Continente, em 2017. A taxa de incidência de tuberculose 

(16,7/100 mil) baixou, pela primeira vez, do limiar dos 20 por 100 mil habitantes em 2017. 

 

3. Estrutura organizacional 

 

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

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 

 

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

Alterações do Metabolismo dos Lípidos
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Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro. Atualmente, a estrutura organizacional da ULSM é 

constituída pelos Órgãos Sociais, Órgãos de Suporte ao Conselho de Administração, Órgãos de Apoio 

Técnico, Áreas Clínicas de Cuidados de Saúde Primários, Cuidados Hospitalares e Cuidados Continuados, 

Órgãos de Suporte à Prestação de Cuidados e Órgãos de Gestão e Logística. 

 

A composição e competências destas diferentes unidades organizacionais encontram-se previstas no 

Regulamento Interno da ULSM5.  

 

Os Órgãos Sociais da ULSM integram os seguintes elementos: 

 Conselho de Administração; 

 Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas (ROC);  

 Conselho Consultivo. 

 

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

6º e 13º dos Estatutos das Unidades Locais de Saúde, E.P.E., constantes do anexo ao Decreto-Lei nº 

18/2017, de 10 de fevereiro, foram nomeados para integrar o Conselho de Administração desta 

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

 

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

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

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

Diretora 

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

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

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

Face à renúncia por parte do Dr. Victor Emanuel Marnoto Herdeiro, foi nomeado através da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 23/2019 de 17 de janeiro, o Prof. Doutor António Taveira Gomes para Presidente 

do Conselho de Administração com efeitos a partir de 25/01/2019, em acumulação com a Direção Clínica. 

 

Por via do Despacho n.º 8005/2020 de 27 de julho, foram nomeados para integrar o Conselho de 

Administração, no triénio 2020-2022 e com efeitos a partir de 30 de julho, as seguintes 

personalidades: 

 Prof. Doutor António Taveira Gomes – Presidente do Conselho de Administração; 

 Dra. Ana Cristina Gotelib da Costa Veloso – Vogal do Conselho de Administração e Diretora 

Clínica; 

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

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

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

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

O Regulamento interno da ULSM que foi homologado por parte da Tutela em 05.04.2018, pode ser consultado em: 

http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/ULSM-Regulamento-Interno-2018.pdf.  

 

 

http://www.ulsm.dom/ulsm/Pages/Documentos.aspx
http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/ULSM-Regulamento-Interno-2018.pdf
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Diretor; 

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

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

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

 

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

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

patrimonial da ULSM, nomeados por Despacho do Ministério das Finanças e do Ministério da Saúde, por 

um período de três anos, renovável por uma única vez. 

 

Conforme previsto nos Anexos II e III do Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro, foram designados para 

o mandato 2018-2020, os seguintes membros do Conselho Fiscal da ULSM de Matosinhos, EPE: 

 Presidente: Dr. Jorge Manuel Pereira Nina 

 Vogal: Dra. Maria Gorete Gonçalves Fernandes Rato 

 Vogal: Dra. Fernanda Maria Mouro Pereira 

 Vogal suplente: Dr. Serafim dos Anjos Aguiar Fernandes 

 

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

Fiscal da ULSM para o qual havia sido nomeada, foi designada para a substituir, por despacho conjunto de 

Sua Exa. o Senhor Secretário de Estado do Tesouro e Sua Exa. o Senhor Secretário de Estado Adjunto e 

da Saúde, de 21 de maio de 2019, a Dra. Fernanda Isabel Maçaira de Sousa Lopes para acompanhar o 

mandato de 2018-2020 do Conselho Fiscal, com efeitos a 1 de abril de 2019. 

Assim, a atual composição do CF da ULSM é a seguinte: 

 Presidente: Dr. Jorge Manuel Pereira Nina 

 Vogal: Dra. Maria Gorete Gonçalves Fernandes Rato 

 Vogal: Dra. Fernanda Isabel Maçaira de Sousa Lopes 

 Vogal suplente: Dr. Serafim dos Anjos Aguiar Fernandes 

 

O Revisor Oficial de Contas da ULSM é a sociedade Santos Carvalho & Associados, SROC, (nº 71) 

representada por Dr. André Miguel Andrade e Silva Junqueira Mendonça (ROC nº 1530), nomeação 

por Despacho conjunto das Finanças e Saúde de 6 de novembro de 2018, para o triénio 2018-2020. 

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

atualmente em curso o processo de constituição e nomeação deste órgão social da ULSM. 

Organigrama da ULSM  
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4. Desenvolvimento estratégico 2021 - 2023 

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

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

organizada segundo duas perspetivas distintas mas necessariamente articuladas, que são a avaliação 

externa e a avaliação interna. 

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

estratégica para a ULSM no triénio 2021-2023: 

  

Análise SWOT 

 

 
 

Oportunidades 

 Novo modelo de gestão autónoma e da restituição da autonomia atribuído pelo Ministério da Saúde 

a um grupo de 11 instituições, onde se inclui a ULS de Matosinhos; 

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

de Capital realizado em finais de 2017 no valor de 16 M€ e pelo reforço da tesouraria no ano de 

2018, 2019 e 2020 em 21 M€, 11,5 M€ e 13 M€, respetivamente, para cobertura de prejuízos 

transitados, reforços estes que permitiram reduzir o valor da dívida total a fornecedores externos; 

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

de Saúde da ULSM; 

 Partilha de recursos entre Instituições do SNS, conforme preconizado pela Tutela através da 

plataforma SIGA; 

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

ANÁLISE INTERNA ANÁLISE EXTERNA

FORÇAS OPORTUNIDADES

Enfrentar... Aproveitar...

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

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

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

atuais e futuros e a capacidade instalada

4. Criar o centro de excelência da Medicina Hiperbárica;

5. ... a existência de uma visão integrada das TIC para a saúde e a existência de uma 

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

a transformação digital em curso através da reengenharia/desmaterialização de 

processos, adequação dos sistemas e tecnologias de informação e consolidação da 

interoperabilidade da informação digital.

FRAQUEZAS AMEAÇAS

Melhorar… Empreender...

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

de cuidados de maior proximidade e informação corporativa

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

impacto das reduções orçamentais

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

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

dos utentes

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

dos profissionais com os novos desafios

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

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

desajustamentos decorrentes do modelo de financiamento preconizado para as ULS

2. ... a pressão derivada das alterações demográficas, das tendências 

epidemiológicas e da concorrência público/privada, com uma organização 

verdadeiramente integrada e promotora da saúde e do bem-estar

SWOT
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com a Portaria n.º330/2017, de 31 de outubro, alterada pela Portaria n.º 71/2018, de 8 de março, 

potenciando a excelência ao nível dos restantes serviços da ULSM; 

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

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

referenciação, optar por qualquer uma das unidades hospitalares do SNS onde exista a consulta 

de especialidade de que necessita. Considerando que a ULSM tem demonstrado ser um polo de 

atração em algumas especialidades pela sua qualidade e diferenciação, este novo sistema é de 

particular relevância para a Instituição; 

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

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

organizacionais da saúde; 

 Participação no projeto SNS+Proximidade; 

 Aprofundamento e desenvolvimento de sinergias com a autarquia e comunidade local para a 

promoção da saúde dos cidadãos de Matosinhos; 

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

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

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

 Utilização progressiva de ferramentas e modelos de Benchmarking fomentando a competitividade;  

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

modelo organizativo e da referenciação de utentes daí resultante; 

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

setor da saúde enfrenta atualmente; 

 Realização de investimentos através de programas de financiamento Comunitário no âmbito do 

Portugal 2020; 

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

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

inovação e cuidado ao utente; 

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

financiamento autónomo; 

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

 Plano de Desenvolvimento da Saúde (PDS) 2021-2030 pela Health Cluster Portugal (HCP). A 

plataforma de competitividade na saúde pretende “multiplicar por três os atuais valores” afetos à 

investigação científica ao longo da próxima década, atingindo a meta dos €1000 milhões em 2030, 

o que permitirá fomentar a investigação, que é uma das áreas estratégicas para a ULSM;  

 Elaboração do novo Plano Nacional de Saúde 2021-2030, que servirá de base à construção do 

Plano Local de Saúde, que é fundamental para conhecer melhor as necessidades da população 

do concelho de Matosinhos, bem como os seus fatores de risco; 

 Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para alavancar a evolução e uniformização dos 

sistemas, desenvolvendo novas soluções que apresentem, entre outras, melhoria na experiência 

de utilização, mais simples e intuitiva, no acesso aos dados em contexto, na identificação, 

autenticação e autorização comum e na mobilidade, tendo as entidades, os profissionais, mas 

também os cidadãos como beneficiários. Assim, a modernização administrativa do SNS passa 

também por desburocratizar, incentivar a transparência e apostar na simplificação de 

procedimentos.  
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Ameaças 

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

condicionamento dos espaços, equipamentos e recursos humanos da ULSM; 

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

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

 Resultados dos Censos 2021: face à incerteza na evolução da população residente do concelho 

de Matosinhos, pelas alterações socio-económicas ocorridas no Grande Porto na última década, 

o que poderá influenciar negativamente o financiamento da ULSM, já de si deficitário; 

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

compromete o exercício orçamental previsto para cada ano; 

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

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

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

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

remanescente (diferença entre o montante de financiamento definido em sede de CP e os 

duodécimos pagos ao longo do ano); 

 Novos TMRG, por força da entrada em vigor da Portaria nº 153/2017, de 4 de maio; 

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

B/2016, de 3 de maio veio intensificar a pressão sobre a procura dos cuidados de saúde da ULSM, 

situação que aliada ao agravamento dos TMRG e à escassez de recursos humanos é indutora de 

maiores custos; 

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

concerne a valorizar o desempenho; 

 Obsolescência dos equipamentos, sem margem para proceder a investimentos de substituição; 

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

(índice de envelhecimento, aumento da cronicidade e dependência, doenças oncológicas e 

infeciosas);   

 Forte concorrência na atração de doentes com subsistemas privados, em especial, na área 

materno-infantil; 

 Forte atratividade em algumas áreas profissionais para o setor privado; 

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

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

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

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

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

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

e prevalência dos tumores malignos e HIV/SIDA como as duas causas com maior numero de 

AVPP (anos de vida potencialmente perdidos); 

 Instabilidade dos sistemas de informação e plataformas informáticas nacionais; 

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

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

 Maturidade do modelo orgânico de gestão institucional de comprovada referência a nível nacional; 

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

integração de cuidados;  

 Experiência na verticalização e internalização dos Meios Complementares de Diagnóstico e 

Terapêutica (MCDT);  

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

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

realização de consultas e cirurgias, nomeadamente de ambulatório; 

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

ULSM alcança o melhor rácio entre as ULS existentes atualmente; 

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

integração multicanal e transversalidade de serviços, melhorando a acessibilidade dos utentes às 

unidades prestadoras de cuidados de saúde da ULSM, através da utilização integrada e 

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

de processos e que facilitam a reengenharia dos processos de atendimento, telefónico e 

presencial; 

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

estrutura, alicerçada em metodologia de Balanced Scorecard; 

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

9001:2015 e início do processo de Certificação da Norma NP 4552:2016 – Sistema de Gestão da 

Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal;   

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

de informação clínica; 

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

 Ganhos de eficiência técnica e alcance de economias de escala; 

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

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

 Elevada capacidade de investigação e formativa dos profissionais da ULSM; 

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

 

Pontos Fracos 

 Elevada dependência do financiamento no âmbito do contrato-programa; 

 Insuficiente integração clínica entre os vários níveis de cuidados; 

 Equipas afetas às áreas clínicas encontram-se no seu ponto ótimo para fazer face às 

necessidades, contudo, tratando-se de equipas jovens e maioritariamente do género feminino 

persiste um risco elevado de ausências as quais, a verificarem-se, podem colocar em causa a 

garantia de prestação de cuidados dentro dos rácios mínimos definidos; 

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

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

dos cuidados e informação prestada; 

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

de ambulatório.  
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Eixos Estratégicos e Linhas de Ação/Objetivos 

 

 

Eixo Estratégico 1  

 

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

qualidade e competitividade da ULSM, no sentido de melhor satisfazer as necessidades dos Utentes, 

rentabilizando de forma eficiente os recursos atuais e futuros e a capacidade instalada 

 

Linhas de ação/Objetivos 

 

 Melhorar gradualmente o layout das áreas assistenciais hospitalares, potenciando a obtenção de 

maiores sinergias e eficiência, conforme previsto no Plano de Investimentos 2021-2023; 

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

definição de áreas prioritárias, conforme previsto no Plano de Investimentos 2021-2023; 

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

e Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica; 

 Redução da demora média; 

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

e marketing ao nível das UCC e ECCI (reforço e consolidação da hospitalização no domicilio); 

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

internamento inapropriados;  

 Otimização das respostas na realização de MCDT: 

o Criar o Centro de Responsabilidade Integrada no Serviço de Imagiologia; 

o Internalizar a maioria dos MCDT prescritos pelo ACES no Departamento de MCDTs da 

ULSM; 

o Disponibilizar atempadamente os resultados dos exames/análises realizados para a 

próxima consulta agendada; 

 Desenvolvimento do ambulatório na área médica: 

o Consolidação da Unidade de Ambulatório de Saúde Mental; 

o Criação da Unidade de AVC; 

o Constituição da Clínica de Cardiologia; 

o Unidade de Diálise; 

o Alargamento dos espaços da atividade assistencial desenvolvida em contexto de consulta 

externa e hospital de dia; 

 Revisão de protocolos terapêuticos; 

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

Gulbenkian; 

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

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

implementação do programa ERAS (Enhanced Recovery After Surgery); 

 Criação da Unidade de Recobro Tardia; 

 Consolidação do programa Doentes Crónicos Complexos; 

 Reforçar/alargar a institucionalização da filosofia de contratualização interna, como forma de 
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estimular o planeamento, baseado nas necessidades internas e externas, a performance dos 

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

garantir um maior alinhamento estratégico: 

o Incentivar os profissionais para os resultados e para uma postura de trabalho por 

objetivos; 

o Definir um conjunto de metas e indicadores de saúde, de qualidade, de produção e 

custos, que reflitam informação pertinente e relevante para avaliação dos resultados 

assistenciais e resultados de gestão;   

o Consolidar a metodologia de contratualização interna suportada em aplicação informática 

própria; 

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

integração de serviços e cuidados entre os diferentes níveis assistenciais:  

o Criar o Centro de Responsabilidade Integrada no Serviço de Urgência; 

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

externa quer do internamento cujas altas requeiram continuidade de cuidados;  

o Aumentar a capacidade resolutiva nos Cuidados de Saúde Primários; 

 Melhorar a qualidade dos registos clínicos e administrativos; 

 Melhorar a gestão do parque de equipamentos; 

