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1. Mensagem do Presidente do Conselho de Administração 

 

Caros Utentes, caros Profissionais, caros Acionistas 

 

 

O ano de 2020 foi o ano mais complicado da vida da ULSM, bem 

como da vida de quase todos. 

 

Não obstante as dificuldades acrescidas, que abordaremos 

adiante, a ULSM concretizou os compromissos decorrentes de 

anos anteriores, pelo menos no que respeita à sua intervenção 

direta.  

 

A segunda conferência anual da ULSM foi realizada em setembro, em moldes adequados às circunstâncias, 

no mesmo local, ou seja, no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões. Ficou concluído o livro “Matosinhos 

e a Saúde – uma breve história” da autoria de Joel Cleto, na sequência das visitas a locais icónicos do 

concelho, guiados pelo mesmo autor.  

 

A investigação continuou com a implementação dos ensaios fase 1, publicações ao mais alto nível (por 

exemplo, no New England Journal of Medicine) e na cooperação com universidades internacionais 

(exemplo, a FELUMA de Minas Gerais). A formação continuou a ser uma prioridade, em todas as áreas 

profissionais, e em cooperação com múltiplas escolas de pré e pós-graduação. 

 

O Sistema de Gestão da Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal foi desenvolvido, 

permitindo posteriormente a certificação segundo a NP 4552. 

 

O modelo de autonomia de gestão, a avaliação externa da qualidade e outros, ficaram, entretanto, 

interrompidos, não sendo possível apresentar resultados. Mesmo assim, desenvolvemos meios de 

avaliação da qualidade junto dos utentes, totalmente desmaterializados e de aplicação sistemática, bem 

como meios de informação que permitem aos acompanhantes dos doentes saber em tempo real em que 

fase do seu percurso, nos blocos operatórios ou da urgência, se encontram.  

 

O Sistema de Gestão da Qualidade foi testado a situações limite, bem como o empenho, perseverança e 

profissionalismo de todos. Nunca valeu tanto a pena continuar com o excelente trabalho, num esforço de 

melhoria contínua, rumo à satisfação das pessoas que utilizam esta unidade de saúde. 

 

Mas 2020 foi sobretudo o ano da pandemia por Covid 19. E Matosinhos esteve logo e durante muitas 

semanas nos primeiros cinco concelhos do país com maior número de casos. Tivemos dos primeiros 

doentes diagnosticados e dos primeiros curados. A resposta à pandemia colocou a ULSM na frente, não 

apenas no número de doentes, mas também na forma como a organizou. Tivemos de fazer alterações a 

nível estrutural, de circuitos e processos, e de pessoal. A uma velocidade nunca vista, suprindo déficits de 

há muito, em muito pouco tempo. O princípio que seguimos foi de dar a resposta necessária, melhorando 

todos os serviços envolvidos, numa lógica de desenvolvimento a médio prazo e não apenas imediata. O 
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Serviço de Urgência foi duplicado, o que implicou deslocar a consulta de Pediatria para um espaço que veio 

a ser a área de saúde infantojuvenil, centrada na criança e nas suas necessidades; as enfermarias foram 

adaptadas ou criadas de novo (N e O respetivamente), com o total de 43 camas com pressão negativa (o 

que permitiu acrescentar capacidade de internamento qualificado); foi construída uma nova Unidade de 

Cuidados Intensivos com 11 quartos de pressão negativa (totalmente suportada por verbas específicas e 

mecenas), permitindo chegar a cerca de sete camas por cem mil habitantes (número mínimo considerado 

internacionalmente) que permitiu ter resposta a este nível praticamente sempre, nomeadamente na 

segunda onda de casos; o ginásio de Medicina Física e Reabilitação foi transformado numa área de pressão 

negativa permitindo em situações de catástrofe acomodar pelo menos doze doentes de qualquer tipologia 

de cuidados (níveis I, II ou III), e ao mesmo tempo aumentar a segurança dos profissionais no exercício 

normal da sua atividade; a unidade de imagem do Serviço de Urgência passou a ter um aparelho de 

tomografia computorizada, fechando o circuito dos doentes Covid 19, e libertando o Serviço de Imagiologia 

para atividade não Covid 19; criámos uma área ADC/R (inicialmente eram quatro áreas, uma em cada 

Centro de Saúde, mas verificou-se que uma seria suficiente), em espaço e com pessoal dedicados; o SASU 

de Matosinhos foi transferido para o mesmo local (antigo edifício de gasolineiras na Avenida D. Afonso 

Henriques 1775). 

 

Nos circuitos e processos tudo passou a ter normativo específico, adaptado às nossas circunstâncias, com 

a implementação precoce do uso sistemático e universal de máscaras cirúrgicas em todos os espaços dos 

edifícios da ULSM, e da realização de teste de rastreio para os candidatos a procedimentos invasivos ou 

internamento (a ULSM foi a primeira unidade a implementar estas medidas, de resto, as mais consistentes 

e que ainda vigoram, além da distância de segurança e higiene das mãos). Os profissionais tiveram sempre 

acesso aos EPI e também à informação sobre a evolução da pandemia no nosso contexto, de forma 

constante e transparente, aliás, como se fez com os planos de contingência desenvolvidos ao longo do 

tempo. As normas e procedimentos foram elaborados e adaptados à evolução da pandemia (aqui com a 

participação ativa e de elevada qualidade da CCIRA e Unidade de saúde Pública), com a ULSM a insistir 

na criação de procedimentos que mantivessem o estado da arte nas várias áreas, de que são exemplos a 

obstetrícia e a pediatria: não só fomos os primeiros a fazer teste de rastreio para Covid 19 a todas as 

parturientes, como mantivemos a alta dos recém-nascidos com a mãe (alguns casos ambos os 

progenitores) Covid positivos, planeando a segurança e acompanhando estes casais de forma sistemática 

até terem teste negativo, mantendo os procedimentos de amamentação que fazem da ULSM uma 

instituição amiga dos bebés, certificada pela UNICEF . 

 

Os profissionais tiveram de ser várias vezes redistribuídos por serviços e tarefas, tendo sido recrutados de 

novo em número significativo, o que permitiu resolver alguns problemas crónicos na sua contratação. Na 

primeira onda de Covid 19 cerca de 10% tiveram infeção, o que teve um peso significativo na taxa de esforço 

dos restantes; o mesmo se passou na segunda onda. Este esforço na contratação de novos profissionais 

acabou por ter uma expressão significativa nos custos, não tendo sido, contudo, a única razão do seu 

aumento. 

 

A ULSM respondeu sempre aos apelos por parte das instâncias superiores no que concerne à preparação 

para resposta à pandemia. Acabámos por verificar que a resposta que demos permitiu ajudar outros, de 

que é exemplo o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa. E também constatámos que este esforço foi 

assimétrico, prejudicando duplamente a ULSM, por via dos custos associados ao tratamento dos doentes 
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recebidos de outras regiões, e por via do atraso verificado na atividade clínica planeada, entretanto 

suspensa.  

 

As alterações remuneratórias introduzidas após submissão do orçamento, bem como prémios de 

desempenho (estes não tiveram impacto direto porque foram absorvidos pelo Orçamento Retificativo, mas 

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), 

e dias de tolerância com pagamento a todas as equipas em horas suplementares (estes dias, dois em abril, 

um e novembro e outro em dezembro, tiveram um custo que ultrapassou oitocentos mil euros).  

 

A ULSM desempenhou a sua missão como nunca, mercê das exigências colocadas, não só pela pandemia, 

mas também pela multiplicidade de normas clínicas, gerando custos acrescidos e muito ruído 

desnecessário, e valorizações ou compensações remuneratórias de difícil compreensão atento todo o 

contexto. Sempre num registo de subfinanciamento crónico, muito agravado dadas as circunstâncias. 

 

A ULSM ultrapassa esta fase com orgulho no seu desempenho e nos resultados obtidos, graças à 

dedicação inexcedível dos seus profissionais, da colaboração da autarquia e de todos os munícipes e 

entidades, mas mais frágil do ponto de vista financeiro, situação que deve servir para a sua reestruturação 

num modelo mais evoluído e autónomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Professor Doutor António Taveira Gomes 

Presidente do Conselho de Administração 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 
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2. 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 (as) e nos (as) utentes. 

 

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

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

 

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

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

eficiência; equidade; acessibilidade; integridade; qualidade, responsabilidade, igualdade e não 

descriminação. 

 

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; 

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

do setor, 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 

Unidade de Saúde (Edifício) Unidade Funcional (Serviço)

USF Maresia

USF Leça

UCC Leça

Lavra USF Dunas

Perafita USF Progresso

Sta. Cruz do Bispo USCP Sta. Cruz

CDP

UCC Matosinhos

UCSP Matosinhos

USF Horizonte

USF Oceanos

USP/Unidade de Saúde Pública

ADR-C Matosinhos 

SASU

UCC S. Mamede de Infesta

UCSP S. Mamede de Infesta

USF Infesta

Leça do Balio USF Porta do Sol

Custóias USF Custóias

UCC Sra. da Hora

USF Lagoa

USF Caravela

Porto de Leixões Sanidade de Fronteiras

* Desde Fevereiro 2021, neste edifício , está a funcionar o Centro de Vacinação Covid

Leça da Palmeira

S. Mamede de Infesta

Sra. da Hora

Matosinhos

Matosinhos - SASU - ADR *
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 Hospital de Dia 

 Urgência 

 MCDT  

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 
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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”. 

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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3. Caracterização demográfica e socio económica 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 

 

 

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

 

 

Gráfico 3. Evolução da esperança de vida à nascença, concelho de Matosinhos 

 

 

 

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). 

 

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 
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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. 

 

 

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% 
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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 causa, todas as idades, ambos os sexos, Matosinhos 

2014-2018 (%) 

 

Gráfico 7. Mortalidade prematura (até 75 anos) por grandes grupos de causa, todas as idades, 

ambos os sexos, Matosinhos 2014-2018 (%) 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

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

o período 2014-18, verifica-se que os tumores malignos da traqueia, brônquios e pulmões representam a 

principal causa de morte nos homens (10% dos óbitos masculinos) enquanto nas mulheres, são as doenças 

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

vasculares e as doenças isquémicas do coração ocupam a segunda e terceira causa de morte (com 7,5% 

                                                           
4 Lista sucinta europeia (50 causas de mortalidade) 
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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 e feminino, 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 prematura (até 75 anos), sexo masculino e feminino, Matosinhos 2014-2018 

(%) 
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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. 

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. 

 

Gráfico 10. Proporção de inscritos (/1000) por diagnóstico ativo, 2020 (ordem decrescente), Região 

Norte e ULS Matosinhos 

 

Alterações do Metabolismo dos Lípidos
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Perturbações Depressivas

Diabetes
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Osteoartrose da Anca
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Abuso Crónico do Álcool
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Trombose/ Acidente Vascular

Doença Cardíaca Isquémica Sem Angina

Doença Cardíaca Isquémica com Angina

Demência

Enfarte Agudo do Miocárdio

Abuso de Drogas

Neoplasia Maligna do Cólon/ Recto

Bronquite Crónica

Neoplasia Maligna do Estômago

Neoplasia Maligna do Brônquio/ Pulmão

Neoplasia Maligna do Colo do Útero

Neoplasia Maligna da Mama Feminina

Neoplasia Maligna da Próstata
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4. Estrutura organizacional 

 

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

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

 

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

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

constituída pelos Órgãos: Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas e 

Conselho Consultivo. O Conselho de Administração é coadjuvado por órgãos ou comissões de apoio 

técnico. 

 

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

Regulamento Interno da ULSM. 

 

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

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

em acumulação com a Direção Clínica. Desde então, até final de julho de 2020, a constituição do Conselho 

de Administração era a seguinte: 

 

 António Taveira Gomes – Presidente do Conselho de Administração e Diretor Clínico; 

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

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

 Teresa Cristina Vaz Fernandes – Vogal do Conselho de Administração 

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

 

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

do Tesouro, e nos termos do disposto no artigo 6º e 13º dos Estatutos das Unidades Locais de Saúde, 

E.P.E., constantes do anexo ao Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro, foram nomeados para integrar 

o Conselho de Administração desta Instituição, no triénio 2020-2022, com efeitos a 31 de julho de 2020: 

 

 António Taveira Gomes – Presidente do Conselho de Administração; 

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

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

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

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

 Catarina Isabel de Aguiar Diogo - 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. 

 

O Conselho Fiscal da ULSM foi nomeado em 04/04/2018, publicado em Boletim Informativo Nº 10/2018, 
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para o triénio 2018-2020, por despacho conjunto de Suas Excelências os Secretários de Estado da Saúde 

e do Tesouro, e nos termos do disposto no artigo 15º dos Estatutos das Unidades Locais de Saúde, E.P.E., 

constantes do anexo ao Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro, com efeitos a 01 de janeiro de 2018. 

 

Considerando que em 31/03/2019 a Dra. Fernanda Maria Mouro Pereira renunciou ao cargo de vogal efetiva 

do Conselho Fiscal da ULSM por motivo de aposentação, para o qual tinha sido nomeada, foi determinado, 

por Despacho conjunto de S. Exa. o Secretário de Estado do Tesouro e S. Exa. o Secretário de Estado 

Adjunto e da Saúde, de 21 de maio de 2019, a designação da Dra. Fernanda Isabel Maçaira de Sousa 

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

2020 do Conselho Fiscal, com efeitos a 1 de abril de 2019: 

 

 Jorge Manuel Pereira Nina - Presidente 

 Maria Gorete Gonçalves Fernandes Rato - Vogal 

 Fernanda Maria Mouro Pereira - Vogal (renunciou ao cargo. 

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

 Serafim dos Anjos Aguiar Fernandes - Vogal suplente 

 

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, cujo 

presidente é o Sr. Engº. Aires Henrique Couto Pereira, Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de 

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

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

 

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

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

de 16/11/2020. Encontra-se disponível para consulta na intranet: 

http://www.ulsm.dom/ulsm/Pages/Documentos.aspx. 
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Organigrama da ULSM  
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5. Atividade assistencial 

 

O presente relatório é elaborado numa situação excecional em todo mundo, em Portugal e também na 

ULSM: a Pandemia COVID-19. 

 

A COVID-19 foi considerada uma Pandemia a 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde.  

Em Portugal, as medidas de Saúde Pública foram implementadas de acordo com as várias fases de 

preparação e resposta a situações epidémicas, por forma a diminuir progressivamente a transmissão do 

vírus, prestar os cuidados de saúde adequados a todos os doentes e proteger a Saúde Pública. O combate 

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

pelo adiamento de exames complementares de diagnóstico, consultas e cirurgias programadas, apesar da 

dedicação e empenho das entidades e dos profissionais de saúde. 

 

Concretamente ao nível da ULSM, o Conselho de Administração definiu um Plano de Contingência, o qual 

estabeleceu as orientações gerais, que tiveram, têm e terão implementação sucessiva de acordo com a 

evolução da pandemia, e de acordo com as normas estabelecidas pela Tutela e órgãos técnicos centrais. 

O Plano de Contingência vigorou entre 16 de março e 30 de abril de 2020, e previa essencialmente as 

seguintes medidas que se destacam: 

 Suspensão da atividade programada: consulta, cirurgia programada, procedimentos de 

diagnóstico e terapêutica, etc. Esta suspensão de atividade permite realocar os recursos humanos 

para áreas novas, dedicadas aos utentes ou doentes com suspeita ou infeção por SARS CoV-2, 

permitindo a redefinição de circuitos para a gestão mais eficiente de recursos e meios, e ainda 

facilita o apoio familiar, contudo, as consultas urgentes ou prioritárias, cirurgia oncológica, outros 

procedimentos inadiáveis, consultas de obstetrícia em algumas fases, vacinação, tratamentos de 

medicina hiperbárica, consulta de dor em casos definidos, entre outros, manter-se-ão, ponderada 

a relação custo/benefício consoante os casos e a evolução da pandemia; a realização de atividade 

planeada em modo não presencial, e de acordo com os recursos disponíveis, está fortemente 

recomendada. As ECCI mantêm a atividade indispensável, e terão eventualmente mais doentes 

em que terão um papel relevante (exemplo: terapêutica domiciliária em doentes com alta precoce). 

Também, o Departamento de Saúde Mental e a Equipa de Cuidados Paliativos redefiniram a sua 

atividade em função da nova situação e das necessidades geradas nesse contexto.  

 Aumento da capacidade instalada/dedicação de áreas específicas: no internamento em 

enfermaria haverá maior número de camas disponíveis, pela diminuição da atividade planeada, 

pela resolução mais rápida dos casos sociais atendendo a maior disponibilidade de terceiros para 

os receber, e pelas altas, eventualmente com apoio domiciliário (até à hospitalização domiciliária). 

Foram definidas alas de internamento dedicadas ao estudo e internamento de casos suspeitos e 

confirmados de adultos, pediátricos e obstétricos. As camas de nível de cuidados II e III 

(intermédios e intensivos) foram aumentadas em número e dedicadas a doentes Covid, tendo sido 

convertido o recobro da cirurgia de ambulatório em unidade de cuidados intensivos para doentes 

“não Covid”. Construção de uma nova Unidade de Cuidados Intensivos com 11 quartos de pressão 

negativa, para responder à "pressão" crescente causada por esta pandemia. O objetivo é criar 

condições de tratamento efetivo de doentes e de segurança para os profissionais, assumindo que 

esta nova ala faz parte de um plano integrado de resposta local e regional permitindo à ULSM 

receber muitos doentes, garantindo as condições de tratamento adequadas e elevando a 
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segurança para profissionais. Também o Serviço de Urgência passou também a ter uma área 

dedicada a esta patologia, sendo realizadas as colheitas planeadas de doentes referenciados e 

atendimento de doentes de risco previamente triados para tal. Foi igualmente colocada uma tenda 

anexa ao Serviço de Urgência para colheita para diagnóstico de Covid em pessoas sem qualquer 

outro critério para observação clínica. 

No Hospital Pedro Hispano (HPH) verificam-se várias outras intervenções, parte integrante deste 

Plano, decorrentes da evolução verificada ao longo dos dias e das normas estabelecidas (reservas 

de medicamentos, material de proteção, intervenção do Serviço de Instalações e Equipamentos, 

Segurança, etc.). A criação das áreas de atendimento para doentes Covid (ADC), já existentes no 

HPH, estendeu-se também ao ACES de Matosinhos, parte integrante da ULSM, havendo uma em 

cada Centro de Saúde (no total de 4); nos Cuidados Primários a atividade planeada e, nos termos 

das orientações da Tutela, foi também reduzida ao essencial (casos prioritários e saúde materno-

infantil, resumidamente) transferindo-se toda a atividade possível para não presencial. 

 Segurança e controle da transmissão do vírus: foi alterado o horário e número de visitas; 

tornada obrigatória a colocação de máscara cirúrgica em todos os profissionais e utentes em 

circulação em quaisquer das instalações da ULSM e alargado o estudo para Covid 19 a todos os 

doentes admitidos por outros motivos e considerados de baixo risco, permitindo manter o standard 

of care. O registo biométrico foi também suspenso. 

 

É também importante salientar o trabalho da CCIRA, da Unidade de Saúde Pública (USP) e da Gestão de 

Risco; a realização de conferências de sensibilização à comunidade ULSM; a implementação do 

teletrabalho e promoção de medidas de conciliação da vida profissional, familiar e pessoal; a disponibilidade 

do Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa para atendimento presencial ou telefónico a todos os 

utentes e profissionais e as vistorias às ERPI’s, com apresentação de relatórios com ações corretivas; 

realização de ações de formação e apoio na construção de planos de contingência. 

 

O dia 4 de maio de 2020 foi estabelecido como o dia para retoma gradual da atividade assistencial, sempre 

avaliando o impacto sobre COVID-19. Nesse sentido, foi aprovado pelo Conselho de Administração da 

ULSM o “PLANO ESTRATÉGICO - RETOMA DA ATIVIDADE NA ULSM PÓS ESTADO DE 

EMERGÊNCIA COVID-19”, que estabeleceu novas orientações para se abordar o utente, tendo por base 

as precauções básicas de controlo de infeção, acrescidas do uso de máscara de proteção, quer para o 

profissional, quer para o utente. Esta retoma da atividade foi realizada a todos os níveis da prestação de 

cuidados de saúde na USLM (prevenção e saúde comunitária; diagnóstico; tratamento da doença e 

paliativos) e passa por reativar, de forma programada e gradual, a atividade nas unidades do ACES, nos 

serviços de ambulatório, nos exames complementares de diagnóstico, nos serviços cirúrgicos, nos serviços 

de internamento e paliativos, de acordo com o Plano de Desconfinamento emanado pelo Governo, a 30 de 

abril e com o Despacho do Gabinete da Ministra.  

É incontestável os impactos significativos que a pandemia teve na atividade assistencial concretizada em 

2020, motivo pelo qual as metas negociadas com a Tutela estão a ser, obviamente, objeto de 

redefinição/negociação considerando a atual pandemia COVID-19 e todos os constrangimentos e 

condicionalismos decorrentes da mesma.  

Desde final de março de 2020, foi implementada a plataforma Trace-Covid, a qual teve um impacto muito 

significativo na atividade dos cuidados de saúde primários, uma vez que os médicos de família ficaram 

responsáveis pelo acompanhamento dos utentes infetados com Covid-19. 
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Também a partir de meados de outubro procedeu-se à suspensão parcial da atividade programada, não 

tão significativa como em março e abril, mas com impacto sobretudo ao nível da atividade cirúrgica dada a 

necessidade de alocação de anestesistas e enfermeiros anestesistas aos cuidados intensivos, bem como 

pela libertação de camas de intensivos para dar resposta aos crescimento de casos mais graves de infeção 

pelo Sars-Cov2. 

 

5.1 Cuidados de Saúde Primários – ACES Matosinhos 

  

Com a reforma dos Cuidados de Saúde Primários, o ACES Matosinhos tornou-se uma estrutura mais 

descentralizada, constituída por diversas unidades funcionais, com crescente autonomia e 

responsabilidade, onde estão criadas as condições para uma gestão mais participada e de maior 

proximidade com a população, que melhor responda às suas expectativas e necessidades em saúde. A 

sua integração na ULS Matosinhos potencia uma melhor integração de cuidados e eficiência na gestão dos 

recursos, possibilitando à população de Matosinhos obter melhores ganhos em saúde.  

Neste contexto, reforça-se o importante papel assumido pelo ACES nas áreas de promoção e educação 

para a saúde, na prevenção, diagnóstico e tratamento da doença e na reabilitação, através do planeamento 

e da prestação de serviços de saúde, em articulação com outros níveis de cuidados. O acompanhamento 

da atividade do ACESM é realizado através da plataforma SIARS. Esta é gerida pela ARS Norte, não tendo 

a ULSM qualquer intervenção na mesma.  

O ACES de Matosinhos tem por objeto a prestação de atividade assistencial à população residente no 

concelho de Matosinhos, a qual totaliza 175.478 habitantes, de acordo com o último ato censitário (dados 

definitivos Censos 2011). No final de 2020, o número de utentes com inscrição ativa no ACES de 

Matosinhos totalizava 176.299 inscritos, valor superior ao do mês homólogo de 2019 (+0,1%), sendo que 

99,3% dos utentes têm médico de família atribuído (98,4% em 2019). Destes 0,7% de utentes sem médico 

de família atribuído, são 0,08% utentes sem médico de família por opção (0,11% em 2019). A percentagem 

de utentes inscritos em Unidades de Saúde Familiar (USF) é atualmente de 81,2%. 

 

Quadro 3. Utentes inscritos ACESM 

 

Fonte: SIARS 

Unidade F uncio nal

N º Inscrito s C / M F % co m M F N º Inscrito s C / M F % co m M F

UC SP  Santa C ruz do  

B ispo
                 3 014                   2 995   99,4%                 2 624                   2 599   99,0% -12,9%

UCSP São M amede                  14 118                  12 757   90,4%                13 867                  13 636   98,3% -1,8%

UC SP  M ato sinho s                15 304                  13 879   90,7%                16 657                  15 735   94,5% 8,8%

USF Horizonte                13 605                  13 605   100,0%                13 563                  13 563   100,0% -0,3%

USF  Oceano s                16 058                  16 057   100,0%                16 005                  16 005   100,0% -0,3%

USF Caravela                14 066                  14 050   99,9%                14 057                   14 041   99,9% -0,1%

USF  C ustó ias                 9 924                   9 924   100,0%                  9 731                    9 731   100,0% -1,9%

USF Porta do Sol                16 387                  16 387   100,0%                16 302                  16 302   100,0% -0,5%

USF  Lago a                17 529                   17 512   99,9%                17 553                  17 537   99,9% 0,1%

USF M aresia                  10 811                    10 811   100,0%                10 894                  10 894   100,0% 0,8%

USF  Infesta                12 472                  12 472   100,0%                 12 319                   12 319   100,0% -1,2%

USF Leça                10 679                  10 679   100,0%                10 640                  10 640   100,0% -0,4%

USF  D unas                10 539                  10 539   100,0%                 10 431                   10 431   100,0% -1,0%

USF Progresso                 11 548                   11 548   100,0%                 11 656                   11 656   100,0% 0,9%

A C ESM     176 054        173 215   98,4%     176 299       175 089   99,3% 0,1%

2019-12 2020-12 Var. 

Inscrito s 

2019/ 2020
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O número total de consultas médicas presenciais nos cuidados de saúde primários até ao final de 2020 foi 

de 226.314 consultas, valor inferior ao período homólogo de 2019 (-43,5%). As consultas não presenciais 

apresentam um aumento relativamente a dezembro de 2019 (109%). Os domicílios médicos tiveram uma 

redução de 23,7% comparativamente com o final do período homólogo, assim como as consultas do SASU 

(-46,2%). Os contactos de enfermagem apresentaram um ligeiro aumento (0,2%) quando comparado com 

o final do ano de 2019. 

 

Gráfico 11. Consultas SINUS, ACESM  

 

 

Fonte: SIARS 

 

A atividade dos CSP encontra-se estratificada pelas valências de Saúde Adultos, Infantil, Materna, 

Planeamento Familiar e Especialidade. O movimento assistencial de consultas programadas no ACESM, 

presencial e não presencial, discriminado por Programa de Saúde, registou em dezembro de 2020 (última 

informação disponível), um acréscimo na Saúde Adultos (+14,7%), na Saúde Materna (+6,2%) e nas 

Consultas de Especialidade (335,5%), sendo que todas as outras valências apresentaram um decréscimo, 

comparativamente com o período homólogo: Saúde Infantil (-17,3%) e Planeamento Familiar (-62,1%). De 

referir que o aumento nas consultas de Especialidade se deve ao registo das vigilâncias à COVID-19, 

realizadas pela Unidade de Saúde Pública. 

 

Quadro 4. Consultas por programa de saúde (com domicílios) 

 

Fonte: SIARS 

 

O movimento assistencial apresentado prende-se, sobretudo, com a fase pandémica COVID-19 que 

vivemos desde início de março de 2020. Na sequência deste facto, importa também referir que, no ano de 

2020 foram realizadas no ADR Comunidade, 10.734 consultas, tendo sido prescritos 32.595 testes, em todo 

o ACES. 

         2  018                         2  019                        2  020   Variação  19/ 20

Saúde Adultos            474 815                                   483 385                                   554 331   14,7%

Saúde Infantil              66 974                                      69 105                                     57 168   -17,3%

Saúde M aterna               10 483                                         9 918                                     10 528   6,2%

Planeamento Familiar               18 282                                      17 423                                       6 604   -62,1%

Especialidade                 4 421                                         4 178                                      18 194   335,5%
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Grau de cumprimento dos objetivos dos Cuidados de Saúde Primários 

 

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

programa encontra-se indexado ao cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência e sustentabilidade 

económico-financeira. Estes objetivos estão divididos da seguinte forma: 

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

de saúde primários; 

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

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

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

e urgências evitáveis. 

O processo de contratualização externa do ACESM assenta na negociação do seu Plano de Desempenho 

está organizado em dez áreas: (1) Caracterização e Diagnóstico; (2) Linhas estratégicas; (3) Plano de 

Atividades; (4) Plano de Formação; (5) Mapa de Equipamentos; (6) Mapa de Recursos Humanos; (7) Matriz 

Multidimensional; (8) Plano de Investimentos (9) Orçamento-Económico e (10) Plano de Aplicação dos 

Incentivos Institucionais (PAII-ACES). Esta é operacionalizada através da ferramenta de gestão PD ACES, 

disponível para o efeito no Portal BI CSP. 

A Matriz Multidimensional é constituída 6 grandes áreas: Desempenho Assistencial, Integração de 

Cuidados, Qualidade Organizacional, Formação profissional, Informação e Comunicação e Económica que, 

por sua vez, se subdividem em várias subáreas (S) e dimensões (D). Cada área é operacionalizada através 

da definição das suas diferentes subáreas, dimensões e respetivos indicadores e/ou métricas. A 

monitorização é efetuada através do BI CSP, com a publicação de forma continuada dos resultados do 

Índice de Desempenho Global (IDG), Índice de desempenho setorial (IDS) e respetivas dimensões, 

operacionalizados pelas suas métricas e respetivos indicadores. 

Apesar de ainda ter não sido negociada com a Tutela meta para esta área, em dezembro de 2020 (última 

informação disponível), o ACES de Matosinhos apresentou um IDG de 67,3 (em 100), com base apenas no 

Desempenho Assistencial, de acordo com informação igualmente disponível no BI-CSP:  

 https://bicsp.min-saude.pt/pt/contratualizacao/idgaces/Paginas/default.aspx 

 

 

https://bicsp.min-saude.pt/pt/contratualizacao/idgaces/Paginas/default.aspx
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Fonte: e-mail pelo Departamento de Gestão e Financiamento de Prestações de Saúde - DPS da ACSS (recebido em 

06/05/2021) 

 
 

Gráfico 12. Evolução do Índice de Desempenho Global (IDG) no ACES Matosinhos 

 

 

 

 

Fonte: BI_CSP (06/05/2021) 

 

IDG e IDS de áreas, subáreas e dimensões | ACES Matosinhos | 
Dezembro de 2020 | Ano de contratualização 2020 
  

IDG / Área / Subárea / Dimensão Valor 

IDG 67.3 

 IDS da Área Desempenho 67.3 

  IDS da Subárea Acesso (Desempenho) 79.5 

   IDS da Dimensão Cobertura ou Utilização (Acesso) 43.3 

   IDS da Dimensão Personalização (Acesso) 38.0 

   IDS da Dimensão Tempos Máximos de Resposta Garantidos (Acesso) 99.7 

   IDS da Dimensão Consulta no Próprio Dia (Acesso) 73.1 

   IDS da Dimensão Distribuição das Consultas Presenciais no Dia (Acesso) 82.9 

  IDS da Subárea Gestão da Saúde (Desempenho) 66.7 

   IDS da Dimensão Saúde Infantil e Juvenil (Gestão da Saúde) 80.2 

   IDS da Dimensão Saúde da Mulher (Gestão da Saúde) 55.1 

   IDS da Dimensão Saúde do Adulto (Gestão da Saúde) 53.4 

   IDS da Dimensão Saúde do Idoso (Gestão da Saúde) 77.9 

  IDS da Subárea Gestão da Doença (Desempenho) 61.5 

   IDS da Dimensão Doenças Cardiovasculares (Gestão da Doença) 74.3 

   IDS da Dimensão Diabetes Mellitus (Gestão da Doença) 43.6 

   IDS da Dimensão Hipertensão Arterial (Gestão da Doença) 60.2 

   IDS da Dimensão Saúde Mental, Probl. Sociais e Familiares (Gestão da Doença) 49.8 

   IDS da Dimensão Doenças Aparelho Respiratório (Gestão da Doença) 49.8 

   IDS da Dimensão Multimorbilidade e Outros Tipos de Doenças (Gestão da Doença) 91.4 

  IDS da Subárea Qualificação da Prescrição (Desempenho) 61.6 

   IDS da Dimensão Prescrição Farmacoterapêutica (Qualificação da Prescrição) 66.2 

   IDS da Dimensão Prescrição MCDT (Qualificação da Prescrição) 53.8 
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A nível Nacional, o ACES Matosinhos com o IDG alcançado de 67,3 posicionou-se em 11º lugar, tendo as 

UCC’s Leça da Palmeira (IDG96), S. Mamede Infesta (IDG95) e Senhora da Hora (IDG81), atingido os 

IDG’s mais elevados, com base na matriz ACES por Unidade. 

Considera-se necessário melhorar esta área do Desempenho Assistencial (em dez.2019 tinha sido 

alcançado 70,8), principalmente as Dimensões da Cobertura-utilização (Acesso), Personalização (Acesso), 

Diabetes Mellitus/Hipertensão Arterial (Gestão da Doença), Doenças do Aparelho Respiratório (Gestão da 

Doença) e Saúde Mental e Gestão de Problemas Sociais e Familiares (Gestão da Doença). Contudo, 

importa igualmente salientar a melhoria que se verificou neste ano de 2020, nas Dimensões da Consulta 

no Próprio Dia (Acesso) e na Saúde do Idoso (Gestão da Saúde). 

Considerando o impacto da Pandemia COVID-19, durante o ano de 2020, os profissionais e serviços de 

saúde recorreram a novas formas de interação e de prestação de cuidados de saúde aos seus utentes, 

nomeadamente, utilizando as novas tecnologias de informação e comunicação, de forma a ultrapassarem 

os constrangimentos relacionados com as medidas de contenção social adotadas, com impactos sobre a 

atividade das equipas, fazendo com que uma parte significativa da atividade programada fosse realizada 

através de consultas não presenciais. Neste contexto, verificou-se uma adequação das regras de cálculo 

das "consultas de vigilância" (médicas e de enfermagem) existentes atualmente, nos sistemas de 

informação dos CSP, com efeitos a março de 2020 (conforme Despacho do Gabinete da Ministra da Saúde, 

de 15 de março de 2020), por forma a que as mesmas passassem a considerar o contacto não presencial, 

desde que se verificasse o registo de todos os parâmetros relevantes definidos. 

5.2 RNCCI 

 

Durante o ano de 2020, foram referenciados 7.758 doentes para a Rede Nacional de Cuidados Continuados 

com necessidades de cuidados continuados em Unidades de Internamento da RNCCI e/ou de Equipas 

Domiciliárias dos Centros de Saúde. A Medicina foi a que mais contribuiu para esta referenciação, com 

44,2% dos doentes, resultando em 335 doentes referenciados. Seguiu-se a Ortopedia com 43,9% e o 

Serviço de Cirurgia, com sensivelmente 10% do total de referenciações.  
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Gráfico 13. Doentes referenciados para a RNCCI 

Fonte: Equipa de Gestão de Altas / Equipa Intra-Hospitalar e de Suporte em Cuidados Paliativos 

Dos 758 doentes propostos, as tipologias mais procuradas são as Equipas de Cuidados Continuados 

Integrados (ECCI), seguidas das Unidades de Convalescença e Unidades de Média Duração e 

Reabilitação, que oferecem cuidados específicos a estes doentes por um período inferior a 30 dias.  