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

e alargar/implementar, gradualmente, as metodologias Lean a todos os serviços da ULS: 

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

 

Eixo Estratégico 2 

 

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

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

bem-estar 

 

Linhas de ação/Objetivos 

 

 Desenvolvimento de novos protocolos clínicos; 

 Implementação de uma cultura de transparência e partilha de informação; 

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

cuidados de saúde primários; 

 Melhorar a integração entre os serviços dos cuidados primários e os cuidados hospitalares 

(administrativos e clínicos): 

o Melhoria da comunicação “clínica” entre os profissionais dos cuidados primários, 

hospitalares e continuados, aproveitando as potencialidades da tecnologia; 

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

programas de cuidados de forma coordenada; 

 Sedimentação dos Planos Individuais de Cuidados (PIC): 

o  Para os Utentes sobreutilizadores do Serviço de Urgência e alargamento a outros grupos 

vulneráveis;  

o Alargamento deste instrumento (PIC) às áreas hospitalares; 

 Reorientação dos Utentes que acedam ao Serviço de Urgência, triados de verde e azul, para 
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atendimento nos CSP e m sistema de callback; 

 Desenvolver/aperfeiçoar programas para acompanhamento de doenças crónicas em articulação 

com os cuidados primários, nomeadamente a avaliação dos internamentos evitáveis por causas 

sensíveis ao ambulatório; 

 Consolidação do programa de intervenção ao Doente Crónico Complexo, com reforço das 

respetivas equipas afetas a este programa; 

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

dos já existentes, tendo por base a abordagem por patologia e considerando o fluxo do Utente:  

o Walking Clinic: melhorar a referenciação por parte dos cuidados primários, aperfeiçoando 

a checklist utilizada;  

o Unidade integrada da mama: estreitar relações entre médicos de família e cirurgiões 

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

de Cirurgia Geral, os Serviços de Imagiologia e de Anatomia Patológica; 

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

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

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

o Implementação da Unidade Integrada de Diabetes; 

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

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

acompanhamento de doentes de alta probabilidade de descompensação e internamentos 

prolongados evitáveis; 

 Dinamizar o acompanhamento integrado da mulher grávida desde o planeamento familiar até ao 

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

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

crónicas, indo ao encontro da missão da ULSM: 

o Tabagismo: 

 Incentivo à realização de consultas de cessação tabágica nos diversos níveis de 

cuidados da ULSM; 

o Rastreio Oncológico: 

 Rastreios de base populacional promovidos pela ARS do Norte – Rastreio do 

Cancro Colon e Reto e Rastreio do Cancro do Útero (de referir que já 

integrávamos o Rastreio do Cancro da Mama);  

 Rastreio de Saúde Visual Infantil e o Rastreio da Retinopatia Diabética (ULSM 

como centro de leitura); 

o Diabetes; 

o Obesidade; 

o Doenças Cardiovasculares; 

o HIV/SIDA; 

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

apoiando designadamente o projeto “Matosinhos – Cidade Amiga das Pessoas Idosas”. 
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Eixo Estratégico 3 

 

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

verticalizada e qualidade dos serviços, incrementando a fidelização dos utentes 

 

Linhas de ação/Objetivos 

 

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

e Hospitalares, dentro dos TMRG (tempos máximos de resposta garantida);  

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

interação com os profissionais, Utentes e Cidadãos em geral;  

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

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

dos utentes às unidades prestadoras de cuidados de saúde da ULS, através da utilização integrada 

e sustentada de tecnologias de informação e comunicação, que se traduzam na desmaterialização 

de processos e que facilitem a reengenharia dos processos de atendimento, telefónico e 

presencial, com ganhos na satisfação dos utentes e redução dos custos de contexto associados 

ao tempo de espera para atendimento clinico-administrativo e ao número de contactos 

administrativos presenciais; 

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

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

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

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

de continuação de cuidados, nomeadamente as do setor social; 

 Promover a des-hospitalização, como possibilidade segura e mais humanizada de prestação de 

cuidados; 

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

autocuidados; 

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

como instituição que verdadeiramente se organiza em função das necessidades do cidadão. 

 

Eixo Estratégico 4 

 

Criar o centro de excelência da Medicina Hiperbárica 

 

Linhas de ação/Objetivos 

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

da oferta: 

o Desenvolver-se como centro acreditado internacionalmente; 

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

desta terapêutica no tratamento de doenças, tais como: 

 Tratamento de complicações de radioterapia; 

 Traumatologia; 

 Patologias subagudas e crónicas; 

 Acidentes disbáricos; 
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 Intoxicações graves por monóxido de carbono; 

 Gangrena gasosa; 

 Pé diabético e atrasos de cicatrização; 

 Surdez súbita; 

 Osteomielite crónica. 

 

Eixo Estratégico 5 

 

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

nacional para o ecossistema de informação de saúde 2020, para dinamizar a transformação digital em curso 

através da reengenharia/desmaterialização de processos, adequação dos sistemas e tecnologias de 

informação e consolidação da interoperabilidade da informação digital. 

 

Linhas de ação/Objetivos 

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

Nacional para o Ecossistema da Saúde 2020 “ENESIS2020” e do Plano de Recuperação e 

Resiliência (PRR); 

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

Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço; 

 Dinamizar as ações e medidas internas necessárias à conformidade com os requisitos do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

27 de abril; 

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

integridade e proteção da informação digital;  

 Potenciar os serviços prestados através de Telemedicina; 

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

comum, possibilitando uma comunicação direta, eficaz e on-line entre os prestadores de cuidados, 

permitindo gerar melhor saúde com base em melhor conhecimento e simultaneamente elevar o 

nível de interação informática entre os profissionais e entre a ULS e os cidadãos: 

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

processo de interoperabilidade da informação digital; 

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

gestão e para avaliação do desempenho organizacional, micro e macro, da Instituição. 
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Eixo Estratégico 6 

 

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

proximidade e informação corporativa6 

 

Linhas de Ação/Objetivos 

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

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

o Divulgação dos serviços através dos cuidados de saúde primários; 

o Divulgação e comunicação das áreas de referência; 

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

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

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

 Participação dos serviços no desenvolvimento de ações de marketing para atração de Utentes. 

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

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

 

Eixo Estratégico 7 

 

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

orçamentais 

 

Linhas de ação/Objetivos 

 

 Promover a cobrança efetiva de taxas moderadoras e de faturação a terceiras entidades; 

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

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

instalada; 

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

Hiperbárica; 

 Dinamizar a investigação e os ensaios clínicos; 

 Dinamizar as ações de formação para o exterior; 

 Dinamizar a celebração de protocolos com entidades externas para a prestação de serviços de 

esterilização; 

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

 Celebrar protocolos para a captação e gestão de utentes estrangeiros; 

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

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

instituição, tornando a gestão destas matérias mais eficiente; 

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

Utentes; 

                                                           
6 Estas medidas de captação serão tão mais enérgicas e efetivas quanto mais rapidamente o modelo de 

financiamento per capita não penalizar quem presta cuidados de saúde mais diferenciados e de qualidade, e na 

medida da procura 
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 Captar os episódios completos (internamento, tratamentos subsequentes, etc.), decorrentes de 

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

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

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

 Procurar apoios junto da sociedade civil; 

 Obter receitas provenientes de estabelecimentos de ensino público/privados. 

 

Eixo Estratégico 8 

 

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

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

financiamento preconizado para as ULS 

 

Linhas de ação/Objetivos 

 

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

contexto e realidade assistencial (única ULS urbana, única ULS com Serviço de Infeciologia, única 

ULS com Hospital de referência para outros concelhos) de forma a garantir a cobertura financeira 

de toda a atividade realizada, suprimindo os desajustamentos do modelo que a ULSM tem vindo 

a evidenciar junto da ACSS, ARS Norte e de Sua Excelência o Secretário de Estado da Saúde:  

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

 Valorizar Fluxos In e Out a 100%; 

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

o O modelo de financiamento deverá captar fluxos da atividade de ambulatório:  

 Consultas externas 

 Atendimentos urgentes 

 Atividade de hospital de dia 

 No âmbito da atualização dos fluxos, deve ser expurgado o movimento assistencial que decorre 

da referência direta dos Utentes dos concelhos da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, no âmbito 

das regras de referenciação, considerando que se tal não acontecer e novamente pelo facto de 

esta ser uma realidade apenas existente nesta ULS, a ULSM fica prejudicada para efeitos de 

cálculo do indicador “Gastos Operacionais por residente”, o qual é corrigido do efeito dos fluxos 

indicados por parte da ACSS; 

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

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

para os Hospitais; 

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

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

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

Renais, etc.; 

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

a crescente utilização dos serviços de Saúde; 

 Inclusão do fator “Utilização” na metodologia de financiamento, considerando que numa realidade 
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de integração de cuidados como é uma ULS, os Cuidados de Saúde Primários são a porta de 

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

ajustada pela sua utilização: 

 

 

 

 

 

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

escolaridade mais elevado é, na nossa perspetiva, indutor de um maior consumo de cuidados e 

não o contrário, como acontece no modelo em vigor); 

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

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

particularmente o território de influência de cada uma destas unidades, sugerindo-se a revisão das 

variáveis do modelo, no sentido de captar nomeadamente: 

o Indução da procura dos serviços de saúde; 

Incidência e prevalência de determinadas patologias, como as de natureza infeciosa. 

 

 

Eixo Estratégico 9 

 

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

com os novos desafios 

 

Linhas de ação/Objetivos 

 

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

partilha de conhecimento entre os profissionais e o incremento de perícia técnica; 

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

colaboradores, estimulando as progressões por mérito;  

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

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

individual de competências; 

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

intervenção e para as necessidades futuras da saúde;  

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

 Aproveitar a oportunidade decorrente da regulamentação existente conducente à Criação de 

Centros de Responsabilidade Integrada, no sentido de: 

o “Promover a autonomia, o envolvimento e a responsabilização dos profissionais na 

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

de Saúde, ACSS 
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gestão dos recursos, incentivando-os a desenvolver, exclusivamente, a sua atividade no 

SNS; aumentar os níveis de produtividade e de satisfação dos profissionais do SNS, 

associando a atribuição de incentivos institucionais e financeiros ao desempenho 

efetivamente alcançado”, (Fonte: ACSS, http://www.acss.min-

saude.pt/2017/03/08/criacao-de-centros-de-responsabilidade-integrados-no-sns/). 

 Reforço das ações de comunicação interna: 

o Partilhar, interna e externamente, resultados de desempenho clínico e organizacional, 

para aumentar a transparência, a partilha de conhecimento e a competitividade entre os 

serviços;  

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

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

Administração. 

 Promover ações com a comunidade, no sentido de desafiar os colaboradores da ULSM na área 

da responsabilidade social. 

  

http://www.acss.min-saude.pt/2017/03/08/criacao-de-centros-de-responsabilidade-integrados-no-sns/
http://www.acss.min-saude.pt/2017/03/08/criacao-de-centros-de-responsabilidade-integrados-no-sns/
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5. Produção contratada e objetivos de qualidade e eficiência para 2021 
 

O combate à pandemia da COVID-19 obrigou a uma reorganização dos hospitais e centros de saúde, o que 

passou pelo adiamento de exames complementares de diagnóstico, consultas e cirurgias programadas. Por 

isso, foi necessário implementar medidas adicionais para assegurar uma minimização da transmissão deste 

vírus. Neste contexto, o documento orientador para o processo de contratualização com a Tutela, “Termos 

de referência para contratualização de cuidados de saúde no SNS para 2021”, que foi divulgado pela ACSS 

em setembro de 2020, estabeleceu “…os princípios orientadores do processo de contratualização de 

cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para 2021, no que respeita a atividades, objetivos 

e resultados a alcançar pelos prestadores de cuidados de saúde do SNS. Com este processo, pretende-se 

contribuir para garantir o acesso atempado, a qualidade e a eficiência dos cuidados de saúde que são 

prestados aos utentes do SNS, com base numa cultura de gestão rigorosa, responsável, transparente e 

focada na resposta às necessidades em saúde de todos os cidadãos. O processo de contratualização de 

cuidados de saúde para o ano de 2021 será executado num contexto de elevada complexidade e incerteza, 

gerado pelos efeitos da situação de Emergência de Saúde Pública de âmbito Internacional declarada a 30 

de janeiro de 2020 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a infeção por SARS-CoV-2 (COVID-

19), com posterior declaração de Pandemia decretada a 11 de março de 2020. 

As novas exigências associadas à pandemia da COVID-19 que se juntam às restantes necessidades em 

saúde da população exigem a definição clara das linhas orientadoras para a prestação de cuidados de 

saúde no ano de 2021, contribuindo assim para que os serviços de saúde possam continuar a ajustar-se 

progressivamente à evolução epidemiológica registada e ao conhecimento científico acumulado.” 

Em dezembro de 2020 ocorreu a reunião de contratualização entre a ULSM e a ARS Norte, onde foram 

negociados as metas para as linhas de produção hospitalar para 2021, bem como os indicadores de 

qualidade e eficiência e sustentabilidade económico-financeira para este mesmo ano. O valor da capitação 

para 2021 será de 141.758.503€, que inclui o financiamento para o internato médico no montante de 

1.946.792€ e os incentivos institucionais no valor de 14.175.850€. 

 

À data da elaboração deste relatório, encontramo-nos numa situação de calamidade em todo o território 

nacional continental, a qual foi divulgada através da publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

59-B/2021, de 14.05.2021, que declarou, que a mesma se manteria até às 23h59 do dia 30 de maio de 

2021. Entretanto, o Governo voltou a prorrogar o Estado de Calamidade por mais 15 dias, até 28 de junho, 

através da Resolução do Conselho de Ministros 43-B/2020, de 12/6, prosseguindo o processo de 

desconfinamento iniciado em 30 de abril das medidas excecionais adotadas no âmbito do combate à 

pandemia do COVID-19. 

 

A ULSM, através do mapa de “Q.19 Produção” da plataforma SICA, submeteu assim a sua proposta para 

as linhas de atividade hospitalar, tendo também apresentado à ARSN os respetivos objetivos considerando 

o facto que assolou o Mundo, Portugal e a ULSM: a pandemia COVID-19. 
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Quadro 3 - Atividade Assistencial - Projeção 201-2023 

 

 

Quadro 4 - Indicadores - Acesso 

 

 

 

 

 

 
Realizado 

2019

Realizado 

2020

Previsto 

2021

Previsto 

2022

Previsto 

2023

Consultas Médicas           280 363              230 264           256 865        280 363        280 363   

Primeiras consultas 76 753 53 766 75 559 76 753 76 753

Consultas subsequentes 203 610 176 498 181 306 203 610 203 610

Internamento              16 213                 14 096              15 333           16 213           16 213   

GDH Médicos 11 049 10 070 10 443 11 049 11 049

GDH Cirúrgicos 3 375 2 369 3 360 3 375 3 375

GDH Cirúrgicos Urgentes 1 789 1 657 1 530 1 789 1 789

Ambulatório              17 562                 15 293              17 505           17 693           17 693   

GDH Cirúrgicos 9 175 7 445 9 306 9 306 9 306

GDH Médicos 8 387 7 848 8 199 8 387 8 387

Urgências              84 270                 73 321              69 239           74 603           74 603   

Atendimentos (SU-Médico-Cirúrgica) 84 270 73 321 69 239 74 603 74 603

Sessões Hospital de Dia              12 158                 10 404              12 076           12 155           12 155   

Hematologia 197 135 194 197 197

Imuno-hemoterapia 315 292 273 315 315

Psiquiatria 212 149 143 212 212

Base 11 431 9 828 11 466 11 431 11 431

Cuidados Paliativos 3

Programas de Gestão da Doença Crónica

VIH/SIDA (doentes em TARC equivalente/ano) 831 682 550 75 75

Hepatite C (doentes tratados) 46 0 10 10 10

Esclerose Múltipla - doentes em terapêutica modificadora 0 150

Rastreios do Cancro do Colon e Reto 86 70 93

PSCI (Centros de Tratamento autorizados pela DGS) 86 97 51 101 101

Doenças Lisossomais de sobrecarga CTP  - Doença de Fabry 1 1 1 1

PMA - Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade

Consultas de Apoio à Fertilidade 84 80 80 80

Induções de Ovulação (IO) 6 5 5 5

Saúde Sexual e Reprodutiva

Medicamentosa (n.º I.V.G.) 162 166 184 184

Diagnóstico Pré-Natal - Protocolo I 997 1 034 1 118 1 118

Diagnóstico Pré-Natal - Protocolo II 0 559 831 831

Serviços Domiciliários

Consultas domiciliárias 642 804 526 642 642

Hospitalização domiciliária 0 120 120 120

Análise do Acesso Real 2019
Estimado 

2020
Cont. 2021

Previsto 

2022

Previsto 

2023

% Consultas Realizadas dentro do TMRG * 72,0 65,4 57 70 70

% Pedidos de CE em Lista de Espera dentro do TMRG 57,6 62,4 50 80 80

% doentes operados dentro do TMRG** 78,1 78,9 72 78 78

% utentes em Lista de Inscritos para Cirurgia dentro do 

TMRG**
82,4 82,2 70 82 82

% episódios urgência atendidos dentro do tempo de 

espera previsto no protocolo de triagem
79,3 79,3 79 79 80

* Prioridade Normal a 150 dias

** Prioridade Normal a 180 dias

Acesso às Consultas Externas

Acesso às Cirurgias

Acesso aos Serviços de Urgência
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Quadro 5 -Indicadores - Qualidade 

 

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

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

ACES, em conformidade com a meta global a negociar com a ARS Norte. O processo negocial ficou 

concluído em 28 de maio de 2021: 

 

Quadro 6 - Matriz Multidimensional da Contratualização 2020_2021 

 

Análise da Qualidade Real 2019
Estimado 

2020
Cont. 2021 Var. 21/20

Previsto 

2022

Previsto 

2023

% Reinternamentos em 30 dias na mesma grande categoria de 

diagnóstico
3,90 3,63 3,74 3,0% 4 4

% Cirurgias em ambulatório no total de cirurgias programadas 

(GDH) - procedimentos ambulatorizáveis
87,30 87,30 89,00 1,9% 89 89

% Cirurgias em ambulatório, para procedimentos 

tendencialmente ambulatorizáveis
35,60 39,80 40,20 1,0% 39,8 39,8

% Partos por cesariana 29,30 29,30 27,40 -6,5% 27,4 27,4

% Cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas 57,10 50,00 57,00 14,0% 70 70

Índice de mortalidade ajustada 0,7014 0,6998 1,0000 42,9% 1,0000 1,0000

Índice de demora média ajustada 0,8901 0,8920 1,0000 12,1% 1,0000 1,0000

Demora média antes da cirurgia 0,32 0,30 0,65 116,7% 0,5 0,5

Área (A), Subárea (S) ou Dimensão (S)

IDS 2020 IDS 2021

A - Desempenho Assistencial 67.6 65.95

S - Acesso 83.2 71.45

D - Cobertura ou Utilização 46.8 52.6

D - Personalização 58.1 58.0

D - Atendimento Telefónico 0.0 0.0

D - Tempos Máximos de Resposta Garantidos 100.0 75.0

D - Consulta no Próprio Dia 74.6 75.0

D - Trajeto do Utente nas Unidades Funcionais 0.0 0.0

D - Distribuição das Consultas Presenciais no Dia 86.2 86.0

S - Gestão da Saúde 64.6 65.0

D - Saúde Oral 0.0 0.0

D - Saúde Infantil e Juvenil 76.3 76.0

D - Saúde da Mulher 57.5 58.0

D - Saúde do Adulto 52.4 53.0

D - Saúde do Idoso 72.3 73.0

S - Gestão da Doença 61.5 66.08

D - Doença Aguda 0.0 0.0

D - Doenças Cardiovasculares 77.9 78.0

D - Diabetes Mellitus 37.7 51.6

D - Hipertensão Arterial 65.1 71.9

D - Saúde Mental e Gestão de Problemas Sociais e 

Familiares
48.8 50.0

D - Doenças Aparelho Respiratório 45.1 50.0

D - Doenças Osteoarticulares 0.0 0.0

D - Multimorbilidade e Outros Tipos de Doenças 94.1 95.0

S - Qualificação da Prescrição 61.1 61.25

D - Prescrição Farmacoterapêutica 67.9 68.0

D - Prescrição MCDT 49.8 50.0

A - Formação Profissional 0.0 100.0

S - Formação Interna 0.0 100.0

D - Formação Interna 0.0 100.0

Contratualizado

IDG 2020 IDG 2021

67.6 71.62
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O ACES desenvolverá atividades no âmbito de um plano de melhoria para recuperação do desempenho 

assistencial nas dimensões de diabetes, hipertensão arterial e cobertura e utilização. Desenvolveu a 

contratualização interna com orientação das equipas das UF para este plano global, estando sincronizados 

os objetivos definidos no plano de melhoria do ACES. 

 

Quadro 7 -Matriz Multidimensional da Contratualização 2020_2021 

 
1 Fonte: e-mail pelo Departamento de Gestão e Financiamento de Prestações de Saúde - DPS da ACSS (recebido em 
03/06/2021): IDG dos ACES e unidades funcionais da ULS, referente a dezembro de 2020 (ano de contratualização 
2020) calculado pela ACSS 

 

Resultado 

2019

Resultado 

20201

IDG 77.0 68.0

A - Desempenho Assistencial 77.0 68.0

S - Acesso 87.3 79.5

D - Cobertura ou Utilização 64.2 43.3

D - Personalização 83.6 38.0

D - Tempos Máximos de Resposta Garantidos 100.0 99.7

D - Consulta no Próprio Dia 64.6 73.1

D - Distribuição das Consultas Presenciais no Dia 86.2 82.9

S - Gestão da Saúde 69.8 69.3

D - Saúde Infantil e Juvenil 94.6 80.2

D - Saúde da Mulher 49.1 59.0

D - Saúde do Adulto 75.7 60.1

D - Saúde do Idoso 59.8 77.9

S - Gestão da Doença 80.6 61.5

D - Doenças Cardiovasculares 89.6 74.3

D - Diabetes Mellitus 61.0 43.6

D - Hipertensão Arterial 92.3 60.2

D - Saúde Mental e Gestão de Problemas Sociais 

e Familiares
- 49.8

D - Doenças Aparelho Respiratório 69.9 49.8

D - Multimorbilidade e Outros Tipos de Doenças 90.0 91.4

S - Qualificação da Prescrição 70.1 61.7

D - Prescrição Farmacoterapêutica 90.5 66.2

D - Prescrição MCDT 36.3 54.2

IDG e IDS de áreas, subáreas e dimensões

ACES Matosinhos 
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Quadro 8 - Consultas médicas por Programa de Saúde - Evolução 2019-2020 e Previsão 2021-2023 

 
1 Na saúde Adultos está incluída a atividade ADR e registo de vigilância trace-covid. Desconhecendo-se a evolução da 

pandemia previmos para 2022-2023 uma redução destas atividades. 

 

 

Quadro 9 - Consultas por Tipologia - Evolução 2019-2020 e Previsão 2021-2023 

 
1 Contactos de enfermagem inclui a vacinação contra a Covid 19 dos utentes, o que justifica o acréscimo previsto para 

2021. Havendo incertezas quanto às orientações da DGS quanto ao plano da vacinação conta a Covid 19 no próximo 

triénio, previmos uma redução dos contactos de enfermagem por este motivo.  

 

Valências ULSM 

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

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

neste âmbito, uma capacidade ajustada à procura: 

Programa de Saúde Realizado 2017 Realizado 2018 Realizado 2019 Realizado 2020 Previsto 2021 Previsto 2022 Previsto 2023

Total Consultas Médicas               572 063                 574 972                         583 999                         649 365                         739 679                         583 843                         585 957   

Saúde Adultos1 467 137 474 812 483 375 554 171 623 890 484 115 487 024

Saúde Infantil 69 385 66 974 69 105 59 868 68 314 68 049 67 784

Saúde Materna 10 712 10 483 9 918 10 528 10 090 9 948 9 805

Planeamento Familiar 20 060 18 282 17 423 6 604 17 655 17 182 16 709

Especialidade 4 769 4 421 4 178 18 194 19 730 4 549 4 634

Tipologia Realizado 2017 Realizado 2018 Realizado 2019 Realizado 2020 Previsto 2021 Previsto 2022 Previsto 2023

Total Consultas CSP           1 000 307             1 003 568                     1 032 738                     1 067 480                     1 441 063                     1 041 550                     1 049 564   

Consultas presenciais 395 875 400 052 400 889 229 005 282 588 401 527 402 427

Consultas não presenciais 200 681 199 764 207 371 433 527 468 854 206 656 207 852

Domicílios médicos 4 384 4 272 4 443 3 231 5 544 4 425 4 435

Doença aguda (SASU) 24 466 24 808 24 215 13 016 5 112 24 276 24 232

Contactos enfermagem1 374 901 374 672 395 820 388 701 678 965 404 665 410 618
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Quadro 10 - Carteira de serviços HPH 

 

Especialidades ACES Consulta Externa Internamento
Cirurgia 

Convencional
Cirurgia Ambulatório Hospital Dia MCDT Urgência Domicílios 

Anatomia Patológica x

Anestesiologia x 24h

Angiologia e Cir. Vascular

Berçário x

Bloco Operatório 24h

Cardiologia x x x x x 24h

Centro Diagnóstico Pneumológico x

Cirurgia Cardiotorácica

Cirurgia Geral x x x x

Cirurgia Maxilofacial

Cirurgia Pediátrica

Cirurgia Plástica x x x x

Dermatologia x x x x

Doenças Infeciosas x x x 09h - 17h

Endocrinologia x x x

Estomatologia x x x x

Gastrenterologia x x x x

Ginecologia x x x x x 24h

Hematologia Clínica x x x x

Imagiologia x 24h

Imunoalergologia x x x x

Imunohemoterapia x x x x 24h

Medicina Física e de Reabilitação x x x

Medicina Geral e Familiar x x

Medicina Hiperbárica x x x 24H

Medicina Intensiva x

Medicina Interna x x x x 24h  

Medicina Paliativa x x x x

Medicina Subaquática x

Nefrologia x x x x 24h

Neonatologia x x x

Neurocirurgia

Neurologia x x x x 08h - 20h

Obstetrícia x x x x 24h

Oftalmologia x x x x x 08h - 19h

Oncologia Médica x x x

Ortopedia x x x x 24h

Otorrinolaringologia x x x x 08h - 19h

Patologia Clínica x 24h 

Pediatria x x x

Pneumologia x x x x

Psiquiatria x x

Psiquiatria de Infância e Adolescência x

Reumatologia

Unidade de Cuidados Intermédios x

Urologia x x x x x 24h

Meios Extra Hospitalares - Ambulância Suporte 

Imediato de Vida (INEM)
24H

Sanidade e Fronteiras x

Saúde Pública x
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6. Conjuntura económico-financeira da ULSM 

 

Para além dos significativos impactos promovidos pela doença COVID-19 e que são melhor evidenciados 

no capítulo “Pressupostos Orçamentais”, no sentido de melhor compreender o presente PAO 2021, é 

importante procedermos a um enquadramento da conjuntura económico-financeira desde a alteração do 

modelo de financiamento da ULS de Matosinhos (2008) até 2019. 

 

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

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

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

hospitalares do setor público empresarial. 

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

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

máximo os benefícios esperados desta forma organizacional. 

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

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

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

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

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

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

atualização, com enormes prejuízos para ULSM nunca foi efetuada. 

 

O Fluxo de doentes, previsto na metodologia de financiamento de então, apresentava três condicionantes: 

 

1) Incidia unicamente sobre a área da atividade codificada em GDH (internamento e ambulatório), 

excluindo a restante área hospitalar de ambulatório (consultas externas, urgências, sessões de 

hospital de dia e medicamentos de cedência hospitalar); 

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

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

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

 

A partir da introdução deste modelo de financiamento em 2008, os proveitos operacionais da ULSM 

reduziram sucessivamente e de forma expressiva durante vários anos. 

Em simultâneo à redução do valor capitacional, a ULSM viu as suas receitas de terceiros legal ou 

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

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

dos subsistemas públicos de saúde, incluindo ADSE, SAD PSP e GNR e ADM das Forças Armadas passou 

a ser efetuado através do contrato-programa. No caso da ULSM, este valor passou a estar incluído na 

capita, a qual não foi aumentada em função desta alteração.  

Acresce também o aumento da percentagem de doentes isentos, diminuindo assim a receita cobrada de 

taxas moderadoras. 

 

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

de Varzim e Vila do Conde e apesar de o HPH ser, no âmbito das regras de referenciação existentes, 
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obrigado a assistir, em várias especialidades (em boa verdade, mesmo naquelas especialidades que o 

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim e Vila do Conde possui), estes Utentes com a mesma prioridade dos 

Utentes de Matosinhos, os GDH’s gerados por esta atividade não são financiados a 100% mas sim a 85% 

como resulta do modelo de financiamento das ULS’s definido em 2012. Resultava igualmente deste modelo 

que a atividade que não gera GDH não era captada pela fórmula de cálculo do fluxo de doentes entre 

Instituições, o que significa que esta produção não seria financiada nem ao Centro Hospitalar da Póvoa do 

Varzim/Vila do Conde nem à ULSM, revertendo para esta um défice financeiro significativo, já que a 

atividade, e respetivos encargos, são por ela suportados. 