Gráfico 14. RNCCI – Tipologias mais procuradas 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Equipa de Gestão de Altas / Equipa Intra-Hospitalar e de Suporte em Cuidados Paliativos 
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5.3 Cuidados de Saúde Hospitalares – Hospital Pedro Hispano 

 

O cenário da Produção Hospitalar a 2020, comparativamente com o ano transato, é o que de seguida se 

apresenta: 

 

Quadro 5. Produção H.P.H. por linhas de atividade 

Fonte: Boletim de Acompanhamento da Atividade – Dezembro de 2020 - SPCCG 

 

 

Consulta Externa 

O movimento assistencial da consulta externa em dezembro de 2020 e comparativamente com o período 

homólogo do ano anterior, registou um decréscimo global de 52.224 consultas médicas, o que se traduz 

Linhas de A t ividade C P  2020 dez/ 19 dez/ 20

Δ % 

R ealizado  

D ezembro  

2020 /   P D  

2020

valo r %

C o nsulta Externa 233 506   296 328 244 104 -52 224 -17,6% 4,5%

Primeiras 72 631      81 155 57 470 -23 685 -29,2% -20,9%

Subsequentes 160 875    215 173 186 634 -28 539 -13,3% 16,0%

P eso  % 1ªs co nsultas so bre o  to tal de co nsultas médicas 6,8% 7,1% 0,3% 4,5%

Internamento  -  D o entes Saí do s 14 367      16 469 14 406 -2 063 -12,5%

D emo ra M édia (S/  berçario ) 7,65 8,58 0,93 12,2%

GD H ´s de Internamemto  14 367      16 468 14 391 -2 077 -12,6%

    GDH's M édicos  (Fechados / Finalizados) 9 982       11 230 10 180 -1 050 -9,3% 2,0%

GD H 's C irúrgico s 4 385       5  213 4 112 -1 101 -21,1% -6,2%

GDH's Cirúrgicos Programados  (Fechados / Finalizados) 2 422       3 366 2 381 -985 -29,3% -1,7%

GDH's Cirúrgicos Urgentes  (Fechados / Finalizados) 1 963        1 847 1 731 -116 -6,3% -11,8%

GDH's de Internamento por Codificar 25 99 74 296,0%

GD H 's de A mbulató rio  15 804      1 342 15 370 14 028 1045,3%

GDH's M édicos (Fechados / Finalizados) 8 027       8 422 7 872 7 199 1069,7% -1,9%

GDH's Cirúrgicos (Fechados / Finalizados) 7 777       9 211 7 473 6 815 1035,7% -3 ,9%

GDH's de Ambulatório  por Codificar 11 25 14 127,3%

P eso  C irurgia A mbulató rio  no  to tal da cirurgia pro gramada (GD H 's) 16,4% 75,8% 59,5% 363,8%

N r. Episó dio s de Urgência 68 217      89 577 76 867 -12 710 -14,2% 12,7%

N º A tendimento s Urgentes (sem internamento ) 79 676 68 208 -11 468 -14,4% n.d.

H o spital de D ia (Sessõ es elegí veis) 16 137 12 825 -3 312 -20,5% n.d.

Sessões de Hemato logia 190           197 135 -62 -31,5% -28,9%

Sessões de Imuno-Hemoterapia 230          315 295 -20 -6,3% 28,3%

Sessões de Psiquiatria 74            212 149 -63 -29,7% 101,4%

Outras Sessõ es (sem Quimio terapia) 21 282      15 413 12 246 -3 167 -20,5% -42,5%

P ro gramas de Saúde

Diagnóstico Pré - Natal - Protocolo I 1 000        1 067 997 -70 -6,6% -0 ,3%

Diagnóstico Pré - Natal - Protocolo II 1 118 452 -666 -59,6% n.d.

IG até 10 semanas - M edicamentosa 148           184 162 -22 -12,0% 9,5%

D iagnó stico  e T ratamento  da Infert ilidade

Nº Consultas de Apoio à Fertilidade (1ªs consultas) 98 135 84 -51 -37,8% -14,3%

Nº Induções de ovulação 5 12 6 -6 -50,0% 20,0%

Variação                               

D ezembro  19 /  D ezembro  

20
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numa redução de 17,6% impulsionado, pelo decréscimo de 29,2% das primeiras consultas (-23.685) e de 

13,3% das consultas subsequentes (-28.539), face a dezembro de 2019. 

Gráfico 15. Evolução da consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme referido na nota introdutória deste relatório sobre o COVID-19, esta redução do número 

de consultas prende-se, essencialmente, com esta situação e portanto, com a suspensão, durante 

alguns meses, da atividade programada, nomeadamente consultas, cirurgias e procedimentos de 

diagnóstico e terapêutica.  

Importa também referir que, para o decréscimo do número de consultas apresentado, contribuíram, embora 

de forma residual, os constrangimentos ao nível de recursos humanos na Instituição, com especial 

incidência nas especialidades de Dermatologia, Oftalmologia e Ortopedia, sobretudo nos primeiros meses 

de 2020, antes da pandemia. Esta situação, apesar de já ser crítica em 2019, foi agravada no início de 2020 

com a rescisão de contratos de trabalho e contratos de prestação de serviço. 

 

De igual forma, no período em análise e pré-pandémico ocorreram greves de profissionais 

(31/01/2020), facto que levou ao cancelamento de 573 consultas médicas, das quais 162 seriam 

primeiras consultas. No mesmo período de 2019 foram canceladas 2.306 consultas, pelo mesmo 

motivo.  

 

Apesar dos constrangimentos identificados, desde 16 de março a ULSM tentou minimizar o impacto do 

cancelamento da atividade assistencial devido à pandemia, mantendo, por um lado, as consultas 

consideradas prioritárias, quer pela sua patologia, quer pela gravidade. Foram igualmente implementados 

mecanismos alternativos de realização de consultas, sobretudo não presenciais, com especial enfoque em 

doentes previamente avaliados. No ano de 2020 foram realizadas cerca de 49.900 consultas não 

presenciais. 

Os profissionais médicos da ULSM fizeram um esforço significativo na recuperação da lista de espera de 

consulta das áreas mais críticas, facto que justifica a menor redução das primeiras consultas em detrimento 

das consultas subsequentes. 

Entre outubro e dezembro de 2020, foram realizadas 3.751 consultas em modalidade adicional, à luz do 

regulamento de incentivo à recuperação da atividade, sendo que no mês de dezembro realizaram-se 1.637 
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primeiras consultas na modalidade de produção adicional que respeita ao número de utentes que 

aguardavam a 31.12.2020, uma primeira consulta de especialidade, a Lista de Espera totalizava 20.566 

utentes, registando uma redução de 2.512 pedidos face ao mês anterior, com uma mediana do tempo de 

espera de 106 dias. Este facto deve-se igualmente à redução do número de pedidos de referenciação para 

consulta médica hospitalar realizados pelos cuidados de saúde primários. 

Em 2020, dos pedidos inscritos, 54,9% encontram-se In-Time, portanto, dentro do tempo máximo de 

resposta garantida (Portaria nº 153/2017 de 4 de maio).A especialidade de Oftalmologia é a que apresenta 

mais utentes em espera, seguida de Dermatologia, Ginecologia e Ortopedia. No entanto os maiores Tempos 

Máximos de Espera verificaram-se nas especialidades de Dermatologia, Urologia, Ginecologia, Cirurgia e 

Psiquiatria.  

Importa novamente referir que os constrangimentos de recursos humanos, também na especialidade de 

Cirurgia Plástica (incluída na linha “Cirurgia”), sentidos durante a maior parte do ano 2020, estão igualmente 

a afetar a resolução dos tempos máximos desta especialidade. Contudo, tem vindo a ser diminuído este 

atraso através de tempos extra de consulta desta especialidade. 

Quadro 6. Lista de espera da consulta externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Departamento de Tecnologias de Informação da ULSM 

Especialidades
N º de 

Inscrito s

M édia T E 

(dias)

M áximo  T E 

(dias)

M ediana 

T E (dias)

P edido s In-

T ime

 ANESTESIA                    249                        56                       183                     52,0   94,4%

 CARDIOLOGIA                     162                        32                       185                     24,0   97,5%

 CIRURGIA                 1 839                        117                       510                     92,0   65,1%

 DERM ATOLOGIA                2 276                      300                       801                   314,0   23,6%

 ENDOCRINOLOGIA                     179                        30                      223                      18,0   99,4%

 ESTOM ATOLOGIA                      47                        53                      300                     43,0   97,9%

 GASTROENTEROLOGIA                    246                        49                        161                     49,5   98,8%

 GINECOLOGIA                 2 157                       197                      527                   164,0   36,0%

 HEM ATOLOGIA                      59                         41                       129                     28,0   98,3%

 IM UNOALERGOLOGIA                     102                        32                       107                     27,5   100,0%

 IM UNO-HEM OTERAPIA                      27                         12                        38                      10,0   100,0%

 INFECCIOLOGIA                      151                       168                      387                   150,0   46,4%

 M EDICINA                    372                        44                       162                     37,0   98,1%

 M EDICINA FISICA REABILITACAO                     251                        52                      350                      21,0   86,9%

 M EDICINA HIPERBARICA                       12                        25                        69                      15,0   100,0%

 M EDICINA PALIATIVA                      74                        48                      304                     24,0   91,9%

 NEFROLOGIA                     129                        53                       127                     49,0   98,4%

 NEUROLOGIA                     917                       105                       414                     84,0   65,9%

 OBSTETRICIA                     182                        34                      328                     24,0   97,3%

 OFTALM OLOGIA                4 690                       142                      359                   127,0   48,1%

 ONCOLOGIA                      28                         16                       184                       2,0   92,9%

 ORTOPEDIA                2 008                        99                      464                     84,0   71,6%

 OTORRINO                 1 564                       104                      288                     98,0   59,5%

 PEDIATRIA                    296                        35                       189                     28,0   99,7%

 PNEUM OLOGIA                    922                       164                      387                    141,5   45,7%

 PSIQUIATRIA                    342                        38                      499                     27,0   98,0%

 UROLOGIA                 1 266                      282                      653                   317,0   30,3%

 OUTROS SERVICOS                       19                        28                       177                       8,0   89,5%

 T OT A L GER A L      20 566              151              801           106,0   54,9%



RELATÓRIO & CONTAS 2020 

 
 

  

ULSM, EPE 
 

R&C 2020 37 

 

Das 22.850 consultas realizadas no ano de 2020, referenciadas pelos cuidados de saúde primários, cerca 

de 35% (8.017), foram realizadas dentro do tempo definido para o efeito. 

Gráfico 16. Consultas realizadas e tempo de resposta (CTH) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Departamento de Tecnologias de Informação da ULSM 
 

 

A este propósito cumpre-nos referir que os dados acima obtidos foram extraídos do sistema informático da 

ULSM e não do aplicativo ADW, considerando que o mesmo não se encontra a devolver informação 

atualizada e consistente sobre esta matéria. 

Sobre os tempos de triagem praticados, a ULSM apresentou em 2020, tempos de triagem significativamente 

inferiores aos praticados quer ao nível da região Norte, quer a nível Nacional. 

 

Quadro 7. Tempos médios de triagem  

 

Fonte: ADW-CTH - Relatório 4.4 – Tempo médio de triagem comparado com o da ARS e o nacional (extraído em 19.03.2021) 

 

Internamento 

 

O doente saído da ULSM é maioritariamente do sexo feminino, com mais de 45 anos e residente no 

concelho de Matosinhos: 

Pedidos triados
Tempo médio de triagem 

ULSM (dias)

Tempo médio de triagem ARS 

(dias)

Tempo médio de triagem 

Nacional (dias)

30 693                         8,2 12,9 12,9
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Quadro 8. Doentes saídos por sexo/área de influência 

 

Fonte: Business Intelligence ULSM, EPE em 11.05.2021 
(N/A: Cidadãos estrangeiros) 

 

Contudo, o HPH registou ainda uma afluência ao internamento de cerca de 36% de utentes de outras áreas 

de residência, que não o Concelho de Matosinhos. Tal é motivado pelo facto de o HPH, no âmbito das 

regras de referenciação, ser hospital de referência para os utentes provenientes dos Concelhos de Póvoa 

de Varzim e Vila do Conde, em diversas especialidades. Também, como consequência do Livre Acesso 

dos Cidadãos, a ULSM regista o internamento de doentes admitidos na Consulta Externa e que necessitam 

de intervenção cirúrgica. De referir que no ano de 2020, o HPH deu ainda apoio a outros hospitais da região 

na resposta à pandemia de Covid-19. 

 

Quadro 9. Doentes saídos por grupo etário/área de influência 

 

Fonte: Business Intelligence ULSM, EPE em 11.05.2021 

(N/A: Cidadãos estrangeiros) 

 

Como também já havia sido registado em 2019, cerca de 30% dos doentes saídos encontra-se com idades 

superiores a 75 anos, facto que tem, naturalmente, um impacto significativo no agravamento da demora 

média de internamento.  

 

 

 

 

 

 

 

GÉN ER O

A R EA  D E 

IN F LUEN C IA

F OR A  D A  A R EA  D E 

IN F LUEN C IA N / A T OT A L

Fem.                           5 168                             2 815                  5           7 988   

Masc.                           4 061                             2 347                10           6 418   

TOTAL                           9 229                             5 162                15         14 406   

D OEN T ES SA Í D OS (do  H o spital)  -  2020

GR UP O 

ET Á R IO

A R EA  D E 

IN F LUEN C IA

F OR A  D A  A R EA  D E 

IN F LUEN C IA N / A T OT A L

<1                              830                                966                  4           1 800   

[1-5[                                45                                  43                88   

[5-10[                                21                                  13                  1                35   

[10-15[                                21                                  12                33   

[15-25[                              257                                153              410   

[25-45[                           1 198                             1 253                  3           2 454   

[45-65[                           1 916                                998                  7           2 921   

[65-75[                           1 674                                724           2 398   

>=75                           3 267                             1 000           4 267   

TOTAL                           9 229                             5 162                15         14 406   

D OEN T ES SA Í D OS (do  H o spital)  -  2020
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Gráfico 17. Doentes saídos por serviço 

   

 

Em 2020, o Serviço de Medicina Interna foi o que 

mais contribuiu para os doentes saídos da ULSM, 

seguido do Serviço de Ginecologia/Obstetrícia, facto 

que decorre do modelo organizativo do internamento 

nas áreas médicas, centrado nesta especialidade. 

Segue-se o Serviço de Cirurgia Geral e os Serviços 

de Ortopedia e Urologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Business Intelligence ULSM, EPE em 19.03.2021 

(N/A: Cidadãos estrangeiros) 

 

 

 

A atividade do internamento, considerando o movimento de doentes saídos, apresentou em dezembro de 

2020 um decréscimo de 12,5%, portanto menos 2.063 doentes do que no período homólogo, 

maioritariamente devido à suspensão da atividade cirúrgica e à redução da atividade de urgência fruto do 

confinamento decretado pelo Governo nos meses de março, abril e a partir de novembro. 

 

Gráfico 18. Evolução dos GDH’s de internamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Boletim de Acompanhamento da Atividade – Dezembro de 2020 - SPCCG 
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Quadro 10. Atividade do internamento por especialidade 

 

Fonte: Boletim de Acompanhamento da Atividade – Dezembro de 2020 - SPCCG 

 

 

Especialidades

Doentes

Saídos

Dias Int.

Dt. SaÍdos

Dem. Média

Dt. Saídos

Doentes 

Tratados

Dias Int. Dt. 

Tratados

Dem. Média 

Dt. Trat

Int. 

Inferiores

a 24H

Doentes 

Saídos

Dias Int.

Dt. SaÍdos

Dem. Média

Dt. Saídos

Doentes 

Tratados

Dias Int. Dt. 

Tratados

Dem. Média 

Dt. Trat

Int. 

Inferiores

a 24H

Doentes 

Saídos

Dias Int.

Dt. SaÍdos

Dem. Média

Dt. Saídos

Doentes 

Tratados

Dias Int. Dt. 

Tratados

Dem. Média 

Dt. Trat

Int. 

Inferiores

a 24H

Dep. Medicina 6 133      61 886     10           6 824      62 394     9              379         5 973      64 780     11           6 695      61 968     9              381         -3% 5% 7% -2% -1% 1% 1%

Infecciologia  -              -                -              -              -                -              -              24           169           7              41           169           4              1              n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Medicina  Interna 6 133      61 886     10           6 824      62 394     9              379         5 940      64 599     11           6 644      61 787     9              380         -3% 4% 8% -3% -1% 2% 0%

Neurologia -              -                -              -              -                -              -              9              12             1              10           12             1              -              n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Dep. Cirurgia 5 788      37 751     7              6 156      38 214     6              202         4 338      32 126     7              4 689      31 068     7              135         -25% -15% 14% -24% -19% 7% -33%

Cirurgia  Gera l 3 099      20 920     7              3 349      21 281     6              135         2 389      17 542     7              2 593      16 713     6              76           -23% -16% 9% -23% -21% 1% -44%

Oftalmologia 36           324           9              38           315           8              1              28           175           6              29           173           6              -              -22% -46% -31% -24% -45% -28% -100%

Ortopedia 1 387      10 575     8              1 439      10 591     7              42           961         9 099       9              1 045      8 992       9              31           -31% -14% 24% -27% -15% 17% -26%

Otorrinolaringologia 480         1 494       3              508         1 554       3              14           281         896           3              292         829           3              9              -41% -40% 2% -43% -47% -7% -36%

Urologia 786         4 438       6              822         4 473       5              10           679         4 414       7              730         4 361       6              19           -14% -1% 15% -11% -3% 10% 90%

Dep. Mulher, Criança e Jovem 4 448      17 519     4              4 744      17 387     4              73           3 963      14 992     4              4 293      14 966     3              67           -11% -14% -4% -10% -14% -5% -8%

Ginecologia 625         1 693       3              641         1 680       3              44           400         1 106       3              413         1 103       3              43           -36% -35% 2% -36% -34% 2% -2%

Obstetrícia 1 649      6 233       4              1 690      6 250       4              20           1 628      6 171       4              1 696      6 157       4              9              -1% -1% 0% 0% -1% -2% -55%

Berçário 1 402      3 990       3              1 545      3 997       3              3              1 460      4 011       3              1 608      4 005       2              -              4% 1% -3% 4% 0% -4% -100%

UCI Neonatal 96           2 339       24           178         2 196       12           -              92           1 865       20           185         1 889       10           7              -4% -20% -17% 4% -14% -17% n.d.

Pediatria 676         3 264       5              690         3 264       5              6              383         1 839       5              391         1 812       5              8              -43% -44% -1% -43% -44% -2% 33%

D.E.M.I. 100         2 072       21           372         1 998       5              20           132         3 180       24           522         3 289       6              20           32% 53% 16% 40% 65% 17% 0%

Medicina  Intens iva 100         2 072       21           372         1 998       5              20           132         3 180       24           522         3 289       6              20           32% 53% 16% 40% 65% 17% 0%

Total Hospital s/ Berçário 15 067   115 238   8              16 551   115 996   7              671         12 946   111 067   9              14 591   107 286   7              603         -14% -4% 12% -12% -8% 5% -10%

Total Hospital 16 469   119 228   7              18 096   119 993   7              674         14 406   115 078   8              16 199   111 291   7              603         -13% -3% 10% -10% -7% 4% -11%

2019 2020 Variação  2019 / 2020



RELATÓRIO & CONTAS 2020 

 
 

  

ULSM, EPE 
 

R&C 2020 41 

 

A Taxa de Ocupação média do Internamento em 2020 foi de 83,3%, reduzindo dos 91,6% do ano de 2019. 

Esta redução é justificada pela suspensão da atividade programada ocorrida em alguns meses de 2020 

para assegurar resposta eficaz à pandemia por Covid-19, a par de uma menor procura do serviço de 

urgência, o que levou à diminuição da necessidade de internamentos com proveniência do SU. Importa 

realçar que vigora na ULSM o princípio da cama neutra. 

 

Os GDH´s que se afiguram como mais frequentes no internamento são os que advêm da atividade do 

Berçário e Obstetrícia. De referir que em 2020, ao contrário de 2019, as doenças virais passaram a ocupar 

a terceira posição. Trata-se de GDH relacionado com o tratamento da Covid-19, que foi uma das principais 

doenças a que o Hospital Pedro Hispano teve de dar resposta em 2020.  

Seguem-se os GDH´s relacionados com as especialidades de Cirurgia, Ortopedia e Urologia, e por último, 

surgem os GDH´s relacionados com trato respiratório, procedimentos diversos no ouvido, nariz, boca e 

garganta.  

 

Quadro 11. Top 10 – Produção mais frequente em 2020 – Internamento Médico 

Fonte: BIMH – 11.05.2021 

 

 

Quadro 12. Top 10 – Produção mais frequente em 2020 – Internamento Cirúrgico  

 
Fonte: BIMH – 11.05.2021 

 

Ao nível do indicador da demora média, verificou-se um acréscimo face a dezembro de 2019 de 7,65 dias 

para 8,58 dias.  

 

Total de 

episódios ⇩

Demora 

média
Menor Moderado Major Extremo

640 Recém-nascido, peso ao nascer > 2499g, normal ou com outros problemas 1363 2,68 83,71% 13,72% 2,57% 0,00%

560 Parto vaginal 1058 3,17 71,55% 27,32% 1,13% 0,00%

723 Doenças virais 680 10,60 2,50% 20,15% 53,82% 23,53%

463 Infeções do rim e/ou vias urinárias 427 8,82 9,60% 38,64% 44,73% 7,03%

194 Insuficiência cardíaca 380 11,53 4,74% 29,47% 58,68% 7,11%

139 Outras pneumonias 366 10,25 9,02% 28,14% 52,19% 10,66%

45 Acidente vascular cerebral e/ou oclusão pré-cerebral com enfarte 342 15,71 9,65% 49,42% 32,75% 8,19%

720 Septicemia e/ou infeções disseminadas 313 11,57 0,96% 11,18% 57,19% 30,67%

190 Enfarte agudo do miocárdio 259 7,64 28,96% 46,33% 22,78% 1,93%

137 Infeções e/ou inflamações respiratórias major 213 14,62 6,10% 27,70% 57,28% 8,92%

Código 

GDH
Designação GDH

Níveis de severidade

Código 

GDH
Designação GDH Menor

540 Parto por cesariana 447 4,05 66,44% 28,41% 4,92% 0,22%

363 Procedimentos na mama exceto mastectomia 157 2,31 85,35% 12,10% 2,55% 0,00%

308 Procedimentos na anca e/ou fémur por traumatismo exceto 

substituição da articulação
150 15,27 32,67% 45,33% 20,00% 2,00%

301 Substituição da articulação da anca 149 9,93 60,40% 30,87% 7,43% 1,34%

263 Colecistectomia laparoscópica 140 4,51 50,71% 30,71% 17,14% 1,43%

221 Procedimentos major no intestino delgado e/ou no intestino grosso 138 16,91 24,64% 44,93% 23,19% 7,25%

313 Procedimentos no joelho e/ou perna, exceto no pé 134 10,53 64,18% 26,87% 8,21% 0,75%

171 Implantação de pacemaker cardíaco permanente, sem enfarte agudo 

do miocárdio/insuficiência cardíaca/choque
128 5,54 30,47% 39,84% 28,13% 1,56%

446 Procedimentos uretrais e/ou transuretrais 127 4,71 58,27% 36,22% 5,51% 0,00%

98 Outros procedimentos no ouvido, nariz, boca e/ou garganta 125 1,82 86,40% 9,60% 4,00% 0,00%

Níveis de severidade

Total de 

episódios ⇩
Demora média Moderado Major Extremo
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É de salientar que a demora média registada e o seu agravamento, estão influenciados pelos internamentos 

compreendidos no período entre 16/03 e 31/12, os quais, na sua maioria com motivo principal a admissão 

por Covid19. Ora, considerando que os doentes com esta patologia só eram internados por complicações 

resultantes desta doença, cuja resolução por vezes era demorada, considerando ainda que uma parte 

destes doentes necessitaram de cuidados intensivos, o número médio de dias de internamento dos doentes 

saídos aumentou, face a 2019, altura em que os internamentos dos doentes tinham uma caracterização 

distinta. De acordo com os últimos dados disponíveis, o tempo de internamento dos doentes Covid 

internados na ULSM é de 15,78 dias, acima do registado na região Norte (15,03) e a nível nacional (15,15), 

considerando que o Hospital Pedro Hispano é referência em cuidados intensivos para o Centro Hospitalar 

Póvoa de Varzim e Vila do Conde, tendo à data 21 camas afetas a esta tipologia de cuidados. 

Salienta-se que 75% dos 10 GDH’s mais frequentes relacionados com tratamento da Covid-19 foram de 

nível de severidade III e IV. 

 

Quadro 13. TOP 10 GDH’s relacionados com a Covid-19 

 

  

De referir que, no ano de 2020, em especial no final de outubro e mês de novembro, registamos igualmente 

o tratamento de doentes com legionella, resultante de um surto localizado no concelho de Matosinhos. O 

tratamento de doentes com esta patologia é igualmente prolongado. Em simultâneo, importa referir que 

durante muitos meses, a ULSM teve de lidar com problemas que influenciam o agravamento da demora 

média, desde logo, pela incapacidade de dar alta aos doentes por problemas de admissão na RNCCI, 

resposta insuficiente por parte da Segurança Social e rigidez de resposta de outras instituições hospitalares 

para admitirem doentes ao internamento e que são da sua área de influência. Tal facto leva a que a ULSM 

tivesse de manter os doentes internados, mesmo depois de os mesmos já terem alta clínica. Esta situação 

foi especialmente crítica no início da pandemia, o que obrigou à contratação de serviços externos. A partir 

do final do mês de Outubro, o Ministério da Segurança Social atribuiu diversas vagas em lares da Segurança 

Social à ULSM, o que permitiu a libertação de camas para doentes agudos, numa altura especialmente 

crítica em termos de lotação de camas. 

 

Apesar de a ULSM apresentar uma maior percentagem de doentes com um elevado nível de severidade 

(Major e Extremo) comparativamente com o verificado nas outras instituições do mesmo grupo e também 

a nível nacional, apresenta uma demora média, bem como, uma taxa de mortalidade inferiores: 

1 2 3 4 Total

723 Doenças virais 6 116 290 128 540

710 Doenças infeciosas e/ou parasitárias inclu. I HIV c/ proc. BO - 3 15 20 38

720 Septicimia e/ou infeções disseminadas - 3 23 11 37

139 Outras pneumonias 6 3 13 6 28

194 Insuficiência cardíaca 1 7 7 2 17

463 Infecções do rim e/ou vias urinárias - 7 8 2 17

137 Infecções e/ou inflamações respiratórias major 1 6 9 - 16

560 Parto vaginal 7 5 2 - 14

45 Acidente vascular cerebral e/ou oclusão pré-cerebral com enfarte 2 2 3 4 11

190 Enfarte agudo do miocárdio - 6 2 1 9

Nível de Severidade
COD_GDH DES_GDH_Int COVID
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Quadro 14. Níveis de Severidade - Distribuição dos Doentes e Demora Média 

 

 
Fonte: BIMH – 31.05.2021 

 

 

 

Quadro 15. Níveis de Risco de Mortalidade - Distribuição dos Doentes e Taxa Mortalidade 

Fonte: BIMH – 31.05.2021 

 

 

Doentes intervencionados 

 

A atividade do Bloco Convencional apresentou um decréscimo global de 23,4%, portanto menos 1.299 

doentes intervencionados do que no período homólogo. A produção base diminuiu 31,5% (menos 1.119 

doentes), quando comparada com o final do ano anterior.  

Como referido anteriormente, esta redução prende-se, essencialmente, com a situação pela qual estamos 

a atravessar.  

 

O Plano de Contingência da ULSM (pandemia COVID 19), contemplou a suspensão da atividade 

programada, nomeadamente consultas, cirurgias e procedimentos de diagnóstico e terapêutica. O dia 04/05 

foi a data estabelecida para retoma gradual da atividade, contudo, apenas a partir de julho é que tivemos 

condições de operacionalizar a atividade assistencial no sentido de alcançar níveis de produção muito 

próximos dos registados antes da pandemia. Em 16/10/2020, o CA decidiu igualmente proceder à 

suspensão de parte da atividade cirúrgica por necessidade de alocação de profissionais de enfermagem e 

de anestesia às unidades de cuidados intensivos. 

 

De referir que, até ao final de 2020, foram canceladas 86 intervenções cirúrgicas por falta de vagas 

no internamento. No período homólogo, foram canceladas 206 cirurgias pelo mesmo motivo. 

Decorrente do plano de contingência delineado em consequência da pandemia COVID-19, foram 

também canceladas 559 cirurgias no bloco central, até ao final do mês de dezembro de 2020. 

% DM % DM % DM

Menor 38,60% 3,61 43,10% 4,54 45,17% 4,67

Moderado 31,15% 7,13 33,29% 9,02 32,40% 9,09

Major 24,52% 13,2 19,69% 13,55 18,44% 14,02

Extremo 5,73% 22,43 3,92% 21,01 3,99% 23,24

Nacional

Severidade da doença

Hospital Grupo

% % Mort. % % Mort. % DM

Menor 55,99% 0,21 59,81% 0,59 61,55% 0,56

Moderado 20,24% 6,03 20,39% 10,27 20,41% 8,79

Major 17,96% 19,46 15,37% 24,59 13,66% 23,41

Extremo 5,81% 38,53 4,43% 43,88 4,38% 42,83

Risco de Mortalidade
Hospital Grupo Nacional
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Quadro 16. Doentes intervencionados no Bloco Convencional por especialidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Boletim de Acompanhamento da Atividade – Dezembro de 2020 – SPCCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B ase A dicio nal B ase A dicio nal B ase A dicio nal

C irurgia Geral  953 1096 41 0 2 090 781 742 79 0 1 602 -18,0% -32,3% 92,7% n.d -23,3%

C irurgia P lást ica e R eco nstrut iva 5 94 3 0 102 1 75 21 0 97 -80,0% -20,2% 600,0% n.d -4,9%

Esto mato lo gia 0 11 0 0 11 0 12 0 0 12 n.d 9,1% n.d n.d 9,1%

Oftalmo lo gia 3 21 0 0 24 9 17 0 0 26 200,0% n.d. n.d n.d 8,3%

Orto pedia 242 932 198 0 1 372 247 638 97 0 982 2,1% -31,5% -51,0% n.d -28,4%

OR L 47 340 0 0 387 44 204 12 0 260 -6,4% -40,0% n.d n.d -32,8%

Uro lo gia 31 537 0 0 568 43 417 30 0 490 38,7% -22,3% n.d n.d -13,7%

Gineco lo gia 120 438 0 0 558 98 239 0 0 337 -18,3% -45,4% n.d n.d -39,6%

Obstetricia 364 78 0 0 442 365 84 0 0 449 0,3% 7,7% n.d n.d 1,6%

T OT A L GER A L 1 765 3 547 242 0 5 554 1 588 2 428 239 0 4 255 -10,0% -31,5% -1,2% n.d -23,4%

GP R _SN S
GP R _SN

S
Especialidades

dez/ 19 dez/ 20 Variação  % 2019/ 2020

Urgente

P ro gramada

T o tal Urgente

P ro gramada

T o tal Urgente

P ro gramada

T o talGP R _SN S
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GDH de Ambulatório 

Relativamente à atividade de ambulatório no final de 2020, verificou-se um decréscimo de cerca de 13%, o 

qual foi impulsionado, essencialmente, pela redução dos GDH’s cirúrgicos (18,9%). Os GDH’s médicos 

também apresentaram um decréscimo de 6,5%, comparativamente ao registado no período homólogo, o 

qual se deve ao facto de uma parte dos procedimentos cirúrgicos, que geram GDH Médico de ambulatório, 

terem sido suspensos. Apesar disso, a atividade de quimioterapia apresentou um decréscimo de apenas 

1%, considerando que foi uma das atividades prioritárias que se manteve em funcionamento ao longo de 

todo o ano de 2020. 

 

Gráfico 19. Evolução dos GDH’s de Ambulatório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Boletim de Acompanhamento da Atividade – Dezembro de 2020 - SPCCG 

 

Destacamos os GDH’s médicos de ambulatório, os quais são maioritariamente da responsabilidade da 

atividade do Hospital de Dia de Quimioterapia: 

Quadro 17. Top 10 – Produção mais frequente em 2020 – Ambulatório Médico 

Fonte: BIMH – 11.05.2021 
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2019 2020

GDH's Ambulatório GDH's Médicos GDH's Cirúrgicos GDH's de Ambulatório por Codificar

Menor Moderado Major Extremo

693 Quimioterapia 6 164 100,0% 0,00% 0,00% 0,00%

115 Outros diagnósticos do ouvido, nariz, boca, garganta, cabeça/face 589 54,55% 30,30% 15,15% 0,00%

532 Perturbações menstruais e/ou outras perturbações do aparelho reprodutor 

feminino
233 25,00% 62,50% 12,50% 0,00%

385 Outras perturbações da pele, tecido subcutâneo e/ou mama 123 71,43% 17,86% 10,71% 0,00%

144 Sinais, sintomas e/ou diagnósticos minor respiratórios 106 14,58% 35,94% 43,75% 5,73%

114 Perturbações dentárias e/ou orais e/ou lesões traumáticas 83 33,33% 50,00% 16,67% 0,00%

501 Diagnósticos do aparelho reprodutor masculino exceto doenças malignas 29 25,00% 36,11% 38,89% 0,00%

862 Outra continuação de cuidados e/ou convalescença 27 12,37% 54,64% 27,84% 5,15%

861 Sinais, sintomas e/ou outros fatores com influência no estado de saúde 19 32,43% 37,84% 24,32% 5,41%

58 Outras perturbações do sistema nervoso 15 23,81% 38,10% 33,33% 4,76%

Código 

GDH
Designação GDH

Total de 

episódios ⇩

Níveis de severidade
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Com maior relevância na produção cirúrgica de ambulatório, surgem os GDH´s de procedimentos não 

extensos, não relacionados com o diagnóstico principal. Seguem-se os GDH’s do âmbito da Oftalmologia, 

nomeadamente o GDH 73, o qual representa 34,1% da produção. De seguida, surgem os GDH´s 

relacionados nomeadamente com as especialidades de Otorrinolaringologia, Ortopedia e Ginecologia. 

Quadro 18. Top 10 – Produção mais frequente em 2020 – Ambulatório Cirúrgico 

 

Fonte: BIMH – 11.05.2021 

 

A produção cirúrgica base de ambulatório, tendo por métrica o número de doentes intervencionados, 

apresentou um decréscimo de 16,4% comparativamente com dezembro de 2019, tendo sido 

intervencionados neste regime menos 1.350 doentes. 

 

Até ao final do mês de dezembro de 2020 foram canceladas 1 046 cirurgias decorrente do plano de 

contingência delineado em consequência da pandemia COVID-19. 

 

No que respeita à produção cirúrgica adicional foram intervencionados 1.393 doentes nesta modalidade, 

até ao final de dezembro de 2020, menos 590 do que no período homólogo. Este tipo de produção foi 

igualmente retomado no início de junho de 2020, no sentido de contribuir para a redução do TMRG dos 

doentes que aguardam a realização de uma cirurgia. 

Entre os meses de Julho e Dezembro, foram operados nesta modalidade 831 doentes, no âmbito do plano 

de recuperação da atividade cirúrgica.  

 

Face à suspensão de parte da atividade cirúrgica ocorrida a partir de meados de outubro de 2020, por 

necessidade de alocação de anestesistas e enfermeiros anestesistas à área de cuidados intensivos, a 

ULSM recorreu à subcontratação de espaços no exterior para poder operar os doentes inscritos na sua LIC, 

deslocando, para o efeito, os seus cirurgiões, no sentido de aproveitamento destes recursos que se viam 

impossibilitados de cumprir a sua missão nas instalações da ULSM. Foram operados nesta modalidade 253 

doentes de Oftalmologia. 