Face ao exposto, a ULSM incorre em custos com atividade realizada aos utentes provenientes dos 

concelhos da Póvoa do Varzim e de Vila do Conde que anualmente rondam os 3,7M€, (valorizados a preços 

do contrato-programa), pelo que, entre 2008 (altura em que o modelo de financiamento das ULS foi alterado 

para capitação) e 2014, a ULSM incorreu em cerca de 26 M€ com a atividade realizada aos Utentes 

provenientes destes dois concelhos, verbas estas sobre as quais a ULSM nunca foi ressarcida, apesar de 

em 2015, a Tutela ter reconhecido esta realidade, reforçando o valor capitacional da ULSM naquele ano, 

em 3.682.000€ para fazer face a esta atividade assistencial prestada aos utentes seguidos no Hospital 

Pedro Hispano dos concelhos da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde. 

 

De destacar igualmente os custos incorridos com a especialidade de infeciologia. Recorde-se que a ULSM 

acompanha cerca de 1.200 doentes, sendo que próximo de 850 estão em tratamento anti retrovírico, o que 

acarreta anualmente para a ULSM um custo adicional em medicamentos para o HIV/SIDA os quais rondam, 

atualmente, mais de 4 milhões de euros (têm sido realizadas baixas de preços dos fármacos para 

tratamento desta patologia, por via da introdução de fármacos genéricos. Como o cálculo do fluxo de 

doentes também não capta os encargos com medicamentos cedidos em farmácia hospitalar, resulta daqui 

um claro subfinanciamento para a ULSM, correspondente àquele montante. Analisando a informação no 

quadro abaixo, percebe-se que a ULSM tem um custo com doente tratado por VIH/SIDA significativo: 

 

 

Fonte: https://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/medicamentos-uso-humano/monitorizacao-mercado/benchmarking/benchmarking-hospitalar/medicamentos-vih/sida, consultado em 

09/06/2021 

 

 

 

Importa, contudo, salientar que, em 2014, numa atitude de reconhecimento do subfinanciamento da ULSM, 

https://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/medicamentos-uso-humano/monitorizacao-mercado/benchmarking/benchmarking-hospitalar/medicamentos-vih/sida
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é atribuído por parte da Tutela o montante de 5.500.000,00€, para fazer face aos custos incorridos com a 

cedência de medicamentos, em farmácia hospitalar, no âmbito do HIV/SIDA. Esta verba foi igualmente 

incluída no valor do contrato programa para 2015. Convém, no entanto, recordar que aquele valor já era 

efetivamente devido desde o ano em que o financiamento da ULSM foi alterado para capitação, tendo a 

Instituição acomodado ao longo de 6 anos, cerca de 33 Milhões de euros com o tratamento desta patologia. 

Assim, as perdas líquidas acumuladas pela ULSM, decorrentes destas duas situações atrás 

expostas, totalizaram entre 2008 e 2014 quase 59 milhões de euros, depreendendo-se facilmente o 

impacto que tal deficit teve sobre o passivo da ULSM e naturalmente no cumprimento das suas 

obrigações junto dos fornecedores externos ao Estado, com o consequente agravamento dos 

Prazos Médios de Pagamento (PMP). Acresce a esta situação os valores referentes à prestação de 

cuidados na área da Oncologia que têm vindo a crescer anualmente, os quais também não têm 

financiamento específico para a ULS.  

 

Também, o custo incorrido no ano de 2020 com medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores 

ultrapassou os 13 Milhões de euros, tendo somado 12 Milhões de euros em 2019 e 11 Milhões de euros 

em 2018. A este propósito, refira-se que temos vindo a assistir a um aumento sucessivo de doentes que 

realizam quimioterapia na ULSM. Importa também evidenciar, através do quadro abaixo, que a ULSM trata 

um maior número de utentes em quimioterapia, comparativamente com as restantes ULS’s, facto que levará 

a que os custos que assume com patologias oncológicas sejam igualmente superiores às restantes: 

 

 

 

Fonte: BIMH, https://bimh.min-saude.pt/analytics/saw.dll?Answers&SubjectArea=%22BIMH%22#resultsTab17406c46b74, consultado em 09/06/2021. 

https://bimh.min-saude.pt/analytics/saw.dll?Answers&SubjectArea=%22BIMH%22#resultsTab17406c46b74
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Os fatores antes referidos justificam o significativo e crónico subfinanciamento da ULSM e vêm efetivamente 

demonstrar que o modelo de financiamento das ULS encontra-se desajustado da realidade assistência 

desta ULS, bem como das características sociodemográficas do concelho de Matosinhos, e das 

necessidades em saúde da sua população. A cronicidade deste subfinanciamento, aliado às sucessivas 

reduções de financiamento atribuído em sede de contrato-programa dos quais demos atrás conta, têm 

constituído importantes constrangimentos à obtenção de resultados e EBITDA (Earnings Before Interests, 

Taxes, Depreciation and Amortization), positivos ou mesmo nulos, traduzem-se financeiramente no 

consumo de capitais próprios, influenciam negativamente a dívida da ULSM e bem assim os prazos médios 

de pagamento, afetando estruturalmente os fundos disponíveis.  

 

Importa recordar que desde 2011 e, por reiteradas vezes, o Conselho de Administração da ULSM 

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

de utentes gerados entre a procura e a oferta assistencial da ULSM. Na verdade, em 2015, as situações de 

subfinanciamento atrás referidas foram objeto de análise conjunta pela ULSM e ARS Norte, através de um 

grupo de trabalho que apresentou uma proposta de financiamento alternativo para a ULSM, que permitisse 

conjugar a procura de cuidados de saúde por parte da população que serve, com as características sócio 

demográficas muito específicas e claro, com a sua oferta assistencial, considerando as sinergias resultantes 

de uma organização que integra verticalmente cuidados de saúde primários e hospitalares, a complexidade 

e diferenciação dos seus serviços clínicos, bem como a sua inclusão na área metropolitana do Porto. 

Concretamente foi executado um exercício teórico, no sentido de simular a receita adicional que a ULSM 

poderia auferir com uma metodologia de financiamento misto: 

 

a) Financiamento de base capitacional para a área dos cuidados de saúde primários, tendo por base 

as efetivas necessidades de saúde da população do concelho de Matosinhos; 

b) Financiamento por linha de produção para a área dos cuidados de saúde hospitalares, de forma a 

indexar o financiamento à variação da produção hospitalar. 

 

O estudo conjunto entre a ULSM e a ARS Norte, concluiu assim, por um subfinanciamento, anual, para a 

ULSM no montante de mais de 10 milhões de euros.7 

Constatou-se que, na realidade, o modelo de financiamento não capta a diferenciação e complexidade dos 

                                                           
 

7 Valor de subfinanciamento à data de 2015, que não incluía as reposições de vencimento nem o crescimento na área 

de Oncologia. 
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serviços de saúde prestados na ULSM, desde logo o próprio ICM (Índice Case Mix), superior ao grupo (C) 

e equivalente ao nível nacional (em algumas dimensões acima dos valores nacionais): 

 

Fonte: BIMH, extraído em 31.05.2021 
  

A este propósito, é de assinalar igualmente que os níveis de severidade da doença na ULSM, sobretudo, 

de “moderado” a “extremo”, são superiores ao Grupo em que se insere esta ULS (C) e também superiores 

ao nível nacional. Simultaneamente, a Instituição regista tempos de demora média inferiores a par de uma 

taxa de mortalidade igualmente mais baixa, apesar de o risco “moderado” a “extremo” superior na ULSM 

face ao grupo e ao país: 

 

Fonte: BIMH, extraído em 31.05.2021 
 

Ainda no que respeita ao estudo do subfinanciamento da ULSM, foi referido que não são igualmente 

valorizados os custos com suplementos remuneratórios das USF Modelo B, que são assumidos 

integralmente pelo orçamento das ULS, contrariamente ao que acontece nos restantes ACES que não se 

encontrem integrados em ULS, cujos custos são assumidos pelas ARS. 

 

Ainda no âmbito deste problema crónico de subfinanciamento, destaca-se o “Eixo Estratégico 8” referido 

no Plano de Atividades onde a ULSM sugere as linhas de ação/objetivos a concretizar no sentido de 

consolidar a estratégia de “Adequar o modelo de financiamento ao contexto e realidade assistencial de 

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

decorrentes do modelo de financiamento preconizado para as ULS”. 

 

Pese embora a Tutela tenha vindo então a reforçar a tesouraria da ULSM nos últimos anos, atitude com a 

qual nos congratulamos, a verdade é que mesmo assim, tais reforços a acrescer ao valor capitacional não 

são suficientes para fazer face aos gastos operacionais e equilibrar a situação económico-financeira da 

ULSM: 

 

ICM

Hospital Grupo Nacional

2018 2019 2020 2020 2020

ICM de episódios de internamento 1,0001 1,0043 1,1006 0,9696 1,1024

ICM de episódios de internamento cirúrgico 1,4571 1,4021 1,6216 1,4487 1,6715

ICM de episódios de internamento médico 0,7582 0,7989 0,8664 0,7595 0,7772

ICM de episódios de ambulatório cirúrgico 0,6426 0,6382 0,6309 0,6705 0,6925

ICM de episódios de ambulatório médico 0,2039 0,2049 0,2060 0,2090 0,2069

% % DM

38,60% 45,17% 4,67

31,15% 32,40% 9,09

24,52% 18,44% 14,02

5,73% 3,99% 23,24

% % % Mort.

55,99% 61,55% 0,56%

20,24% 20,41% 8,79%

17,96% 13,66% 23,41%

5,81% 4,38% 42,83%

Níveis de Severidade - Distribuição dos Doentes e Demora Média

Hospital Grupo Nacional

DM

Menor 3,61 43,10% 4,54

Severidade da doença DM %

Moderado 7,13 33,29% 9,02

Major 13,20 19,69% 13,55

Extremo 22,43 3,92% 21,01

Níveis de Risco de Mortalidade - Distribuição dos Doentes e Taxa Mortalidade

Hospital Grupo Nacional

Risco de mortalidade % Mort. % % Mort.

Menor 0,21% 59,81% 0,59%

Moderado 6,03% 20,39% 10,27%

Major 19,46% 15,37% 24,59%

Extremo 38,53% 4,43% 43,88%
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Gráfico 13 - Evolução Financiamento vs. Gastos e Rendimentos Operacionais 

 

A ULSM tem vindo a informar as entidades competentes, do incumprimento da Lei dos Compromissos e 

dos Pagamentos em Atraso, solicitando a resolução das situações, já conhecidas, de desajustamento, 

desde 2008, do modelo de financiamento face à realidade e contexto geográfico e assistencial que afetam, 

estruturalmente, a sustentabilidade económica e sobretudo financeira da ULSM e das quais demos aqui 

conta detalhadamente. 

 

Conforme atrás descrevemos, a Tutela vem atribuindo desde 2014, verbas à ULSM para além do montante 

de financiamento previsto nos contratos-programa e que têm permitido atenuar o problema deficitário de 

tesouraria da instituição, sendo que em 2018 já foi possível inverter a tendência de crescimento quer da 

dívida total a fornecedores externos, dívida vencida e pagamentos em atraso: 

 No final de 2017 (29/12), a ULSM foi incluída nos aumentos de capital do setor da saúde, por via do 

Despacho nº 1265/17 de Sua Exa. o Senhor Secretário de Estado do Tesouro, cabendo à ULSM o 

montante de 16.345.581€, o qual foi realizado em 2018 (o capital social da ULSM é agora de 

50.200.000€). 

 Ainda em 2018 é emitido o Despacho Conjunto n.º 1642/2018 de 26 de Outubro, o qual determinou a 

entrada de capital para cobertura de prejuízos transitados nas entidades públicas empresariais 

pertencentes ao SNS, tendo por objetivo garantir a sua sustentabilidade, evitar a acumulação de novos 

pagamentos em atraso e reduzir o stock de dívida existente. O montante atribuído à ULSM foi de 

21.454.016€. Estas duas verbas (aumento de capital e entrada de capital para cobertura de prejuízos) 

permitiram efetivamente em 2018, reduzir a dívida total a fornecedores externos, dívida vencida e 

pagamentos em atraso. 

 Em fevereiro de 2019 é emitido o Despacho conjunto Finanças e Saúde, o qual estabelece a 

importância “… de continuar a reforçar a autonomia de gestão dos hospitais, por via da cobertura dos 

prejuízos transitados, possibilitando a estas instituições envidar esforços para alcançar em 2019 uma 

maior sustentabilidade financeira sem o ónus dos pagamentos em atraso registados em 2018.” Assim, 

por via deste Despacho é reforçada a tesouraria da ULSM em 2019 com o montante de 11.521.737€. 

Verifica-se igualmente a “Regularização das Injeções excecionais às EPE’s em 2019” por via de 

autorização do Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, no montante total de 2.947.000€. 

 Em 2020, através dos despachos conjuntos de 03 de março e de 30 de dezembro, a ULSM recebeu 

13.063.872 € para cobertura de prejuízos transitados com aplicação exclusiva ao pagamento de dívida 

vencida à data dos referidos despachos. 
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Gráfico 14 - Evolução dívida total a fornecedores externos, dívida vencida e pagamentos em atraso 

 

 

No entanto, as disponibilidades da ULSM continuam a ser claramente insuficientes para fazer face às suas 

necessidades de financiamento: 

Gráfico 15 - Disponibilidades 

 
 

Apesar dos constrangimentos económico-financeiros sinalizados, a ULSM congratula-se com facto de, dos 

seus 176 mil inscritos, cerca de 99% dispõem de médico de família e destes, quase 82% encontram-se 

inscritos em Unidades de Saúde Familiar (a ULSM já dispõem de 11 USF). Deste modo, facilmente se 

alcança que a forte procura que a ULSM tem tido, em conjunto com o contínuo bom desempenho na 

resposta tempestiva e com qualidade aos seus utentes, são fatores consumidores de mais recursos e, 

consequentemente, indutores de custos mais elevados e que têm de ser, inevitavelmente, acomodados no 

seu orçamento. Não podemos deixar de salientar que, confrontados com uma nova realidade, a pandemia 

COVID-19, a ULSM foi, mais uma vez, a instituição mais afetada por este facto comparativamente com as 

restantes ULS’s, considerando que o Hospital Pedro Hispano (HPH) que integra a ULSM ter sido, desde o 

início, considerado hospital de 2ª linha de referência para tratamento de doentes com suspeita de infeção 

pelo novo coronavírus, sendo um local referenciado pelo SNS 24 para rastreio desta nova patologia. 