 

Em consequência da atividade cirúrgica realizada no ano de 2020, estima-se o Indicador de Qualidade e 

Eficiência do peso da Cirurgia de Ambulatório no total da Cirurgia Programada (GDH’s) em 75,8%, 

verificando-se uma melhoria face a 2019 (73,2%). 

Total de 

episódios ⇩
Menor Moderado Major Extremo

952 Procedimentos não extensos, não relacionados com o diagnóstico principal 3 083 17,07% 39,02% 36,59% 7,32%

73 Procedimentos no olho exceto órbita 2 229 78,26% 21,74% 0,00% 0,00%

97 Procedimentos nas amigdalas e adenoides 269 83,33% 8,33% 8,33% 0,00%

26 Outros procedimentos no sistema nervoso e procedimentos relacionados 180 12,50% 12,50% 75,00% 0,00%

98 Outros procedimentos no ouvido, nariz, boca e/ou garganta 164 86,40% 9,60% 4,00% 0,00%

361 Enxerto de pele por diagnósticos de pele e/ou tecido subcutâneo 148 50,00% 42,86% 7,14% 0,00%

228 Procedimentos para hérnia inguinal, femoral e/ou umbilical 134 56,63% 39,76% 3,61% 0,00%

513 Procedimentos no útero e/ou anexos por doença não maligna exceto mioma uterino 131 58,06% 38,71% 3,23% 0,00%

316 Procedimentos na mão e/ou punho 105 84,00% 16,00% 0,00% 0,00%

263 Colecistectomia laparoscópica 100 50,71% 30,71% 17,14% 1,43%

Código 

GDH
Designação GDH

Níveis de severidade
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Quadro 19. Doentes intervencionados no Bloco Ambulatório por especialidade 

 
 

Fonte: Boletim de Acompanhamento da Atividade – Dezembro de 2020 – SPCCG 

 

 

Especialidades B ase A dicio nal T o tal B ase A dicio nal T o tal B ase A dicio nal T o tal

C irurgia Geral 568 322 890 486 237 723 -14,4% -26% -18,8%

C irurgia P lást ica e R eco nstrut iva 270 8 278 263 11 274 -3% 38% -1,4%

Esto mato lo gia 140 0 140 92 0 92 -34,3% n.d -34,3%

Oftalmo lo gia 5 218 1 302 6 520 4 519 820 5 339 -13,4% -37% -18,1%

Orto pedia 555 258 813 352 265 617 -36,6% 3% -24,1%

OR L 585 93 678 407 60 467 -30,4% -35% -31,1%

Uro lo gia 215 0 215 182 0 182 -15,3% n.d -15,3%

Gineco lo gia 671 0 671 571 0 571 -14,9% n.d -14,9%

T OT A L GER A L 8 222 1 983 10 205 6 872 1 393 8 265 -16,4% -30% -19,0%

dez/ 19 dez/ 20 Variação  % 2019/ 2020
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Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) 

 

A produção cirúrgica aferida pelo número de utentes intervencionados diminuiu no final do ano de 2020 (-

20,6%), tendo sido intervencionados menos 3.239 doentes do que no final de 2019. Realça-se, contudo, 

a redução global da produção base cirúrgica em 2.469 doentes, que se traduz em um decréscimo de 

21% face a dezembro de 2019. 

De salientar que até ao final do mês de dezembro de 2020 foram canceladas 1.605 cirurgias, (1.046 de 

ambulatório e 559 em bloco central), em consequência da pandemia COVID-19.  

 

Este acréscimo face ao registado nos últimos meses deve-se, por um lado, a um crescimento do número 

de doentes cirúrgicos com resultado pré-cirúrgico positivo ao vírus Sars-Cov2 e, por outro, à suspensão de 

parte da atividade de grande cirurgia por afetação de recursos humanos (anestesistas e enfermeiros) ao 

tratamento de doentes críticos Covid-19 positivos.  

Caso esta situação não tivesse acontecido e tivessem sido realizadas as cirurgias agendadas, a redução 

teria sido de apenas 972 doentes em ambulatório e de 755 em convencional, sem contar com a produção 

adicional que poderia ter sido realizada nestes períodos. 

Esta redução prende-se com a reestruturação dos tempos operatórios, sobretudo na especialidade de 

Oftalmologia, por forma a cumprir as regras de segurança necessárias dada a situação epidemiológica do 

país. 

Importa lembrar que as variações se encontram também influenciadas pelo cancelamento de 57 cirurgias 

por motivo da greve Geral da Função Pública realizada a 31 de janeiro. 

Quadro 20. Doentes intervencionados Dezembro 2019 / Dezembro 2020 

 

Fonte: Business Intelligence, 10.01.2021 

 

MÊS
Cirurgia

Ambulatório

Cirurgia 

Convencional
TOTAL

Cirurgia

Ambulatório

Cirurgia 

Convencional
TOTAL

Cirurgia

Ambulatório

Cirurgia 

Convencional
TOTAL

Janeiro 935 457 1392 1019 368 1387  8,98%  -19,47% -0,36%

Fevereiro 793 435 1 228 1143 399 1 542  44,14%  -8,28% 25,57%

Março 983 449 1 432 507 335 842  -48,42%  -25,39% -41,20%

Abril 869 446 1 315 144 177 321  -83,43%  -60,31% -75,59%

Maio 1 025 514 1 539 382 272 654  -62,73%  -47,08% -57,50%

Junho 784 447 1 231 643 283 926  -17,98%  -36,69% -24,78%

Julho 888 423 1 311 856 413 1 269  -3,60%  -2,36% -3,20%

Agosto 611 413 1 024 631 372 1 003  3,27%  -9,93% -2,05%

Setembro 802 496 1 298 984 538 1 522  22,69%  8,47% 17,26%

Outubro 904 576 1 480 896 478 1 374  -0,88%  -17,01% -7,16%

Novembro 862 482 1 344 567 290 857  -34,22%  -39,83% -36,24%

Dezembro 749 416 1 165 493 330 823  -34,18%  -20,67% -29,36%

TOTAL 10 205 5554 15 759 8265 4255 12 520 -19% -23% -20,55%

Doentes Intervencionados Doentes Intervencionados Doentes Intervencionados

dez/19 dez/20 % VAR 
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No final de 2020, a Lista de Inscritos para Cirurgia, apresentava um total de 4.411 utentes em espera, 

menos 1.605 face ao final de 2019 e mais 413 face ao final do mês anterior, com uma mediana do tempo 

de espera de 2,4 meses. 

A 31.12.2020, encontravam-se transferidos 1.064 doentes inscritos na LIC da ULSM com vale cativo. Em 

estado “Readmitido”, encontravam-se, nessa mesma data, 569 doentes. 

 

  Quadro 21. Lista de inscritos para cirurgia 

 

Fonte: SIGLIC ULSM, E.P.E., 01.01.2021 

Nota: O valor total de inscritos inclui os utentes em situação de “Transferidos“. 

 

 

No que respeita aos Tempos Máximos das especialidades de Cirurgia Geral e Urologia, encontram-se 

afetados pelos vales cirúrgicos oportunamente emitidos aos Utentes e que no entretanto se encontram em 

estado “Readmitido”. 

No que respeita ao tempo de resposta para as intervenções em doentes com Neoplasias Malignas (NM), 

82,9% dos 117 utentes inscritos encontram-se In-Time, portanto, dentro do tempo máximo de resposta 

garantida (Fonte: SIGLIC ULSM, E.P.E). 

 

Bloco de Partos                    

                                  

A atividade do Bloco de Partos registou no final de 2020, um total de 1.538 partos, mais 43 do que o 

verificado em dezembro de 2019, correspondendo a mais 55 nascimentos do que no período homólogo. 

Verificaram-se, portanto, 714 partos eutócicos e 824 distócicos, dos quais 441 foram cesarianas. De referir 

que até 31.12.2020 registamos 36 partos com diagnóstico COVID-19. 

                                                                                      

Especialidades
N º de 

Inscrito s

M édia T E 

(meses)

M áximo  T E 

(meses)

M ediana 

T E (meses)
In-T ime Out-T ime

 CIRURGIA GERAL                    848                       5,7                      27,1                       3,4   64,7% 35,3%

 CIRURGIA PLÁSTICA E 

RECONSTRUTIVA 
                    153                       2,4                       8,6                        1,8   98,0% 2,0%

 ESTOM ATOLOGIA                      72                       6,3                      15,7                       5,9   52,8% 47,2%

 GINECOLOGIA                    206                        2,1                       8,4                        1,9   97,6% 2,4%

 OBSTETRÍCIA                         4                       0,6                        1,0                       0,6   100,0% 0,0%

 OFTALM OLOGIA                 1 066                        1,3                       8,7                         1,1   99,8% 0,2%

 ORTOPEDIA                 1 324                       6,3                       21,1                       4,6   57,6% 42,4%

 OTORRINOLARINGOLOGIA                    295                       2,0                       4,8                        1,9   100,0% 0,0%

 UROLOGIA                    443                       6,2                       31,1                       4,5   52,6% 47,4%

 T OT A L GER A L         4  411              4 ,3             31,1              2 ,4   74,7% 25,3%
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Quadro 22. Bloco de Partos 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Boletim de Acompanhamento da Atividade – Dezembro de 2020 – SPCCG 

 

 

 

O indicador do peso das cesarianas no total de partos fixou-se nos 28,7%, menos 2,3% do que no período 

homólogo, encontrando-se abaixo do valor regional (30,65%), e abaixo do valor nacional (29,75%) - fonte 

SICA, consultado em 31.05.2021. Este é um indicador que apresenta ao longo dos anos alguma volatilidade 

e não lhe é alheio o facto de as mulheres serem mães cada vez mais tarde, com problemas de saúde e 

com gravidezes fruto de técnicas de procriação medicamente assistida, (“Retrato da Saúde”, Ministério da 

Saúde, 2018). 

 

 

 

Gráfico 20. Nº de nascimentos/Peso 

 

Fonte: Business Intelligence ULSM, EPE 
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T ipo  de P arto dez/ 19 dez/ 20
Variação  % 

2019/ 2020

P arto s Eutó cico s 708 714 0,8%

    Cefálicos 706 708 0,3%

    Gemelares 1 4 300,0%

    Pélvico 1 2 100,0%

P arto s D istó cico s 787 824 4,7%

  T o tal cesarianas 439 441 0,5%

        Cesarianas 424 422 -0,5%

        Cesarianas gemelares 15 19 26,7%

    Ventosa 332 362 9,0%

    Pélvico 0 0 n.d.

    Forceps 16 21 31,3%

T OT A L 1495 1538 2,9%

P eso  cesarianas 29,4% 28,7% -2,4%

N ascimento s dez/ 19 dez/ 20
Variação  % 

2019/ 2020

T OT A L 1 511 1 566 3,6%
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Caracterizando os nascimentos ocorridos na ULSM, são em maior número do género masculino, com peso 

superior a 3.000 gr, com maior incidência no intervalo entre os 3.000 e os 3.499 gr. 

 

 

Serviço de Urgência 

Em relação ao Serviço de Urgência verificou-se, no período em análise, um decréscimo na afluência ao 

serviço (-14,2%) quando comparamos com o ano anterior. 

Estamos convictos que esta redução se justifica, sobretudo, pela pandemia COVID-19, situação que levou 

a que menos utentes procurassem o serviço de urgência, em especial, devido ao confinamento decretado 

pelo Governo nos meses de março, abril, novembro e dezembro. 

 

Quadro 23. Episódios de Urgência por local 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Boletim de Acompanhamento da Atividade – Dezembro de 2020 - SPCCG 

 

O número de atendimentos de urgência por motivo Covid-19, teve uma maior afluência nos meses de março 

e abril de 2020, bem como nos meses de outubro a dezembro, sendo consistente com a 1ª e 2ª vagas. 

 

Gráfico 21. SU Covid e Não Covid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O circuito estabelecido para os doentes suspeitos de COVID-19 e triados no SU encaminhados por outras 

entidades (em especial ADC, LAM, SNS 24) previu que, numa fase inicial, lhes fosse atribuída cor branca, 

facto que justifica o acréscimo verificado nos atendimentos triados com esta cor face a igual período de 

2019: 

Urgência po r lo cal dez/ 19 dez/ 20
Variação  % 

2019/ 2020

Geral 78 894 68 921 -12,6%

Obstetrícia 10 683 7 946 -25,6%

T OT A L 89 577 76 867 -14,2%
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Quadro 24. Episódios de Urgência por cor de triagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Boletim de Acompanhamento da Atividade – Dezembro de 2020 – SPCCG 

 

 

Com referência ao final de 2020, destaca-se o aumento de 1.506 utentes triados globalmente com as cores 

verde/azul/branca, o que reflete um aumento de cerca 6% comparativamente com dezembro de 2019, 

acréscimo impulsionado pelos episódios triados com cor azul, facto que se justifica pelo recurso ao Serviço 

de Urgência por parte de doentes com sintomatologia significativa mas com alguns dias de evolução, o que 

origina uma classificação dos doentes, no âmbito do protocolo de triagem de Manchester, com pouca 

prioridade.  

Assim, o indicador do peso dos episódios de urgência com prioridade atribuída verde/azul/branca 

apresentou assim, um aumento (6,87 pp) face ao registado no período homólogo, fixando-se em 36,6%. 

Considerando apenas os atendimentos urgentes expurgados de internamento, estes registaram 

globalmente um decréscimo de 14,4% em relação ao ano transato.   

 

Quadro 25. Episódios de Urgência s/ Internamento 

 

Fonte: Boletim de Acompanhamento da Atividade – Dezembro de 2020 - SPCCG 

No período em análise, regista-se uma redução de 22.952 atendimentos por doença e de 899 por acidentes 

de viação e de trabalho, o que em parte, se deve ao confinamento decretado pelo Governo nos meses de 

março, abril e maio e também ao estado de emergência decretado em novembro e dezembro.  

 

Urgência po r co r de triagem dez/ 19 dez/ 20
Variação  % 

2019/ 2020

  Vermelho 330 232 -29,7%

  Laranja 12 935 9 400 -27,3%

  Amarelo 38 787 31 002 -20,1%

  Verde 22 783 22 261 -2,3%

  Azul 1 861 1 952 4,9%

  Branco 1 946 3 883 99,5%

  SU (s/ Triagem M anchester)* 10 935 8 137 -25,6%

T OT A L 89 577 76 867 -14,2%

Urgência s/  Internamento dez/ 19 dez/ 20
Variação  % 

2019/ 2020

Geral 70 505 61 258 -13,1%

Obstetrícia 9 171 6 950 -24,2%

T OT A L 79 676 68 208 -14,4%



RELATÓRIO & CONTAS 2020 

 
 

  

ULSM, EPE 
 

R&C 2020 53 

 

Gráfico 22. Admissões no Serviço de Urgência por causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Boletim de Acompanhamento da Atividade – Dezembro de 2020 - SPCCG 

 

 

No que respeita ao nível de cumprimento dos objetivos de desempenho do Serviço de Urgência e 

contratualizados em sede de Contrato-Programa de 2020, apresentamos o seguinte quadro de 

monitorização: 

Quadro 26.Objetivos de desempenho do Serviço de Urgência 

 

* Meta ainda em negociação 

 

Hospital de Dia 

Em 2020, a produção em Hospital de Dia apresentou um decréscimo na sua atividade de 23%, no que 

respeita ao número de sessões (elegíveis) realizadas face ao período homólogo. Simultaneamente, o 

número de doentes também reduziu em 15,4%. 

No que respeita às sessões de Quimioterapia, que geram GDH Médico e que não foram objeto de 

suspensão, por motivo de pandemia, continuamos a assistir a um aumento do número de doentes sujeitos 

a estes tratamentos, traduzindo-se em mais 31 doentes. No entanto, o nº de sessões reduziram (-64), 

comparativamente com o que se verificou até final de 2019 devido à redução da lotação da câmara para 

cumprimento de regras definidas pela DGS. 

OBJETIVOS NACIONAIS: 
Contratualizado 

2020
Realizado

U.1 Peso dos episódios de urgência com prioridade atribuída 

verde/azul/branca 
41%* 40,9% 20,0% 100,2% 100,2% 20,0%

U.2 Peso dos episódios de urgência com internamento 10,5% 11,3% 20,0% 92,4% 92,4% 18,5%

U.3 Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de 

espera previsto no protocolo de triagem  
75,0% 84,4% 20,0% 112,5% 112,5% 22,5%

U.4 Peso dos utilizadores frequentes (> 4 episódios), no total de 

utilizadores do Serviço Urgência 
3,8% 3,4% 20,0% 110,5% 110,5% 22,1%

U.5 Rácio entre consultas externas/episódios de urgência 2,90 3,2 20,0% 110,3% 110,3% 22,1%

105,2%

100%

ÍNDICE DESEMPENHO GLOBAL SU

Ponderação 

GCA

OBJETIVOS DE DESEMPENHO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA

Peso relativo  

2020 CP (%)

Peso 

relativo

Grau de 

cumprimento 

do indicador

Grau de 

cumprimento 

ajustado (GCA)

C ausa dez/ 19 dez/ 20 Variação  % 2019/ 2020

Acidente Trabalho 2 520 1 849 -26,6%

Acidente Viação 825 612 -25,8%

Agressão 552 462 -16,3%

COVID - 19 0 12 969 n.d.

Rastreio  COVID 19 0 7 n.d.

Doença 75 086 52 134 -30,6%

Intoxicação 289 196 -32,2%

Outros 10 300 8 645 -16,1%

T OT A L 89 572 76 874 -14,2%
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Quadro 27. Hospital de Dia 

 

Fonte: Boletim de Acompanhamento da Atividade – Dezembro de 2020 – SPCCG 

Nota: A produção de HDI evidenciada, reflete as orientações constantes na Circular Normativa da ACSS nº.9/2013/DPS de 05/03/2013 

 

 

Planos de Saúde Verticais  

No que respeita ao Programa de Diagnóstico Pré-Natal (Protocolo I), do âmbito do Plano Nacional de 

Saúde, registou-se um decréscimo de 6,6%, face a dezembro de 2019. Esta situação foi especialmente 

visível a partir de março de 2020, contrariando a tendência de crescimento do início do ano. Quanto ao 

Protocolo II do DPN, não foi objeto de contratualização em 2020. A este propósito, importa referir que 

a partir de meados de janeiro de 2020, a ULSM suspendeu a internalização do Protocolo II do DPN por falta 

de capacidade de resposta em tempo útil, motivada por escassez de recursos humanos médicos, com 

competência necessária para realizar estes procedimentos. 

Especialidades Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes

Hematologia 197 54 135 47 -31,5% -13,0%

Imuno-hemoterapia 315 102 295 100 -6,3% -2,0%

Psiquiatria 212 47 149 29 -29,7% -38,3%

Cardiologia 32 11 60 14 87,5% 27,3%

Dermatologia 0 0 29 3 n.d. n.d.

Gastroenterologia 66 25 70 27 6,1% 8,0%

Ginecologia 4 2 3 1 -25,0% -50,0%

Imuno-alergologia 186 128 165 133 -11,3% 3,9%

Infeciologia 26 25 57 15 119,2% -40,0%

Medicina  577 197 495 157 -14,2% -20,3%

Medicina Hiperbárica 7 288 308 5 133 238 -29,6% -22,7%

Medicina Hiperbárica - Outros 54 28 41 21 -24,1% -25,0%

MFR 4 4 0 0 -100,0% -100,0%

Nefrologia 87 68 160 121 83,9% 77,9%

Neurologia 339 170 268 103 -20,9% -39,4%

Oncologia 2 782 839 2 011 629 -27,7% -25,0%

Paliativos 3 3 2 2 -33,3% -33,3%

Pediatria 1 722 1 238 1 557 1 106 -9,6% -10,7%

Pneumologia 166 14 198 13 19,3% -7,1%

TOTAL 14 060 3 263 10 828 2 759 -23,0% -15,4%

Quimioterapia (GDH M) 6 353 764 6 289 795 -1,0% 4,1%

Cardiologia (GDH C/ M) 28 28 29 29 3,6% 3,6%

Gastroenterologia (GDH M) 1 1 2 2 100,0% 100,0%

Imunoalergologia (GDH M) 0 0 0 0 n.d. n.d.

Infecciologia (GDH M) 0 0 2 2 n.d. n.d.

Medicina (GDH M) 0 0 0 0 n.d. n.d.

Nefrologia (GDH M) 1 1 10 10 900,0% 900,0%

Neurologia (GDH M) 1 1 0 0 -100,0% -100,0%

Pneumologia (GDH M) 0 0 3 3 n.d. n.d.

TOTAL (GDH) 6 384 795 6 335 841 -0,8% 5,8%

TOTAL GERAL 20 444 4 058 17 163 3 600 -16,0% -11,3%

dez/19 dez/20 Variação % 2019/2020
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Quadro 28. Programa de Diagnóstico Pré-Natal 

 

Fonte: Boletim de Acompanhamento da Atividade – Dezembro de 2020 – SPCCG 

 

 

Ao nível do Programa de Diagnóstico e Tratamento de Infertilidade, verificou-se um decréscimo de 

37,8% nas primeiras consultas de infertilidade (pelos motivos expostos anteriormente, no ponto referente à 

redução das consultas). Concretamente sobre o número de induções de ovulação (IO), registou-se uma 

redução relativamente ao verificado no mesmo período do ano anterior (-6). 

 

 

Quadro 29. Programa de Diagnóstico e Tratamento de Infertilidade 

 

Fonte: Boletim de Acompanhamento da Atividade – Dezembro de 2020 – SPCCG 

 

 

Relativamente às Interrupções Voluntárias da Gravidez (IVG), realizaram-se 162 IVG´s até ao final de 

2020, valor inferior em cerca de 12% ao registado no período homólogo. 

 

 Quadro 30. Interrupção Voluntária da Gravidez até 10 semanas 

 

Fonte: Boletim de Acompanhamento da Atividade – Dezembro de 2020 – SPCCG 

 

 

 

 

Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

Tradicionalmente e já desde há alguns anos, a ULSM tem praticado uma política de internalização de 

MCDT. No decorrer do ano de 2020, verificou-se um decréscimo do número de análises realizadas pela 

ULSM, em cerca de 7% (quantidades simples). 

Programas de Saúde - Diagnóstico Pré - Natal CP 2020 dez/19 dez/20
Δ % Realizado 

dez 2020 /  PD 2020

Diagnóstico Pré - Natal - Protocolo I 1 000 1 067 997 -70 -6,6% -0,3%

Variação 

dez 19 / dez 20

Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade CP 2020 dez/19 dez/20
Δ % Realizado 

dez 2020 /  PD 2020

Nº Consultas de Apoio à Fertilidade (1ªs consultas) 98 135 84 -51 -37,8% -14,3%

Nº Induções de ovulação 5 12 6 -6 -50,0% 20,0%

Variação 

dez 19 / dez 20

Interrupção Voluntária da Gravidez CP 2020 dez/19 dez/20
Δ % Realizado 

dez 2020 /  PD 2020

IG até 10 semanas - Medicamentosa 148 184 162 -22 -12,0% 9,5%

Variação 

dez 19 / dez 20
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Quadro 31. Análises realizadas internamente 2019/2020 

Fonte: Boletim de Acompanhamento da Atividade – Dezembro de 2020 – SPCCG 

 

Esta redução prende-se sobretudo pela suspensão da atividade programada, quer nos cuidados de saúde 

hospitalares, quer nos cuidados de saúde primários. Destaca-se, no entanto, um crescimento das análises 

da área da Microbiologia, onde se insere a pesquisa do vírus Sars-Cov2, que regista um crescimento de 

150% face ao registado em 2019. Na realidade, o laboratório de patologia Clínica da ULSM foi responsável 

pela análise dos testes de rastreio do vírus SarsCov2 para toda a ULSM, incluindo da Unidade de Saúde 

Pública, externalizando apenas quando os picos de procura impossibilitavam uma resposta em tempo 

adequado (mais de vinte e quatro horas). A ULSM deu igualmente resposta aos pedidos do Centro 

Hospitalar da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, nesta área. 

Relativamente aos exames realizados internamente, verificou-se um decréscimo de 23% comparativamente 

com o ano anterior, em virtude da suspensão da atividade programada, quer nos cuidados de saúde 

hospitalares, quer nos cuidados de saúde primários. Há a destacar, porém, a menor redução dos exames 

da área da Imagiologia pela melhoria da capacidade de resposta interna à procura das diferentes unidades 

da ULSM, pela implementação da produção adicional de TAC e Ressonância Magnética, à luz do previsto 

na Portaria 207/2017. 

Especialidade / T ipo  M C D T 's Qt Simples Qt P o nd. Qt Simples Qt P o nd. Qt Simples Qt P o nd.

  A nálises C lí nicas       2  431 331       2  045 784       2  263 824        1 737 577   -7% -15%

  B ioquímicas 1 846 055              882 768                 1 636 025              780 427                 -11% -12%

  Hematológicas 205 840                 161 016                    
169 338                  

134 398                  
-18%

-17%

  Imunológicas 292 720                 493 024                 243 234                 402 347                 -17% -18%

  M icrobio lógicas 86 094                   508 060                 214 844                  419 908                  150% -17%

  Genéticas 494                         379                         270                         22                            -45% -94%

  Outras (Análises Clínicas) 128                          538                         113                           475                         -12% -12%

  A nato mia P ato ló gica           29 841           307 515              22 181          249 907   -26% -19%

  Autópsias 6                              262                         16                             652                         167% 149%

  Cito lógicos 8 592                      42 360                   5 076                      28 412                    -41% -33%

  Histo lógicos 11 046                     185 418                   8 367                      149 792                  -24% -19%

  Outros (Anatomia Pato lógica) 10 197                     79 474                   8 722                      71 050                    -14% -11%

  Imuno -hemo terapia        209 347            119 717           189 288           123 634   -10% 3%

  Análises 204 690                 114 298                   182 318                   118 899                   -11% 4%

  Unidades Transfundidas 3 656                      -                           6 072                      -                           66% n.d.

  Imuno-hemoterapia (Outros) 1 001                        5 419                       898                         4 736                      -10% -13%

T OT A L      2  670 519        2  473 016       2  475 293           2  111 118   -7% -15%

dez/ 19 dez/ 20
Variação                               

D ezembro  19 /  D ezembro  20
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Quadro 32. Exames realizados internamente 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Boletim de Acompanhamento da Atividade – Dezembro de 2020 – SPCCG 

Especialidade /Tipo MCDT's Qt Simples Qt Pond. Qt Simples Qt Pond. Qt Simples Qt Pond.

  Cardiologia           41 281   169 344           29 266           123 709   -29% -27%

  Electrocardiologia 30 536         47 361 21 796         33 526         -29% -29%

  Ecocardiografia 6 432           74 972 4 627           55 215         -28% -26%

  Cateterismo Cardíaco 16                1 438 6                  539              -63% -63%

  Actos Terapêuticos (Cardiologia) 197              11 851 233              13 629         18% 15%

  Outros (Cardiologia) 4 100           33 721 2 604           20 799         -36% -38%

  Dermatologia             1 703   11 700                996               7 104   -42% -39%

  Dermatologia 1 703           11 700 996              7 104           -42% -39%

Encocrinologia                785   10 785                478               6 499   -39% -40%

  Biopsia (Endocrinologia) 392              8 977 235              5 382           -40% -40%

  Ecografia (Endocrinologia) 393              1 808 243              1 118           -38% -38%

  Gastrenterologia 6 555           127 165 4 711           104 210       -28% -18%

  CPRE 472              21 270 517              23 650         10% 11%

  Endoscopias Alta 1 534           17 814 989              11 462         -36% -36%

  Endoscopias Baixa 1 652           40 660 1 057           29 620         -36% -27%

  Outros (Gastro) 2 897           47 421 2 148           39 478         -26% -17%

  Ginecologia 1 369           8 762 1 182           7 565           -14% -14%

  Ecografias (Ginecologia) 1 369           8 762 1 182           7 565           -14% -14%

IMAGIOLOGIA 203 332       1 389 299 166 719       1 305 487    -18% -6%

  Angiografias (Radiologia) 40                1 770 15                400              -63% -77%

  Ecografias (Radiologia) 25 311         124 114 19 914         97 318         -21% -22%

  Estudos por Döppler 1 363           7 019 1 412           7 321           4% 4%

  Osteodensitometria 1 650           7 140 1 116           4 831           -32% -32%

  Radiologia de Intervenção (Radiologia) 1 141           27 212 906              23 831         -21% -12%

  Ressonância Magnética 9 608           246 955 10 878         273 285       13% 11%

  RX Convencional 99 648         189 998 70 255         135 463       -29% -29%

  TAC 56 791         764 817 53 935         731 340       -5% -4%

  Outros (Radiologia) 7 820           22 045 8 303           32 099         6% 46%

  Medicina Física e Reabilitação 73 990         97 296 37 271         49 935         -50% -49%

  Técnicas Diagnósticas 116              464 118              472              2% 2%

  Técnicas Terapêuticas 73 874         96 832 37 153         49 463         -50% -49%

  Neurologia 1 362           17 725 1 284           17 197         -6% -3%

  EEG 808              10 598 691              9 089           -14% -14%

  Electromiografia 235              3 971 291              5 221           24% 31%

  Potenciais Evocados (Neurologia) 8                  111 7                  97                -13% -12%

  Ultrassonografia 138              1 239 199              1 786           44% 44%

  Outros (Neurologia) 173              1 807 96                1 004           -45% -44%

  Obstetrícia 6 208           39 464 5 660           38 201         -9% -3%

  Cardiotocografias (Obstetrícia) 1 429           2 858 570              1 140           -60% -60%

  Ecografias (Obstetrícia) 3 816           22 341 3 130           17 569         -18% -21%

  Outros (Obstetrícia) 963              14 265 1 960           19 492         104% 37%

  Oftalmologia 93 423         352 695 48 350         200 507       -48% -43%

  Laser 1 981           13 240 1 700           11 237         -14% -15%

  Electrofisiologia 101              2 017 36                735              -64% -64%

  Outros (Oftalmologia) 91 341         337 437 46 614         188 535       -49% -44%

  Otorrinolaringologia 17 090         46 158 8 953           22 868         -48% -50%

  Não Especif icado (ORL) 17 090         46 158 8 953           22 868         -48% -50%

  Pneumologia 12 926         123 347 6 720           81 884         -48% -34%

  Endoscopias (Pneumologia) 918              8 858 663              6 239           -28% -30%

  Estudo do Sono (Pneumologia) 1 195           62 562 984              52 066         -18% -17%

  Provas de Função Respiratória 10 049         49 624 4 205           21 273         -58% -57%

  Outros (Pneumologia) 764              2 303 868              2 306           14% 0%

  Psiquiatria (Total) 6 631           14 848 3 975           9 891           -40% -33%

  Proc. Diagnóstico / Av. Psiquiátrica 4 172           9 630 3 272           7 591           -22% -21%

  Proc. Psiquiátricos Terapêuticos 2 459           5 218 703              2 301           -71% -56%

  Reumatologia 619              1 689 308              862              -50% -49%

  Reumatologia 619              1 689 308              862              -50% -49%

  Urologia 2 289           18 923 2 123           24 581         -7% 30%

  Urodinâmica 449              2 155 223              1 070           -50% -50%

  Outros (Urologia) 1 840           16 768 1 900           23 511         3% 40%

  Outros (Total) 115 880       847 666 133 654       514 441       15% -39%

  Outros 115 880       847 666 133 654       514 441       15% -39%

TOTAL 585 443       3 276 864 451 650       2 514 942    -23% -23%

dez/19 dez/20
Variação                              

Dezembro 19 / Dezembro 
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O recurso a subcontratação de exames prende-se desde logo com o compromisso da ULSM para com os 

Tempos Máximos de Resposta Garantida (TMRG) implementados, sendo assegurada a respetiva 

divulgação de resultados, interna e externamente. Como se percebe, na decisão de internalização é sempre 

levada em consideração a capacidade de resposta interna, isto é, a capacidade técnica e o tempo de 

resposta adequado face à prioridade clínica. 

Quadro 33. Análises realizadas externamente 2019/2020 

Fonte: Boletim de Acompanhamento da Atividade – Dezembro de 2020 – SPCCG 

 

O recurso a entidades subcontratadas para a realização de MCDT’s requisitados pelo HPH apresentou um 

decréscimo face a 2019, cerca de 14% nas análises requisitados pelo HPH (quantidades simples) e cerca 

de 28% requisitados pelo ACESM. 

De referir igualmente que o agendamento de exames e colheitas para análises clínicas, requisitadas no 

ACES de Matosinhos, é efetuado em cada uma das unidades de saúde, proporcionado deste modo um 

maior conforto e rapidez de resposta aos utentes. 

Em 2020, registou-se uma redução de 35% dos exames enviados ao exterior pelo Hospital Pedro Hispano, 

fruto da menor requisição de exames provocada pela suspensão da atividade programada da ULSM nesse 

ano. 

Especialidade /Tipo MCDT's Qt Simples Qt Pond. Qt Simples Qt Pond. Qt Simples Qt Pond.

  Análises Clínicas           13 358           104 136             11 313             88 577   -15% -15%

  Bioquímicas 7 238           16 236         6 038           13 597         -17% -16%

  Hematológicas 159              557              118              346              -26% -38%

  Imunológicas 2 139           14 254         1 841           12 404         -14% -13%

  Microbiológicas 1 748           14 159         1 446           10 555         -17% -25%

  Genéticas 1 929           56 216         1 784           50 149         -8% -11%

  Outras (Análises Clínicas) 145              2 714           86                1 526           -41% -44%

  Anatomia Patológica             1 623             69 422               1 601             47 550   -1% -32%

  Autópsias 28                2 274           33                2 680           18% 18%

  Citológicos -                -                229              1 534           n.d. n.d.

  Histológicos 1 342           56 076         1 005           31 665         -25% -44%

  Outros (Anatomia Patológica) 253              11 073         334              11 671         32% 5%

  Imuno-hemoterapia                  63               1 323                    35                  811   -44% -39%

  Análises 58                1 274           35                811              -40% -36%

  Unidades Transfundidas -                -                -                -                n.d. n.d.

  Imuno-hemoterapia (Outros) 5                  49                -                -                -100% -100%

TOTAL           15 044           174 881             12 949           136 938   -14% -22%

dez/20

Variação                              

Dezembro 19 / Dezembro 

20

dez/19
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Quadro 34. MCDT’s realizados no exterior (requisitados HPH) 2019/2020 

 

Fonte: Boletim de Acompanhamento da Atividade – Dezembro de 2020 – SPCCG 

 

 

Especialidade /Tipo MCDT's Qt Simples Qt Pond. Qt Simples Qt Pond. Qt Simples Qt Pond.

  Cardiologia                665               7 715                  324               4 080   -51% -47%

  Electrocardiologia 344              2 774           48                331              -86% -88%

  Ecocardiografia 260              3 054           234              2 749           -10% -10%

  Cateterismo Cardíaco -                -                -                -                n.d. n.d.

  Actos Terapêuticos (Cardiologia) 5                  554              -                -                -100% -100%

  Outros (Cardiologia) 56                1 333           42                1 000           -25% -25%

  Gastrenterologia             1 629             18 594               1 397             13 902   -14% -25%

  CPRE 20                1 374           -                -                -100% -100%

  Endoscopias Alta 238              2 761           226              2 622           -5% -5%

  Endoscopias Baixa 201              2 854           205              2 900           2% 2%

  Outros (Gastro) 1 170           11 605         966              8 380           -17% -28%

  Medicina Física e Reabilitação 15 772         23 856         14 694         21 562         -7% -10%

  Técnicas Diagnósticas -                -                -                -                n.d. n.d.