 

Em consequência, dão-se vários acontecimentos com impactos diretos nos investimentos e gastos 

a incorrer pela ULSM e detalhadas no ponto “Pressupostos Orçamentais”. 
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7. Pressupostos orçamentais 
 

Na elaboração do presente Plano de Atividades e Orçamento 2021, foram tidos em consideração as 

orientações presentes nos seguintes documentos: 

o Despachos, de 4 de setembro de 2020, proferidos pelo Senhor Secretário de Estado do Tesouro 

e pela Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Saúde8; 

o Despacho nº 395/2020 – SET, de 27 de julho de 2020; 

o “Termos de Referência para contratualização de cuidados de saúde no SNS para 2021”, emitido 

pela ACSS em setembro de 20209; 

o Ofício 47105/2020/DFI/UGEF/ACSS; 

o Circular série A n.º 1399, emitida pela Direção geral do Orçamento; 

o Despacho n.º 6/2020, do Senhor Secretário de Estado da Saúde de 18 de agosto de 2020. 

 

As grandes linhas orientadoras para a elaboração deste PAO, foram essencialmente as seguintes: 

 

 Para 2021, prevê-se que o acréscimo da atividade assistencial, considerando que é expectável a 

estabilização em termos de infeção por Sars-Cov-2; 

 Previu-se que os episódios de gripe se concentrem entre janeiro e fevereiro de 2021, com menor 

número de episódios de urgência considerando que as pessoas se encontram mais protegidas 

com a utilização de máscaras, esperando-se maior adesão por parte dos utentes à vacinação 

contra a gripe, factos que permitirão assim que exista maior disponibilização de camas de 

internamento; 

 No que respeita à produção cirúrgica, esperamos realizar em 2021 o mesmo nível de 2019, 

acrescido dos cancelamentos ocorridos, nomeadamente por motivo de greves. Sobre a emissão 

de vales cirúrgicos para utentes a serem operados em outras instituições de saúde, a ambição 

para 2021 é não transferir nenhum doente, partindo do princípio que em 2020 conseguimos colocar 

em dia a lista de espera cirúrgica, recorrendo-se à produção adicional para o efeito; 

 Estima-se uma recuperação um pouco mais lenta ao nível de consultas médicas, considerando o 

histórico pendente e os constrangimentos de recursos humanos que a ULSM experiencia ainda 

em algumas especialidades; 

 Ao nível da produção de MCDT é expectável uma maior capacidade de internalização de exames, 

sobretudo por via do novo mamógrafo e do novo TAC; 

 Ao nível de gastos com recursos humanos, salvaguardando as medidas centrais que vieram a ser 

adotadas, prevê-se que os níveis de produção adicional cirúrgica sejam semelhantes aos 

realizados em 2019, assim como o volume de horas extra e de prestações de serviços realizadas 

também naquele ano. 

 

 

                                                           
8  http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEE/Despacho_Instrucoes_PAO's_2020.pdf  

9 http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/11/TR-Contratualizacao_2021_VHom.pdf 

 

 

http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEE/Despacho_Instrucoes_PAO's_2020.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/11/TR-Contratualizacao_2021_VHom.pdf
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Assim, considerando o anteriormente exposto, passamos a elencar os pressupostos assumidos 

para cada uma das rubricas mais significativas e que compõem o orçamento económico 

apresentado para 2021. 

 

Pressupostos - ano 2021 

 

A. GASTOS 

 

CONSUMOS: 

As projeções para as rubricas que compõem a globalidade de Consumos tiveram em consideração o 

impacto previsto para 2021: 

o Ao nível dos medicamentos, a previsão considera o aumento anual com medicamentos 

antineoplásicos e imunomoduladores. Foi igualmente feito um esforço para estimar o acréscimo 

de gastos com vacinas a incluir no PNV, nomeadamente HPV e Meningite B (+326 mil euros) 

considerando que o ACESM administra cerca de 5% das vacinas administradas na região Norte 

e considerando também o volume de encargos que a ARSN vai assumir com estas duas vacinas; 

o Considerou-se um volume de Notas de Crédito (NC) a emitir pela Apifarma, rappel e outros em 

montante semelhante ao dos últimos 2 anos (2019 e 2020), na ordem dos 5 M€; 

o Quanto aos reagentes, foi considerado também um acréscimo significativo, atendendo ao 

aumento que se prevê de produção, bem como em consequência dos testes ao Sars-Cov-2 

realizados internamente na ULSM quer para resposta à área hospitalar, quer para resposta à 

atividade de cuidados primários e sobretudo para resposta à atividade da unidade de saúde 

pública (atualmente o laboratório do HPH dispõe de capacidade de testagem superior a 400 

testes/dia);  

o Material de Consumo Clínico, atendendo às orientações veiculadas pelo CA na reunião de 

05/08, foi apurado o gasto previsto considerando o custo médio com material de consumo clínico 

de 2019, aplicado ao volume de cirurgias esperadas para 2021.  

As rubricas de medicamentos e material de consumo clínico perfazem quase 85% do valor 

total de consumos previsto para 2021. 

 

o Sobre as rubricas de material de consumo hoteleiro e material administrativo, as previsões 

apontam no mesmo sentido dos valores estimados para 2020. 

o Ao nível do material de manutenção e conservação, estima-se um acréscimo, seguindo a 

tendência do que tem ocorrido nos anos mais recentes, atendendo às diversas 

reparações/beneficiações que têm ocorrido nos diversos espaços da ULSM. 

 

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS: 

 #62.1 Serviços de Saúde 

o Meios complementares de diagnóstico: Atendendo às orientações iniciais, manutenção dos 

níveis 2019, com exceção da Patologia Clínica em que o aumento considerado estimou-se para 
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fazer face aos testes COVID-19, sobretudo, quando for necessário alargar a resposta à 

comunidade da área de influência da ULSM, com o apoio da autarquia; 

o Meios complementares de Terapêutica: Atendendo às orientações iniciais, manutenção dos 

níveis 2019; 

o Internamentos: Face ao impacto da pandemia na atividade programada da ULSM, em especial 

no que diz respeito à atividade cirúrgica, que levou à suspensão de parte da atividade cirúrgica no 

último trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021, foi necessário rever a previsão de 

transferência de doentes cirúrgicos para 1,150M. 

 

 #62.2 Serviços Especializados 

o Trabalhos especializados - Projetos e serviços de informática: Compromissos a assumir com 

projetos SAMA, com a correspondente contrapartida em rendimentos (#75); 

o Serviços técnicos de recursos humanos: assumindo a necessidade de manter a resposta nas 

áreas das urgências (geral e obstétrica), manteve-se assim o valor reconhecido em 2019; 

 Serviços de alimentação, Serviços de lavandaria, Vigilância e segurança: Foi aplicado o 

Índice de Preços no Consumidor (IPC) previsto para 2021 no Despacho nº 395/2020 – SET (0,4), 

aplicando-o aos valores faturados em 2019 pelos prestadores, conforme informação veiculada 

pelo Serviço Hoteleiro (SH) da ULSM. No caso da vigilância, o IPC foi aplicado sobre uma 

estimativa dos valores a faturar em 2020. 

 

 #62.4 Energia e fluídos 

o Eletricidade: A estimativa tem por base o valor fornecido pelo Serviço de Instalação e 

Equipamentos e que serviu de base à contratação deste serviço a nível central; 

o Combustíveis e lubrificantes: Em conformidade com orientações previstas no Despacho nº 

395/2020 – SET; 

 

 #62.5 Deslocações, estadas e transportes 

Deslocações e estadas: Em conformidade com orientações previstas no Despacho nº 395/2020 

– SET; 

o Transporte de doentes: Os valores a assumir em 2021 com estes gastos irão superar os previstos 

para 2020. O critério a assumir para efeitos de orçamento foi considerar o valor de 2019. Neste 

âmbito, não podem ser ignoradas as implicações da adoção de planos de contingência por parte 

das empresas transportadoras, quer em termos de limitação da capacidade, quer em termos de 

utilização de Equipamentos de Proteção Individual. 

 #62.6 Serviços Diversos 

o Limpeza, higiene e conforto: Mesmo critério aplicado para Serviços de alimentação, Serviços de 

lavandaria, Vigilância e segurança. 

 

Gastos com o pessoal 

Para além da manutenção dos valores de produção adicional semelhantes a 2020, foram orçamentados 

pelo Departamento de Gestão de Recursos Humanos da ULSM, os seguintes impactos: 

 Descongelamentos salariais: 319.128,41€ 

 Novas contratações: 2.462.862,77€ 
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 Contratações (COVID 19): Efeito plurianual: 964.033,86€ 

 Aumentos Função Pública – Não foi prevista qualquer verba, na medida em que se desconhecia 

(e ainda se desconhece, se tal terá lugar) 

Convém referir que as alterações remuneratórias introduzidas após submissão do orçamento 2021 na DGO, 

bem como prémios de desempenho, terão repercussão no ano de 2021, mercê do parecer jurídico obtido 

pela ARS Norte, implicando o pagamento do mesmo prémio às equipas de cuidados de saúde primários, e 

por inerência, no contexto da ULS, a outras equipas hospitalares, montante fora daquele Orçamento e, 

portanto, a suportar pela ULSM.  Destaca-se a atribuição de subsídio de risco aos profissionais que 

desempenham funções nas áreas dedicadas ao tratamento Covid-19 (e que no caso da ULSM envolve não 

só a área hospitalar, como a área dos cuidados de saúde primários), bem como a majoração das horas 

extraordinárias realizadas entre os meses de fevereiro e março de 2021. 

 

RENDIMENTOS 

Foi orçamentado um montante global de rendimentos no valor 148.394.536€, representando um 

acréscimo face a 2020 de 6,5 M€. 

Taxas moderadoras 

Na sequência da circular informativa nº N. 15/2020/ACSS de 2020-07-21, Dispensa da cobrança de taxas 

moderadoras nos Cuidados de Saúde Primários| Aplicação do artigo 273.º, da Lei n.º 2/2020, de 31 de 

março, foi estimado o impacto da redução de taxas moderadoras (TM) a cobrar no âmbito daquela linha de 

atividade. Assim, pressupondo que em 2021 possamos ter níveis de atividade semelhantes a 2019, foram 

deduzidos aos valores reconhecidos naquele ano, em cada linha de produção aplicável, os valores 

cobrados das respetivas TM. 

Prestações de serviços e concessões 

A ACSS comunicou à ULSM por via do ofício 47105/2020/DFI/UGEF/ACSS “Orientações para a elaboração 

do Orçamento do Estado do PO da Saúde para 2021”, que o valor do adiantamento do contrato programa 

a considerar no orçamento de caixa para 2021 seria de 133.675.787€.  

O documento orientador para o processo de contratualização com a Tutela, “Termos de referência para 

contratualização de cuidados de saúde no SNS para 2021”, foi divulgado pela ACSS em setembro de 2020. 

Este documento estabelece “…os princípios orientadores do processo de contratualização de cuidados de 

saúde no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para 2021, no que respeita a atividades, objetivos e resultados 

a alcançar pelos prestadores de cuidados de saúde do SNS. Com este processo, pretende-se contribuir 

para garantir o acesso atempado, a qualidade e a eficiência dos cuidados de saúde que são prestados aos 

utentes do SNS, com base numa cultura de gestão rigorosa, responsável, transparente e focada na resposta 

às necessidades em saúde de todos os cidadãos. O processo de contratualização de cuidados de saúde 

para o ano de 2021 será executado num contexto de elevada complexidade e incerteza, gerado pelos 

efeitos da situação de Emergência de Saúde Pública de âmbito Internacional declarada a 30 de janeiro de 

2020 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19), com 

posterior declaração de Pandemia decretada a 11 de março de 2020. 

As novas exigências associadas à pandemia da COVID-19 que se juntam às restantes necessidades em 
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saúde da população exigem a definição clara das linhas orientadoras para a prestação de cuidados de 

saúde no ano de 2021, contribuindo assim para que os serviços de saúde possam continuar a ajustar-se 

progressivamente à evolução epidemiológica registada e ao conhecimento científico acumulado.” 

 

Em dezembro de 2020 ocorreu a reunião de contratualização entre a ULSM e a ARS Norte, onde foram 

negociadas as metas para as linhas de produção hospitalar para 2021, bem como os indicadores de 

qualidade e eficiência e sustentabilidade económico-financeira para este mesmo ano. 

 

O valor da capitação para 2021 será de 141.758.503€, que inclui o financiamento para o internato médico 

no montante de 1.946.792€ e os incentivos institucionais no valor de 14.175.850€. 

 

A ULSM, através do mapa de “Q.19 Produção” da plataforma SICA, submeteu assim a sua proposta para 

as linhas de atividade hospitalar, tendo também apresentado à ARSN os respetivos objetivos considerando 

o facto que assolou o Mundo, Portugal e a ULSM: a pandemia COVID-19. 

 

Transferência e subsídios correntes obtidos: foi considerado o valor reconhecido em receitas submetido 

à Direção Geral do Orçamento, com gastos a executar em 2021 relativos a projetos cofinanciados e que se 

estima vir a reembolsar naquele ano.  

Assim, o Resultado Líquido para o ano de 2021 estimado é negativo em 20.530.108€, perspetivando-

se, assim, uma melhoria de 5,8.M€ face ao RLE de 2020.  

30 10 (20 530 108) 

PRC 2019-2021 

 

Notas: 

Pese embora se perspetive um decréscimo da relação GO/VN (6), pela conjugação da diminuição das 

rubricas CMVMC e FSE com o aumento da rubrica Prestações de Serviços, é expectável um aumento dos 

gastos com o pessoal, detalhados anteriormente, os quais resultam de medidas centrais adotadas sobre as 

quais a ULSM não tem intervenção. 

Recursos Humanos  

∆ Absol. Var. % 

(1)  C M VM C 37 827 165 € 38 359 839 € 31 864 820 € 5 962 345 € 19%

(2)  F SE 29 795 387 € 30 110 282 € 29 026 291 € 769 096 € 3%

(3)  Gasto s co m o  pesso al 96 095 659 € 94 719 744 € 82 895 489 € 13 200 170 € 16%

(4)  Gasto s Operacio nais (GO) = (1)  +(2)  + (3) 163 718 211 € 163 189 865 € 143 786 600 € 19 931 611 € 14%

(5)  Vo lume de negó cio s (VN ) 143 121 351 € 138 387 092 € 132 142 117 € 10 979 234 € 8%

   Subsídios à exploração 0 € 0 € 0 € 0 € -

   Indeminizações compensatórias 0 € 0 € 0 € 0 € -

(6)  GO/ VN =(4) / (5) 1,14 1,18 1,09 - -

(7)  D eslo caçõ es e alo jamento  (valo r) 11 798 € 4 106 € 11 798 € 0 € 0%

(8)  A judas de custo  (valo r) 9 208 € 4 701 € 9 208 € 0 € 0%

(iv)  Gasto s asso ciado s à fro ta auto mó vel (a)  (valo r) 125 917 € 109 818 € 129 384 € -3 466 € -3%

(7)+(8)+(9) 146 925 € 118 626 € 150 391 € -3 466 € -2%

(10)  Gasto s co m a co ntratação  de estudo s, pareceres, pro jeto s e co nsulto ria (valo r)234 938 € 409 260 € 316 856 € -81 918 € -26%

Var. 2021/ 2019

a) Os gastos associados à frota automóvel deverão incluir: rendas/amortizações, inspeções, seguros, portagens, combustível e/ou eletricidade, manutenção, reparação, pneumáticos, taxas e impostos.

P R C 2019 Exec.P revisão  2021 2020 Exec.
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Quadro 11 - Mapa de Pessoal 

 

 

  

Análise Mapa de Pessoal

Postos de 

Trabalho 2020

Estimado

Entradas 

2021

Saídas 

2021

Variação 

Líquida

Postos de 

Trabalho 2021

Previsão

Postos de 

Trabalho 2022

Previsão

Postos de 

Trabalho 2023

Previsão

Órgãos  Socia is 9 0 0 0 9 9 9

Cargos  de Direcção sem Órgãos  Socia is 20 2 0 2 22 22 22

Médicos  Especia l i s tas 476 2 0 2 478 460 460

Médicos  Internos  a  parti r do 2º ano do Internato Méd. 

(Formação especi fica)
193 0 0 0 193 181 181

Médicos  Internos  1º ano do Internato Méd. (Ano de 

Formação Geral )
51 1 0 1 52 52 52

Técnicos  Superiores  de Saúde 7 0 0 0 7 7 7

Pessoal  Farmacêutico 15 0 1 -1 14 14 14

Técnicos  Superiores 63 0 1 -1 62 62 62

Informáticos 11 0 0 0 11 11 11

Enfermeiros 987 0 87 -87 900 900 900

Técnicos  de Diagnóstico e Terapêutica 166 0 7 -7 159 159 159

Ass is tentes  Técnicos 318 0 12 -12 306 306 306

Ass is tentes  Operacionais 481 0 36 -36 445 445 445

Outros  Pessoal 2 0 0 0 2 2 2

Total sem Médicos em Formação (Geral e Específica) 2 555 4 144 -140 2 415 2 397 2 397

Total sem Médicos em Formação (Geral) 2 748 4 144 -140 2 608 2 578 2 578

Total 2 799 5 144 -139 2 660 2 630 2 630

∆ Absol. Var. % 

Gasto s to tais co m pesso al (1)  = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f )+(g) 96 095 659 € 94 719 744 € 82 895 489 € 1 375 914,76 € 1%

(a)  Gasto s co m Órgão s So ciais 453 439 € 494 294 € 426 027 € -40 854,86 € -8%

(b)  Gasto s co m C argo s de D ireção 1 074 757 € 983 224 € 933 564 € 91 533,21 € 9%

(c)  R emuneraçõ es do  pesso al 73 407 981 € 74 664 038 € 65 430 961 € -1 256 056,69 € -2%

(i)  Vencimento  base + Subs. F érias + Subs. N atal 59 577 567 € 58 744 492 € 52 480 879 € 833 074,59 € 1%

(ii)  Outro s Subsí dio s 2 699 237 € 2 614 925 € 2 405 035 € 84 312,47 € 3%

(iii)  Valo rizaçõ es R emunerató rias 319 128 € 1 893 683 € 1 873 102 € -1 574 554,12 € -83%

(d)  B enefí cio s pó s-emprego 0 € 0 € 0 € 0,00 € -

(e)  A judas de C usto 9 208 € 4 701 € 9 208 € 4 507,71 € 96%

(f)  R estantes Encargo s 21 148 178 € 18 571 964 € 16 095 568 € 2 576 213,47 € -

(g)  R escisõ es /  Indemnizaçõ es 2 095 € 1 523 € 161 € 571,91 € 38%

Gasto s T o tais co m pesso al (2)  = (1)  sem o  impacto  das medidas 

ident if icadas em ( iii)  e  (g) 95 111 492 € 92 824 538 € 81 022 226 € 2 286 953,97 € 2%

nº T o tal R H  (O.S. + C argo s de direção  + trabalhado res) 2 661 € 2 668 € 2 396 € -7,00 € 0%

N .º Órgão s So ciais (OS) *                            4                               4                               4    0,00 € 0%

N .º C argo s de D ireção  sem O.S. (numero )                          28                            32                            27   -4,00 € -13%

N .º T rabalhado res (sem OS e sem C D ) (número )                     2  629                       2  632                       2  365   -3,00 € 0%

Gasto s co m dirigentes/ Gasto s co m o  pesso al [ (b) / ( (1) - (g)) ] 1,1% 1,0% 1,1% 0,00 € 8%

* Conselho Fiscal + Revisor Oficial de Contas

** Conselho de Adminsitração + Pessoal Dirigente

P revisão  2021P R C 2019 Exec.2020 Exec.

Var. 2021/ 2020
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8. Plano de investimentos 2021 - 2023 

 

Como consequência da conjuntura económico-financeira global, na Europa e em Portugal, do Programa de 

Assistência Económico-financeira (PAEF), firmado com a Troika em 2011, a ULSM viu, desde 2010, os 

seus orçamentos reduzidos, pelo que, entre 2010 e 2018 o investimento reduziu cerca de 70% bem 

como os custos com manutenção e reparação (- 14%). 

 

Conforme ilustra o gráfico seguinte, registou-se um decréscimo significativo no investimento. Por outro lado, 

houve redução dos níveis de serviço associados a alguns contratos de manutenção, em alguns casos com 

exclusão de peças e recurso a fornecedores alternativos, de linha branca, que levou a um decréscimo dos 

custos com manutenção e reparação. 

 

Paralelamente registou-se a inexistência de equipamentos de reserva que permitissem fazer face a avarias, 

cujo tempo de reparação comprometia a atividade, quer por não substituição de equipamentos que foram 

sendo abatidos nos últimos anos, quer por aproveitamento máximo da capacidade instalada. Em 

consequência, a demora acrescida na reparação e estabilização dos equipamentos, aumentou 

significativamente o envio de exames para o exterior. 

 

 

Gráfico 16 - Evolução do investimento e dos gastos com conservação e reparação entre 2010-2020 

 

 

Importa realçar que até à data, a ULSM não foi abrangida por nenhum aumento de capital para reforço do 

investimento, como por exemplo os aumentos de capital, no montante total de 30M€, verificados em 

Setembro de 2015 (Despacho n.º 10314-B/2015). 

Igualmente, no ano de 2017, a ULSM não havia sido abrangida por nenhum aumento de capital para 

eliminação de desequilíbrios financeiros do passado, como por exemplo os aumentos de capital realizados 

no ano de 2014 num total de 950,7M€: 
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 Aumento de capital no montante total de 43,3M€, para regularização de passivos de cinco 

entidades públicas empresariais para com o Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do 

Serviço Nacional de Saúde; 

 Aumento de capital no montante total de 425,6M€ por conversão de dívidas em capital, para 

melhorar a situação líquida de 19 hospitais, contribuindo para regularizar a dívida dos mesmos; 

 Aumento de capital no montante total de 455,2M€ em entidades com desequilíbrios económico-

financeiras acumulados (Despacho 15476-B/2015 dos Gabinetes da Secretaria de Estado do 

Tesouro e do Secretário de Estado da Saúde). 

 

Apenas no final de 2017 (29/12), é que a ULSM foi incluída nos aumentos de capital do setor da saúde, por 

via do Despacho nº 1265/17 de Sua Exa. o Senhor Secretário de Estado do Tesouro, cabendo à ULSM o 

montante de 16.345.581€ (realizado no 1º trimestre de 2018), pelo que o capital social da ULSM é agora 

de 50.200.000€. No entanto, este aumento de capital, conforme estabelece o mesmo Despacho, não se 

dirigia a investimentos, mas sim para ser aplicado “… exclusivamente no pagamento de dívida vencida, por 

ordem de maturidade”. 

 

Em 2018 é emitido o Despacho Conjunto n.º 1642/2018 de 26 de Outubro, o qual determinou a entrada de 

capital para cobertura de prejuízos transitados nas entidades públicas empresariais pertencentes ao SNS, 

tendo por objetivo garantir a sua sustentabilidade, evitar a acumulação de novos pagamentos em atraso e 

reduzir o stock de dívida existente e o montante atribuído à ULSM foi de 21.454.016€ que permitiu 

efetivamente em 2018, reduzir a dívida total a fornecedores externos, dívida vencida e pagamentos em 

atraso. 

 

Em fevereiro de 2019 é emitido o Despacho conjunto Finanças e Saúde, o qual estabelece a importância 

“… de continuar a reforçar a autonomia de gestão dos hospitais, por via da cobertura dos prejuízos 

transitados, possibilitando a estas instituições envidar esforços para alcançar em 2019 uma maior 

sustentabilidade financeira sem o ónus dos pagamentos em atraso registados em 2018.” Assim, por via 

deste Despacho é reforçada a tesouraria da ULSM em 2019 com o montante de 11.521.737€. Verifica-se 

igualmente a “Regularização das Injeções excecionais às EPE’s em 2019” por via de autorização do Senhor 

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, no montante total de 2.947.000€. 

 

Em 2020, através dos despachos conjuntos de 03 de março e de 30 de dezembro, a ULSM recebeu 

13.063.872 € para cobertura de prejuízos transitados com aplicação exclusiva ao pagamento de dívida 

vencida à data dos referidos despachos. 
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No âmbito dos investimentos cofinanciados encontram-se em curso os seguintes projetos: 

 

 

O Conselho de Administração da ULSM delineou o Plano de Investimentos (PI) que consta no Anexo 

5 do presente PAO 2021, tendo por base num cenário realista, com o objetivo de identificar os espaços a 

criar e/ou reconverter, bem como, os equipamentos essenciais para potencializar a capacidade de produção 

e qualidade dos cuidados prestados, na sequência das linhas de orientação estratégicas definidas para a 

ULSM, em especial, inseridas neste contexto de pandemia COVID-19. 

Conforme já havíamos referido a ULSM apresenta atualmente, a nível do ACES e do Hospital Pedro 

Hispano, necessidade de solucionar alguns problemas identificados ao nível das instalações, face a 

alterações da prática clínica e assistencial, da caraterização e fluxo de utentes e da procura de cuidados.  

  

Princípios base de orientação na definição do PI: 

 Perspetivar um horizonte temporal de capacitação em equipamentos e instalações já iniciado em 

2019 com um horizonte até 2030; 

 Desenvolver ações centradas na pessoa; 

 Capacitar as instalações para a crescente necessidade de ambulatório; 

 Obter os recursos humanos necessários conforme previsto em sede de plano de RH, 

oportunamente submetido à Tutela na plataforma SICA; 

 Acompanhar o efeito da envolvente externa (oferta do privado e público); 

 Acompanhar o efeito da envolvente interna de desenvolvimento assistencial e novos paradigmas 

de cuidados – projetar a atividade a realizar pela ULSM nas principais linhas assistenciais; 

 Dimensionamento das instalações para fazer face à atividade estimada; 

 Segregação do acesso e circuito de doentes de ambulatório e de internamento; 

 Corrigir debilidades de espaços e instalações. 

 

 

Nome da Operação Código da operação Estado Candidatura
Custo Total 

Aprovado

Elegível 

Aprovado

Apoio Total 

Aprovado
Promotor

GSI .: Operação temática 5: Segurança da informação e sistemas de gestão de informação POCI-05-5762-FSE-037602 Em Execução 90 746,17 90 746,17 77 134,24
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE 

MATOSINHOS, E.P.E.

SIMPLEX@ULSM .: SIMPLEX@ULSM - Reengenharia e informatização de processos POCI-02-0550-FEDER-022135 Em Execução 2 660 699,25 2 612 886,94 2 220 953,90
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE 

MATOSINHOS, E.P.E.

Capacitação e modernização das administrações e dos serviços públicos - SATDAP - 

Capacitação da Administração Pública
POCI-05-5762-FSE-000282 Em Execução 875 496,33 875 496,33 744 171,88

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE 

MATOSINHOS, E.P.E.

Aviso N.º 02/SAMA/2017 - OPERAÇÕES DE CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POCI-05-5762-FSE-000108 Em Execução 221 400,00 221 400,00 188 190,00
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE 

MATOSINHOS, E.P.E.

CMD-Acessos@ULSM POCI-02-0550-FEDER-040135 Em Execução 55 441,29 55 441,29 47 125,10
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE 

MATOSINHOS, E.P.E.

SAFECARE .: Supervisão Clínica para a segurança e qualidade dos cuidados NORTE-01-0145-FEDER-023654 Em Execução 143 621,25 143 621,25 122 078,06
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO 

PORTO

GAL Urbano - Frente Atlântica DLBC-99-2014-01-184 Aprovada 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO PADRE ANTÓNIO VIEIRA

Criação da USF Custóias - ULSM NORTE-07-4842-FEDER-000008 Em Execução 415 411,56 225 948,00 192 055,80
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE 

MATOSINHOS, E.P.E.

Logistica+Digital .: Logistica+Digital na ULS Matosinhos POCI-02-0550-FEDER-040578 Em Execução 1 173 946,15 887 795,12 754 625,85
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE 

MATOSINHOS, E.P.E.

Capacitação e modernização das administrações e dos serviços públicos - SATDAP - 

Capacitação da Administração Pública
POCI-05-5762-FSE-000394

Aceite pelas Entidades / 

Contratada
575 640,00 575 640,00 489 294,00

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE 

MATOSINHOS, E.P.E.

Demonstrador HS.REGISTER .: Repositório centralizado de logs HS.REGISTER para 

rastreabilidade na Saúde
NORTE-01-0247-FEDER-033756 Em Execução 164 252,18 164 252,18 117 351,26 HLTSYS - HEALTHYSYSTEMS, LDA

Aviso N.º 02/SAMA/2017 - OPERAÇÕES DE CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POCI-05-5762-FSE-000186 Em Execução 603 045,78 603 045,78 512 588,91
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE 

MATOSINHOS, E.P.E.

Serviços e redes de intervenção social e de saúde - Formação de Profissionais do Setor da 

Saúde
POISE-03-4538-FSE-000579 Em Execução 295 697,38 295 697,38 251 342,77

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE 

MATOSINHOS, E.P.E.

Demonstrador ObsCare WCR .: Worldw ide maternal and child Care patient record and 

Research
NORTE-01-0247-FEDER-038393 Em Execução 688 839,43 683 697,54 462 748,10 VIRTUALCARE, LDA

Formação de Profissionais do Setor da Saúde POISE-03-4538-FSE-000418 Em Execução 59 564,87 59 564,87 50 630,14
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE 

MATOSINHOS, E.P.E.