  Técnicas Terapêuticas 15 772         23 856         14 694         21 562         -7% -10%

  Medicina Nuclear 3 558           227 850       2 735           181 702       -23% -20%

  Actos Diagnóstico (Medicina Nuclear) 3 078           133 427       2 297           97 145         -25% -27%

  Actos Terapêuticos (Medicina Nuclear) 42                7 068           30                3 871           -29% -45%

  PET (Medicina Nuclear) 438              87 355         408              80 685         -7% -8%

  Neurologia 1 446           21 089         881              12 837         -39% -39%

  Electromiografia 1 425           20 800         865              12 629         -39% -39%

  Potenciais Evocados (Neurologia) 19                253              14                185              -26% -27%

  Outros (Neurologia) 1                  12                2                  23                100% 100%

  Obstetrícia -                -                84                622              n.d. n.d.

  Ecografias (Obstetrícia) -                -                84                622              n.d. n.d.

  Oftalmologia 32                562              40                744              25% 32%

  Electrofisiologia 9                  237              11                283              22% 20%

  Outros (Oftalmologia) 23                325              29                461              26% 42%

  Otorrinolaringologia 36                130              20                79                -44% -39%

  Não Especif icado (ORL) 36                130              20                79                -44% -39%

  Pneumologia 55                1 807           66                2 615           20% 45%

  Endoscopias (Pneumologia) 52                1 583           53                1 643           2% 4%

  Estudo do Sono (Pneumologia) 3                  224              13                972              333% 333%

  Psiquiatria (Total) 6                  77                49                617              717% 703%

  Proc. Psiquiátricos Terapêuticos 6                  77                49                617              717% 703%

Imagiologia 14 591         183 402       4 134           64 630         -72% -65%

  Angiografias (Radiologia) 235              14 792         272              16 974         16% 15%

  Ecografias (Radiologia) 6 889           33 568         2 082           10 176         -70% -70%

  Estudos por Döppler 459              2 427           92                479              -80% -80%

  Radiologia de Intervenção (Radiologia) 151              4 277           157              4 886           4% 14%

  Ressonância Magnética 2 999           75 117         929              23 383         -69% -69%

  RX Convencional 261              1 353           143              734              -45% -46%

  TAC 3 595           51 716         456              7 769           -87% -85%

  Outros (Radiologia) 2                  152              3                  229              50% 50%

  Urologia 236              7 887           163              5 023           -31% -36%

  Urodinâmica 163              4 068           114              2 900           -30% -29%

  Outros (Urologia) 73                3 818           49                2 123           -33% -44%

  Outros (Total) 651              8 853           703              13 357         8% 51%

  Outros 651              8 853           703              13 357         8% 51%

TOTAL 38 677         501 821       25 290         321 769       -35% -36%

dez/20
Variação                              

Dezembro 19 / Dezembro 
dez/19
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Quadro 35. MCDT’s prescritos para o exterior (requisitados ACES) 2019/2020 

Fonte: Sistema de Extração de Dados Estatísticos da ULSM, EPE 

 

 

 

 

No ACES, registou-se uma redução de 10% no total de MCDT’s requisitados ao exterior, fruto da suspensão 

da atividade programada nos meses de março e abril e de uma retoma da atividade programada 

condicionada pela alocação dos médicos de família ao acompanhamento dos seus utentes infetados com 

Covid-19, através da plataforma Trace-Covid. Salienta-se, porém, o crescimento do envio de análises 

clínicas ao exterior, contrariando a tendência de internalização que carateriza esta ULS desde 2003, e que 

se justifica pela necessidade de envio a entidade convencionada dos testes de rastreio do vírus SarsCov2 

nos meses em que se registou um maior número de novos casos de utentes infetados por este vírus no 

concelho de Matosinhos (março, abril, novembro e dezembro e segunda metade do mês de outubro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialidade /Tipo MCDT's dez/19 dez/19
Variação                              

Dez 19 / Dez 20

EXTERIOR

ANALISES CLINICAS 53 066                    69 084                    30%

ANATOMIA PATOLÓGICA 237                         144                         -39%

CARDIOLOGIA 29 816                    21 562                    -28%

ELECTROENCEFALOGRAFIA 23                           36                           57%

ENDOSCOPIA GASTROENTEROLOGIA 17 150                    13 021                    -24%

ESPECIALIDADES MEDICO CIRURGICAS 2                             2                             0%

EXAMES COMUNS 29 600                    22 897                    -23%

MEDICINA FISICA E DE REABILITAÇÃO 20 685                    15 841                    -23%

MEDICINA NUCLEAR 54                           103                         91%

NEUROFISIOLOGIA 2                             2                             0%

OTORRINOLARINGOLOGIA 1 480                      983                         -34%

PNEUMOLOGIA E IMUNOALERGOLOGIA 78                           75                           -4%

RADIOLOGIA 80 768                    66 250                    -18%

UROLOGIA 27                           41                           52%

CONSULTAS HIDROLOGIA TRATA. TERMAIS 252                         77                           -69%

TOTAL                    233 240                      210 118   -10%
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6. Plano estratégico 2020-2021 

 

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 biénio 2020-2021: 

 

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 

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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plataforma SIGA; 

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

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

potenciando a excelência ao nível dos restantes serviços da ULSM; 

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

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

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

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

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

particular relevância para a Instituição; 

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

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

organizacionais da saúde; 

 Participação no projeto SNS+Proximidade; 

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

promoção da saúde dos cidadãos de Matosinhos; 

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

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

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

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

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

modelo organizativo e da referenciação de utentes daí resultante; 

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

setor da saúde enfrenta atualmente; 

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

Portugal 2020; 

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

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

inovação e cuidado ao utente; 

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

financiamento autónomo; 

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

 

 

Ameaças 

 

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

assistencial, e condicionamento dos espaços, equipamentos e recursos humanos da 

ULSM; 

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

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

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

compromete o exercício orçamental previsto para cada ano; 
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 Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), que a ULSM continua a não cumprir, 

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

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

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

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

duodécimos pagos ao longo do ano); 

 Novos tempos máximos de resposta garantida (TMRG), por força da entrada em vigor da Portaria 

nº 153/2017, de 4 de maio; 

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

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

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

maiores custos; 

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

concerne a valorizar o desempenho; 

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

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

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

infeciosas);   

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

materno-infantil; 

 Forte atratividade em algumas áreas profissionais para o setor privado; 

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

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

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

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

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

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

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

AVPP (anos de vida potencialmente perdidos); 

 Instabilidade dos sistemas de informação e plataformas informáticas nacionais; 

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

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

 

 

Pontos Fortes 

 

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

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

integração de cuidados;  

 Experiência na verticalização e internalização dos Meios Complementares de Diagnóstico e 

Terapêutica (MCDT);  

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

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

realização de consultas e cirurgias, nomeadamente de ambulatório; 
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 Bom nível de eficiência comprovado pelo indicador “gasto operacional por doente padrão”, onde a 

ULSM alcança o melhor rácio entre as ULS existentes atualmente; 

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

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

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

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

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

presencial; 

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

estrutura, alicerçada em metodologia de Balanced Scorecard; 

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

9001:2015;   

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

de informação clínica; 

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

 Ganhos de eficiência técnica e alcance de economias de escala; 

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

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

 Elevada capacidade de investigação e formativa dos profissionais da ULSM; 

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

 

 

Pontos Fracos 

 

 Elevada dependência do financiamento no âmbito do contrato-programa; 

 Insuficiente integração clínica entre os vários níveis de cuidados; 

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

necessidades, contudo, 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 2020-2022; 

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

definição de áreas prioritárias, conforme previsto no Plano de Investimentos 2020-2022; 

 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 

estimular o planeamento, baseado nas necessidades internas e externas, a performance dos 
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serviços e colaboradores e a competitividade e o desempenho da gestão em geral, de forma a 

garantir um maior alinhamento estratégico: 

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

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

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

de gestão;   

- Consolidar a metodologia de contratualização interna suportada em aplicação informática própria; 

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

integração de serviços e cuidados entre os diferentes níveis assistenciais:  

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

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

quer do internamento cujas altas requeiram continuidade de cuidados;  

- Aumentar a capacidade resolutiva nos Cuidados de Saúde Primários; 

 Melhorar a qualidade dos registos clínicos e administrativos; 

 Melhorar a gestão do parque de equipamentos; 

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

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

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

 

 

Eixo Estratégico 2 

 

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

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

bem-estar 

 

Linhas de ação/Objetivos 

 

 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): 

- Melhoria da comunicação “clínica” entre os profissionais dos cuidados primários, hospitalares e 

continuados, aproveitando as potencialidades da tecnologia; 

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

de cuidados de forma coordenada; 

 Sedimentação dos Planos Individuais de Cuidados (PIC): 

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

vulneráveis;  

- Alargamento deste instrumento (PIC) às áreas hospitalares; 

 Reorientação dos Utentes que acedam ao Serviço de Urgência, triados de verde e azul, para 

atendimento nos CSP e m sistema de callback; 
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 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:  

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

checklist utilizada;  

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

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

os Serviços de Imagiologia e de Anatomia Patológica; 

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

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

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

- Implementação da Unidade Integrada de Diabetes; 

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

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

doentes de alta probabilidade de descompensação e internamentos prolongados evitáveis; 

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

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

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

crónicas, indo ao encontro da missão da ULSM: 

- Tabagismo: 

o Atualmente já se realizam consultas de cessação tabágica no CS de S. Mamede de 

Infesta, prevendo-se em 2019 o seu alargamento aos restantes Centros de Saúde; 

- Rastreio Oncológico: 

o 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);  

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

centro de leitura); 

- Diabetes; 

- Obesidade; 

- Doenças Cardiovasculares; 

- 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 

auto cuidados; 

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

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

 

 

Eixo Estratégico 4 

 

Criar o centro de excelência da Medicina Hiperbárica 

 

Linhas de ação/Objetivos 

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

da oferta: 

- Desenvolver-se como centro acreditado internacionalmente; 

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

terapêutica no tratamento de doenças, tais como: 

 Tratamento de complicações de radioterapia; 

 Traumatologia; 

 Patologias subagudas e crónicas; 
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 Acidentes disbáricos; 

 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”; 

 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 corporativa5 

 

Linhas de Ação/Objetivos 

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

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

- Divulgação dos serviços através dos cuidados de saúde primários; 

- Divulgação e comunicação das áreas de referência; 

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

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

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

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

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

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

 

 

Eixo Estratégico 7 

 

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

orçamentais 

 

Linhas de ação/Objetivos 

 

 Promover a cobrança efetiva de taxas moderadoras e de 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; 

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

Utentes; 

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

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

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

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

 Procurar apoios junto da sociedade civil; 

 Obter receitas provenientes de estabelecimentos de ensino público/privados. 

 

 

Eixo Estratégico 8 

 

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

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

financiamento preconizado para as ULS 

 

Linhas de ação/Objetivos 

 

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

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

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

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

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

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

 Valorizar Fluxos In e Out a 100%; 

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

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

 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 
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a crescente utilização dos serviços de Saúde; 

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

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

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

ajustada pela sua utilização: 

 

 

 

 

 

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

escolaridade 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: 

 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; 

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

de Saúde, ACSS 
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 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 

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: 

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

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

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

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

 Promover 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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7. Produção contratada e objetivos de qualidade e eficiência para 2021 

 

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 

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€. 

 

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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8. Menções obrigatórias 

 

A) Em conformidade com o art.º 66º, nº 5, b) do Código das Sociedades Comerciais, não existem 

outros factos relevantes, ocorridos após o termo do exercício; 

 

B) De acordo com o DL 411/91 de 17 de Outubro, a ULSM, EPE, declara que tem a sua situação 

contributiva e tributária regularizada. 
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9. Proposta de aplicação de resultados 2020 

 

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos E.P.E. encerrou o exercício económico de 2020, com um 

resultado líquido, negativo, no montante de 26.363.284€ o qual será aplicado na rubrica de Resultados 

Transitados. 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
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10. Desempenho económico-financeiro 2020 

 

Balanço 

 

euro

SNC-AP SNC-AP

RUBRICAS Notas 31/12/2020 31/12/2019

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos f ixo tangíveis 5 46 089 353 43 114 206 

Propriedade de investimento 8 - -

Ativos intangíveis 3 804 133 415 655 

Outros ativos f inanceiros 18 337 130 233 950 

47 230 615 43 763 811 

Ativo corrente

Inventários 10 5 004 311 3 451 826 

Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 18; 25.4 455 369 77 115 

Clientes, contribuintes e utentes 18; 25.6 9 507 950 14 951 737 

Estado e outros entes públicos 18; 25.2 494 191 390 657 

Outras contas a receber 18; 25.3 46 401 170 45 919 669 

Diferimentos 25.4 4 491 7 398 

Outros ativos f inanceiros 18 - 17 109 

Caixa e depósitos 1.2; 18 1 445 284 1 052 771 

63 312 767 65 868 282 

                    Total do activo 110 543 382 109 632 093 

Contabilista Certif icado
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euro

SNC-AP SNC-AP

RUBRICAS Notas 31/12/2020 31/12/2019

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Património/Capital 25.1 50 200 000 50 200 000 

Resultados transitados  25.1 (73 471 976) (73 690 852)

Outras variações no património líquido 5; 25.1 62 866 259 59 939 770 

Resultado liquido do período (26 363 284) (13 191 129)

Total do Património Líquido 25.7 13 230 999 23 257 789 

PASSIVO

Passivo não corrente

Provisões 15 1 552 391 1 430 229 

Passivos por impostos diferidos 23 192 274 321 712 

1 744 665 1 751 941 

Passivo corrente

Fornecedores 18; 25.7 34 233 659 28 366 694 

Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 18; 25.6 36 811 697 36 814 864 

Estado e outros entes públicos 18; 25.2 1 510 145 1 185 910 

Fornecedores de investimentos 18; 25.7 1 078 932 412 095 

Outras contas a pagar 18; 25.3 21 933 284 17 780 257 

Outros passivos f inanceiros 18 - 62 545 

95 567 718 84 622 363 

Total do Passivo 97 312 383 86 374 304 

Total do Património Líquido e Passivo 110 543 382 109 632 093 

Contabilista Certif icado
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Demonstração de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

euro

SNC-AP SNC-AP

RENDIMENTOS E GASTOS Notas 31/12/2020 31/12/2019

Impostos, contribuições e taxas 14 1 278 483 3 022 348 

Vendas 13 103 2 166 

Prestações de serviços e concesões 13 137 107 506 129 117 603 

Transferências e subsídios correntes obtidos 14 963 712 460 428 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 10; 25.7 (38 359 839) (31 864 820)

Fornecimentos e serviços externos 25.7 (30 110 282) (29 026 291)

Gastos com pessoal 25.7 (94 719 744) (82 895 489)

Imparidade de inventários (perdas/ reversões) 10 (287 431) (21 534)

Imparidade de dividas a receber (perdas/ reversões) 18 (635 537) (666 284)

Provisões (aumentos/ reduções) 15 (337 951) (158 859)

Outros rendimentos e ganhos 13 2 417 649 2 658 598 

Outros gastos e perdas (566 040) (639 775)

Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento (23 249 369) (10 011 910)

Gastos/ reversões de depreciação e amortização 3; 5; 8 (3 296 878) (2 575 779)

Imparidade de investimentos depreciáveis/ amortizáveis (perdas/ reversões) 8 2 156 (623 954)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento) (26 544 091) (13 211 643)

Juros e rendimentos similares obtidos 13 69 192 1 463 

Resultado antes de impostos (26 474 899) (13 210 180)

Imposto sobre o rendimento 23 111 615 19 052 

Resultado líquido do período (26 363 284) (13 191 129)

Contabilista Certif icado
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Demonstração de Fluxos de Caixa 

 

 

euro

SNC-AP SNC-AP

DEMONSTRAÇÃO Notas 31/12/2020 31/12/2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Recebimentos de clientes 143 641 898 131 744 141 

Recebimentos de utentes 1 233 812 3 113 308 

Pagamentos a fornecedores (62 975 604) (62 663 609)

Pagamentos ao pessoal (51 471 799) (46 328 680)

Caixa gerada pelas operações 30 428 307 25 865 160 

Outros recebimentos/pagamentos (40 192 374) (36 011 982)

Fluxos de caixa das actividades operacionais (a) (9 764 067) (10 146 822)

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a: (4 761 620) (2 254 567)

Ativos f ixos tangíveis (4 392 634) (1 792 318)

Ativos intangíveis (259 022) (382 852)

Outros ativos (109 964) (79 396)

Recebimentos provenientes de: 1 238 417 489 312 

Ativos f ixos tangíveis 2 300 -

Propriedades de Investimento 4 444 10 126 

Outros ativos 2 991 1 819 

Subsídios ao investimento 1 228 683 477 366 

Fluxos de caixa das actividades de investimento (b) (3 523 202) (1 765 255)

Fluxos de caixa das atividades de f inanciamento

Recebimentos provenientes de: 13 679 782 11 521 737 

Cobertura de prejuízos 13 063 872 11 521 737 

Doações 615 910 -

Pagamentos respeitantes a: - -

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c) 13 679 782 11 521 737 

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) 392 513 (390 340)

Efeito das diferenças de câmbio - 2 

Caixa e seus equivalentes no início do período 1 052 771 1 443 110 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 1 445 284 1 052 771 

CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA

Caixa e seus equivalentes no início do período 1 052 771 1 443 110 

= Saldo da gerência anterior 1 052 771 1 443 110 

De execução orçamental 797 956 

De operações de tesouraria 254 815 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 1 445 284 1 052 771 

= Saldo para a gerência seguinte 1 445 284 1 052 771 

De execução orçamental 1 143 132 

De operações de tesouraria 302 152 

Contabilista Certif icado
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Demonstração das Alterações do Património Líquido 

 

 

 

 

 

euro

DESCRIÇÃO Notas

Capital/ 

Património 

Realizado

Outros 

Instrumentos 

de capital 

próprio

Reservas 

legais

Reservas 

decorrentes da 

transferência 

de ativos

Outras 

Reservas

Resultados 

Transitados

Ajustamentos 

em ativos 

financeiros

Excedentes de 

revalorização

Outras 

variações no 

património 

líquido

Resultado 

Líquido do 

período

Total do 

património 

líquido

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1) 50 200 000 - - - - (73 690 852) - - 59 939 770 (13 191 129) 23 257 789 

Alterações no Período

Transferência e subsídios de capital 11 588 11 588 

Outras alterações reconhecidas no Património Líquido 346 133 2 914 901 3 261 034 

(2) - - - - - - - - 2 926 490 - 3 272 622 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3) (26 363 284) (26 363 284)

RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3) - - - - - - - - 2 926 490 (26 363 284) (23 090 662)

Operações com Detentores de Capital no Período

Entradas para cobertura de perdas 13 063 872 13 063 872 

Outras Operações (13 191 129) 13 191 129 -

(5) - - - - - (127 257) - - - 13 191 129 13 063 872 

50 200 000 - - - - (73 471 976) - - 62 866 259 (26 363 284) 13 230 999 

Contabilista Certif icado

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO     (6)=(1)+(2)+(3)+(5)
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11. Anexo às Demonstrações financeiras 

 

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida pelo Sistema de Normalização 

Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), e aquelas cuja numeração se encontra ausente 

deste anexo não são aplicáveis à Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. (ULSM) ou a sua 

apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras. 

Os montantes encontram-se expressos em Euro (€). 

 

1. Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico 

 

1.1. Identificação da entidade, período de relato 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. 

NIPC 506 361 390 

Rua Dr. Eduardo Torres 

4454-509 Matosinhos 

 

 

 

Em 9 de Junho de 1999 (Decreto-Lei nº 207/99), foi criada a ULSM, entidade jurídica que presta cuidados 

assistenciais de saúde primários e hospitalares, inserida no Setor Público Administrativo do Estado. Em 10 

de Dezembro de 2002, através do Decreto-Lei nº 283/20026, de 10 de dezembro, foi transformada em “SA” 

mantendo, as características atrás descritas, mas agora inserida no Sector Empresarial do Estado. Através 

dos Decreto-Lei nº 93/2005, de 7 de junho e Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de dezembro, ocorreu nova 

transformação, passando a ULSM a assumir a forma de “EPE”. 

 

A ULSM rege-se ainda pelos seus Estatutos definidos no Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de dezembro, 

com as alterações do Decreto-Lei n-º 18/2017, de 10 de fevereiro, bem como as normas em vigor para o 

Serviço Nacional de Saúde, em particular a Lei de Bases da Saúde7.  

 

1.2. Referencial contabilístico e demonstrações financeiras 

a) REFERENCIAL CONTABILÍSTICO APLICÁVEL 

 
As demonstrações financeiras foram preparadas em harmonia com o Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os 

requisitos das Normas de Contabilidade Pública relevantes para a instituição. 

 

b) COMPARABILIDADE 

 
Os elementos constantes nas presentes Demonstrações Financeiras são comparáveis com os do exercício anterior. 

                                                           
6 Com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 126/2003, de 24 de junho. 
7 Lei nº 48/90, de 24 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei nº 27/2002, de 8 de novembro. 

Classificação Orgânica Tutela Financeira Tutela Setorial

12.1.90.35.00 Ministério das Finanças Ministério da Saúde



RELATÓRIO & CONTAS 2020 

 
 

  

88 
 

R&C 2020 ULSM, EPE 

 

Caixa e depósitos bancários, incluindo saldos não disponíveis para uso 

 

O saldo de gerência é referente ao valor das retenções de IRS efetuadas nos vencimentos do mês de dezembro, a ser 

entregues em janeiro de 2021. 

 

 

 

2. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 

 

2.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico, a partir dos 

registos contabilísticos da Instituição. 

 
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com o SNC-AP requer que o Órgão de Gestão 

formule julgamentos, estimativas e pressupostos que afetam a aplicação das políticas contabilísticas e o 

valor dos ativos, passivos, rendimentos e gastos. As estimativas e pressupostos associados são baseados 

na experiência histórica e noutros fatores consideráveis razoáveis de acordo com as circunstâncias e 

formam a base para os julgamentos sobre os valores dos ativos e passivos cuja valorização não é evidente 

através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir das estimativas. As questões que requerem um 

maior grau de julgamento ou complexidade, ou para as quais os pressupostos e estimativas são 

considerados significativos, são apresentados na nota 2.6. 

 

 

2.2. Outras políticas contabilísticas relevantes 

a) ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

A partir da data de transição, os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição 

que compreende o seu preço de compra, incluindo os direitos de importação e os impostos de compra 

não reembolsáveis, após dedução dos descontos e abatimentos, quaisquer custos diretamente 

atribuíveis para colocar o ativo na localização e condição necessárias, para o mesmo ser capaz de 

funcionar da forma pretendida, e a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção do 

item e de restauração do local no qual este está localizado, deduzido das respetivas depreciações 

acumuladas e perdas por imparidade.  

 
Na data da transição para o SNC-AP a ULSM considerou como custo dos ativos fixos tangíveis o custo 

histórico anterior. 

 
Os imóveis (seguidamente expostos, abarcando os respetivos terrenos, edifícios e arranjos 

exteriores), foram registados segundo o método do mercado para os terrenos e o método do custo para 

Caixa 217 

Depósitos à Ordem 1 445 067 

Depósitos à Ordem no Tesouro 1 423 317 

Depósitos bancários a Ordem 21 751 

EurosRUBRICAS
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os edifícios e arranjos exteriores, conforme avaliação efetuada por empresa especializada e 

independente.  

 

 

 
A ULSM procede a testes de imparidade, relativamente aos seus ativos fixos tangíveis, sempre que 

eventos ou circunstâncias indiciem que o valor contabilístico destes ativos excede o seu valor 

recuperável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida diretamente em resultados. 

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu "justo valor deduzido de custos 

de alienação" e o seu "valor de uso", sendo este último calculado com base no valor atual dos fluxos 

de caixa futuros estimados, que se esperam vir a obter do uso continuado do ativo e da sua alienação 

no fim da sua vida útil. 

 
Adicionalmente, a determinação do valor recuperável destes ativos por via dos seus fluxos de caixa 

futuros, assume como pressuposto que o Estado, enquanto Acionista, incluirá sempre as transferências 

que sejam necessárias para cobrir os custos operacionais e para garantir que o ULSM possa cumprir 

as suas obrigações e operar em condições de continuidade. 

Estes fluxos de caixa adicionais atribuídos, quer por via de reforços ou verbas de convergência relativas 

aos contratos-programa, quer por via de outros mecanismos, já se verificaram no passado, recente e, 

com grande probabilidade, terão que voltar a acontecer, atentos ao modelo de financiamento 

(insuficiente) da Instituição.". 

 
Método de depreciação: Os terrenos não são depreciáveis. As depreciações são calculadas segundo 

o método da linha reta, após a dedução do seu valor residual úteis e foram estimadas pela ULSM, com 

base no Classificador Complementar 2 que consta da Portaria n.º 189/2016 ou CIBE - Cadastro e 

Inventário dos Bens do Estado que constava da Portaria n.º 671/2000 e, no casos dos imóveis, 

conforme avaliação efetuada por empresa especializada e independente que, com base na nossa 

experiência, consideramos uma boa estimativa da vida útil destes ativos. 

 
As vidas úteis, método de depreciação e valor residual dos bens são revistos anualmente. O efeito das 

alterações a estas estimativas é reconhecido na demonstração dos resultados prospectivamente. 

Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação são determinados pela diferença entre o 

recebimento e a quantia escriturada do ativo, sendo reconhecidos como rendimentos ou gastos no 

período. 

 

b) ATIVOS INTANGÍVEIS 

A ULSM reconhece um ativo intangível sempre que o mesmo for identificável, exercer o controlo sobre 

o mesmo, seja provável que fluam benefícios económicos futuros para a Instituição e o seu custo possa 

ser fiavelmente mensurado. Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, de 

acordo com o disposto no normativo contabilístico e as amortizações são registadas após o início da 

utilização segundo o método da linha reta de acordo com o período de vida útil estimado. 

 

Edifício
Arranjos 

ext.

Hospital Pedro Hispano 45 22

Centro Saúde Sra. Hora 42 17

Centro Saúde S. Mamede Infesta 45 22

Anos
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Os Direitos de Superfície relacionados com imóveis cuja titularidade está afeta à Câmara Municipal 

de Matosinhos (CMM). Mensurados conforme disposto na alínea anterior e do qual a depreciação dos 

mesmos está relacionada com a duração do contrato de Direito de Superfície vigente, considerando 

como vida útil a duração do Direito de Superfície, de acordo com o disposto no Código Civil em 

conjugação com o Código do IMT (artigos 1524.º a 1542.º do Código Civil). Dada a natureza das 

atividades desenvolvidas e a mais-valia social gerada: 

i. Centro de Saúde de Leça de Palmeira: O contrato original de cedência de direito de superfície 

data de 05/11/1999 em favor da ARS Norte tendo sido posteriormente transferido para ULSM 

através de Auto de Entrega datado de 19/01/2005, por força do Decreto-Lei nº207/99 de 9 de 

junho que formaliza a criação da ULSM.  

ii. USF Lavra: Cedência de direito de superfície em 1997 em favor da ARS Norte tendo sido 

posteriormente transferido para ULSM através de Auto de Entrega datado de 19/01/2005, por 

força do Decreto-Lei nº207/99 de 9 de junho que formaliza a criação da ULSM.  

 

c) PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 

A ULSM classifica como propriedades de investimento os imóveis (terrenos ou edifícios ou parte de um 

edifício ou ambos) detidos para obter rendas e/ou para valorização do capital. 

A partir da data de transição, as propriedades de investimento são mensuradas inicialmente pelo seu 

custo de aquisição ou produção, incluindo os custos de transação que lhe sejam diretamente 

atribuíveis. Na data da transição para o SNC-AP, a ULSM considerou como custo das propriedades de 

investimento o custo histórico anterior.  

As depreciações das propriedades de investimento são calculadas segundo o método da linha recta 

de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperada dos bens: 

 

 

 

d) IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

O imposto sobre o rendimento do período registado em resultados inclui o efeito do imposto corrente e 

do imposto diferido. 

 
O imposto corrente corresponde ao valor esperado a pagar sobre o rendimento tributável do período 

utilizando a taxa de imposto em vigor à data de balanço e quaisquer ajustamentos aos impostos de 

períodos anteriores. O rendimento tributável do período é apurado através da adição/subtração ao 

resultado contabilístico dos montantes não relevantes fiscalmente ou que permitem deduções 

adicionais de gastos ou de rendimentos não tributáveis, podendo estas diferenças ser temporárias ou 

permanentes. 

A ULSM encontra-se sujeita a tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas (“IRC”) à taxa de 21% sobre a matéria coletável. A tributação é acrescida de Derrama 

Municipal a uma taxa de até 1,5% sobre o lucro tributável. 

Edifício Arranjos ext.

Edifício Rua Roberto Ivens 2 n.a.

Rua Carlos Carvalho nº 5 e 7 12 n.a.

Rua Carlos Carvalho nº 9 - Armazém e arranjos exteriores 12 12

Rua Carlos Carvalho nº 9 - Habitação 17 n.a.

Rua Carlos Carvalho nº 11 e 13 14 13

Rua Carlos Carvalho nº 15 7 7

Rua Roberto Ivens nº 1090 e 11 - Armazém 17 n.a.

Rua Roberto Ivens nº 1090 e 11 - Escritório 27 n.a.

Anos
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Adicionalmente, a parte do lucro tributável, sujeito e não isento de IRC, superior a 1.500.000 € está 

sujeito a Derrama Estadual às seguintes taxas: 

 3% sobre a parte do lucro tributável superior a 1.500.000 € e até 7.500.000 €; 

 5% sobre a parte do lucro tributável superior a 7.500.000 € e até 35.000.000 €; 

 9% sobre a parte do lucro tributável que exceda os 35.000.000 €. 

 
Os impostos diferidos referem-se a diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e passivos 

relevados contabilisticamente e os respetivos montantes considerados para efeitos fiscais. 

Os ativos e passivos por impostos diferidos são calculados, e periodicamente avaliados, utilizando as 

taxas de tributação aprovadas à data de balanço, não se procedendo ao respetivo desconto financeiro. 

 
Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos somente quando é provável a existência de lucros 

tributáveis futuros que absorvam as diferenças temporárias dedutíveis para efeitos fiscais (incluindo 

prejuízos fiscais reportáveis). Na data de cada balanço é efetuada uma reapreciação das diferenças 

temporárias subjacentes aos ativos por impostos diferidos em função da expectativa atual da sua 

recuperação futura. 

 
O prazo de reporte dos prejuízos fiscais apurados nos períodos de tributação de 2014 a 2016 é de 14 

anos. Para os períodos de tributação que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2017 e até 31/12/2019, 

o prazo de reporte dos prejuízos fiscais é de sete anos. Estes prazos incorporam um incremento de 

dois anos e refletem uma das medidas introduzidas pelo Orçamento Suplementar de 2020. Este 

documento veio ainda permitir o reporte dos prejuízos fiscais apurados em 2020 por um período de 12 

anos. 

 
Adicionalmente, a dedução de prejuízos fiscais reportáveis está limitada a 70% do lucro tributável, 

sendo esta regra aplicável às deduções efetuadas nos períodos de tributação iniciados em ou após 1 

de janeiro de 2014 e até 31/12/2019, independentemente do período de tributação em que tenham sido 

apurados. O Orçamento Suplementar de 2020 veio alargar o limite de dedução de 70% para 80%, 

quando estiverem em causa prejuízos apurados nos exercícios de 2020 e 2021 

 
O gasto relativo ao imposto sobre o rendimento do período resulta da soma do imposto corrente com 

o diferido. 

 
O imposto sobre o rendimento é reconhecido na demonstração dos resultados, exceto quando 

relacionado com itens que sejam movimentados em capitais próprios, facto que implica o seu 

reconhecimento em capitais próprios. 

 
Os impostos diferidos reconhecidos nos capitais próprios são reconhecidos em resultados, quando 

forem reconhecidos em resultados os ganhos e perdas que lhes deram origem. 

 
A ULSM procede à compensação dos ativos e passivos por impostos diferidos sempre que:  

 Tiver um direito legalmente executável de compensar ativos por impostos correntes contra 

passivos por impostos correntes;  

 Os ativos por impostos diferidos e os passivos por impostos diferidos se relacionarem com 

impostos sobre o rendimento lançados pela mesma autoridade fiscal sobre a mesma entidade 

tributável. 
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e) INVENTÁRIOS 

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo são mensuradas ao menor entre o seu custo de 

aquisição e o seu valor realizável líquido. O custo de aquisição inclui todos os custos de compra, custos 

de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição 

atual. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado no decurso normal da 

atividade deduzido dos respetivos custos de venda. 

 
A fórmula de custeio das saídas de armazém (consumos) é o custo médio ponderado. 

 
A ULSM reduz o custo dos inventários (write down) para o seu valor realizável líquido, sempre que 

esses ativos estão escriturados por quantias superiores àquelas que previsivelmente resultariam da 

sua venda ou uso. 

 

f) CONTAS A RECEBER 

As contas a receber são inicialmente reconhecidas ao seu justo valor, sendo subsequentemente 

valorizadas ao custo ou custo amortizado, utilizando o método da taxa de juro efetiva, quando o efeito 

temporal é materialmente relevante, sendo apresentadas em balanço deduzidas das perdas por 

imparidade que lhe estejam associadas. 

 
As perdas por imparidade são registadas com base na avaliação regular da existência de evidência 

objetiva de imparidade associada aos créditos de cobrança duvidosa na data do balanço. As perdas 

por imparidade identificadas são registadas por contrapartida de resultados, sendo subsequentemente 

revertidas por resultados caso se verifique uma redução do montante da perda estimada, num período 

posterior. 

 

g) CONTAS A PAGAR 

As contas a pagar são inicialmente reconhecidas ao justo valor, sendo subsequentemente mensuradas 

pelo custo amortizado (quando o valor temporal do dinheiro seja materialmente relevante). 

 

h) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

A caixa e seus equivalentes englobam o dinheiro em caixa e em depósitos à ordem e investimentos 

financeiros a curto prazo, altamente líquidos que sejam prontamente convertíveis para quantias 

conhecidas de dinheiro e que estejam sujeitos a um risco insignificante de alterações de valor. 

 

i) TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO 

A ULSM reconhece um ativo proveniente de uma transação sem contraprestação quando obtém o 

controlo de recursos que satisfaçam a definição de um ativo e os critérios de reconhecimento.  

 
Um anúncio de uma intenção de transferir recursos para a ULSM não é em si mesmo suficiente para 

identificar esses recursos como controlados. A ULSM apenas reconhece um ativo quando pode 

reclamar esses recursos e excluir ou regular o acesso do cedente a esses recursos. 

 
Em algumas situações, a obtenção de controlo do ativo pode também acarretar com ele obrigações. 

Nestes casos a ULSM reconhece também um passivo. 

 
Caso existam restrições sobre ativos transferidos, a ULSM procede à sua divulgação. 
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Ofertas e doações, incluindo bens em espécie: quando as condições de reconhecimento estão 

cumpridas, é reconhecido um ativo por contrapartida de capitais próprios. O ativo é mensurado pelo 

seu justo valor ou, no caso de terrenos e edifícios, pelo seu valor patrimonial bruto. 