CRIAÇÃO DA USF PROGRESSO NORTE-07-4842-FEDER-000631 Em Execução 1 519 730,14 500 000,00 425 000,00
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE 

MATOSINHOS, E.P.E.
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Anexo 1. Instrumentos Previsionais de Gestão (IPG) 

 

BALANÇO PREVISIONAL 

 

 

 

 

  

euro

31/12/2023 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2019

Previsto Previsto Previsto Realizado Estimado Realizado

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos f ixo tangíveis 45 397 497 45 397 497 45 397 497 46 089 353 45 202 526 43 114 206 

Propriedade de investimento - - - -

Ativos intangíveis 435 023 435 023 435 023 804 133 433 369 415 655 

Ativos biológicos - - - -

Participações financeiras - - - -

Devedores por empréstimos bonif icados e subsídios reembolsáveis - - - -

Acionistas/sócios/associados - - - -

Outros ativos f inanceiros 494 894 494 894 494 894 337 130 340 265 233 950 

Ativos por impostos diferidos - - - -

46 327 414 46 327 414 46 327 414 47 230 615 45 976 161 43 763 811 

Ativo corrente

Inventários 4 043 914 4 043 914 4 043 914 5 004 311 3 694 766 3 451 826 

Ativos biológicos - - - -

Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 77 115 77 115 77 115 455 369 77 115 77 115 

Devedores por empréstimos bonif icados e subsídios reembolsáveis - - - -

Clientes, contribuintes e utentes 19 431 776 19 431 776 19 431 776 9 507 950 15 350 389 14 951 737 

Estado e outros entes públicos 323 615 323 615 323 615 494 191 393 615 390 657 

Acionistas/sócios/associados - - - -

Outras contas a receber 49 371 179 49 371 179 49 371 179 46 401 170 46 744 363 45 919 669 

Diferimentos 1 585 1 585 1 585 4 491 4 491 7 398 

Ativos f inanceiros detidos para negociação - - - -

Outros ativos f inanceiros 17 109 17 109 17 109 - 17 109 17 109 

Caixa e depósitos 2 058 305 2 058 305 2 058 305 1 445 284 2 058 304 1 052 771 

75 324 598 75 324 598 75 324 598 63 312 767 68 340 151 65 868 282 

                    Total do activo 121 652 012 121 652 012 121 652 012 110 543 382 114 316 312 109 632 093 

RUBRICAS

SNC-AP

31/12/2020
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31/12/2023 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2019

Previsto Previsto Previsto Realizado Estimado Realizado

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Património/Capital 50 200 000 50 200 000 50 200 000 50 200 000 50 200 000 50 200 000 

Ações (quotas) próprias - - - - - -

Outros instrumentos de capital próprio - - - - - -

Prémios de emissão - - - - - -

Reservas - - - - - -

Resultados transitados (145 602 334) (125 072 226) (104 542 118) (73 471 976) (83 850 596) (73 690 852)

Ajustamentos em ativos f inanceiros 0 0 - - - -

Excedentes de revalorização 0 0 - - - -

Outras variações no património líquido 59 987 202 59 987 202 59 987 202 62 866 259 60 240 107 59 939 770 

Resultado liquido do período (20 530 108) (20 530 108) (20 530 108) (26 363 284) (20 691 522) (13 191 129)

Dividendo antecipados 0 0 - - - -

Interesses que não controlam 0 0 - - - -

Total do Património Líquido (55 945 241) (35 415 132) (14 885 024) 13 230 999 5 897 989 23 257 789 

PASSIVO

Passivo não corrente

Provisões 1 112 510 1 112 510 1 112 510 1 552 391 1 271 369 1 430 229 

Financiamentos obtidos - - - - - -

Fornecedores de investimentos - - - - - -

Responsabilidade por benefícios pós-emprego - - - - - -

Passivos por impostos diferidos 321 712 321 712 321 712 192 274 321 712 321 712 

Outras contas a pagar - - - -

1 434 222 1 434 222 1 434 222 1 744 665 1 593 081 1 751 941 

Passivo corrente

Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos - - - - - -

Fornecedores 113 743 032 93 212 924 72 682 816 34 233 659 47 108 226 28 366 694 

Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 36 814 864 36 814 864 36 814 864 36 811 697 36 814 864 36 814 864 

Estado e outros entes públicos 1 394 571 1 394 571 1 394 571 1 510 145 1 362 270 1 185 910 

Acionistas/ sócios/ associados - - - - - -

Financiamentos obtidos - - - - - -

Fornecedores de investimentos 4 247 971 4 247 971 4 247 971 1 078 932 3 512 498 412 095 

Outras contas a pagar 19 962 594 19 962 594 19 962 594 21 933 284 18 027 384 17 780 257 

Diferimentos - - - - - -

Passivos f inanceiros detidos para negociação - - - - - -

Outros passivos f inanceiros - - - - - 62 545 

176 163 030 155 632 922 135 102 814 95 567 718 106 825 242 84 622 363 

Total do Passivo 177 597 253 157 067 144 136 537 036 97 312 383 108 418 323 86 374 304 

Total do Património Líquido e Passivo 121 652 012 121 652 012 121 652 012 110 543 382 114 316 312 109 632 093 

31/12/2020

SNC-AP

RUBRICAS
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL 

  

euro

31/12/2023 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2019

Previsto Previsto Previsto Realizado Estimado Realizado

Impostos, contribuições e taxas 1 424 783 1 424 783 1 424 783 1 278 483 1 463 234 3 022 348 

Vendas 517 517 517 103 517 2 166 

Prestações de serviços e concesões 143 120 834 143 120 834 143 120 834 137 107 506 136 941 725 129 117 603 

Transferências e subsídios correntes obtidos 968 361 968 361 968 361 963 712 460 428 460 428 

Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos - - - - - -

Variações nos inventários de produção - - - - - -

Trabalhos para a própria empresa - - - - - -

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (37 827 165) (37 827 165) (37 827 165) (38 359 839) (35 710 467) (31 864 820)

Fornecimentos e serviços externos (29 795 387) (29 795 387) (29 795 387) (30 110 282) (27 941 630) (29 026 291)

Gastos com pessoal (96 095 659) (96 095 659) (96 095 659) (94 719 744) (93 190 007) (82 895 489)

Transferências e subsídios concedidos - - - - - -

Prestações sociais - - - - - -

Imparidade de inventários (perdas/ reversões) (21 534) (21 534) (21 534) (287 431) (21 534) (21 534)

Imparidade de dividas a receber (perdas/ reversões) (666 284) (666 284) (666 284) (635 537) (666 284) (666 284)

Provisões (aumentos/ reduções) (158 859) (158 859) (158 859) (337 951) (158 859) (158 859)

Imparidade de investimentos não depreciáveis (perdas/ reversões) - - - - -

Aumentos/ reduções de justo valor - - - - - -

Outros rendimentos e ganhos 2 658 598 2 658 598 2 658 598 2 417 649 2 597 998 2 658 598 

Outros gastos e perdas (639 465) (639 465) (639 465) (566 040) (639 465) (639 775)

Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento (17 031 261) (17 031 261) (17 031 261) (23 249 369) (16 864 344) (10 011 910)

Gastos/ reversões de depreciação e amortização (3 500 000) (3 500 000) (3 500 000) (3 296 878) (3 204 377) (2 575 779)

Imparidade de investimentos depreciáveis/ amortizáveis (perdas/ reversões) 2 156 (623 954) (623 954)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento) (20 531 261) (20 531 261) (20 531 261) (26 544 091) (20 692 675) (13 211 643)

Juros e rendimentos similares obtidos 1 463 1 463 1 463 69 192 1 463 1 463 

Juros e gastos similares suportados (310) (310) (310) (310) -

Resultado antes de impostos (20 530 108) (20 530 108) (20 530 108) (26 474 899) (20 691 522) (13 210 180)

Imposto sobre o rendimento - 111 615 - 19 052 

Resultado líquido do período (20 530 108) (20 530 108) (20 530 108) (26 363 284) (20 691 522) (13 191 129)

RUBRICAS

SNC-AP

31/12/2020
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISISONAL 

 

Notas a observar:  

1. Os instrumentos previsionais de gestão (IPG) encontram-se representados sob o referencial 

contabilístico SNC-AP; foram submetidos na plataforma SICA. Apresentamos também o valor 

realizado a 2020 atendendo ao fecho de contas já efetuado; 

2. A previsão efetuada teve em conta que o Acionista não fará qualquer injeção de capital para 

cobertura de prejuízos, bem como, dada a incerteza da evolução da pandemia, para os anos 2022 

e 2023, mantivemos os pressupostos da previsão de 2021; 

3. A última aprovação de contas por parte da Tutela respeita ao ano de 2012.  

euro

31/12/2023 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2019

Previsto Previsto Previsto Realizado Estimado Realizado

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Recebimentos de clientes 136 808 303 136 808 303 136 808 303 143 641 898 134 889 223 131 744 141 

Recebimentos de contribuintes - - - - - -

Recebimentos de utentes 1 836 067 1 836 067 1 836 067 1 233 812 1 501 359 3 113 308 

Pagamentos a fornecedores (41 053 900) (41 053 900) (41 053 900) (62 975 604) (43 247 709) (62 663 609)

Pagamentos ao pessoal (54 001 396) (54 001 396) (54 001 396) (51 471 799) (52 739 544) (46 328 680)

Caixa gerada pelas operações 43 589 073 43 589 073 43 589 073 30 428 307 40 403 330 25 865 160 

Outros recebimentos/pagamentos (42 348 276) (42 348 276) (42 348 276) (40 192 374) (41 367 419) (36 011 982)

Fluxos de caixa das actividades operacionais (a) 1 240 797 1 240 797 1 240 797 (9 764 067) (964 089) (10 146 822)

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a: (3 072 542) (3 072 542) (3 072 542) (4 761 619) (2 310 593) (2 254 567)

Ativos f ixos tangíveis (2 546 338) (2 546 338) (2 546 338) (4 392 634) (2 210 009) (1 792 318)

Ativos intangíveis (414 814) (414 814) (414 814) (259 022) - (382 852)

Propriedades de Investimento - - - - -

Investimentos f inanceiros - - - - -

Outros ativos (111 390) (111 390) (111 390) (109 964) (100 584) (79 396)

Recebimentos provenientes de: 1 831 746 1 831 746 1 831 746 1 238 417 732 921 489 312 

Ativos f ixos tangíveis - - - -

Ativos intangíveis - - - -

Propriedades de Investimento 7 308 7 308 7 308 4 444 7 308 10 126 

Investimentos f inanceiros - - - -

Outros ativos - 2 991 792 1 819 

Subsídios ao investimento 1 824 438 1 824 438 1 824 438 1 228 683 724 821 477 366 

Transferências de capital - - - -

Juros e rendimentos similares - - - -

Dividendos - - - -

Fluxos de caixa das actividades de investimento (b) (1 240 796) (1 240 796) (1 240 796) (3 523 202) (1 577 673) (1 765 255)

Fluxos de caixa das atividades de f inanciamento

Recebimentos provenientes de: 0 0 0 13 679 782 3 547 295 11 521 737 

Financiamentos obtidos - - - -

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital - - - -

Cobertura de prejuízos - 13 063 872 3 031 385 11 521 737 

Doações - 615 910 515 910 -

Outras operações de f inanciamento - - - -

Pagamentos respeitantes a: - - - -

Financiamentos obtidos - - - -

Juros e gastos similares - - - -

Dividendos - - - -

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital - - - -

Outras operações de f inanciamento - - - -

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c) 0 0 0 13 679 782 3 547 295 11 521 737 

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) 1 1 1 392 513 1 005 533 (390 340)

Efeito das diferenças de câmbio 2 

Caixa e seus equivalentes no início do período 2 058 304 2 058 304 2 058 304 1 052 771 1 052 771 1 443 110 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 2 058 305 2 058 305 2 058 305 1 445 284 2 058 304 1 052 771 

DEMONSTRAÇÃO

SNC-AP
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Anexo 2. Detalhe Gastos Operacionais (submetido na plataforma SICA) 

 

Notas a observar:  

O valor referente a contratação de estudos, pareceres e projetos, quer o executado, quer o previsto, está 

relacionado essencialmente com gastos conexos a projetos de investimento cofinanciados.

Q22b DR Detalhe Gastos Operacionais

Instituições Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE

Scenario Contratualização

Time Dezembro 2021

Ano 2020

Realizado

Ano 2020

Estimado

Ano 2021

Previsão

Ano 2022

Previsão

Ano 2023

Previsão

  Gastos com comunicações

  62.6.2.1 - Acessos à Internet 9 194,92 0,00 0,00 0,00 0,00

  62.6.2.2 - Comunicações  f ixas de dados 2 988,27 0,00 0,00 0,00 0,00

  62.6.2.3 - Comunicações  f ixas de voz 108 441,46 0,00 0,00 0,00 0,00

  62.6.2.4 - Comunicações  móveis 101 425,06 0,00 0,00 0,00 0,00

  62.6.2.9 - Outros serviços de comunicações 149 476,14 363 881,00 363 881,00 363 881,00 363 881,00

  Deslocações

  62.5.1 - Deslocações e estadas 4 106,29 5 937,58 5 860,42 5 860,42 5 860,42

  Ajudas de Custos

  63.2.2.0.3 - Ajudas de custo 3 957,60 9 208,33 9 208,33 9 208,33 9 208,33

  Frota Automóvel

  Nº de viaturas 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00

  Frota Automóvel 109 817,95 125 917,32 125 917,32 125 917,32 125 917,32

  Contratação de estudos,pareceres,projetos e consultoria

  62.2.1.2 - Projetos e serviços de informática 272 654,77 262 592,44 943 012,00 943 012,00 943 012,00

  62.2.1.4 - Estudos de organização, económico-financeiros e de auditoria114 465,05 153 020,00 153 020,00 153 020,00 153 020,00

  Prestação de Serviços

  62.2.1.9.1 - Serviços técnicos de recursos humanos 791 217,45 842 626,00 916 982,38 916 982,38 916 982,38

  62.2.1.9.1.1- Serviços Médicos Prestados por Empresas Serviços Médicos761 793,79 826 278,00 916 982,38 916 982,38 916 982,38

  62.2.4 - Honorários 1 074 359,50 1 450 358,00 1 122 658,13 1 122 658,13 1 122 658,13

  62.2.4.9 - Outros Honorários 1 063 938,03 1 400 420,00 1 122 658,13 1 122 658,13 1 122 658,13

  62.2.4.9.1 - Serviços Médicos 803 867,78 1 249 743,00 1 122 658,13 1 122 658,13 1 122 658,13

  Horas extraordinárias

  63.2.2.04.1.1 - Horas Extraordinárias - Pessoal Médico 3 432 587,49 2 817 992,00 2 520 139,93 2 520 139,93 2 520 139,93

  63.2.2.04.1.2 - Horas Extraordinárias - Pessoal de Enfermagem 1 329 302,04 692 979,00 619 733,25 619 733,25 619 733,25

  63.2.2.04.1.3 - Pessoal Técnico Diagnóstico e Terapêutica 124 511,59 96 698,00 86 476,98 86 476,98 86 476,98

  63.2.2.04.1.4 - Pessoal Técnico Superior 102 670,01 21 933,00 19 615,01 19 615,01 19 615,01

  63.2.2.04.1.5 - Pessoal Assistente Técnico 73 947,07 38 645,00 34 560,85 34 560,85 34 560,85

  63.2.2.04.1.6 - Pessoal Assistente Operacional 160 871,56 50 821,00 45 448,99 45 448,99 45 448,99

  Programa de Estabilização Económica e Social

  Acréscimo de gastos com novos recrutamentos, 

previsto no Programa de Estabilização Económica e 

Social RCM nº 41/2020

0,00 0,00 1 162 066,81 0,00 0,00

Total de Gastos com Comunicações 371 525,85 363 881,00 363 881,00 363 881,00 363 881,00

Total de Ajudas de Custos 3 957,60 9 208,33 9 208,33 9 208,33 9 208,33

Total Contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria387 119,82 415 612,44 1 096 032,00 1 096 032,00 1 096 032,00

Total de Horas Extraordinárias 5 223 889,76 3 719 068,00 3 325 975,01 3 325 975,01 3 325 975,01
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Anexo 3. Plano de Investimentos 2021 - 2023 

2021 (carregado na plataforma SICA)  

 

DESIGNAÇÃO DO INVESTIMENTO NÍVEL PRIORIDADE PONTO SITUAÇÃO OBJTIVO INVESTIMENTO SITUAÇÃO 2021 2022 2023 OBSERVAÇÕES 

Obras nova estrutura Centros de Saúde Matosinhos Muito Prioritário Estudo Evitar a interrupção da prestação de cuidados Substituição 75000 717250 712 250,00 €

Alargamento da estrutura física da USF Porta do Sol Prioritário Estudo Melhoria de acesso Renovação/ Remodelação 36 900,00 €  -   €  -   € 

Infraestrutura para USF Progresso/ SC Bispo Prioritário Candidatura Submetida Melhoria de acesso Renovação/ Remodelação 1000000 193052,96  -   € cofinanciado 475K

Obras de conservação no ACES Normal Por Iniciar Melhoria da eficiência e produtividade Renovação/ Remodelação 25000 25000 25 000,00 €

Substituição de diverso equipamento de BO Muito Prioritário Estudo Evitar a interrupção da prestação de cuidados Substituição 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €                       

Nefroscópico Muito Prioritário Por iniciar Evitar a interrupção da prestação de cuidados Substituição  -   € 16500  -   € 

Cistoscópio Flexivel para a Cirurgia de Ambulatório Muito Prioritário Por iniciar Evitar a interrupção da prestação de cuidados Substituição 10000  -   €  -   € 

Ressectoscópios - Bloco Operatório Muito Prioritário Por iniciar Evitar a interrupção da prestação de cuidados Substituição 6 358,00 €  -   €  -   € 

Ureterorrenoscópio Muito Prioritário Por iniciar Evitar a interrupção da prestação de cuidados Substituição 6300  -   €  -   € 

Requalificação de Ala - Unidade Cuidados Pós-Anestésicos Muito Prioritário Estudo Melhoria da eficiência e produtividade Aquisição  -   € 75000  -   € 

Arco em C Muito Prioritário Por iniciar Evitar a interrupção da prestação de cuidados Substituição 110 700,00 €  -   €  -   € 

Substituição do material cirúrgico para as diversas especialidades Muito Prioritário Execução Evitar a interrupção da prestação de cuidados Substituição 30000 30000 30 000,00 €

Marquesa 200kg (2 unidades) (Obesidade) Normal Por iniciar Evitar a interrupção da prestação de cuidados Aquisição 6250 6250  -   € 

Ecógrafo UCA Muito Prioritário Por iniciar Melhoria da eficiência e produtividade Substituição 25 000,00 €  -   €  -   € 

Ampliação da àrea da Consulta Externa Muito Prioritário Estudo Melhoria da eficiência e produtividade Renovação/ Remodelação  -   € 125000 125 000,00 €

Alargamento da rede alimentada por UPS para a Urgência Prioritário Por iniciar Evitar a interrupção da prestação de cuidados Renovação/ Remodelação 24600  -   €  -   € 

Obra de remodelação do S. Urgência Muito Prioritário Estudo Melhoria da eficiência e produtividade Renovação/ Remodelação 100 000,00 € 100 000,00 €  -   € 

Sala de Rx da Urgência Prioritário Por iniciar Melhoria da eficiência e produtividade Substituição  -   € 150000  -   € 

Camas de Partos - Bloco de Partos (2 unidades) Muito Prioritário Por iniciar Evitar a interrupção da prestação de cuidados Substituição 15000 15000  -   € 

Marquesas ginecologicas elétricas/triagem Urgência (três) Prioritário Por iniciar Evitar a interrupção da prestação de cuidados Substituição 5 000,00 € 5 000,00 €  -   € 

Ventilador Neonatologia (2 unidades) Muito Prioritário Por iniciar Evitar a interrupção da prestação de cuidados Substituição  -   € 30000  -   € 

Dispensador de medicamentos Muito Prioritário Estudo Melhoria da eficiência e produtividade Aquisição  -   € 200000  -   € 

Câmara de Fluxo Laminar Normal Por iniciar Evitar a interrupção da prestação de cuidados Substituição 5 000,00 €  -   €  -   € 

Aquisição e renovação de equip. de cozinha Prioritário Por iniciar Evitar a interrupção da prestação de cuidados Substituição 10000 10000  -   € 

Reorganização do Serviço de Farmácia, Serviço de Compras, Arquivo Clínico e do cais de carga do 

Serviço de Logística
Normal Estudo Melhoria da eficiência e produtividade Renovação/ Remodelação 25000  -   €  -   € 

Ressonância Magnética Prioritário Estudo Internalização da prestação de cuidados Substituição  -   €  -   € 600 000,00 €                    

Pletismógrafo (Pneumologia) Muito Prioritário Por iniciar Melhoria da eficiência e produtividade Substituição  -   € 45000  -   € 

Reaquilificação Hospital de Dia Muito Prioritário Por iniciar Melhoria da eficiência e produtividade Renovação/ Remodelação  -   € 50000  -   € 

Videobroncoscópio diagnóstico - Pneumologia Muito Prioritário Por iniciar Internalização da prestação de cuidados Aquisição 14 000,00 €  -   €  -   € 

Registador de Poligráfico do sono em ambulatório - Pneumologia - (9 uni) Muito Prioritário Por iniciar Melhoria da eficiência e produtividade Substituição 9000 9000  -   € 

Trolley Gastroenterologia Muito Prioritário Estudo Evitar a interrupção da prestação de cuidados Substituição  -   € 100000  -   € 

Máquina de Desinfecção - Gastroenterologia (1 unidades) Prioritário Por iniciar Evitar a interrupção da prestação de cuidados Substituição 28 000,00 €  -   €  -   € 

Instalação do sistema de Chamada de Enfermeiro em 10 Alas Hospitalares Prioritário Execução Melhoria da eficiência e produtividade Renovação/ Remodelação 15000 15000 15 000,00 €

Requalificação de alas de internamento do HPH Normal Por iniciar Melhoria da eficiência e produtividade Renovação/ Remodelação 87133,44 87133,44 87 133,44 €

Substituição de mobiliário e equipamento diverso de gabinetes Normal Execução Evitar a interrupção da prestação de cuidados Substituição 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €                       

Substituição de camas internamento equipadas com acessórios Prioritário Execução Evitar a interrupção da prestação de cuidados Substituição 50000 50000 50 000,00 €

Aumento da capacidade dos grupos Geradores Normal Por iniciar Evitar a interrupção da prestação de cuidados Renovação/ Remodelação  -   € 18450 295 000,00 €
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DESIGNAÇÃO DO INVESTIMENTO NÍVEL PRIORIDADE PONTO SITUAÇÃO OBJTIVO INVESTIMENTO SITUAÇÃO 2021 2022 2023 OBSERVAÇÕES 

Baterias de Condensadores Normal Por iniciar Evitar a interrupção da prestação de cuidados Renovação/ Remodelação  -   €  -   € 14 760,00 €                       

Melhoramento das condições físicas e das UPS dos vários serviços Prioritário Por iniciar Evitar a interrupção da prestação de cuidados Renovação/ Remodelação 15000 15000 15 000,00 €

Requalificação dos Transformadores de Potência Normal Por iniciar Evitar a interrupção da prestação de cuidados Renovação/ Remodelação  -   €  -   € 10 000,00 €

Substituição dos equipamentos AVAC dos internamentos - baterias Normal Por iniciar Evitar a interrupção da prestação de cuidados Substituição  -   € 31 500,00 € 30 000,00 €                       

Substituição Quadros Comando 15 elevadores HPH Normal Adjudicado Evitar a interrupção da prestação de cuidados Substituição 10000 10000 10 000,00 €

Substituição UTAN da consulta externa Normal Por iniciar Evitar a interrupção da prestação de cuidados Substituição  -   € 49200  -   € 

Candidatura Portugal 2020 "+PROXIMIDADE@ULSM" - Copromoção com a SPMS (Novo Sonho, 

virtualização, telemonitorização, Antiransomware e gestão identidades) (40%)
Muito Prioritário Execução Melhoria da eficiência e produtividade Candidatura  -   €  -   €  -   € 

Candidatura Portugal 2020 "ACESSOS@ULSM" - Chave Móvel Digital (15%) Muito Prioritário Execução Melhoria da eficiência e produtividade Candidatura  -   €  -   €  -   € 

Aquisição de computadores pessoais (PCs) para fazer face à substituição de PCs por obsolescência 

tecnológica ou para novos postos de trabalho (250 PCs por ano) - 750,00€/PC
Normal Execução Melhoria da eficiência e produtividade Substituição 75000 75000 75 000,00 €

Investimentos em equipamento informático Normal Por iniciar Melhoria da eficiência e produtividade Aquisição 75 000,00 € 75 000,00 € 75 000,00 €                       

Aquisição de impressoras laser e térmicas para fazer face à substituição de impressoras por 

obsolescência tecnológica ou para novos postos de trabalho (40 impressoras laser "180,00€" e 20 

impressoras térmicas "350,00€" por ano) - Neste investimento está incluído o contrato de 

outsourcing dos cerca de 80 multifunções em produção na ULSM "48.000,00€".

Normal Por iniciar Melhoria da eficiência e produtividade Substituição 50000 50000 50 000,00 €

Acrescentar um segundo storage à solução de armazenamento de dados da ULSM para aumentar o 

desempenho e a capacidade de armazenamento para fazer face ao progressivo crescimento da 

informação armazenada e melhorar a segurança em termos de tolerância a falhas do storage 

("Storage as a Service")

Muito Prioritário Execução Melhoria da eficiência e produtividade Aquisição 25000 25000 25 000,00 €

Dotar a maioria das áreas da ULSM (hospital e ACES) de cobertura Wireless e desta forma viabilizar a 

implementação de serviços que tirem partido deste tipo de infraestrutura, contribuindo deste modo 

para a eficiência e eficácia dos serviços prestados ao utente bem como, a melhoria de condições de 

acessibilidade à informação por parte do utente.

Prioritário Execução Melhoria da eficiência e produtividade Aquisição 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 €                       

Substituir a cablagem da infraestrutra da rede de dados nas áreas mais criticas (a maioria da 

cablagem da distribuição horizontal tem mais de 20 anos), a qual já não tira partido das larguras de 

banda disponíveis atualmente pelos servidores e pelos equipamentos de comunicações, os quais 

vão evoluindo em função da maior exigência dos aplicacionais.

Prioritário Execução Evitar a interrupção da prestação de cuidados Substituição 50000 50000 50 000,00 €

Investimento em serviços de melhoria dos mecanismos de interoperabilidade existente entre os 

sistemas de informação em produção na ULSM e/ou na criação de novos mecanismos de 

interoperabilidade no âmbito da desmaterialização de processos e/ou implementação de novas 

aplicações - evolução para um BUS de interoperabilidade transversal a toda a ULSM

Muito Prioritário Execução Melhoria da eficiência e produtividade Renovação/ Remodelação 20000 20000 20 000,00 €

Aquisição de plataforma integrada de segurança do tipo System Information and Event Management 

(SIEM) para análise em tempo real de alertas de segurança gerados por aplicações e infraestruturas 

de sistemas, redes e segurança

Muito Prioritário Execução Evitar a interrupção da prestação de cuidados Aquisição 25 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 €                       

Serviços na área da Cibersegurança/RGPD  - Lenvantamento, Análise de Conformidade, Privacy 

Impact Assessments e apoio à implementação de medidas organizacionais e técnicas.
Muito Prioritário Execução Evitar a interrupção da prestação de cuidados Aquisição 30000 35000 35 000,00 €

Explorar as potencialidades técnicas da Cloud e respetivo custo para criar/evoluir para uma solução 

de disaster recover que, no caso de algum acidente no Centro de Dados da ULSM,  assegure na Cloud 

a continuidade dos serviços criticos. Tirar partido desta infraestrutura para criar também um 

ambiente de teste/qualidade. 

Muito Prioritário Por iniciar Evitar a interrupção da prestação de cuidados Aquisição 30000 35000 35 000,00 €

Candidatura Portugal 2020 "LOGISTICA+DIGITAL" - Rede local, interoperabilidade, logistica Muito Prioritário Execução Melhoria da eficiência e produtividade Candidatura 722 382,81 €  -   €  -   € cofinanciado 85%

Requalificação MFR Muito Prioritário Execução Evitar a interrupção da prestação de cuidados Renovação/ Remodelação 750000  -   €  -   € 

3 696 624,25 €     2 668 336,40 €     2 509 143,44 €     TOTAL
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Anexo 4. Parecer do Conselho Fiscal 
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O Conselho de Administração da ULSM 

 

 

_____________________________________ 

Professor Doutor António Taveira Gomes 

Presidente 

 

____________________________________ 

Dra. Ana Gotelib Veloso 

Diretora Clínica 

 

 

____________________________________ 

Mestre Renato Joaquim da Rocha Barros 

Enfermeiro Diretor 

 

 

____________________________________ 

Dr.ª Maria Beatriz Silva Duarte Vieira Borges 

Vogal Executiva 

 

 

____________________________________ 

Mestre Carlos Manuel Amorim da Mouta  

Vogal Executivo 

 

____________________________________ 

Mestre Cataria Isabel de Aguiar Diogo  

Vogal Executiva 
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