 

j) SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS 

Os subsídios das entidades públicas não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e 

intangíveis são inicialmente reconhecidos no Património Líquido e subsequentemente, quando 

respeitam a ativos fixos tangíveis depreciáveis e intangíveis com vida útil definida, imputados numa 

base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários para balanceá-los com os gastos 

relacionados que se pretende que eles compensem. Quanto aos que respeitem a ativos fixos tangíveis 

não depreciáveis, são mantidos no Património Líquido, exceto se a respetiva quantia for necessária 

para compensar qualquer perda por imparidade.  

 
Os subsídios das entidades públicas reembolsáveis são contabilizados como passivos. No caso de 

estes subsídios adquirirem a condição de não reembolsáveis, o tratamento passa a ser o referido no 

parágrafo anterior. 

 
Um subsídio de entidades públicas que se torne recebível como compensação por gastos já incorridos 

ou para dar suporte financeiro imediato à ULSM sem qualquer gasto futuro relacionado é reconhecido 

como rendimento do período em que se tornar recebível. 

 

k) PROVISÕES 

São reconhecidas provisões quando: 

 A ULSM tem uma obrigação presente, legal ou construtiva como resultado de um 

acontecimento passado;  

 É provável que um exfluxo de recursos que incorporem benefícios económicos será 

necessário para liquidar a obrigação; e,  

 É possível efetuar uma estimativa fiável do valor dessa obrigação. 

 
Numa base anual, as provisões são sujeitas a uma revisão, de acordo com a estimativa das respetivas 

responsabilidades futuras. A atualização financeira da provisão, com referência ao final de cada 

período, é reconhecida como um gasto financeiro. 

 

Pensões 

A ULSM assume as responsabilidades com as pensões vitalícias referentes a acidentes em serviço e 

a doenças profissionais, ao abrigo do Decreto-lei 503/99, de 20 de novembro. 

 
A fim de estimar as suas responsabilidades pelo pagamento das referidas prestações, a ULSM segue 

o procedimento de obter periodicamente de peritos externos cálculos atuariais das mesmas, 

reavaliando a necessidade de provisões, de modo a cobrir as suas responsabilidades. 

 

l) BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS 

Benefícios a curto prazo dos empregados 

A ULSM reconhece como um passivo (acréscimo de gasto) os benefícios a curto prazo, após dedução 

de qualquer quantia já paga. Se a quantia já paga exceder a quantia não descontada dos benefícios, 
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a ULSM reconhece esse excesso como um ativo (gasto antecipado) na extensão de que o pré-

pagamento conduzirá, por exemplo, a uma redução em futuros pagamentos ou a uma restituição de 

dinheiro e como um gasto para os empregados que tenham prestado serviço no respetivo período 

contabilístico. 

 

Ausências remuneradas a curto prazo 

A ULSM reconhece o custo esperado de benefícios a curto prazo na forma de ausências esperadas 

como segue: (i) no caso de ausências remuneradas acumuláveis quando os empregados prestam 

serviço que aumente o seu direito a ausências permitidas; e (ii) no caso de ausências remuneradas 

não acumuláveis quando as faltas ocorram. 

 

m) ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES 

A ULSM não reconhece ativos nem passivos contingentes. Os passivos contingentes são divulgados, 

a menos que seja remota a possibilidade de um exfluxo de recursos que incorporem benefícios 

económicos. Os ativos são divulgados, quando for provável um influxo de benefícios económicos. 

 
Os ativos e passivos contingentes são avaliados continuadamente para assegurar que os 

desenvolvimentos estão apropriadamente refletidos nas demonstrações financeiras. 

 
Se se tornar provável que um exfluxo de benefícios económicos futuros será exigido para um item 

previamente tratado como um passivo contingente, é reconhecida uma provisão nas demonstrações 

financeiras do período em que a alteração da probabilidade ocorra. 

 
Se se tornar virtualmente certo de que ocorrerá um influxo de benefícios económicos, o ativo e o 

rendimento relacionado são reconhecidos nas demonstrações financeiras do período em que a 

alteração ocorra. 

 

n) RECONHECIMENTO DE GASTOS E RENDIMENTOS 

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do seu 

pagamento ou recebimento, de acordo com o regime de acréscimo. As diferenças entre os montantes 

recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas de Outros 

ativos ou passivos conforme sejam valores a receber ou a pagar. 

 

o) RENDIMENTOS 

O rendimento é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber. O rendimento 

associado a uma prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da 

transação à data do balanço quando o desfecho de uma transação possa ser fiavelmente estimado. O 

desfecho de uma transação pode ser fiavelmente estimado quando todas as condições seguintes forem 

satisfeitas: 

 A quantia de rendimento pode ser mensurada com fiabilidade; 

 É provável que os benefícios económicos ou potencial de serviço associados à transação 

fluirão para a entidade; 

 A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade; e 

 Os custos suportados com a transação e os custos para completar a transação podem ser 

mensurados com fiabilidade. 
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O rendimento compreende os montantes faturados na venda de produtos ou prestações de serviços 

líquidos de abatimentos e descontos. Quando o influxo de dinheiro ou equivalentes de dinheiro for 

diferido, o justo valor da retribuição pode ser menor que a quantia nominal. Esta diferença é 

reconhecida como rendimento de juros, sem aplicação no exercício. 

 

p) ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE BALANÇO 

As demonstrações financeiras apresentadas refletem os eventos subsequentes ocorridos até 17 de 

junho de 2021, data em que foram apreciadas pelo Órgão de Gestão. 

 
Os eventos ocorridos após a data do balanço sobre condições que existiam à data do balanço são 

eventos ajustáveis, considerados na preparação das demonstrações financeiras. 

 

q) INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

A ULSM reconhece um ativo financeiro, um passivo financeiro ou um instrumento de capital próprio 

apenas quando se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. 

 
A mensuração inicial de um ativo financeiro ou passivo financeiro é efetuada ao justo valor. Os custos 

de transação diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro ou à emissão do passivo financeiro 

devem ser incluídos no justo valor, no caso dos ativos e passivos financeiros cuja mensuração 

subsequente não seja o justo valor. 

 
Após o reconhecimento inicial, a ULSM mensura, em cada data de relato, todos os ativos financeiros 

pelo justo valor com as alterações de justo valor reconhecidas nas demonstrações de resultados, 

exceto quanto a: 

 Instrumentos de capital próprio de uma outra entidade que não sejam negociados 

publicamente e cujo justo valor não possa ser obtido de forma fiável, bem como derivados que 

estejam ligados a instrumentos financeiros e devam ser liquidados pela entrega de tais 

instrumentos, os quais devem ser mensurados ao custo menos perdas por imparidade; 

 Contratos para conceder ou contrair empréstimos que não possam ser liquidados em base 

líquida quando executados, e se espera que reúnam as condições para reconhecimento ao 

custo ou ao custo amortizado menos perdas por imparidade, e a entidade designe, no 

momento do reconhecimento inicial, para serem mensurados ao custo menos perdas por 

imparidade; 

 Ativos financeiros que a entidade designe, no momento do seu reconhecimento inicial, para 

ser mensurado ao custo amortizado (utilizando o método da taxa de juro efetiva) menos 

qualquer perda por imparidade; 

 Ativos financeiros não derivados a serem detidos até à maturidade, os quais deverão ser 

mensurados ao custo amortizado. 

 
Um ativo financeiro pode ser designado para ser mensurado ao custo amortizado se satisfizer todas 

as seguintes condições: 

 Seja à vista ou tenha uma maturidade definida; 

 Os retornos para o seu detentor sejam (i) de montante fixo, (ii) de taxa de juro fixa durante a 

vida do instrumento ou de taxa variável que seja um indexante típico de mercado para 
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operações de financiamento (como por exemplo a Euribor) ou que inclua um spread sobre 

esse mesmo indexante; 

 Não contenha nenhuma cláusula contratual que possa resultar para o seu detentor em perda 

do valor nominal e do juro acumulado (excluindo-se os casos típicos de risco de crédito). 

 
Após o reconhecimento inicial, a ULSM mensura, em cada data de relato, todos os passivos financeiros 

pelo custo amortizado usando o método do juro efetivo, exceto quanto a passivos financeiros 

classificados como detidos para negociação, os quais devem ser mensurados pelo justo valor com as 

alterações de justo valor reconhecidas na demonstração dos resultados. 

 

r) IMPARIDADE 

Em cada data de balanço é efetuada uma avaliação da existência de imparidade de todos os ativos 

financeiros que não sejam mensurados ao justo valor.  

 
Se existir evidência objetiva de imparidade, o montante de perda, a inscrever em resultados, para ativos 

financeiros mensurados ao custo amortizado resulta da diferença entre a quantia escriturada e o valor 

atual dos fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juro efetiva original do ativo financeiro, 

podendo ser revertida em período subsequente se deixar de existir prova objetiva de imparidade. O 

montante de perda, a inscrever em resultados, para ativos financeiros mensurados ao custo resulta da 

diferença entre a quantia escriturada e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados 

descontados à taxa de retorno do mercado corrente para um ativo financeiro semelhante, não podendo 

ser revertida em períodos subsequentes. 

 
Considera-se que existe prova objetiva de imparidade quando ocorre os seguintes eventos de perda: 

 Significativa dificuldade financeira do emitente ou devedor; 

 Quebra contratual, tal como não pagamento ou incumprimento no pagamento do juro ou 

amortização da dívida; 

 O credor, por razões económicas ou legais relacionados com a dificuldade financeira do 

devedor, oferece ao devedor concessões que o credor de outro modo não consideraria; 

 Torne-se provável que o devedor irá entrar em falência ou fará qualquer reorganização 

financeira; 

 O desaparecimento de um mercado ativo para o ativo financeiro devido a dificuldades 

financeiras do devedor; 

 Informação observável indicando que existe uma diminuição na mensuração da estimativa 

dos fluxos de caixa futuros de um grupo de ativos financeiros desde o seu reconhecimento 

inicial, embora a diminuição não possa ser ainda identificada para um dado ativo financeiro 

individual do grupo, tal como sejam condições económicas nacionais, locais ou setoriais 

adversas. 

 
Os ativos financeiros que sejam individualmente significativos são avaliados individualmente para 

efeitos de imparidade. Os restantes são agrupados com base em similares características de risco de 

crédito. 

 

s) INSTRUMENTOS DE CAPITAL 

Um instrumento é classificado como instrumento de capital próprio quando não exista uma obrigação 

contratual da sua liquidação ser efetuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro ativo financeiro, 
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independentemente da sua forma legal, evidenciando um interesse residual nos ativos de uma entidade 

após dedução de todos os seus passivos. 

 

 

2.3. Julgamentos (excetuando os que envolvem estimativas) que o órgão de gestão fez no processo 

de aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacto nas quantias reconhecidas 

nas demonstrações financeiras 

Para além das estimativas detalhadas na nota 2.6, não foram identificados julgamentos com impacto 

significativo nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras. 

 

 2.4. Principais pressupostos relativos ao futuro (envolvendo risco significativo de provocar 

ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano financeiro 

seguinte). 

As situações identificadas que são suscetíveis de provocar ajustamentos materiais nas quantias 

escrituradas de ativos e passivos durante o ano seguinte encontram-se detalhadas na nota 2.3. 

 
Não se identificaram situações que coloquem em causa a continuidade da Instituição. 

 

2.6. Principais fontes de incerteza das estimativas (envolvendo risco significativo de provocar 

ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano financeiro 

seguinte). 

O SNC-AP requer que sejam efetuadas estimativas e julgamentos no âmbito da tomada de decisão sobre 

alguns tratamentos contabilísticos com impactos nos valores reportados no total do ativo, passivo, 

património líquido, gastos e rendimentos. Os efeitos reais podem diferir das estimativas e julgamentos 

efetuados, nomeadamente no que se refere ao efeito dos gastos e rendimentos reais. 

As principais estimativas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios contabilísticos são discutidos 

nesta nota com o objetivo de melhorar o entendimento de como a sua aplicação afeta os resultados 

reportados pela ULSM e a sua divulgação. Uma descrição detalhada das principais políticas contabilísticas 

utilizadas pela ULSM é apresentada na nota 2.2. 

 
Considerando que em algumas situações existem alternativas ao tratamento contabilístico adotado pela 

ULSM, os resultados reportados poderiam ser diferentes caso um tratamento diferente tivesse sido 

escolhido. O Conselho de Administração considera que as escolhas efetuadas são apropriadas e que as 

demonstrações financeiras apresentam de forma adequada a posição financeira da Instituição e o resultado 

das suas operações em todos os aspetos materialmente relevantes. 

 

Recuperabilidade de saldos devedores de clientes e outros devedores 

As perdas por imparidade relativas a saldos devedores de clientes e outros devedores são baseadas na 

avaliação efetuada pela ULSM quanto à existência de prova objetiva de imparidade e da probabilidade de 

recuperação dos saldos das contas a receber. No caso de a quantia escriturada exceder o valor atual dos 

fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juro efetiva original do ativo financeiro, deve-se reconhecer 

a imparidade, independentemente da natureza da entidade devedora, das suas relações e da natureza do 

crédito em apreço, não sendo estipulados limites aos prazos de mora nem às percentagens a aplicar.  
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Existem determinadas circunstâncias e factos que podem alterar a estimativa das perdas por imparidade 

dos saldos das contas a receber face aos pressupostos considerados, incluindo: 

 Decisões das entidades que regulam o Serviço Nacional de Saúde, incluindo o Ministério da 

Saúde, ACSS e Administração Regional de Saúde do Norte, IP (ARSN); 

 Alterações da conjuntura económica;  

 Deterioração da situação creditícia dos principais clientes e de incumprimentos significativos. 

 
Este processo de avaliação está sujeito a diversas estimativas e julgamentos. As alterações destas 

estimativas podem implicar a determinação de diferentes níveis de imparidade e, consequentemente, 

diferentes impactos nos resultados. 

 

Provisões 

A quantia reconhecida como uma provisão é a melhor estimativa do dispêndio exigido para liquidar a 

obrigação presente à data do balanço. De acordo com a NCP 15, realizamos: 

 A avaliação da probabilidade de ocorrência de cada obrigação, que foi graduada em i) maior do 

que 50%, ii) possível (menor do que 50%, mas não remota) ou iii) remota; 

 Uma estimativa, do montante do gasto que pode ser incorrido. Esta estimativa considerou a 

totalidade dos gastos. 

 

Vida útil estimada e valor residual dos ativos fixos tangíveis 

A vida útil estimada e valor residual do equipamento operacional foram determinados pela ULSM com base 

no Classificador Complementar 2 que consta da Portaria n.º 189/2016 ou CIBE - Cadastro e Inventário dos 

Bens do Estado que constava da Portaria n.º 671/2000 e, no casos dos imóveis, conforme avaliação 

efetuada por empresa especializada e independente que, com base na nossa experiência, consideramos 

uma boa estimativa da vida útil destes ativos. 

 

3. Ativos intangíveis 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o movimento ocorrido em ativos intangíveis e 

correspondentes amortizações acumuladas, foi como segue: 

 

 

 

 

Quantia Bruta
Amortizações 

Acumuladas

Perdas por 

imparidade 

acumuladas

Quantia 

escriturada
Quantia Bruta

Amortizações 

Acumuladas

Perdas por 

imparidade 

acumuladas

Quantia 

escriturada

Programas de computador e sistemas de informação 344 124          (50 841) -                  293 282       755 158          (150 419) -                  604 739       

Propriedade industrial e intelectual 126                 -                      -                  126              126                 -                     -                  126              

Outros 1 629 200       (1 629 118) -                  82                1 629 200       (1 629 200) -                  -                   

Ativos intangíveis em curso 122 165          -                      -                  122 165       199 267          -                     -                  199 267       

Total 2 095 615       (1 679 960) -                  415 655       2 583 751       (1 779 619) -                  804 133       

ATIVOS INTANGÍVEIS variação das amortizações e perdas por 

imparidades acumuladas

Início do período Final do período

Adições
Transferências 

internas à entidade
Revalorizações

Reversões de 

perdas por 

Imparidade

Perdas por 

imparidade

Amortizações 

do período

Diferenças 

cambiais
Diminuições

Programas de computador e sistemas de informação 293 282 169 155 241 880 -                       -                     -                     (99 577) -               -                  604 739 

Propriedade industrial e intelectual 126 -                -                                -                       -                     -                     -                     -               -                  126 

Outros 82 -                -                                -                       -                     -                     (82) -               -                  0 

Ativos intangíveis em curso 122 165 318 982 (241 880) -                       -                     -                     -                     -               -                  199 267 

Total 415 655 488 137 -                                -                       -                     -                     (99 659) -               -                  804 133 

ATIVOS INTANGÍVEIS

Quantia 

escriturada 

inicial

Variações no período Quantia 

escriturada 

final
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As depreciações de ativos intangíveis estão incluídas na linha dos “Gastos/ Reversões de depreciação e 

de amortização” da Demonstração dos Resultados por natureza. Encontra-se totalmente amortizado o 

direito de superfície da Unidade Saúde Familiar de Lavra, no valor de 110.000 €. A quantia de compromissos 

contratuais para a aquisição de ativos intangíveis está relevada no anexo às demonstrações orçamentais. 

 

5. Ativos fixos tangíveis 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o movimento ocorrido em ativos fixos tangíveis e 

correspondentes depreciações acumuladas, foi como segue: 

 

 

 

 

Internas Compra Cessão
Transferência 

ou troca
Expropriação

Doação, herança, 

legado ou perdido a 

favor do Estado

Dação em 

pagamento

Locação 

financeira

Fusão, cisão, 

reestruturação
Outras Total

Programas de computador e sistemas de informação - 169 155 - - - - - - - - 169 155 

Propriedade industrial e intelectual - - - - - - - - - - -

Outros - - - - - - - - - - -

Ativos intangíveis em curso - 318 982 - - - - - - - - 318 982 

Total - 488 137 - - - - - - - - 488 137 

 Ativos Intangíveis desagregação das Adições

Adições

 Alienação a 

título oneroso

Transferência 

ou troca

Devolução ou 

reversão

Fusão, cisão, 

reestruturação
Outras Total

Programas de computador e sistemas de informação - - - - - -

Propriedade industrial e intelectual - - - - - -

Outros - - - - - -

Ativos intangíveis em curso - - - - - -

Total - - - - - -

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS desagregação das Diminuições

Diminuições

Quantia Bruta
Depreciação 

Acumuladas

Perdas por 

imparidade 

acumuladas

Quantia 

escriturada
Quantia Bruta

Depreciação 

Acumuladas

Perdas por 

imparidade 

acumuladas

Quantia 

escriturada

Outros ativos fixos tangíveis

    Terrenos e recursos naturais 7 309 300 - - 7 309 300 7 309 300 - - 7 309 300 

    Edifícios e outras construções 52 292 084 (20 327 935) - 31 964 148 53 439 710 (21 832 637) - 31 607 073 

    Equipamento básico 29 473 423 (27 008 233) - 2 465 189 33 527 745 (28 209 277) - 5 318 467 

    Equipamento de transporte 433 270 (409 742) - 23 528 386 008 (386 008) - -

    Equipamento administrativo 12 044 825 (11 096 952) - 947 873 12 524 686 (11 478 345) - 1 046 341 

    Equipamentos biológicos - - - - - - - -

    Outros 1 956 993 (1 595 865) - 361 128 2 091 691 (1 678 389) - 413 303 

    Ativos f ixos tangíveis em curso 43 039 - - 43 039 394 869 - - 394 869 

103 552 934 (60 438 728) - 43 114 206 109 674 008 (63 584 656) - 46 089 353 

Total 103 552 934 (60 438 728) - 43 114 206 109 674 008 (63 584 656) - 46 089 353 

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS variação 

das depreciações e perdas por 

imparidades acumuladas

Início do período Final do período

Adições
Transferências 

internas à entidade
Revalorizações

Reversões de 

perdas por 

Imparidade

Perdas por 

imparidade

Depreciações 

do período

Diferenças 

cambiais
Diminuições

Outros ativos fixos tangíveis

    Terrenos e recursos naturais 7 309 300 -                    -                               -                       -                     -                  -                    -                    -                   7 309 300 

    Edifícios e outras construções 31 964 148 1 147 626 -                               -                       -                     -                  (1 504 701) -                    -                   31 607 073 

    Equipamento básico 2 465 189 4 292 245 -                               -                       -                     -                  (1 202 917) -                    (236 050) 5 318 467 

    Equipamento de transporte 23 528 -                    -                               -                       -                     -                  (23 528) -                    -                   -                    

    Equipamento administrativo 947 873 484 532 -                               -                       -                     -                  (381 393) -                    (4 672) 1 046 341 

    Equipamentos biológicos -                    -                    -                               -                       -                     -                  -                    -                    -                   -                    

    Outros 361 128 134 698 -                               -                       -                     -                  (82 524) -                    -                   413 303 

    Ativos f ixos tangíveis em curso 43 039 351 829 -                               -                       -                     -                  -                    -                    -                   394 869 

43 114 206 6 410 932 -                               -                       -                     -                  (3 195 063) -                    (240 722) 46 089 353 

Total 43 114 206 6 410 932 -                               -                       -                     -                  (3 195 063) -                    (240 722) 46 089 353 

Quantia 

escriturada 

final

Variações no período

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Quantia 

escriturada 

inicial
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As depreciações de ativos fixos tangíveis estão incluídas na linha dos “Gastos/ Reversões de depreciação 

e de amortização” da Demonstração dos Resultados por natureza. A ULSM tem ainda em uso, apesar de 

se encontrarem totalmente depreciados, ativos fixos tangíveis no valor de 39.163.942€: 

 

 

A quantia de compromissos contratuais para a aquisição de ativos fixos tangíveis está relevada no anexo 

às demonstrações orçamentais. 

 

8. Propriedades de investimento 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o movimento ocorrido em propriedades de 

investimento e correspondentes depreciações acumuladas, foi como segue: 

Internas Compra Cessão
Transferência 

ou troca
Expropriação

Doação, herança, 

legado ou 

perdido a favor 

do Estado

Dação em 

pagamento

Locação 

financeira

Fusão, cisão, 

reestruturação
Outras Total

Outros ativos fixos tangíveis

    Terrenos e recursos naturais - -                     -          -                       -                        -                          -                  -                  -                        -                  -                 

    Edifícios e outras construções - 1 147 626      -          -                       -                        -                          -                  -                  -                        -                  1 147 626   

    Equipamento básico - 3 504 246      -          -                       -                        787 999               -                  -                  -                        -                  4 292 245   

    Equipamento de transporte - -                     -          -                       -                        -                          -                  -                  -                        -                  -                 

    Equipamento administrativo - 478 502         -          -                       -                        6 030                   -                  -                  -                        -                  484 532      

    Equipamentos biológicos - -                     -          -                       -                        -                          -                  -                  -                        -                  -                 

    Outros - 134 698         -          -                       -                        -                          -                  -                  -                        -                  134 698      

    Ativos f ixos tangíveis em curso - 351 829         -          -                       -                        -                          -                  -                  -                        -                  351 829      

- 5 616 902      -          -                       -                        794 030               -                  -                  -                        -                  6 410 932   

Total - 5 616 902      -          -                       -                        794 030               -                  -                  -                        -                  6 410 932   

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

desagregação das Adições

Adições

 Alienação a 

título oneroso

Transferência 

ou troca

Devolução ou 

reversão

Fusão, cisão, 

reestruturação
Outras Total

Outros ativos fixos tangíveis

    Terrenos e recursos naturais - - - - - -

    Edifícios e outras construções - - - - - -

    Equipamento básico - - (236 050) - - (236 050)

    Equipamento de transporte - - - - - -

    Equipamento administrativo - - (4 672) - - (4 672)

    Equipamentos biológicos - - - - - -

    Outros - - - - - -

    Ativos f ixos tangíveis em curso - - - - - -

- - (240 722) - - (240 722)

Total - - (240 722) - - (240 722)

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

desagregação das Diminuições

Diminuições

Quantia Bruta

Edifícios e outras construções 392 759

Equipamento básico 26 196 297

Equipamento de transporte 386 008

Equipamento administrativo 10 743 162

Outros 1 445 716

Total 39 163 942
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Em 2019, foi rececionado ofício da DGTF com informações sobre a titularidade dos imóveis registados 

como propriedades de investimento e reconhecida uma imparidade de 623.954€, pela totalidade da quantia 

escriturada.  

 

10. Inventários 

Os inventários da Instituição em 2020 podem ser ilustrados do seguinte modo: 

 

 

Quantia 

Bruta

Depreciação 

Acumuladas

Perdas por 

imparidade 

acumuladas

Quantia 

escriturada

Quantia 

Bruta

Depreciação 

Acumuladas

Perdas por 

imparidade 

acumuladas

Quantia 

escriturada

Bens de domínio público - - - - - - - -

Terrenos e recursos naturais 603 000 - (603 000) - 603 000 - (603 000) -

Edifícios e outras construções 425 100 (404 146) (20 954) - 425 100 (406 302) (18 798) -

Outras propriedades de investimento - - - - - - - -

Propriedades de investimento em curso - - - - - - - -

Total 1 028 100 (404 146) (623 954) - 1 028 100 (406 302) (621 798) -

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO variação 

das depreciações e perdas por 

imparidades acumuladas

Início do período Final do período

Adições
Transferências 

internas à entidade

Depreciações 

do período

Perdas por 

imparidade

Reversões de 

perdas por 

Imparidade

Diferenças 

cambiais
Diminuições Rendas Outros

Bens de domínio público - - - - - - - - - - - -

Terrenos e recursos naturais - - - - - - - - - - - -

Edifícios e outras construções - - - (2 156) 2 156 - - - - - 4 444 -

Outras propriedades de investimento - - - - - - - - - - - -

Propriedades de investimento em curso - - - - - - - - - - - -

Total - - - (2 156) 2 156 - - - - - 4 444 -

Rendimentos do período

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 

(modelo do custo)

Quantia 

escriturada 

inicial

Variações  (modelo do custo) Quantia 

escriturada 

final

Gastos do 

período

Internas Compra Cessão
Transferência 

ou troca

Doação, herança, 

legado ou perdido 

a favor do Estado

Dação em 

pagamento

Locação 

financeira

Fusão, cisão, 

reestruturação
Outras Total

Bens de domínio público - - - - - - - - - -

Terrenos e recursos naturais - - - - - - - - - -

Edifícios e outras construções - - - - - - - - - -

Outras propriedades de investimento - - - - - - - - - -

Propriedades de investimento em curso - - - - - - - - - -

Total - - - - - - - - - -

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 

desagregação das Adições (modelo 

do custo)

Adições (modelo do custo)

 Alienação a 

título oneroso

Transferência 

ou troca

Fusão, cisão, 

reestruturação
Outras Total

Bens de domínio público - - - - -

Terrenos e recursos naturais - - - - -

Edifícios e outras construções - - - - -

Outras propriedades de investimento - - - - -

Propriedades de investimento em curso - - - - -

Total - - - - -

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO desagregação das 

Diminuições (modelo do custo)

Diminuições (modelo do custo)

Mercadorias - - -

Matérias primas, subsidiárias e de consumo 5 484 342 (480 031) 5 004 311 

Produtos acabados e intermédios - - -

Subprodutos, desperdicios, residuos e refugos - - -

Produtos e trabalhos em curso - - -

Total 5 484 342 (480 031) 5 004 311 

Quantia 

recuperável
Inventários

Quantia 

bruta

Imparidade 

acumulada
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Em 2020, foram rececionados artigos de ofertas no valor de 1.504.961 € e totalmente consumidos durante 

o ano. 

 

13. Rendimento de transações com contraprestação 

Os rendimentos de transações com contraprestação efetuadas no exercício de 2020 foram: 

 

 

A maior parte dos rendimentos registados em prestação de serviços resulta do Contrato Programa. O 

Contrato Programa estabelecido entre a ULSM e o Ministério da Saúde (através da ACSS) constitui o 

instrumento de definição e de quantificação das atividades a realizar pela ULSM, no âmbito do Serviço 

Nacional de Saúde. Assim o Contrato Programa estabelece o plano de prestações de serviços e de 

cuidados de saúde e as contrapartidas financeiras que lhe estão associadas. 

 

O valor das prestações de serviços é detalhado como se segue: 

 

 

Os acréscimos de rendimentos incluem, relativamente aos Contratos Programa, os valores que resultam 

da aplicação das instruções da ACSS, dadas através de correio eletrónico datado de 24 de fevereiro de 

2021 com o assunto “Contrato-Programa ULSM 2020 – Ajustamentos para eliminação das diferenças 

contabilizadas entre as entidades e a ACSS”, que se encontra detalhado na nota 25.6. 

 

Compras 

liquidas

Consumos/ 

gastos

Variações nos 

inventários da 

produção

Perdas por 

imparidade

Reversões de 

perdas por 

imparidade

Outras 

reduções de 

inventários

Outros 

aumentos de 

inventários

Mercadorias - - - - - - - - -

Matérias primas, subsidiárias e de consumo 3 451 826 40 221 219 (38 359 839) - (298 783) 11 353 (246 526) 225 061 5 004 311 

Produtos acabados e intermédios - - - - - - - - -

Subprodutos, desperdicios, residuos e refugos - - - - - - - - -

Produtos e trabalhos em curso - - - - - - - - -

Total 3 451 826 40 221 219 (38 359 839) - (298 783) 11 353 (246 526) 225 061 5 004 311 

Inventários - movimentos do periodo

Quantia 

escriturada 

inicial

Movimentos do periodo
Quantia 

escriturada 

final

31/12/2020 31/12/2019

Prestação de serviços

Contrato Programa 133 084 942 126 996 260 

Outras 4 022 564 2 121 343 

137 107 506 129 117 603 

Vendas 103 2 166 

Juros - -

Royalties - -

Dividendos e distribuições similares - -

Outros 2 486 842 2 660 060 

Total 139 594 451 131 779 829 

Tipo de Rendimento

Facturado Acréscimo

2019 126 996 260 - 728 886 1 392 458 129 117 603 

2020 133 084 942 - 209 389 3 813 175 137 107 506 

Total
Contrato-programa

Ano Outros SNS

Outros 

Terceiros 

pagadores
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14. Rendimento de transações sem contraprestação 

Os rendimentos de transações sem contraprestação ocorridos no exercício de 2020 relacionados com as 

taxas moderadoras, subsídios e doações de equipamento, foram: 

 

 
 

Foram contabilizadas no período as seguintes doações: 

 
15. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 

Durante 2020, o movimento verificado nas rubricas de provisões foi como segue: 

 

 

Relevação contabilística das responsabilidades com pensões de reforma, processos judiciais intentados 

contra a ULSM e de juros de mora por atraso no pagamento. 

 

Responsabilidade com Pensões de Reforma 

De acordo com o estabelecido no artigo 159º da Lei N.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento 

de Estado para 2011) e artigo 191º da Lei n.º 64-B/2011 de 30 de Dezembro de 2011 (Lei do Orçamento 

de Estado para 2012), as responsabilidades com o pagamento de pensões relativas aos aposentados que 

tenham passado a subscritores nos termos do Decreto-Lei N.º 301/79, de 18 de Agosto, do Decreto-Lei n.º 

124/79, de 10 de Maio, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 210/79, de 12 de Julho, e 121/2008, de 11 de Julho, 

e do Decreto-Lei n.º 295/90, de 21 de Setembro são suportadas pelas verbas de alienação dos imóveis do 

Estado afetos ao Ministério da Saúde e das entidades integradas no SNS, pelo que deixam de ser 

considerados esses encargos para a ULSM. Por força destas alterações, assistiu-se ao decréscimo 

Resultados
Património 

liquido

Inicio do 

periodo

Final do 

periodo

Impostos directos - - - - -

Impostos indirectos - - - - -

Contribuições para sistemas de protecção social e subsistemas de saúde - - - - -

Taxas 1 278 483 - - - -

Multas e outras penalidades - - - - -

Transferências sem condição - - - - -

Transferências com condição - - - - -

Subsídios sem condição 111 595 - - - -

Subsídios com condição 1 221 436 1 047 256 - - -

Legados ofertas e doações - - - - -

Outros - 2 914 901 - - -

Total 2 611 515 3 962 157 - - -

Tipo de transacção sem contraprestação

Rendimento do periodo 

reconhecido

Quantias por 

receber Adiantamentos 

recebidos

Conta Tipo 2020

5941 Donativos em numerário 615 910 

5942 Donativos Ativos fixos tangíveis 794 030 

5942 Donativos artigos de consumo 1 504 961 

2 914 901

Reforços

Aumentos da 

quantia 

descontada

Outros 

aumentos

Total 

aumentos
Utilizações Reversões

Outras 

diminuições

Total 

diminuições

Processos judiciais em curso 467 641 - - - - - (36 305) - (36 305) 431 336 

Pensões 453 132 278 387 - - 278 387 (34 368) - - (34 368) 697 151 

Juros de Mora 509 456 95 870 - - 95 870 (181 421) - - (181 421) 423 904 

Total 1 430 229 374 256 - - 374 256 (215 789) (36 305) - (252 094) 1 552 391 

Rubrica

Quantia 

escriturada 

inicial

Aumentos Diminuições
Quantia 

escriturada 

final
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acentuado do número de indivíduos da população em estudo, resultando numa diminuição significativa das 

responsabilidades com pensões da ULSM. Devido ao exposto, os únicos encargos suportados pela ULSM 

são as pensões vitalícias por acidente de serviço e por doença profissional, ao abrigo do Decreto-lei 503/99, 

de 20 de novembro. 

 
Não existe fundo constituído, especificamente para cobrir as responsabilidades com pensões de reforma. 

A quantificação das responsabilidades com pensões de reforma foi efetuada por entidade independente e 

especializada em cálculo atuarial. Em 2020, através de um cálculo simples e tendo por base a idade e 

género dos beneficiários versus a taxa de mortalidade em Portugal, foi atualizado internamente os valores. 

 
Processos Judiciais em curso 

A ULSM tem a decorrer ações judiciais, no valor de 2.594.259€, cuja probabilidade de ocorrência de 

encargos financeiros futuros, se discrimina da seguinte forma: 

 

Juros de Mora 

A ULSM tem constituída desde há alguns anos uma provisão relacionada com juros de mora relacionada 

com a receção de notas de débito emitidas pelos fornecedores associados aos pagamentos em atraso. A 

ULSM, tem devolvido as referidas notas de débito de juros de mora às entidades, conforme sugestão da 

própria tutela, solicitando-se o perdão dos mesmos mediante pagamento de parte/totalidade da divida 

corrente. Contudo, esta responsabilidade foi registada através de uma provisão. O valor mais substancial 

corresponde à Farmafactoring. 

 

17. Acontecimentos após a data de relato 

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração em 17 de 

junho de 2021. As demonstrações financeiras encontram-se ainda sujeitas à aprovação da Tutela.  

 
Até à data de elaboração da prestação de contas de 2020, ainda não tivemos indicações da aprovação de 

contas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, sendo convicção do Conselho de Administração 

que serão aprovadas sem alterações ou sem alterações significativas. 

 

Importa ainda referir que a Pandemia provocada pela COVID-19 ainda não terminou. Em 2020, os efeitos 

da Pandemia na atividade da ULSM tiveram o maior impacto nos meses março e abril, levando à 

reafectação de áreas do Hospital ao tratamento da COVID e, consequentemente, a uma redução 

significativa da atividade programada contratualizada com a Tutela. Não obstante o decurso da segunda 

fase do plano de vacinação contra a COVID-19, estima-se que à presente data ainda faltará vacinar cerca 

de 63% da população para se atingir a imunidade de grupo. Tendo ainda presente que o vírus SARS-COV-

2 é sujeito a mutações, que poderão aumentar a transmissibilidade e reduzir a eficácia das vacinas, não se 

pode descartar a possibilidade de uma nova onda de contágios com repercussões no cumprimento dos 

objetivos fixados no Contrato Programa para 2021, quer ao nível da atividade e rendimentos, quer ao nível 

Processos Valor

Provável > 50% 431 336

Possível ou remota < 50% 2 162 923

2 594 259
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dos gastos inerentes ao tratamento e mitigação da doença. A esta data não nos é possível realizar uma 

estimativa fiável destes impactos potenciais. 

 

18. Instrumentos Financeiros 

Instrumentos financeiros mensurados ao justo valor: 

 

 

Atendendo ao disposto na Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto, que estabelece os regimes jurídicos do fundo 

de compensação do trabalho (FCT), do mecanismo equivalente (ME) e do fundo de garantia de 

compensação do trabalho (FGCT), determina a obrigatoriedade de adesão, por parte das entidades 

empregadoras, ao Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) ou a Mecanismo Equivalente (ME), a fim de 

assegurar o direito dos trabalhos ao recebimento efetivo de metade do valor da compensação devida por 

cessação do contrato de trabalho, calculada nos termos do artigo 366º do Código do Trabalho, relativamente 

a contractos de trabalhos celebrados a partir de 1 de Outubro de 2013, ao abrigo da Lei nº 7/2009, de 12 

de Fevereiro. A 31 de Dezembro de 2020, o valor ascende a 337.130 €. 

 

Os instrumentos financeiros mensurados ao custo ou ao custo amortizado, menos perdas por 

imparidades acumuladas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compras
Ganhos de 

justo valor

Reversão de 

perdas por 

imparidade

Outros Alienações
Perdas de 

justo valor

Perdas por 

imparidade
Outras

ATIVOS FINANCEIROS - - - - - - - - - -

Outros activos financeiros 233 950 - - - 102 532 - - - 648 337 130 

Total 233 950 - - - 102 532 - - - 648 337 130 

Quantia 

escriturada 

final

Instrumentos financeiros mensurados ao justo valor 

através de resultados

Quantia 

escriturada 

inicial

Aumentos Diminuições

Quantia 

Bruta

Imparidade 

acumulada

Quantia 

líquida

Quantia 

Bruta

Imparidade 

acumulada

Quantia 

líquida

ATIVOS FINANCEIROS

Caixa e depósitos 1 445 284 - 1 445 284 1 052 771 - 1 052 771 

Clientes, contribuintes e utentes 16 816 065 (7 308 114) 9 507 950 21 605 715 (6 653 978) 14 951 737 

Estado e outros entes públicos 494 191 - 494 191 390 657 - 390 657 

Acionistas/sócios/associados - - - - - -

Outras contas a receber 46 401 170 - 46 401 170 45 953 541 (33 872) 45 919 669 

Outros ativos f inanceiros - - - 17 109 - 17 109 

Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 455 369 - 455 369 77 115 - 77 115 

65 612 078 (7 308 114) 58 303 964 69 096 908 (6 687 850) 62 409 058 

PASSIVOS FINANCEIROS

Fornecedores 34 233 659 - 34 233 659 28 366 694 - 28 366 694 

Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 36 811 697 - 36 811 697 36 814 864 - 36 814 864 

Estado e outros entes públicos 1 510 145 - 1 510 145 1 185 910 - 1 185 910 

Fornecedores de investimentos 1 078 932 - 1 078 932 412 095 - 412 095 

Outras contas a pagar 21 933 284 - 21 933 284 17 780 257 - 17 780 257 

Outros passivos f inanceiros - - - 62 545 - 62 545 

95 567 718 - 95 567 718 84 622 363 - 84 622 363 

Instrumentos financeiros mensurados ao custo ou ao 

custo amortizado

31/12/2020 31/12/2019
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Conforme detalhado nas notas anteriores, a imparidade das contas a receber foi recalculada de acordo com 

o disposto em SNC-AP. 

 

 

 

O risco de crédito pode ser analisado como se segue: 

 

 

A dívida da ACSS, para além dos valores por regularizar referente aos Contratos Programas e cujo detalhe 

se encontra na nota 25.6, contempla ainda a dívida relacionada com as Convenções Internacionais e do 

PIC de 2015 no valor de 299.418€ e 74.245 € respetivamente. Não foi realizada nenhuma provisão porque, 

conforme exposto na nota 25.6, o saldo em conta corrente, por força dos ajustamentos impostos, encontra-

se abaixo do real, impedindo a ULSM de apresentar nas suas contas uma situação financeira verdadeira e 

apropriada e uma imparidade nestes saldos iria desvirtuar ainda mais os valores. 

 

2019 2020

Fornecedores

Fornecedores Externos ao Estado 25 268 920 30 374 794 

Fornecedores pertencentes ao Estado (excepto SNS) 39 334 52 701 

Fornecedores pertencentes ao SNS 3 058 439 3 806 164 

28 366 694 34 233 659 

Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes

ACSS 36 771 979 36 771 979 

Outros 42 885 39 718 

36 814 864 36 811 697 

Outras contas a pagar

Outros acréscimos de gastos 17 798 251 21 881 380 

Outros (17 994) 51 904 

17 780 257 21 933 284 

82 961 814 92 978 641

Quantia 

Bruta

Imparidade 

acumulada

Quantia 

líquida

Clientes, contribuintes e utentes

ACSS 4 016 937 - 4 016 937 

ARSN 4 375 128 (894 764) 3 480 364 

Outras entidades do SNS 4 469 365 (3 242 318) 1 227 047 

Regiões Autonomas 172 411 (168 139) 4 273 

Seguradoras 543 085 (354 752) 188 333 

Serviços Prisionais 330 294 (327 363) 2 931 

Outros 2 908 844 (2 320 779) 588 064 

16 816 065 (7 308 114) 9 507 950 

Outras contas a receber

ACSS 5 525 - 5 525 

ARSN 4 611 - 4 611 

Outras entidades do SNS 371 103 - 371 103 

Outros 344 178 - 344 178 

Devedores por acréscimos de rendimentos 45 675 753 - 45 675 753 

46 401 170 - 46 401 170 

63 217 235 (7 308 114) 55 909 121

Risco Ativos Financeiros
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O valor em dívida por parte da ARS Norte é de 4.379.739 €, dos quais 894.764€ estão provisionados. O 

total da dívida engloba 3.285.127 € (75% do valor em dívida) relacionados com o incentivo à redução do 

custo com medicamentos prescritos pela ULSM e cedidos em farmácia de oficina conforme estipulado em 

Contrato Programa, pelo que, considerando a sua natureza, não foi provisionado. 

 
Nas outras entidades do SNS encontra-se englobada a dívida do SAMS Norte, relativamente à qual foi 

realizado um contrato de mandato com representação entre a ACSS e a ULSM, datado de 21 de outubro 

de 2016. Esta dívida é de 903.632 € e está totalmente em imparidade. Também se encontra refletida a 

dívida do Centro Hospitalar Universitário de São João, de 2.380.050€, para a qual foi reconhecida uma 

imparidade de 1.894.665€ relacionada, na sua maioria, com as urgências centralizadas. Relativamente às 

restantes entidades do SNS, a maioria do valor em dívida está relacionada com os tratamentos de 

Medicina Hiperbárica cuja responsabilidade não reconhecem, por considerarem que esta ULS é referência 

para esse tipo de tratamento. Contudo, e nos termos da legislação em vigor, a responsabilidade financeira 

é das entidades requisitantes. 

 
Para a dívida da Região Autónoma dos Açores e da Madeira, no valor de 172.411€ foi reconhecida uma 

imparidade de 168.139€ devido à constante devolução das faturas pelas RA, que alegam, o facto de 

estarem englobadas no SNS conforme disposto na Lei n. º20/2016. Aguarda-se desenvolvimentos do Grupo 

de Trabalho que foi criado para esse efeito, de acordo com o estipulado no artigo 4º da Lei n. º20/2016. 

Contudo, a partir de 2017 verificou-se que as RA estariam a encaminhar utentes para a ULSM para 

tratamentos, cirurgias e consultas, acompanhados de Termos de Responsabilidade emitidos pelas 

mesmas. Neste contexto, é nosso entendimento que os procedimentos clínicos em causa devem ser 

faturados, uma vez que os utentes não se dirigem aos nossos serviços “individualmente”, mas por indicação 

do seu hospital de origem. Como de resto acontece com qualquer unidade hospitalar, qualquer 

procedimento realizado com termo de responsabilidade é faturado ao correspondente hospital, aplicando-

se o princípio do prescritor-pagador. Verifica-se, porém, que as RA continuam a devolver a faturação 

alegando o disposto na Lei nº20/2016. 

 

Nos outros está englobado cerca de 900.000 € relacionado com dívida dos subsistemas públicos (IASFA/ 

SAD-PSP e SAD-GNR) que, invocando, o memorando de entendimento estabelecido entre os Ministérios 

da Saúde, Finanças e da Administração Pública, Defesa Nacional e Administração Interna, datado de 10 

de novembro de 2010, consideram que o pagamento desses valores deixou de ser da sua responsabilidade.  

 
O risco de taxa de juro não é significativo, dado que não existem ativos financeiros remunerados. O risco 

de taxa de câmbio é inexistente, dado que os ativos financeiros são denominados exclusivamente em euros. 
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20. Divulgações de partes relacionadas 

Transações e saldos com entidades relacionadas 

 

 

Pessoas chave da gestão 

Entende-se como pessoas chave da gestão os membros do Conselho de Administração. A divulgação das 

remunerações auferidas e respetivos estatuto remuneratório pode ser consultado no ponto 14 deste 

Relatório e Contas. 

 

23. Impostos sobre o rendimento 

A ULSM regista nas suas contas o efeito fiscal decorrente das diferenças temporárias que se verificam 

entre os ativos e passivos determinados numa ótica contabilística e numa ótica fiscal, o que é analisado 

como segue: 

 

 

O movimento ocorrido nos impostos diferidos para o período de 2020, foi o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

euro

Rótulos de Linha

Faturação emitida 

em 2020

Faturação recebida 

em 2020

Saldo Credor

em 31-12-2020

Saldo Devedor

em 31-12-2020

ACSS - ADMINISTRACAO CENTRAL SISTEMA SAUDE, IP 135 276 982 73 372 749 737 4 027 850 

ADMINISTRACAO REGIONAL SAUDE DO NORTE, I.P. 178 645 197 942 809 509 4 379 656 

CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E.P.E. 65 852 556 567 855 759 48 442 

CENTRO HOSPITALAR SAO JOAO, E.P.E. 435 958 318 938 549 190 2 380 050 

INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E TRANSPLANTAÇÃO, IP - 379 776 380 291 21 

INSTITUTO NACIONAL EMERGENCIA MEDICA - INEM 116 519 - - 21 693 

IPO DO PORTO FRANCISCO GENTIL E.P.E. 102 246 103 261 189 674 106 971 

SUCH - SERVICO UTILIZACAO COMUM DOS HOSPITAIS 264 357 3 335 661 1 333 484 36 085 

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. 5 052 - - 102 485 

CENTRO HOSPITALAR DO TAMEGA E SOUSA, E.P.E. 175 960 - - 169 359 

CENTRO HOSPITALAR POVOA VARZIM/VILA DO CONDE EPE 689 422 - - 714 644 

OUTROS 124 337 22 485 155 420 401 954 

dez/20 dez/19

Imposto corrente 152 212 49 624

Imposto diferido de diferenças temporárias (263 827) (68 676)

(111 615) (19 052)

dez/20 jan/20 dez/20 jan/20

Subsídios ao investimento - - 609 356 602 938

Pensões 156 859 101 955 - -

Provisões 15 725 11 501 - -

Juros de mora 95 379 114 628 - -

Prejuízos reportáveis utilização 149 119 53 143 - -

417 082 281 226 609 356 602 938

Activos por impostos diferidos Passivos por impostos diferidos
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A reconciliação entre a taxa nominal e a taxa efetiva de IRC, em 2020, é analisada como segue: 

 

 

As seguintes diferenças temporárias dedutíveis, perdas fiscais, e créditos por impostos não deram origem 

a um ativo por impostos diferidos por não estarem cumpridas as condições para o seu reconhecimento: 

 

 

 

24. Divulgações exigidas por diplomas legais 

As divulgações exigidas no âmbito de orientações legais encontram-se vertidas em capítulos autónomos 

neste relatório. 

 

25. Outras divulgações 

25.1 Património Líquido  

O Património corresponde ao Capital Estatutário, subscrito com base no Decreto-Lei nº 283/2002, e 

encontra-se inteiramente realizado desde 2003. Durante o exercício de 2009 foi aumentado o Capital 

Estatutário com base no Despacho n.º 22453/2009 de 17 de setembro de 2009 e realizado em 06 de outubro 

de 2009. Em 2017, ocorreu novo aumento de Capital Estatuário através do Despacho nº 1265/2017 de 

dezembro de 2017, realizado em 05 de janeiro de 2018. 

 
Nas Outras Variações no Património Líquido através da conversão dos saldos no âmbito do disposto em 

SNC-AP encontra-se refletido, o valor que, em POCMS, e em conformidade parcial com o nº 3 do Artigo 7º 

do Decreto-Lei nº 283/2002, de 10 de dezembro, a Reserva decorrente da transferência de ativos referente 

dez/20

Resultados antes de impostos (26 474 899)

Taxa nominal imposto 22,50%

Imposto esperado (5 956 852)

Diferenças permanentes

Diferenças temporárias

Ativos por impostos diferidos não reconhecidos (5 956 852)

Tributação autónoma 152 212

Derrama

Imposto correntes 152 212

Imposto diferido (263 827)

Imposto sobre rendimento do período (111 615)

Prejuízos reportáveis dez/20

2014 5 374 929

2015 319 131

2016 4 967 300

2017 5 181 234

2018 18 005 420

2019 12 946 053

2020 26 000 000

72 794 066
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à integração do Imobilizado (móvel e imóvel) avaliado por entidade independente. O aumento do Património 

Líquido refletiu-se nessa rubrica, por ainda não ter ocorrido a deliberação de aumento do Capital Estatutário. 

 
Resultados Transitados: em 2020, procedeu-se à transferência do resultado do exercício de 2019. Até à 

data de elaboração da prestação de contas de 2020, ainda não tivemos indicações da aprovação de contas 

de 2013 a 2019. 

 

25.2 Estado e Outros Entes Públicos 

O saldo com o Estado e outros entes públicos, em 31 de dezembro de 2020, tinha a seguinte composição: 

 

 

 

Durante todos os exercícios de 2011 a 2020, a ULSM solicitou uma ação de inspeção aos Serviços de 

Finanças de Matosinhos, para justificar o reembolso do “Pagamento Especial por Conta” do exercício de 

2006 a 2014 respetivamente, no valor de 630.000 €. Até ao momento a Autoridade Tributária já reembolsou 

o pagamento efetuado em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Durante o ano de 2021 deverá 

decorrer os trabalhos de ação de inspeção para o reembolso do PEC de 2014, é expectável, o seu 

reembolso até ao final ano de 2021. 

 

25.3 Acréscimos  

Em 31 de Dezembro de 2020, o saldo de acréscimos, tinha a seguinte composição: 

Saldos devedores

Retenção na fonte de IRC - Rendimentos Prediais 4 191

Pagamento Especial por Conta 490 000

Total Saldos devedores 494 191

Saldos credores

Retenção na fonte de IRS 1 300 718

Imposto sobre o Valor Acrescentado 44 968

Restantes Impostos 142

Contribuições para a Segurança Social 12 105

Imposto Estimado 152 212

Total Saldos credores 1 510 145

Estado e Outros Entes Públicos
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25.4 Diferimentos 

Em 31 de Dezembro de 2020, o saldo de diferimentos, tinha a seguinte composição: 

 

 

 

2019 Aumentos Diminuições 2020

Juros receber e outros rendimentos f inanceiros - - - -

Outros acréscimos de rendimentos

Incentivos Institucionais - CP 2017 10 329 042 - - 10 329 042

Incentivos Institucionais - CP 2016 - 11 010 - 11 010

Especialização Adenda ao Acordo Modif icativo de 2017 15 436 441 - - 15 436 441

Especialização - CP 2018 15 792 546 - - 15 792 546

Especialização CP 2013 e 2014 - Oficios Acerto de Contas 922 360 - - 922 360

Plano Intervenção Cirurgica 2015 71 918 - - 71 918

Especialização faturação programa de Financiamento Centralizado de Plano 

de Expansão da Capacidade Laboratorial - 89 496 - 89 496

Especialização Colheitas Orgãos 45 560 - (31 280) 14 280

Especialização Taxas Moderadoras 456 248 37 230 - 493 478

Esecialização Taxas Moderadoras - MCDT Entidades Convencionadas 51 199 104 572 (51 199) 104 572

Facturação com outras entidades responsáveis 709 026 652 602 (709 026) 652 602

Especialização Reembolsos Vencimento 45 595 - (33 822) 11 774

Especialização Outras Facturações 200 954 143 488 (200 954) 143 488

Especialização Correção Movimento 13 410 223 (13 410) 223

Especialização NC Fornecedores 942 597 1 602 525 (942 597) 1 602 525

45 016 896 2 641 145 (1 982 288) 45 675 753

Férias e subsídio de férias 7 810 065 9 607 926 (7 810 065) 9 607 926

Horas extraordinárias 575 868 234 582 - 810 450

Horas suplementares 482 946 - (165 841) 317 105

Especialização de Incentivos 323 936 - (61 203) 262 733

Especialização USF Modelo B 391 605 - - 391 605

Especialização de Honorários de Prof. Independentes 73 303 4 767 - 78 071

SIGIC 428 466 - (152 922) 275 543

Especialização de Horas de Prevenção/ Chamada 114 167 - (39 377) 74 790

Especialização de Incentivos Financeiros USF 220 100 - (23 675) 196 425

Especialização prémios Covid - 337 633 - 337 633

Especialização acréscimo 1,5 pontos - 897 001 - 897 001

Encargos com Remunerações 2 416 281 2 560 039 (1 850 627) 3 125 692

Especialização Penalização CP 2017 690 422 - - 690 422

Ajustamento ACSS CP 2017 1 260 605 - - 1 260 605

Especialização Faturação MCDT Entidades Convencionadas 444 828 653 394 (444 828) 653 394

Especialização Coogeração 68 569 40 042 (68 569) 40 042

Especialização  Serv. Tecn. RH 41 488 791 - 42 279

Especialização FSE 619 017 1 340 091 (618 527) 1 340 582

Especialização SIGIC 1 836 584 1 085 327 (1 442 830) 1 479 081

17 798 251 16 761 593 (12 678 464) 21 881 380

Acréscimo de Gastos

Total

Acréscimos de Rendimentos

Total

2019 Aumentos Diminuições 2020

Outros gastos a reconhecer 7 398 - (2 906) 4 491

7 398 - (2 906) 4 491

Transferência e subsídios correntes obtidos com condições 3 088 548 560 003 (2 007 194) 1 641 357

Apresentação balanço do valor liquido (3 088 548) 3 088 548 (1 641 357) (1 641 356)

- 3 648 551 (3 648 551) -Total

Gastos a reconhecer

Total

Rendimentos a reconhecer
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O valor dos Rendimentos a reconhecer encontra-se saldado por contrapartida dos Devedores por 

transferências e subsídios não reembolsáveis. 

 

 

25.5 Subsídios ao Investimento 

O movimento ocorrido ao nível dos Subsídios ao Investimento, durante 2020, é como segue: 

 

Projecto 201 2821 Diferença

Formação Financiada POISE (POISE-03-4538-FSE-000418) 11 444 - 11 444

Otimização ULSM 148 670 78 823 69 847

Mais Proximidade ULSM 249 840 234 218 15 622

HS Register ULSM 24 417 13 837 10 580

Simplex ULSM 657 618 510 673 146 945

CMD-Acessos@ULSM 7 715 - 7 715

LOGISTICA+ 692 727 552 854 139 873

SAFECARE 2 394 - 2 394

SAMA-TIC 3 825 - 3 825

Formação Financiada POISE (POISE-03-4538-FSE-000579) 232 372 220 379 11 993

ObsCare WCR 56 102 30 573 25 529

Criação USF Custóias 9 603 - 9 603

2 096 726 1 641 357 455 369
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Projecto Período Entidade Aprov. Subsídio Financiam.

Construção da UCI 01/06/2002 a 31/12/2003 Saúde XXI 1 620 521 1 215 391 75%

Certificação do Serv iço de Hemoterapia 01/06/2003 a 31/12/2004 Saúde XXI 24 048 18 036 75%

Triagem de Manchester 01/01/2003 a 31/12/2004 Saúde XXI 224 427 168 320 75%

Certificação do Serv iço de Anatomia Patológica 01/06/2003 a 31/12/2004 Saúde XXI 73 418 55 064 75%

Acreditação aos Centros de Saúde (King's Fund) 01/08/2003 a 31/12/2004 Saúde XXI 67 606 50 704 75%

Melhoria dos Proc de Triagem e Contentor. Res 01/10/2004 a 31/03/2005 Saúde XXI 160 334 120 251 75%

Modernização da UCD Pneumológico 01/07/2002 a 31/12/2004 Saúde XXI 422 367 316 775 75%

Substituição Equip Apoio Urgência 01/06/2004 a 31/05/2005 Saúde XXI 2 427 500 1 820 625 75%

Desfibrilação autom. Externa 01/06/2004 a 31/12/2005 Saúde XXI 239 142 179 357 75%

Dispositiv os de Seg Anti-Queda 01/03/2004 a 31/12/2004 Saúde XXI 9 892 7 419 75%

Sonho-Sam 01/12/2003 a 01/12/2004 Saúde XXI 281 733 211 300 75%

Construção do CS Lav ra 01/01/2002 a 31/12/2003 POR Norte 1 177 320 882 990 75%

Melhoria das Condições Técnicas do SCIC 01/01/2005 a 31/10/2005 Saúde XXI 573 667 430 250 75%

Melhoria das Condições Técnicas do SCIC 01/01/2005 a 31/10/2006 FC Gulbenkian 573 667 143 415 25%

Reequipamento do BO Neurocirurgia 01-01-2007 a 31-12-2007 Saúde XXI 498 427 373 821 75%

Mod. Lab. ElectroEncefal. Sinal EEG 01/07/2005 a 30/05/2006 Saúde XXI 180 285 135 214 75%

Certificação do Serv iço Esterilização 01/10/2004 a 31/12/2006 Saúde XXI 399 083 299 312 75%

Criação da U Med Hiperbárica 01/01/2005 a 31/12/2007 Saúde XXI 199 157 149 368 75%

Reequipamento do BO Ortopedia 01/06/2004 a 30/06/2005 Saúde XXI 48 564 36 423 75%

Construção do CS Custoias - - - - -

Construção do CS Leça da Palmeira - - - - -

Rede Digital de Arquiv o, Gestão e Distribuição de Imagens 01-01-2005 a 30-06-2005 Saúde XXI 1 483 150 1 112 363 75%

Recuperação do Sistema de Pré-Tratamento de Efluentes Líquidos do Hospital Pedro Hispano 01-10-2005 a 31-12-2006 Saúde XXI 13 552 10 164 75%

Reestruturação e Equipamento da área de Exames Especiais da ULSM 01-03-2006 a 31-12-2007 Saúde XXI 1 241 707 620 854 50%

Melhoria das condições de Internamento do Dep. Medicina 01-04-2006 a 31-12-2006 Saúde XXI 70 352 52 764 75%

Reestruturação e Equipamento do Equipamento de Anestesia do BO ULSM 01-04-2006 a 31-12-2007 Saúde XXI 706 042 353 021 50%

Reestruturação da Unidade e Substituição do Equipamento de Neonatologia da ULSM para 

melhoria na prestação de cuidados perinatais
01-06-2006 a 30-06-2007 Saúde XXI 429 682 322 262 75%

Adequação Física do CDP 01-08-2006 a 31-08-2007 Saúde XXI 228 125 171 094 75%

Implementação de um Nov o Tratamento de Ulceras Venosas 01-11-2006 a 30-11-2006 ARSNorte 10 172 7 629 75%

Criação de Rede de Cuidados Continuados - ARSNorte 702 865 702 865 100%

Plano de Formação 2008 01-01-2008 a 31-12-2009 POPH 107 453 84 974 79%

Plano de Formação 2009 01-01-2009 a 31-12-2009 POPH 18 452 14 592 79%

Reorganização dos Serv iços Farmacêuticos da ULSM, EPE 01-01-2009 a 31-12-2009 ACSS 56 443 42 333 75%

Implementação de circuito integrado do Plano Terapêutico nos Serv iços Farmacêuticos da 

ULSM, EPE
01-01-2009 a 31-12-2009 ACSS 122 208 91 656 75%

Requalificação da Unidade de Cirurgia de Ambulatório 01-01-2009 a 31-12-2010 ACSS 1 962 163 1 471 622 75%

USF - Porta do Sol 01-01-2009 a 31-12-2009 CMM 156 272 132 832 85%

Plano de Formação 2010 01-01-2010 a 31-12-2010 POPH 59 783 47 276 79%

Instalação Equipa Cuidados Continuados Integrados (ECCI) - Leça da Palmeira 06-04-2010 a 05-04-2011 ARSNorte 50 000 48 633 97%

Instalação Equipa Cuidados Continuados Integrados (ECCI) - Matosinhos 06-04-2010 a 05-04-2011 ARSNorte 50 000 49 288 99%

Instalação Equipa Cuidados Continuados Integrados (ECCI) -São Mamede Infesta 06-04-2010 a 05-04-2011 ARSNorte 50 000 48 320 97%

Instalação Equipa Cuidados Continuados Integrados (ECCI) - Senhora da Hora 06-04-2010 a 05-04-2011 ARSNorte 50 000 47 492 95%

Plano Formação 2011 14-04-2011 a 06-12-2011 POPH 32 377 25 604 79%

Unidade Domiciliaria Cuidados Paliativ os 01-01-2011 a 31-12-2013 FC Gulbenkian 300 000 300 000 100%

Plano Formação 2012 01-01-2012 a 31-12-2012 POPH 69 999 55 355 79%

Plano Formação 2013_2014 02-10-2013 a 24-09-2014 POPH 58 142 45 979 79%

AMC - Atendimento Multicanal na ULSM 01-10-2013 a 30-09-2014 AMA 326 643 277 646 85%

Programa Estágio Emprego 01-10-2014 a 01-12-2014 IEFP 363 576 363 576 100%

Stop Infecção Hospitalar - FC Gulbenkian 20 000 20 000 100%

Segurança da informação SAMA-TIC 01-01-2016 a 31-12-2016 AMA 90 116 72 049 80%

Criação USF Custóias 01-01-2015 a 31-12-2016 ADC 225 948 192 056 85%

Simplex ULSM 01-11-2017 a 31-10-2019 AMA 2 612 887 2 220 954 85%

Formação Financiada POISE (POISE-03-4538-FSE-000418) 09-02-2017 a 27-09-2018 POISE 59 565 50 630 85%

Otimização ULSM 01-05-2018 a 31-07-2019 AMA 221 400 188 190 85%

Mais Proximidade ULSM 04-12-2017 a 30-11-2019 AMA 420 956 357 813 85%

HS Register ULSM 01-10-2018 a 27-03-2020 AMA 51 377 38 533 75%

CMD-Acessos@ULSM 01-03-2019 a 28-02-2020 AMA 55 441 47 125 85%

LOGISTICA Mais 01-06-2019 a 30-09-2020 AMA 887 795 754 626 85%

SAFECARE 01-09-2019 a 03-03-2019 AMA 25 277 21 486 85%

Formação FSE 000579 16-12-2019 a 14-12-2021 POISE 296 168 251 743 85%

ObsCare WCR 02-03-2020 a 30-08-2021 AMA 88 002 66 001 75%

22 401 582 17 252 015 77%
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25.6 Contrato Programa – Ajustamentos impostos pela ACSS 

Desde o encerramento das contas do exercício de 2017, a ULSM recebe instruções por parte da ACSS, 

para a realização de ajustamentos para eliminação das diferenças contabilizadas entre a ULSM e a ACSS 

de forma a mitigar/eliminar divergências que afetem a Conta Consolidada do Ministério da Saúde na área 

dos Contratos Programas entre as entidades do perímetro da Saúde e de acordo com recomendações do 

Tribunal de Contas. 

 

Em 2017, considerando os potenciais impactos contabilísticos e fiscais decorrentes das orientações 

recebidas da ACSS relativas aos ajustamentos e atendendo à nomeação do Conselho Fiscal da ULSM em 

04 de abril de 2018, o Conselho de Administração solicitou um parecer prévio a este Órgão de fiscalização 

sobre qual o procedimento adotar no que respeita a respetiva contabilização. O Conselho de Administração 

da ULSM deliberou em 04 de Maio de 2018, “autorizar a contabilização dos ajustamentos comunicados 

pela ACSS nas contas de 2017, apenas no estrito cumprimento das orientações da ACSS e nos termos 

definidos pelo Conselho Fiscal” através de parecer, datado de 04 de Maio de 2018 que menciona 

“confirmando-se a devida autorização da Tutela, deverá a ULSM proceder à regularização indicada, 

conforme instruções da ACSS, divulgando nas suas demonstrações financeiras a informação tida como 

suficiente para a compreensão da referida regularização”. 

 

Para encerramento das contas do exercício de 2020, e dando continuidade à metodologia dos anos 

anteriores, a ACSS informou a ULSM, através de correio eletrónico datado de 24 de fevereiro de 2021 com 

o assunto “Contrato-Programa ULSM 2020 – Ajustamentos para eliminação das diferenças contabilizadas 

entre as entidades e a ACSS” para apenas se considerar como rendimento do exercício 133.084.942,14€ 

dos 135.524.381,00€ contratualizados, o que corresponde a um ajustamento negativo de 2.439.438,86 

€, e também informou que estaria de acordo com a metodologia definida pela Circular Normativa 

n.º6/2019/ACSS de 21 de março e que “os ajustamentos agora realizados não prejudicarão os acertos a 

efetuar aquando do encerramento do Contrato Programa de 2020, o qual deverá ser efetuado quando a 

Projecto Trans. Capital Diferimento Proj. Contab. Reconh.Dif.Ano Reconh.Gasto.Ano Reg. Trans. Capital Diferimento

Construção da UCI 57 297 - - (14 323) - - 42 974 -

Modernização da UCD Pneumológico 16 865 - - (3 657) - - 13 208 -

Construção do CS Lav ra 158 416 - - (39 601) - - 118 815 -

Certificação do Serv iço Esterilização 36 940 - - (816) - - 36 123 -

Criação da Unid Med Hiperbárica 90 513 - - (2 488) - - 88 025 -

Recuperação do Sistema de Pré-Tratamento de Efluentes Líquidos do Hospital Pedro 

Hispano
7 524 - - (163) - - 7 361 -

Reestruturação e Equipamento da área de Exames Especiais da ULSM 140 524 - - (3 039) - - 137 485 -

Adequação Física do CDP 134 052 - - (3 888) - - 130 165 -

Criação de Rede de Cuidados Continuados 203 359 - - (5 344) - - 198 014 -

Implementação de circuito integrado do Plano Terapêutico nos Serv iços 

Farmacêuticos da ULSM, EPE
47 451 - -

(1 184)
- - 46 267 -

Requalificação da Unidade de Cirurgia de Ambulatório 894 206 - - (30 052) - - 864 154 -

USF - Porta do Sol 4 627 - - - - - 4 627 -

AMC - Atendimento Multicanal na ULSM 11 841 - - (4 439) - - 7 402 -

Stop Infecção Hospitalar 20 000 - - - - - 20 000 -

Segurança da informação SAMA-TIC - (630) - - - 630 - -

Criação USF Custóias 167 659 - - (12 886) - - 154 773 -

Simplex ULSM 502 171 1 590 723 - (215 626) (320 487) 759 563 794 082 510 673

Formação Financiada POISE (POISE-03-4538-FSE-000418) - 50 630 - - (50 630) - - -

Otimização ULSM - 148 385 - - (69 561) - - 78 823

Mais Proximidade ULSM (14 271) 512 589 - (31 578) (32 739) (245 633) 45 008 234 218

HS Register ULSM - 20 780 - (234) (6 943) - (234) 13 837

CMD-Acessos@ULSM - 21 509 - - (21 875) 367 - -

LOGISTICA Mais - 729 352 - - (176 499) - - 552 854

SAFECARE - 15 210 - - (15 210) - - -

Formação FSE 000579 - - 251 743 - (31 364) - - 220 379

ObsCare WCR - - 66 001 - (35 429) - - 30 572

2 479 174 3 088 548 317 744 (369 319) (760 737) 514 928 2 708 248 1 641 356

2019 2020
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ACSS emitir o respetivo ofício de fecho, data em que devem emitir o documento (fatura ou nota de crédito) 

pela diferença apurada e comunicada nesse ofício”. 

 

O Conselho de Administração da ULSM deliberou em 01 de abril de 2021, “o CA delibera autorizar a 

manutenção dos procedimentos de contabilidade, como proposto” seguidos nos últimos anos dos 

ajustamentos comunicados pela ACSS. 

 

 

Fecho dos Contratos Programa  

 

Em 2017, a ULSM recebeu comunicação de fecho do Contratos Programa de 2009 a 2012, tendo 

contestado algumas das penalidades aplicadas, não tendo até à data obtido qualquer resposta.  

 No que se refere ao ano de 2009 existe mesmo um parecer favorável por parte da ARS Norte para 

a não aplicação de qualquer penalidade.  

 

No decorrer do ano de 2019, a ULSM recebeu comunicações de fecho do Contratos Programa de 2013 

a 2014, tendo aceitado o valor apurado pela ACSS ao CP 2013, mesmo não estando de acordo com 

algumas penalidades aplicadas. Em relação ao CP 2014, a ULSM contestou a penalidade apurada referente 

ao cumprimento dos indicadores EBITDA>0 e Acréscimo da divida vencida<0, mediante parecer favorável 

da própria ARS Norte obtido em 2015 e relatado ao Ministério da Saúde, não tendo até à data obtido 

qualquer resposta.  

 

Para encerramento das contas de 2020, a ULSM recebeu comunicações de fecho do Contratos Programa 

de 2015 a 2016, contestado algumas das penalidades aplicadas. 

  

Conforme é possível visualizar no quadro seguinte, existe divergências significativas entre os valores 

apurados como pendentes de receber: 

 da informação da ACSS dos “ajustamentos” em comparação com a informação da ACSS do “valor 

do apuramento final do Contrato Programa”, em 2.217.164€; 

 da informação da ACSS do “valor do apuramento final do Contrato Programa” em comparação 

com o valor apurado pela ULSM após o recebimento do ofício do fecho do contrato programa, em 

8.184.027 €. 

euro

Ano
Contratos 

Programa 
Ajustamento

2017 > 2017 (12 255 599)

2017 2017 (1 260 605)

2018 2018 (584 082)

2019 2019 (1 623 137)

2020 2020 (2 439 439)

(18 162 862)
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A metodologia definida pela ACSS, para apuramento dos ajustamentos, encontra-se definida na Circular 

Normativa n. º6/2019/ACSS de 21 de março, que consiste: 

 Estimativa de Capitação: tem por referência a taxa de execução mais elevada de entre os 3 últimos 

contratos-programa encerrados (excluindo incentivos); 

 Estimativa de Incentivos: tem por referência a taxa de execução mais elevada de entre os 3 últimos 

contratos-programa encerrados (excluindo incentivos); 

 Estimativa de Incentivos: tem por referência a taxa de execução de incentivos mais elevada, 

apurada no Índice de Desempenho Global (IDG) dos últimos 3 anos. 

 

Informação constante do ofício nº 1472/2021/DPS/ACSS de 11/01/2021: 

 

 

De referir também, que a mensuração dos objetivos é complexa e que algumas vezes não é possível 

concretizar, com toda exatidão, as penalizações financeiras associadas aos Incentivos Institucionais, 

nomeadamente por situações alheias a própria ULSM, mas que tem vindo a ser trabalhado para a sua 

melhoria. A linha que representa, na maioria das situações, uma diferença mais significativa entre o valor 

final para o apurado inicialmente pela ULSM é a “Doentes de HIV com Tarc – Sivida”. 

 

euro

Contrato 

Programa (Ano)

Inf ACSS - Fecho 

CP

Inf ACSS - 

Ajustamentos

Valores apurados 

pela ULSM após 

oficio ACSS

2009 (1 926 561) - -

2010 (1 209 552) - (923 687)

2011 690 146 - 1 888 308

2012 4 356 134 - 5 483 539

2013 3 626 014 1 715 736 3 626 014

2014 896 862 1 666 768 2 589 128

2015 5 241 278 5 397 925 5 977 506

2016 947 130 1 623 861 2 164 671

12 621 453 10 404 290 20 805 480

Quadro III

Critérios % aplicada Ano

% IDG mais elevada (últimos 3 anos apurados) 100,0% 2015

% de execução  CP mais elevada (últimos 3 anos encerrados) 98,2% 2015

euro

Contrato 

Programa 

(Ano)

Valores 

inicialmente 

apurados pela 

ULSM

Valores 

apurados pela 

ULSM após 

oficio ACSS

2009 - -

2010 (458 889) (923 687)

2011 1 777 651 1 888 308

2012 5 648 306 5 483 539

2013 5 517 075 3 626 014

2014 3 359 013 2 589 128

2015 7 238 510 5 977 506

2016 2 910 900 2 164 671

15 843 154 20 805 480
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Contabilisticamente, as instruções recebidas pela ACSS contrariam as políticas contabilísticas geralmente 

aceites, nomeadamente: 

 Reconhecimento de Gastos e Rendimento 

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do seu 

pagamento ou recebimento, de acordo com o regime de acréscimo. As diferenças entre os 

montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas 

rubricas de Outros ativos ou passivos conforme sejam valores a receber ou a pagar. 

 Rendimento 

O rendimento é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber. O rendimento 

associado a uma prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da 

transação à data do balanço quando o desfecho de uma transação possa ser fiavelmente 

estimado. O desfecho de uma transação pode ser fiavelmente estimado quando todas as 

condições seguintes forem satisfeitas: 

 A quantia de rendimento pode ser mensurada com fiabilidade; 

 É provável que os benefícios económicos ou potencial de serviço associados à transação 

fluirão para a entidade; 

 A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade; 

e 

 Os custos suportados com a transação e os custos para completar a transação podem 

ser mensurados com fiabilidade. 

O rendimento compreende os montantes faturados na venda de produtos ou prestações de 

serviços líquidos de abatimentos e descontos. Quando o influxo de dinheiro ou equivalentes de 

dinheiro for diferido, o justo valor da retribuição pode ser menor que a quantia nominal. Esta 

diferença é reconhecida como rendimento de juros, sem aplicação no exercício. 

 

Já o movimento realizado em 2017 contrariava o estipulado no POCMS, quer ao nível dos princípios 

contabilísticos e da própria diretriz contabilística do POCMS n. º8, ponto 3, “A expressão “regularizações 

não frequentes e de grande significado” deve apenas incluir os erros fundamentais. Consideram-se erros 

fundamentais aqueles que forem detetados no período corrente e sejam de tal magnitude que as 

demonstrações financeiras de um ou mais períodos anteriores deixam de ser consideradas como credíveis 

à data da sua emissão. (…)”. Uma contabilização escriturada na conta 59 presumia a existência de um erro 

por parte da ULSM com implicação nos resultados dos exercícios anteriores, em contradição a informação 

que consta do próprio ofício da ACSS que os valores apurados não são finais: “De referir que os 

ajustamentos agora realizados não prejudicarão os acertos a efetuar aquando do encerramento dos CP 

ainda em aberto, os quais deverão ser efetuados quando a ACSS emitir o ofício de fecho de cada CP, data 

em que devem emitir o documento (fatura ou nota de crédito) pela diferença apurada, conforme o valor que 

vier a constar no respetivo ofício.”. 

 

Quando questionada a ACSS em 2018 para encerramento das contas de 2017 sobre os pressupostos para 

o apuramento dos ajustamentos apresentados, no sentido de se poder fazer uma reflexão contabilística 

adequada, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites e com as regras fiscais 

vigentes obteve-se os seguintes esclarecimentos “ (…) reforça-se que a ACSS se encontra, neste âmbito, 

a dar cumprimento a recomendações do Tribunal de Contas efetuadas no Relatório da Auditoria à 

Consolidação de Contas do Ministério da Saúde e que este processo foi convenientemente ponderado e 
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resultou da análise da melhor informação disponível na ACSS relativa à execução dos CP celebrados. Para 

cálculo das estimativas, e procurando a sua proximidade dos valores reais de fecho, consideraram-se um 

conjunto de pressupostos, nomeadamente quanto à execução esperada dos CP, não tendo sido levadas 

em conta nestas previsões as eventuais penalizações ainda a aplicar no âmbito dos CP respetivos. (…) ”. 

 

 25.7 Outras informações relevantes 

a. O ano de 2020 foi um período de incerteza em termos económicos e orçamentais, devido à 

epidemia SARS-CoV-2 e à infeção epidemiológica por COVID-19. Os efeitos da referida Pandemia 

não colocaram em causa a continuidade da Entidade. Não obstante, houve perdas e gastos 

consideráveis, quer económicos quer sociais. A ULSM teve de redefinir procedimentos e cancelar 

atividade programada conforme mencionado no ponto 7 deste relatório. Com um impacto de 

14.787.068 € nas contas de 2020 e, desse valor, foi pago em 2020, 13.017.240 €. 

 

b. A ULSM recebeu, da ACSS, 1.691.766 € referente ao Programa Vertical destinado ao 

financiamento de infraestruturas e equipamentos para resposta à situação excecional decorrente 

da pandemia Covid-19. Essa verba foi contabilizada na rubrica 7299 por indicação da ACSS. 

 

c. Foi reconhecido no património líquido da ULSM, durante o ano de 2020, doações no valor de 

2.914.901 €: 

 
a.  615.910 € referente a donativos em numerário, dos quais 493.830€ destinaram-se à 

construção de uma ampliação ao Serviço de Medicina Intensiva, designado SMI 2, com 

objetivo de aumentar esse setor com mais 11 quartos com pressão negativa; 

 
b. Ativos fixos tangíveis no valor de 794.030€ conforme detalhe da nota 5; 

 
c. 1.504.961 € em artigos de consumo conforme detalhe da nota 10. 

 

d. Durante o ano de 2020, a ULSM contabilizou 4.249.111 € de notas de crédito, atribuídas à ULSM 

por via dos acordos Apifarma e Payback. 

 

e. Do valor transferido pela ACSS, de 139.425.553 € durante 2020, e na sequência de autorização 

do Senhor Secretário de Estado da Saúde, remetido a esta ULS através de correio eletrónico 

datado de 24 de fevereiro de 2021 com o assunto “ULSM - Regularização das Injeções excecionais 

às EPE’s em 2020”, 337.915 € e 6.002.696 € foram para regularização de passivos relacionados 

com as convenções internacionais e CP anos anteriores (2013 a 2015), respetivamente e 

133.084.942 € para Contrato Programa 2020.  

 

f. 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. 

 

g. Durante o ano de 2020, a ULSM, recebeu 98% do seu Contrato Programa, sendo que o mesmo 

foi de 133.577.589 € acrescido em 1.946.792 € pela formação de internos. 
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h. A variação das grandes rubricas de resultados encontra-se detalhada nos pontos 13 e 14 deste 

relatório. 

 

i. A Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro (LCPA) alterada pela Lei n.º 22/2015 de 17 março, 

regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho e alterado pelo Decreto-Lei n.º 

99/2015 de 2 de junho, estabelece que não se podem assumir compromissos que excedam os 

fundos disponíveis. Desde 2013, a ULSM tem informado as entidades tutelares do incumprimento 

da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA) devido desajustamento do modelo 

de financiamento face à realidade e contexto geográfico e assistencial que afetam, 

estruturalmente, a sustentabilidade económica da ULSM, inviabilizando a obtenção de Resultados 

Operacionais e EBITDA positivos ou mesmo nulos, o que se traduz financeiramente no consumo 

de capitais próprios e aumento dos prazos médios de pagamento, afetando estruturalmente os 

fundos disponíveis.  

 

j. Nas contas de 2020, não foi possível mensurar o passivo e ativo associado ao banco de horas. É 

expectável, durante o ano de 2021, a elaboração de procedimento neste âmbito e respetiva 

mensuração. 

 

k. Durante o ano de 2020, foram rececionados 10 equipamentos em regime comodato ou sem 

informação, que até à data, não foram revertidos em doações ou obtido mais informação sobre os 

mesmos. Encontram-se refletidos no cadastro dos ativos como bens em comodato. 

 

l. O Resultado Líquido do exercício é negativo em 26.363.284 € e o total do Património Líquido 

ascende a 13.230.999 €, significando que mais de metade do Património Líquido (50.200.000 €) 

já se encontra perdido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO & CONTAS 2020 

 
 

  

120 
 

R&C 2020 ULSM, EPE 

 

12. Conjuntura económico-financeira da ULSM 

 

No sentido de melhor compreender o presente R&C 2020 da ULSM, para além da situação pandémica que 

excecionalmente vivemos, e que já referimos anteriormente, é importante procedermos a um 

enquadramento da conjuntura económico-financeira desde a alteração do modelo de financiamento da ULS 

de Matosinhos. 

 

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

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

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

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

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

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

como resulta do modelo 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. 

 

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

é atribuído por parte da Tutela o montante de 5.500.000,00€, para fazer face aos custos incorridos com a 

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

incluída no valor do contrato programa para 2015. 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 ULSM. 

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

realizam quimioterapia na ULSM, sendo que até dezembro de 2020 eram mais 31 doentes do que em 

2019. 

 

No total o custo incorrido neste ano de 2020 com medicamentos antineoplásicos e 

imunomoduladores foi de 13,7 M€, tendo somado 12,5 M€ em 2019 e 11 M€ em 2018.  

 

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 
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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 euros8. 

 

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

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

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

de Oncologia. 

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
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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, desde 2018, tais reforços não têm vindo a ser 

classificados como acréscimo do valor capitacional, o que, para além de não serem suficientes para fazer 

face aos gastos operacionais e equilibrar a situação económico-financeira da ULSM, originam défices 

operacionais muito significativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% % 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 23. 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 
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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. 

 

Gráfico 24. 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 25. 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. 
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13. Avaliação da performance económico-financeira em 2020 

 

13.1 Resultados em 2020 

 

O ano de 2020 foi um ano exigente e difícil para a ULSM, pelo que não podemos deixar de recordar o 

contexto pandémico que se viveu em 2020, devidamente retratado neste relatório, que, por ser atípico, teve 

repercussões negativas nos resultados apresentados pela ULSM. Do lado da despesa, o agravamento dos 

gastos concentrou-se na pressão sobre as despesas com pessoal, com fornecimentos e serviços externos 

e com compras de material de consumo clínico e medicamentos. Pese embora esta pressão ter-se feito 

sentir de forma intensa nos últimos anos, fruto essencialmente do envelhecimento da população e da 

inovação tecnológica, foi, no entanto agravada pelos efeitos da pandemia e pela recuperação da atividade 

assistencial. Por todas estas razões, o resultado líquido da ULSM em 2020 foi negativo em 26,4 M€, 

agravando-se em 13,2 M€ face a 2019. 

 

 

13.2 Indicadores de liquidez e estrutura financeira  

 

No que respeita à análise dos indicadores de liquidez e estrutura financeira, importa salientar que o 

resultado líquido da ULSM de 2020, negativo em 26.363.284€ se agravou em cerca de 13,2 M€ face a 2019, 

consequência dos acontecimentos refletidos em gastos (capítulo 13.3), com impacto relevante nos 

indicadores de estrutura financeira, que decresceram face ao ano anterior.  

Concretamente sobre o rácio de Solvabilidade (património líquido/passivo), a redução de 13,3 p.p. deve-se 

à conjugação da redução do Património Líquido – PL (- 10 M€) e ao aumento do passivo em cerca de 11 

M€. No que respeita ao PL, se por um lado assistimos a uma injeção financeira da Tutela para cobertura 

de prejuízos, no montante de cerca de 13 M€, que absorveu o reconhecimento em resultados transitados 

(RT) do Resultado Líquido (RL) do ano de 2019 (negativo em 13 M€), o RL do período agravou-se em 13,2 

M€ e veio constranger a posição deste património (26% do Património Líquido subscrito e realizado em 

50,2 M€). Contudo, a situação poderia ser bastante mais grave, caso a ULSM não tivesse obtido os 

reforços de tesouraria realizados pela Tutela ao longo do ano, nomeadamente através dos despachos 

conjuntos de 03 de março e de 30 de dezembro, com aplicação exclusiva ao pagamento de dívida vencida 

à data dos referidos despachos, permitindo assim efetuar pagamentos em atraso e diminuir a dívida vencida 

em 2020, no entanto insuficientes para a diminuição das dívidas a terceiros face a 2019.  

Relativamente à autonomia financeira verifica-se um agravamento de 9 p.p face a 2019, resultado da 

redução já explicada do PL em 10 M€, muito superior ao acréscimo verificado no ativo líquido de 0,9 M€. 

A tendência de decrescimento dos rácios de autonomia financeira e solvabilidade mostram a potencial falta 

de capacidade da ULSM para honrar os compromissos de médio e longo prazo com meios próprios. 

No que respeita ao grau de liquidez geral, mantem a tendência de diminuição do ano anterior facto que, 

aliado ao contexto pandémico, corrobora as dificuldades de tesouraria sentidas há vários anos na ULSM, 

resultantes sobretudo, do subfinanciamento que afeta esta Instituição fruto do desajustamento do modelo 

de financiamento definido para as ULS’s, face às características da oferta e procura assistencial, mas 
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também das características sociodemográficas do concelho de Matosinhos, e das necessidades em saúde 

da população da responsabilidade da ULSM. Assim, o aumento do passivo corrente em quase 11,8 M€ e a 

redução ocorrida ao nível do ativo corrente em 2,5 M€ comprometerem, em muito, a liquidez geral da ULSM, 

o que pode deixar antever futuras dificuldades de tesouraria. 

Quadro 36. Rácios 

 

 

De seguida, detalharemos os principais acontecimentos ocorridos nas rubricas de gastos e rendimentos 

com impacto significativo nos resultados alcançados pela ULSM, comparando-os com o período homólogo. 

 

 

 13.3 Gastos 

Quadro 37. Gastos 

 

 

Em resultado da atividade ocorrida durante deste ano, as rubricas de gastos apresentam, globalmente, um 

acréscimo de 13 %, portanto, mais 19,7 M€ face a igual período do ano anterior. Para o acréscimo 

apresentado contribuem, em especial, as rubricas de consumos (+ 6,5 M€) e os gastos com o pessoal 

(+11,8 M€). 

 

 

 

 

 

 

V ar. absoluta V ar %

E strutura Financeira

Autonomia Financeira 11,97% 21,21% -9,25 p.p -43,6%

Solvabilidade 13,60% 26,93% -13,33 p.p -49,5%

Liquidez

Liquidez Geral 0,66 0,78 -0,12 -14,9%

Rácios 2020 2019
V ariação 20/19

Var. abso luta Var %

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas ( 31 864 820) ( 38 359 839) ( 6 495 019) 20,4%

Fornecimentos e serviços externos ( 29 026 291) ( 30 106 186) ( 1 079 895) 3,7%

Gastos com o pessoal ( 82 895 489) ( 94 719 744) ( 11 824 255) 14,3%

Gastos de depreciação e de amortização ( 2 575 779) ( 3 296 878) (  721 099) 28,0%

Perdas por imparidade ( 1 531 754) (  934 320)   597 434 -39,0%

Perdas por reduções de justo valor    0    0    0 s.s.

Provisões do período (  158 859) (  374 256) (  215 397) 135,6%

Outros gastos (  639 775) (  566 040)   73 735 -11,5%

Gasto s (  148 692 767) (  168 357 263) (  19 664 495) 13,2%

D escrição 31/ 12/ 2019 31/ 12/ 2020

Variação  20/ 19
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13.3.1 Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias consumidas 

 

Nesta rubrica destaca-se o gasto com matérias de consumo específico dos serviços de saúde: 

 

Quadro 38. Matérias de Consumo Específico dos Serviços de Saúde 

 

 

Durante o ano de 2020, e comparativamente com o período homólogo, a rubrica de consumos apresenta 

um acréscimo de 6,5 M€, impulsionado pelos aumentos nas rubricas de produtos farmacêuticos e material 

de consumo clínico em 4,2 M€ e 2 M€, respetivamente. 

 

Na rubrica de produtos farmacêuticos destacam-se: 

a) Os gastos com medicamentos, com um acréscimo de cerca de 1,3 M€, contribuindo o consumo 

de medicamentos antineoplásicos e imunomodeladores com um aumento em cerca de 1,3 M€ 

(sem considerar descontos comerciais) face a igual período de 2019. A este propósito, recordamos 

o contínuo aumento do número de doentes sujeitos a tratamentos de quimioterapia, mais 31 

doentes no mês de dezembro do ano, comparativamente com o que se verificou em igual período 

de 2019. Foram ainda introduzidas terapêuticas inovadoras, com elevados custos associados. 

Também, como consequência do novo plano de vacinação nacional e do aumento da 

administração da vacina da gripe, os custos das vacinas e outros imunoterapêuticos, aumentaram 

em +297 m€ (sem considerar descontos comerciais); 

b) Os gastos com reagentes, com um acréscimo de 2,2 M€ para a área laboratorial. Sobre este 

aspeto, importa referir que a partir de junho de 2020, o laboratório de patologia clínica respondeu, 

quase exclusivamente, às análises COVID-19 realizadas aos nossos utentes (sinalizados pela 

Unidade de Saúde Pública e pela ADR, bem como os rastreados para cirurgia, exames invasivos, 

doentes admitidos ao internamento e rastreio ao 5º dia de internamento e tratamento de 

quimioterapia), bem como aos utentes provenientes do Centro Hospitalar de Póvoa de Varzim e 

de Vila do Conde.  

 

Salienta-se que a rubrica de gastos com medicamentos encontra-se igualmente influenciada pelo 

reconhecimento de créditos, em especial, APIFARMA, Rappel e Payback, totalizando 5,5 M€, valor superior 

em meio milhão face ao obtido no período homólogo, conforme o seguinte quadro: 

 

 

 

 

 

V ar. absoluta V ar %

Produtos farmacêuticos ( 23 468 436) ( 27 666 762) ( 4 198 325) 17,9%

Material de consumo clínico ( 7 492 605) ( 9 511 327) ( 2 018 722) 26,9%

Material de consumo hoteleiro (  351 414) (  568 739) (  217 325) 61,8%

Material de consumo administrativo (  240 368) (  234 589)   5 779 -2,4%

Material de Manutenção e Conservação (  311 628) (  378 182) (  66 554) 21,4%

T otal (  31 864 451) (  38 359 598) (  6 495 147) 20,4%

Descrição 31/12/2019 31/12/2020

V ariação 20/19
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Quadro 39. Efeito dos descontos comerciais no CMVMC 

 

 

Na rubrica de material de consumo clínico, considerando que o HPH, que integra a ULSM, foi desde o 

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

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

constata-se um aumento de 2 M€, impulsionado, sobretudo, pelos custos assumidos com equipamento de 

proteção individual, quer para tratamento de doentes infetados, quer para proteção dos profissionais e 

doentes/utentes em todas as unidades da ULSM. Por outro lado, verifica-se a redução global de gastos em 

vários artigos nesta rubrica, em especial, uma redução de 238 m€ em material instrumental cirúrgico, 

material de laparoscopia (- 158 m€), osteossíntese (- 425 m€) e material de sutura (- 97 m€). Conforme já 

referido em ponto próprio deste relatório, foram operados menos 3 239 doentes durante este ano, 

comparativamente com o período homólogo de 2019. Para além da pandemia, também a greve de 31/01 

obrigou ao cancelamento de 57 cirurgias. 

 

No que respeita ao acréscimo verificado com material de consumo hoteleiro, em cerca de 217 mil euros, 

o mesmo está naturalmente relacionado com o reforço de material para equipar as enfermarias dedicadas 

à COVID-19, em especial com cortinas separadoras e contentores de resíduos, bem como com o reforço 

da roupa (fardamento) a facultar a profissionais que antes não usavam farda, e também, pijamas que foram 

cedidos a doentes internados em todas as unidades de internamento (considerando a suspensão das 

visitas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var. abso luta Var %

Produtos farmacêuticos ( 28 775 641) ( 33 193 457) ( 4 417 816) 15,4%

M aterial de consumo clínico ( 7 517 644) ( 9 533 113) ( 2 015 469) 26,8%

M aterial de consumo hoteleiro (  351 414) (  568 739) (  217 325) 61,8%

M aterial de consumo administrativo (  240 368) (  234 589)   5 779 -2,4%

M aterial de M anutenção e Conservação (  311 628) (  378 182) (  66 554) 21,4%

Alimentação - géneros para confecionar (   369) (   241)    129 -34,8%

C M VM C  sem desco nto s co merciais (  37 197 064) (  43 908 321) (  6 711 257) 18,0%

M edicamentos  4 980 716  5 497 632   516 916 10,4%

Reagentes e Outros Produtos Farmacêuticos   326 248   29 064 (  297 184) -91,1%

M aterial de Consumo Clínico   25 280   21 786 (  3 493) -13,8%

D esco nto s co merciais o bt ido s (A pifarma/ R appel/ Outro s) 5 332 244  5 548 482 216 238 4,1%

C M VM C ( 31 864 820) (  38 359 839) (  6 495 019) 20,4%

D escrição 2019 2020

Variação  20/ 19
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13.3.2 Fornecimento e Serviços externos 

 

Quadro 40. Fornecimento e serviços externos 

 

 

A rubrica de Fornecimentos e Serviços externos teve um acréscimo face a 2019 de 3,7%. 

 
 
Subcontratos 
 

Na rubrica de Subcontratos as oscilações mais significativas face ao período transato ocorreram nas 

rubricas Meios complementares de diagnóstico e Internamentos, conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 41. Serviços de saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Var. abso luta Var %

Subcontratos e concessões de serviços ( 16 355 787) ( 16 763 302) (  407 515) 2,5%

Serviços especializados ( 8 176 780) ( 8 627 221) (  450 440) 5,5%

M ateriais de consumo (  94 323) (  87 209)   7 114 -7,5%

Energia e fluidos ( 1 541 282) ( 1 444 892)   96 390 -6,3%

Deslocações, estadas e transportes (  746 728) (  687 487)   59 240 -7,9%

Serviços diversos ( 2 111 391) ( 2 500 172) (  388 782) 18,4%

 F o rnecimento s e serviço s externo s ( 29 026 291) (  30 110 282) (  1 083 991) 3,7%

D escrição 31/ 12/ 2019 31/ 12/ 2020
Variação  20/ 19

Var. 

abso luta
Var %

M eios complementares de diagnóstico ( 5 584 236) ( 5 274 733)   309 503 -5,5%

M eios complementares de terapêutica ( 8 763 816) ( 8 821 506) (  57 690) 0,7%

Produtos vendidos por farmácias (   882)    0    882 -100,0%

Produtos Fornecidos por Farmácias Hospitalares (  154 217) (  211 400) (  57 184) 37,1%

Internamentos ( 1 651 907) ( 2 378 727) (  726 820) 44,0%

Outros subcontratos (  200 729) (  76 935)   123 794 -61,7%

T o tal (  16 355 787) (  16 763 302) (   407 515) 2,5%

D escrição 31/ 12/ 2019 31/ 12/ 2020

Variação  20/ 19
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 Meios complementares de diagnóstico 
 
 

Quadro 42. Meios complementares de diagnóstico 

 
 
 

No exercício de 2020, verificou-se uma redução de cerca de 310 mil euros, que se deve, sobretudo, à 

internalização de exames de Imagiologia (- 280 m€) e à redução de prescrição de MCDT por parte dos 

médicos de família da ULSM, em especial na área da Gastrenterologia. No entanto, o efeito da 

internalização dos MCDT não teve o impacto desejado, dado ter sido necessário recorrer a laboratórios 

externos (preços convencionado), para a realização de testes ao COVID-19, o que originou um aumento 

de 736 m€ na rubrica de patologia clínica. Apesar de a ULSM já dispor de capacidade interna para assumir 

a realização destes testes, quer para os seus utentes de Matosinhos, quer para os utentes provenientes de 

Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, a partir do final do mês de outubro, foi necessário ativar novamente 

o Drive-thru para rastreio do vírus Sars-Cov2 no concelho de Matosinhos, dada a elevada incidência desta 

doença neste concelho, tal como já tinha acontecido a partir do final do mês de março até final de maio. 

 
 Internamentos 

 
Quadro 43. Internamentos 

 
 
O acréscimo de gastos com internamentos em 727 m€, é justificado, em parte, pelo reforço da contratação 

de camas no exterior para doentes, com alta clínica mas que aguardavam uma resposta social, de forma a 

libertar camas do Hospital Pedro Hispano (HPH) para permitir o internamento de doentes com covid19, 

dada a elevada pressão sobre o internamento da ULSM, em virtude da elevada incidência desta doença 

nos concelhos da sua área de influência. Cumulativamente, o valor reconhecido nesta rubrica (2 M€) 

compreende igualmente os gastos incorridos com vales de cirurgia emitidos e cativos até 31.12.2020, dada 

a suspensão da atividade cirúrgica nos meses de março e abril e a partir de meados de outubro. 

Var. 

abso luta
Var %

Patologia clínica (  815 956) ( 1 552 252) (  736 296) 90,2%

Anatomia pato lógica (  60 540) (  46 306)   14 234 -23,5%

Imagio logia ( 2 126 580) ( 1 846 623)   279 958 -13,2%

Cardio logia (  627 815) (  460 379)   167 436 -26,7%

Eletroencefalografia (   245) (   270) (   25) 10,1%

M edicina nuclear (  410 281) (  277 825)   132 456 -32,3%

Gastroentero logia ( 1 367 512) (  930 201)   437 311 -32,0%

Pneumologia / Imunoalergologia (  46 681) (  33 083)   13 599 -29,1%

Outros M eios de Diagnóstico (  128 624) (  127 796)    828 -0,6%

T o tal (  5 584 236) (  5 274 733)   309 503 -5,5%

D escrição 31/ 12/ 2019 31/ 12/ 2020

Variação  20/ 19

Var. 

abso luta
Var %

Psiquiatria (  3 251) (   504)   2 747 -84,5%

SIGIC ( 1 487 957) ( 1 970 726) (  482 770) 32,4%

Outros Internamentos (  160 700) (  407 497) (  246 797) 153,6%

T o tal (  1 651 907) (  2 378 727) (   726 820) 44,0%

D escrição 31/ 12/ 2019 31/ 12/ 2020

Variação  20/ 19
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Serviços especializados 
 

Na rubrica de Serviços especializados destacam-se os seguintes gastos: 

Quadro 44. Serviços especializados 

 
 

Na rubrica Trabalhos especializados é de salientar o impacto do acréscimo do salário mínimo nacional, 

nomeadamente, nos contratos estabelecidos com empresas concessionárias de serviços (lavandaria, 

alimentação e vigilância), por via do aumento das remunerações dos trabalhadores que se encontram ao 

serviço destas empresas. O acréscimo registado na rubrica Alimentação deve-se, por um lado, ao aumento 

do número de dias de internamento, em especial dos doentes internados com Covid, e, por outro lado, à 

necessidade de assegurar a alimentação aos profissionais que dão apoio às alas. Simultaneamente 

verificou-se um aumento na rubrica de Lavandaria, que se deveu ao facto de a ULSM disponibilizar 

diariamente fardamento a um maior número de profissionais, bem como a um maior número de camas 

comparativamente com o registado no período homólogo. 

Por outro lado, os gastos com a vigilância estão também influenciados pelo alargamento de horários e das 

equipas conforme estipulado no Plano de Contingência estabelecido na ULSM, para fazer face à pandemia 

COVID-19.  

Relativamente às rubricas de Honorários e Conservação e reparação, as mesmas não tiveram oscilações 

significativas face ao período homólogo, o aumento verificado foi de 3% e 7,3%, respetivamente. 

 
Energia e fluidos 
 
Esta rubrica está desagregada da seguinte forma: 

 
Quadro 45. Energia e fluidos 

 

 
 
 
 

Var. abso luta Var %

Trabalhos especializados ( 3 574 796) ( 3 630 139) (  55 343) 1,5%

Publicidade, comunicação e imagem (  14 157) (  20 361) (  6 203) 43,8%

Vigilância e segurança (  684 093) (  872 948) (  188 855) 27,6%

Honorários ( 1 043 535) ( 1 074 360) (  30 825) 3,0%

Conservação e reparação ( 2 690 210) ( 2 886 438) (  196 228) 7,3%

Outros serviços especializados (  169 990) (  142 975)   27 014 -15,9%

T o tal (  8 176 780) (  8 627 221) (   450 440) 5,5%

D escrição 31/ 12/ 2019 31/ 12/ 2020
Variação  20/ 19

Var. abso luta Var %

Eletricidade (  895 350) (  832 370)   62 980 -7,0%

Combustíveis e lubrificantes (  83 648) (  68 497)   15 151 -18,1%

Água (  223 867) (  199 841)   24 025 -10,7%

Outros (  338 417) (  344 184) (  5 766) 1,7%

T o tal (  1 541 282) (  1 444 892)   96 390 -6,3%

D escrição 31/ 12/ 2019 31/ 12/ 2020
Variação  20/ 19
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Serviços diversos 
 

Quadro 46. Serviços diversos 

 

 

Nos gastos em serviços diversos, é de referir o acréscimo com rendas e alugueres (+ 155 mil euros), em 

consequência do aluguer de contentores para a realização de atividade clínica, considerando o contexto 

pandémico atual e o plano de recuperação de atividade assistencial delineado, e o aumento com a Limpeza, 

higiene e conforto, resultado da conjugação do impacto do acréscimo do salário mínimo nacional, 

nomeadamente no contrato estabelecido com empresa contratada, com o alargamento de horários e das 

equipas tendo em conta o contexto pandémico em que vivemos. 

 

13.3.3 Gastos com pessoal 

 

Quadro 47. Gastos com pessoal 

 

 

Os gastos com o pessoal assumem-se como a rubrica de maior preponderância na estrutura de gastos da 

ULSM: 56%.  

 

 

Var. abso luta Var %

Rendas e alugueres (  304 100) (  458 772) (  154 673) 50,9%

Comunicação (  409 321) (  371 526)   37 795 -9,2%

Seguros (  11 867) (  14 386) (  2 519) 21,2%

Contencioso e notariado (  9 581) (  6 007)   3 575 -37,3%

Limpeza, higiene e conforto ( 1 285 671) ( 1 624 739) (  339 068) 26,4%

Outros serviços (  90 850) (  24 742)   66 108 -72,8%

T o tal (  2 111 391) (  2 500 172) (   388 782) 18,4%

D escrição 31/ 12/ 2019 31/ 12/ 2020
Variação  20/ 19

Var. abso luta Var %

Remunerações dos orgãos sociais e de gestão (  426 027) (  494 294) (  68 267) 16,0%

Remunerações do pessoal ( 66 364 525) ( 75 647 262) ( 9 282 737) 14,0%

Benefícios pós-emprego    0 (  3 434) (  3 434) s.s.

Indeminizações (  93 070) (  21 165)   71 905 -77,3%

Encargos sobre remunerações ( 15 259 906) ( 17 571 188) ( 2 311 282) 15,1%

Acidentes no trabalho e doenças profissionais (  366 616) (  462 619) (  96 002) 26,2%

Gastos de ação social (  8 380) (  8 511) (   131) 1,6%

Outros gastos com o pessoal (  266 910) (  359 058) (  92 149) 34,5%

Outros encargos sociais (  110 055) (  152 213) (  42 158) 38,3%

T o tal (  82 895 489) (  94 719 744) (  11 824 255) 14,3%

D escrição 31/ 12/ 2019 31/ 12/ 2020
Variação  20/ 19
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Quadro 48. Remunerações certas e permanentes 

 

 

Quadro 49. Abonos variáveis ou eventuais 

 

 

No período em análise, o acréscimo registado em gastos com pessoal, face a igual período do ano transato, 

é de 11,8 M€ resultado, em especial, dos seguintes impactos: 

 Descongelamentos de 2018 e 2019: 1.893.682,53 € 

 Novas contratações (do ano de 2020) - Inclui substituição de CTFP: 435.779,98 

 Novos Internos de Especialidade (entrados em janeiro de 2020): 1.294.911,76 € 

 Novos profissionais 35h 2019 (impacto até agosto) – Plurianual: 301.462,08 € 

 Aumentos decorrentes do DL 71/2019 (Carreira Enfermagem) – Plurianual: 547.228,70 € 

 Contratações (COVID-19): 2.586.854,16 € 

 Horas extras, decorrentes da necessidade de assegurar o funcionamento da instituição nos dias de 

tolerância decretados pelo Governo, nos meses de abril e novembro e nos termos da respetiva 

legislação: 647.466,37 € 

 Prémio aos Profissionais de Saúde nos termos do previsto no Decreto-Lei n.º 101-B/2020, de 3 de 

dezembro: 409.572,63 € 

 Contratos emprego inserção (COVID-19): 39.607,73 € 

 Aumentos Função Pública: 250.384,61 € 

 Especialização de férias transitadas: 1 207 049,95 € 

Var. abso luta Var %

Remuneração base ( 44 554 855) ( 50 070 267) ( 5 515 412) 12,4%

Subsídio de férias ( 4 133 308) ( 4 614 028) (  480 720) 11,6%

Subsídio de Natal ( 3 792 716) ( 4 060 197) (  267 481) 7,1%

Despesas de Representação (  78 527) (  102 361) (  23 834) 30,4%

Subsídio de refeição ( 2 376 779) ( 2 542 747) (  165 968) 7,0%

Suplementos e prémios ( 2 814 694) ( 2 614 925)   199 769 -7,1%

T o tal (  57 750 879) (  64 004 524) (  6 253 645) 10,8%

D escrição 31/ 12/ 2019 31/ 12/ 2020
Variação  20/ 19

Var. abso luta Var %

Subsídio e abono de fixação, residência e alo jamento (  28 256) (  25 921)   2 335 -8,3%

Ajudas de custo (  9 208) (  3 958)   5 251 -57,0%

Trabalho extraordinário ( 3 929 241) ( 6 049 786) ( 2 120 545) 54,0%

Gratificações variáveis ou eventuais (  5 500) (  897 627) (  892 127) 16220,5%

Abono para falhas (  1 054) (  1 065) (   11) 1,0%

Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno ( 2 812 423) ( 3 334 800) (  522 377) 18,6%

Formação (  133 690) (  118 983)   14 706 -11,0%

Outros abonos variáveis ( 1 694 273) ( 1 210 598)   483 675 -28,5%

T o tal (  8 613 646) (  11 642 738) (  3 029 092) 35,2%

D escrição 31/ 12/ 2019 31/ 12/ 2020
Variação  20/ 19



RELATÓRIO & CONTAS 2020 

 
 

  

ULSM, EPE 
 

R&C 2020 135 

 

Tais situações têm, naturalmente como consequência, o aumento dos montantes a pagar a título de 

remunerações base, subsídios de férias e de Natal, quer a título de pagamento dos suplementos 

remuneratórios. Em consequência, também os encargos com remunerações apresentam um aumento face 

ao período homólogo. É de realçar, no entanto, os seguintes factos: 

 O acréscimo de remuneração base (+5,5M€) deve-se essencialmente a: 

o Efeito plurianual de despesa (+1,893M€) com a progressão nas carreiras operadas em 

2018 e 2019 (recorde-se que o descongelamento integral só ocorreu a partir de 

01/12/2019); 

o Contratações para resposta à atividade Covid (+2,586M€), sobretudo em áreas em que 

a ULSM se encontra deficitária (enfermagem e assistentes operacionais), de forma a 

assegurar novas áreas dedicadas e a funcionar ininterruptamente; 

Quadro 50. Remuneração Base 

 

 O acréscimo verificado na rubrica de horas extraordinárias (+1,9 M€) deve-se igualmente à 

necessidade de garantir a resposta da ULSM ao atual contexto de pandemia, nas diversas 

unidades da instituição, quer ao nível dos cuidados de saúde primários (Saúde Pública, ADR, …), 

quer ao nível dos cuidados hospitalares (apoio às alas Covid), e num contexto de sucessivas 

ausências de profissionais por se encontrarem em isolamento. Destaca-se o pagamento do 

trabalho realizado nos dias de tolerância de ponto, decretados pelo Governo, na Páscoa 

(09/04/2020 e 11/04/2020) e nas vésperas de férias do início de dezembro (30/11/2020 e 

07/12/2020), como trabalho extraordinário, nos termos da legislação vigente, num cenário de 

resposta à atividade Covid e Não Covid.  

Quadro 51. Trabalho Extraordinário 

 

 

Este fator provocou um aumento significativo de horas extraordinárias, quando comparado com os 

restantes meses do ano e com o ano anterior, conforme é possível constatar no seguinte gráfico: 

 

 

Var. abso luta Var %

Pessoal Reg. Nomeação definitiva/contrato trabalho funções públicas tempo indeterm.( 10 280 148) ( 10 993 534) (  713 386) 6,9%

Pessoal Regime Nomeação transitória/CTFP termo resolutivo ( 5 153 199) ( 5 110 780)   42 418 -0,8%

Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo incerto ( 1 533 639) ( 3 485 514) ( 1 951 875) 127,3%

Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo (  37 626) (  231 051) (  193 425) 514,1%

Pessoal em regime de contrato individual de trabalho sem termo ( 26 243 183) ( 28 916 791) ( 2 673 608) 10,2%

Pessoal em cedência de interesse público e em comissão de serviço (  168 322) (  97 271)   71 052 -42,2%

Pessoal em comissão de Serviço Dirigentes (  753 673) (  797 101) (  43 427) 5,8%

Pessoal em qualquer outra situação (  385 063) (  438 225) (  53 161) 13,8%

T o tal (  44 554 855) (  50 070 267) (  5 515 412) 12,4%

D escrição 31/ 12/ 2019 31/ 12/ 2020
Variação  20/ 19

Var. abso luta Var %

Horas Extraordinárias ( 3 325 975) ( 5 236 155) ( 1 910 180) 57,4%

Prevenções (  603 266) (  813 631) (  210 365) 34,9%

T o tal (  3 929 241) (  6 049 786) (  2 120 545) 54,0%

D escrição 31/ 12/ 2019 31/ 12/ 2020
Variação  20/ 19
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Gráfico 26. Número de horas extraordinárias realizadas por mês no ano de 2020 e sua comparação 

com o período homólogo 

 

 O acréscimo referente a dias de férias não gozados (1,2 M€), na sequência da impossibilidade de 

gozo de férias, por decisão ministerial e para dar resposta à pandemia (recorde-se que Matosinhos 

foi dos concelhos mais afetados quer na primeira, quer na segunda vaga, e que o HPH deu 

resposta igualmente aos concelhos da Póvoa de varzim e de Vila do Conde, concelhos bastante 

afetados, em especial nos últimos cinco meses de 2020. Para além deste facto, há ainda a 

destacar o facto de os profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde poderem ter direito a 

dias de férias adicionais ao abrigo de dois normativos distintos:  

o Artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 101-B/2020, de 3 de dezembro (devido a tempo de serviço 

prestado durante o primeiro estado de emergência).  

o Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 99/2020, de 22 de novembro (devido a períodos de férias 

que tenham sido desmarcados no ano de 2020 por força da necessidade de resposta à 

pandemia de Covid19).  

A redução registada em Outros abonos variáveis (- 484 mil euros), deve-se ao facto de a produção adicional 

(cirurgia e MCDT) ter igualmente ficado suspensa a partir de 14/03 e até início de junho. No entanto, a partir 

do mês de julho, a ULSM recuperou atividade suspensa, em parte recorrendo a este mecanismo, e ao 

abrigo do regulamento de incentivo à recuperação de atividade, definido centralmente, o que levou à 

majoração do custo com produção adicional. 
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13.4 Rendimentos 

 

O total de rendimentos apresenta um acréscimo de 6,4 M€ o qual resulta, essencialmente, do reforço por 

parte da Tutela do valor do financiamento para 2020 em 6,7 M€ face ao valor capitacional do ano de 2019. 

Com efeito, em 27/02/2020 a ARS Norte comunicou à ULSM o valor da capitação para 2020, 135.524.381€: 

 Capitação sem incentivos nem internos: 120.025.151€ 

 Incentivos Institucionais: 13.552.438 €,  

 Internato médico (1º e 2º ano): 1.946.792€. 

 

Quadro 52. Rendimentos 

 

 

 
Impostos, contribuições e taxas 
 
Esta rubrica compreende, maioritariamente, os rendimentos obtidos com as taxas moderadoras cobradas 

pelos serviços de saúde prestados, totalizando no período em análise cerca de 1,3 M€, representando uma 

redução de 1,7 M€ face a igual período de 2019: 

Quadro 53. Taxas moderadoras 

 

 

Conforme já referido em ponto próprio deste relatório, o Plano de Contingência da ULSM (pandemia COVID 

19), contemplava a suspensão da atividade programada, nomeadamente consultas, cirurgias e 

procedimentos de diagnóstico e terapêutica, a partir de 16/03, facto que tem naturalmente impacto na 

redução de taxas moderadoras cobradas, pelo que a redução apresentada acomoda também a retoma da 

atividade programada que incide sobretudo sobre atividade não sujeita ao pagamento de taxas 

moderadoras (consultas referenciadas pelos cuidados primários, cirurgias, …) Destaca-se que esta redução 

Var. abso luta Var %

Impostos, contribuições e taxas  3 022 348  1 278 483 ( 1 743 865) -57,7%

Vendas   2 166    103 (  2 062) -95,2%

Prestações de serviços e concessões  129 117 603  137 107 506  7 989 903 6,2%

Transferências e subsídios correntes obtidos   460 428   963 712   503 284 109,3%

Reversões   219 982   49 814 (  170 168) -77,4%

Outros rendimentos  2 658 598  2 486 842 (  171 756) -6,5%

Juros, dividendos e outros rendimentos similares   1 463    0 (  1 463) -100,0%

T o tal  135 482 587  141 886 460  6 403 873 4,7%

D escrição 31/ 12/ 2019 31/ 12/ 2020
Variação  20/ 19

Var. abso luta Var %

Consultas  1 171 491   339 550 (  831 941) -71,0%

Urgência/SAP   263 386   96 221 (  167 164) -63,5%

M eios complementares diagnóst. e terapêutica   953 399   341 296 (  612 103) -64,2%

Outros   633 501   500 762 (  132 739) -21,0%

T o tal  3 021 777  1 277 829 (  1 743 948) -57,7%

D escrição 31/ 12/ 2019 31/ 12/ 2020
Variação  20/ 19
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foi-se acentuando ao longo do ano em resultado do disposto do artigo 273.º, da Lei n.º 2/2020, de 31 de 

março, o qual estabelece a dispensa da cobrança de taxas moderadoras nos Cuidados de Saúde Primários. 

 

 

Prestações de serviços e concessões 
 

Nesta rubrica destacam-se os Serviços específicos do setor da saúde: 

 

Quadro 54. Serviços específicos do setor da saúde 

 

 

Quadro 55. SNS - SERVIÇO NAC. SAÚDE (Contrato Programa EPE) 

 

 

O financiamento da ULSM baseia-se num valor per capita, atribuído por cada residente no concelho de 

Matosinhos. O documento “Termos de Referência para contratualização de cuidados de saúde no SNS 

para 2020”, estabeleceu que a ULSM receberia no exercício económico e 2020 o valor de financiamento 

de 133.577.589€, acrescido de 1.946.792€ destinado à formação de internos, perfazendo um total de 

135.524.381,00€.  

 

Contudo, o montante de 133.084.942€ registado na rubrica SNS - SERVIÇO NAC. SAÚDE (Contrato 

Programa EPE), não reflete os rendimentos provenientes do estipulado em sede de contrato programa e 

corrigido pelas penalizações apuradas pela ULSM a esse mesmo contrato mas sim, as orientações da 

ACSS veiculadas em 24/02/2021 via e-mail e que estabeleciam o seguinte: 

 

“Dando continuidade à metodologia que vem sendo seguida com o objetivo de mitigar/eliminar divergências 

de conciliação que afetem a Conta Consolidada do Ministério da Saúde na área dos Contratos-Programa e 

no sentido de dar cumprimento a recomendações do Tribunal de Contas, vem a ACSS remeter a V. Exa., 

em anexo, a informação “Síntese Contrato-Programa 2020” que reflete a atividade económica e o 

movimento financeiro relativo ao exercício de 2020. 

A referida informação contém indicação quanto aos registos contabilísticos a efetuar pela vossa entidade 

por forma a assegurar a sua consistência com os da ACSS, de acordo com a Circular Normativa n.º 

6/2019/ACSS, de 21 de março de 2019. 

Var. abso luta Var %

SNS - SERVIÇO NAC. SAÚDE (Contrato Programa EPE)  126 996 260  133 084 942  6 088 683 4,8%

Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS)   728 886   209 389 (  519 497) -71,3%

Outras entidades responsáveis  1 392 458  2 031 912   639 454 45,9%

T o tal  129 117 603  135 326 243  6 208 640 4,8%

D escrição 31/ 12/ 2019 31/ 12/ 2020
Variação  20/ 19

Var. abso luta Var %

Incentivos Institucionais  12 681 010  13 552 438   871 428 6,9%

Valor capitacional (ULS)  112 531 284  117 624 648  5 093 364 4,5%

Internos  1 783 966  1 907 856   123 890 6,9%

T o tal  126 996 260  133 084 942  6 088 683 4,8%

D escrição 31/ 12/ 2019 31/ 12/ 2020
Variação  20/ 19
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Mais se informa que os ajustamentos agora realizados não prejudicarão os acertos a efetuar aquando do 

encerramento do Contrato-Programa de 2020, o qual deverá ser efetuado quando a ACSS emitir o respetivo 

ofício de fecho, data em que devem emitir o documento (fatura ou nota de crédito) pela diferença apurada 

e comunicada nesse ofício.” 

 

 

 

Quadro 56. Transferências e subsídios correntes obtidos 

 

 

 

Quadro 57. Outros rendimentos 

 

Foram registados nesta rubrica essencialmente os ganhos inerentes ao valor acrescentado das atividades 

que não fazem parte dos objetivos principais da ULSM. Os rendimentos suplementares foram os que mais 

se destacaram, nomeadamente as receitas com arrendamento de espaços e aluguer de equipamento; os 

reembolsos de produtos farmacêuticos; os ensaios clínicos e os atos e serviços das Autoridades de Saúde. 

Destaca-se, em 2020, a redução de recebimentos referentes a arrendamento de espaços, no âmbito das 

medidas de apoio a arrendatários definidas pelo Governo criadas a partir de março de 2020, na sequência 

da pandemia de Covid-19. 

Var. abso luta Var %

Transferências correntes   124 213   111 595 (  12 618) -10,2%

Subsídios correntes   336 215   852 117   515 902 153,4%

T o tal   460 428   963 712   503 284 109,3%

D escrição 31/ 12/ 2019 31/ 12/ 2020
Variação  20/ 19

Var. abso luta Var %

Rendimentos suplementares  2 040 998  1 755 618 (  285 380) -14,0%

Ganhos em inventários   69 080   225 061   155 981 225,8%

Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros    421    0 (   421) -100,0%

Rendimentos em investimentos não financeiros   20 370   4 634 (  15 736) -77,3%

Outros   466 602   432 337 (  34 265) -7,3%

T o tal  2 658 598  2 417 649 (   240 948) -9,1%

D escrição 31/ 12/ 2019 31/ 12/ 2020
Variação  20/ 19
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13.5 Grau de cumprimento dos objetivos de sustentabilidade económico-

financeira 

 

 As orientações específicas de gestão são as previstas no Contrato Programa 2017-2019, celebrado entre 

a ULSM e o Ministério da Saúde. Os objetivos de gestão e as respetivas metas constam do mesmo Contrato 

Programa e respetivo Acordo Modificativo assinado em 2020, nomeadamente no que diz respeito à 

prestação de serviços e cuidados de saúde, em termos de produção contratada e respetiva remuneração, 

incentivos institucionais atribuídos em função do cumprimento dos objetivos de qualidade e eficiência e 

orçamento económico-financeiro.  

 

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

programa encontra-se indexado ao cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência e sustentabilidade 

económico-financeira. Estes objetivos estão divididos da seguinte forma: 

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

de saúde primários; 

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

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

e urgências evitáveis; 

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

 

O Conselho de Administração da ULSM empreendeu todos os esforços possíveis e que dependem da sua 

gestão diária, para atingir as metas previstas nesta área da sustentabilidade económico-financeira, no 

entanto, as metas negociadas com a Tutela estão a ser objeto de redefinição / negociação considerando a 

atual pandemia COVID-19 e todos os constrangimentos e condicionalismos decorrentes da mesma. 
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13.6 Contabilidade Orçamental 

 

A. DEMONSTRAÇÕES PREVISIONAIS 

 

Segundo a Instrução n.º1/2019 do Tribunal de Contas, referente às das entidades sujeitas à jurisdição e 

aos poderes de controlo do Tribunal de Contas, até à plena entrada em vigor da Lei de Enquadramento 

Orçamental as entidades sujeitas à aplicação do SNC-AP não estão obrigadas a entregar as demonstrações 

orçamentais previsionais previstas na NCP 26. 

 

 

B. DEMONSTRAÇÕES DE RELATO 

 

1. DEMONSTRAÇÕES DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL (DDORC) 

 
RECEITA 

 

 
 
 
 
  

euro

RP RG EU EMPR FA TOTAL

Saldo de Gerência Anterior 797 956 - - - 254 815 1 052 771 

Operações Orçamentais (1) 797 956 - - - - 797 956 

Operações de Tesouraria (A) - - - - 254 815 254 815 

Receita Corrente 146 295 306 - 1 316 781 - - 147 612 088 

R3 Taxas, multas e outras penalidades 1 248 587 - - - - 1 248 587 

R5 Transferências e subsídios correntes 206 941 - 1 231 905 - - 1 438 846 

R5.1 Transferências Correntes 206 941 - 1 231 905 - - 1 438 846 

R5.1.1 Administrações Públicas 201 316 - - - - 201 316 

R5.1.1.2 Administração Central - Outras Entidades 108 465 - - - - 108 465 

R5.1.1.3 Segurança Social 92 851 - - - - 92 851 

R5.1.2 Exterior - EU - - 1 231 905 - - 1 231 905 

R5.1.3 Outras 5 625 - - - - 5 625 

R6 Venda de Bens e Serviços 144 416 129 - 84 876 - - 144 501 005 

R7 Outras receitas correntes 423 649 - - - - 423 649

Receita de Capital 615 910 - - - - 615 910

R9 Transferências e Subsídios de Capital 615 910 - - - - 615 910

R9.1 Transferências de Capital 615 910 - - - - 615 910

R9.1.1 Administrações Públicas 100 000 - - - - 100 000

R9.1.1.5 Administração Local 100 000 - - - - 100 000 

R9.1.3 Outras 515 910 - - - - 515 910

R11 Reposição não abatida aos pagamentos 2 877 197 - - - - 2 877 197

Receita Efectiva (2) 149 788 413 - 1 316 781 - - 151 105 194 

Receita não Efectiva (3) - 13 063 872 - - - 13 063 872 

R13 Receita com passivos f inanceiros - 13 063 872 - - - 13 063 872 

Soma (4)=(1)+(2)+(3) 150 841 184 13 063 872 1 316 781 - - 165 221 837 

Operações de Tesouraria (B) - - - - 265 767 265 767 

Contabilista Certif icado

RUBRICA Descrição
FONTES DE FINANCIAMENTO
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DESPESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RP RG EU EMPR FA TOTAL

Despesa Corrente 145 463 996 13 063 872 384 304 - - 158 912 172 

D1 Despesas com o pessoal 92 698 656 - - - - 92 718 027 

D1.1 Remunerações certas e permanentes 63 437 282 - - - - 63 437 282 

D1.2 Abonos variáveis ou eventuais 11 524 386 - 19 371 - - 11 543 757 

D1.3 Segurança Social 17 736 988 - - - - 17 736 988 

D2 Aquisição de bens e serviços 52 076 285 13 063 872 364 933 - - 65 505 089 

D3 Juros e outros encargos 181 421 - - - - 181 421 

D5 Outras despesas correntes 507 635 - - - - 507 635 

Despesa de Capital 4 326 434 - 585 284 - - 4 911 719 

D6 Aquisição de bens de capital 4 326 434 - 585 284 - - 4 911 719 

Despesa Efectiva (5) 149 790 430 13 063 872 969 588 - - 163 823 890 

Despesa não Efectiva (6) - - - - - -

Soma (7)=(5)+(6) 149 790 430 13 063 872 969 588 - - 163 823 890 

Operações de Tesouraria (C) - - - - 218 431 218 431 

Saldo para a Gerência Seguinte 1 050 754 - 347 193 - 47 337 1 445 284 

Operações Orçamentais (8)=(4)-(7) 1 050 754 - 347 193 - - 1 397 947 

Operações de Tesouraria (D)=(A)+(B)- ( C) - - - - 47 337 47 337 

Saldo Global (2)-(5) (2 017) (13 063 872) 347 193 - - (12 718 696)

Despesa Primária 149 609 009 13 063 872 969 588 - - 163 642 469 

Saldo Corrente 831 311 (13 063 872) 932 477 - - (11 300 084)

Saldo Capital (3 710 525) - (585 284) - - (4 295 809)

Saldo Primário 179 404 (13 063 872) 347 193 - - (12 537 275)

Receita Total (1)+(2)+(3) 150 841 184 13 063 872 1 316 781 - - 165 221 837 

Despesa Total ((5)+(6) 149 790 430 13 063 872 969 588 - - 163 823 890 

Contabilista Certif icado

RUBRICA Descrição
FONTES DE FINANCIAMENTO
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2. DEMONSTRAÇÕES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA (DODES) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

euro

Periodos 

anteriores

Periodo 

corrente
Total

Periodos 

anteriores

Periodo 

corrente

Despesa Corrente 26 774 226 160 378 243 - 201 223 727 185 826 625 24 973 723 133 938 449 158 912 172 - 26 914 454 16 84 

D1 Despesas com o pessoal 1 133 419 93 448 491 - 94 073 615 94 066 572 1 121 500 91 596 527 92 718 027 - 1 348 546 1 98 

D1.1 Remunerações certas e permanentes 927 291 63 772 234 - 64 454 288 64 447 346 927 116 62 510 166 63 437 282 - 1 010 064 1 98 

D1.2 Abonos variáveis ou eventuais 160 103 11 906 392 - 11 848 958 11 848 948 160 103 11 383 654 11 543 757 - 305 191 1 96 

D1.3 Segurança Social 46 025 17 769 865 - 17 770 370 17 770 279 34 281 17 702 707 17 736 988 - 33 291 0 100 

D2 Aquisição de bens e serviços 25 603 971 65 281 017 - 106 257 441 90 883 560 23 816 812 41 688 277 65 505 089 - 25 378 471 36 64 

D3 Juros e outros encargos 1 070 - - 181 421 181 421 - 181 421 181 421 - - n.d n.d

D5 Outras despesas correntes 35 766 1 648 736 - 711 250 695 072 35 411 472 224 507 635 - 187 437 2 29 

Despesa de Capital 418 080 4 534 594 - 6 373 898 6 001 714 417 904 4 493 814 4 911 719 - 1 089 995 9 99 

D6 Aquisição de bens de capital 418 080 4 534 594 - 6 373 898 6 001 714 417 904 4 493 814 4 911 719 - 1 089 995 9 99 

Total 27 192 305 164 912 837 - 207 597 625 191 828 339 25 391 627 138 432 263 163 823 890 - 28 004 448 15 84

CompromissosRUBRICA Descrição

Despesas 

por pagar de 

periodos 

anteriores

Dotações 

corrigidas

Cativos/ 

Descativos
Obrigações

Despesas pagas liquidas de reposições Compromissos 

a transitar 

Obrigações 

por pagar

Grau de execução 

orçamental

euro

Emitidos Pagos
Periodos 

anteriores

Periodo 

corrente
Total

Periodos 

anteriores 

Periodo 

corrente 

Receita Corrente 150 958 135 25 731 616 145 996 375 4 226 005 147 615 195 3 202 3 108 2 595 237 145 016 850 147 612 088 19 908 582 10 564 

R3 Taxas, multas e outras penalidades 1 450 778 254 961 1 205 307 3 922 1 251 019 2 432 2 432 236 286 1 012 302 1 248 587 207 758 93 397 

R5 Transferências e subsídios correntes 4 396 213 3 187 103 576 742 10 389 1 438 846 - - 1 213 685 225 161 1 438 846 2 333 293 38 7 

R5.1 Transferências Correntes 4 396 213 3 187 103 576 742 10 389 1 438 846 - - 1 213 685 225 161 1 438 846 37 365 38 7 

R5.1.1 Administrações Públicas 142 611 11 087 208 948 36 201 316 - - 11 051 190 265 201 316 18 683 100 1 716 

R5.1.1.2 Administração Central - Outras Entidades 126 100 11 087 116 097 36 108 465 - - 11 051 97 415 108 465 18 683 100 879 

R5.1.1.3 Segurança Social 16 511 - 92 851 - 92 851 - - - 92 851 92 851 - n.d. n.d

R5.1.2 Exterior - EU 4 253 602 3 176 016 362 170 10 353 1 231 905 - - 1 202 634 29 271 1 231 905 2 295 927 38 1 

R5.1.3 Outras - - 5 625 - 5 625 - - - 5 625 5 625 - n.d. n.d

R6 Venda de Bens e Serviços 142 363 952 22 114 709 143 866 817 4 199 811 144 501 681 770 676 1 052 178 143 448 827 144 501 005 17 280 709 5 649 

R7 Outras receitas correntes 2 747 192 174 844 347 509 11 882 423 649 - - 93 089 330 560 423 649 86 822 53 189 

Receita de Capital 13 954 702 - 16 697 812 - 16 556 979 - - - 16 556 979 16 556 979 140 833 n.d. n.d

R9 Transferências e Subsídios de Capital 890 830 - 615 910 - 615 910 - - - 615 910 615 910 - n.d. n.d

R9.1 Transferências de Capital 890 830 - 615 910 - 615 910 - - - 615 910 615 910 - n.d. n.d

R9.1.1 Administrações Públicas 100 000 - 100 000 - 100 000 - - - 100 000 100 000 - n.d. n.d

R9.1.1.5 Administração Local 100 000 - 100 000 - 100 000 - - - 100 000 100 000 - n.d. n.d

R9.1.3 Outras 790 830 - 515 910 - 515 910 - - - 515 910 515 910 - n.d. n.d

R11 Reposição não abatida aos pagamentos - - 3 018 030 - 2 877 197 - - - 2 877 197 2 877 197 140 833 n.d. n.d

R13 Receita com passivos f inanceiros 13 063 872 - 13 063 872 - 13 063 872 - - - 13 063 872 13 063 872 - n.d. n.d

Total 164 912 837 25 731 616 162 694 187 4 226 005 164 172 174 3 202 3 108 2 595 237 161 573 829 164 169 066 20 049 415 10 628

Contabilista Certif icado

Receitas 

cobradas 

brutas

Reembolsos e restituições Receitas cobradas liquidas
Receitas por 

cobrar no 

final do 

periodo

Grau de execução 

orçamentalLiquidações 

anuladas
RUBRICA Descrição

Previsões 

Corrigidas

Receitas por 

cobrar de 

periodos 

anteriores

Receitas 

liquidadas
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3. DEMONSTRAÇÕES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE RECEITA (DOREC) 

 

 

 

 

 

 

euro

Emitidos Pagos
Periodos 

anteriores

Periodo 

corrente
Total

Periodos 

anteriores 

Periodo 

corrente 

Receita Corrente 150 958 135 25 731 616 145 996 375 4 226 005 147 615 195 3 202 3 108 2 595 237 145 016 850 147 612 088 19 908 582 10 564 

R3 Taxas, multas e outras penalidades 1 450 778 254 961 1 205 307 3 922 1 251 019 2 432 2 432 236 286 1 012 302 1 248 587 207 758 93 397 

R5 Transferências e subsídios correntes 4 396 213 3 187 103 576 742 10 389 1 438 846 - - 1 213 685 225 161 1 438 846 2 333 293 38 7 

R5.1 Transferências Correntes 4 396 213 3 187 103 576 742 10 389 1 438 846 - - 1 213 685 225 161 1 438 846 37 365 38 7 

R5.1.1 Administrações Públicas 142 611 11 087 208 948 36 201 316 - - 11 051 190 265 201 316 18 683 100 1 716 

R5.1.1.2 Administração Central - Outras Entidades 126 100 11 087 116 097 36 108 465 - - 11 051 97 415 108 465 18 683 100 879 

R5.1.1.3 Segurança Social 16 511 - 92 851 - 92 851 - - - 92 851 92 851 - n.d. n.d

R5.1.2 Exterior - EU 4 253 602 3 176 016 362 170 10 353 1 231 905 - - 1 202 634 29 271 1 231 905 2 295 927 38 1 

R5.1.3 Outras - - 5 625 - 5 625 - - - 5 625 5 625 - n.d. n.d

R6 Venda de Bens e Serviços 142 363 952 22 114 709 143 866 817 4 199 811 144 501 681 770 676 1 052 178 143 448 827 144 501 005 17 280 709 5 649 

R7 Outras receitas correntes 2 747 192 174 844 347 509 11 882 423 649 - - 93 089 330 560 423 649 86 822 53 189 

Receita de Capital 13 954 702 - 16 697 812 - 16 556 979 - - - 16 556 979 16 556 979 140 833 n.d. n.d

R9 Transferências e Subsídios de Capital 890 830 - 615 910 - 615 910 - - - 615 910 615 910 - n.d. n.d

R9.1 Transferências de Capital 890 830 - 615 910 - 615 910 - - - 615 910 615 910 - n.d. n.d

R9.1.1 Administrações Públicas 100 000 - 100 000 - 100 000 - - - 100 000 100 000 - n.d. n.d

R9.1.1.5 Administração Local 100 000 - 100 000 - 100 000 - - - 100 000 100 000 - n.d. n.d

R9.1.3 Outras 790 830 - 515 910 - 515 910 - - - 515 910 515 910 - n.d. n.d

R11 Reposição não abatida aos pagamentos - - 3 018 030 - 2 877 197 - - - 2 877 197 2 877 197 140 833 n.d. n.d

R13 Receita com passivos f inanceiros 13 063 872 - 13 063 872 - 13 063 872 - - - 13 063 872 13 063 872 - n.d. n.d

Total 164 912 837 25 731 616 162 694 187 4 226 005 164 172 174 3 202 3 108 2 595 237 161 573 829 164 169 066 20 049 415 10 628

Contabilista Certif icado

Receitas 

cobradas 

brutas

Reembolsos e restituições Receitas cobradas liquidas
Receitas por 

cobrar no 

final do 

periodo

Grau de execução 

orçamentalLiquidações 

anuladas
RUBRICA Descrição

Previsões 

Corrigidas

Receitas por 

cobrar de 

periodos 

anteriores

Receitas 

liquidadas
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4. EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

 

1 Baterias de Água P/ UTAN 07 A 17 955 - 01/01/2020 31/12/2020 17 955 - 17 955 - 17 955 17 955 100 100

2 Cadeira de observação de doente 07 A 10 781 - 01/01/2020 31/12/2020 10 781 - 10 781 - 10 781 10 781 100 100

3 Cama Articulada Elétrica 07 A 103 320 - 01/01/2020 31/12/2020 103 320 - 103 320 - 103 320 103 320 100 100

4 Cardiotocografos 07 A 39 754 - 01/01/2020 31/12/2020 39 754 - 39 754 - 39 754 39 754 100 100

5 Carros de Distribuição + Palamenta Diversa 07 A 212 357 - 01/01/2020 31/12/2020 212 357 - 212 357 - 212 357 212 357 100 100

6 Ecógrafos 07 A 52 890 - 01/01/2020 31/12/2020 52 890 - 52 890 - 52 890 52 890 100 100

7 Empreitada do Acesso Pedonal + Balcão de Atendimento do Centro Diagnóstico Pneumológico 07 E 51 354 - 01/01/2020 31/12/2020 51 354 - 51 354 - 51 354 51 354 100 100

8 Empreitada para fornecimento e montagem de sistema de distribuição de gases medicinais 07 E 122 094 - 01/01/2020 31/12/2020 122 094 - 122 094 - 122 094 122 094 100 100

9 Empreitada Saúde Juvenil 07 E 149 466 - 01/01/2020 31/12/2020 149 466 - 149 466 - 149 466 149 466 100 100

10 Empreitada SMI 2 07 E 790 634 - 01/01/2020 31/12/2020 790 634 - 790 634 - 790 634 790 634 100 100

11 Equipamentos de ar condicionado 07 A 75 105 - 01/01/2020 31/12/2020 75 105 - 75 105 - 75 105 75 105 100 100

12 Equipamentos Informáticos 07 A 258 498 - 01/01/2020 31/12/2020 258 498 - 258 498 - 258 498 258 498 100 100

13 Frigorif icos para farmacos 07 A 7 767 - 01/01/2020 31/12/2020 7 767 - 7 767 - 7 767 7 767 100 100

14 Instalação de AVAC Quartos Ala O 07 A 32 736 - 01/01/2020 31/12/2020 32 736 - 32 736 - 32 736 32 736 100 100

15 Instalação Porta Vidro com Controlos Acesso Ala O 07 E 4 143 - 01/01/2020 31/12/2020 4 143 - 4 143 - 4 143 4 143 100 100

16 Instrumental Cirurgico 07 A 1 024 928 - 01/01/2020 31/12/2020 1 024 928 - 1 024 928 - 1 024 928 1 024 928 100 100

17 Licença HCIS 07 A 4 893 - 01/01/2020 31/12/2020 4 893 - 4 893 - 4 893 4 893 100 100

18 Licença Softw are CCTV 07 A 9 247 - 01/01/2020 31/12/2020 9 247 - 9 247 - 9 247 9 247 100 100

19 Mobiliário  hospitalar 07 A 71 784 - 01/01/2020 31/12/2020 71 784 - 71 784 - 71 784 71 784 100 100

20 Mobiliário de escritório 07 A 39 257 - 01/01/2020 31/12/2020 39 257 - 39 257 - 39 257 39 257 100 100

21 Monitores desfibrilhador bifasico 07 A 12 054 - 01/01/2020 31/12/2020 12 054 - 12 054 - 12 054 12 054 100 100

22 Obra Dep. Saúde Mental 07 E 53 884 - 01/01/2020 31/12/2020 53 884 - 53 884 - 53 884 53 884 100 100

23 Obra do acesso pedonal 07 E 5 830 - 01/01/2020 31/12/2020 5 830 - 5 830 - 5 830 5 830 100 100

24 Obra Gravidas de Risco 07 E 15 457 - 01/01/2020 31/12/2020 15 457 - 15 457 - 15 457 15 457 100 100

25 Obra substituição registos Corta-Fogo 07 E 6 494 - 01/01/2020 31/12/2020 6 494 - 6 494 - 6 494 6 494 100 100

26 Oftalmoscópio portátil 07 A 982 - 01/01/2020 31/12/2020 982 - 982 - 982 982 100 100

27 Outros Equipamentos 07 A 565 272 - 01/01/2020 31/12/2020 565 272 - 565 272 - 565 272 565 272 100 100

28 Pendentes c/ calha técnica e diversas ligações 07 A 113 232 - 01/01/2020 31/12/2020 113 232 - 113 232 - 113 232 113 232 100 100

29 Projeto Arquitetura USF 07 E 47 048 - 01/01/2020 31/12/2020 47 048 - 47 048 - 47 048 47 048 100 100

30 Renovação de ar e pressão negativa 07 A 147 895 - 01/01/2020 31/12/2020 147 895 - 147 895 - 147 895 147 895 100 100

31 Sistema Automático de Deteção de Febre 07 A 14 364 - 01/01/2020 31/12/2020 14 364 - 14 364 - 14 364 14 364 100 100

32 Sistema B-Anesthesic - Gestão e Registos Peri-anestésicos 07 A 123 000 - 01/01/2020 31/12/2020 123 000 - 123 000 - 123 000 123 000 100 100

33 Sistema Controlo Acesso Parque Estacionamento Funcionários 07 A 27 470 - 01/01/2020 31/12/2020 27 470 - 27 470 - 27 470 27 470 100 100

34 Sistema de Pânico 07 A 17 344 - 01/01/2020 31/12/2020 17 344 - 17 344 - 17 344 17 344 100 100

35 Sistema de Rega 07 A 8 697 - 01/01/2020 31/12/2020 8 697 - 8 697 - 8 697 8 697 100 100

36 Sistema de Teledermatologia 07 A 29 028 - 01/01/2020 31/12/2020 29 028 - 29 028 - 29 028 29 028 100 100

37 Sistema de Tratamento de AQS 07 A 20 787 - 01/01/2020 31/12/2020 20 787 - 20 787 - 20 787 20 787 100 100

38 Sistema para Chamada de Enfermeiro 07 A 39 266 - 01/01/2020 31/12/2020 39 266 - 39 266 - 39 266 39 266 100 100

39 Sistema Radiologia Digital + Ecográfos 07 A 293 478 - 01/01/2020 31/12/2020 293 478 - 293 478 - 293 478 293 478 100 100

40 Sistema S@TIS - Sistema Rastreio Dispositivos Médicos 07 A 16 009 - 01/01/2020 31/12/2020 16 009 - 16 009 - 16 009 16 009 100 100

41 Softw are de Integração Clinidata_Sinave 07 A 5 289 - 01/01/2020 31/12/2020 5 289 - 5 289 - 5 289 5 289 100 100

42 Softw are de Reconhecimento de Voz Nuance SpeechMagic 07 A 4 059 - 01/01/2020 31/12/2020 4 059 - 4 059 - 4 059 4 059 100 100

43 Softw are Fotofinder 07 A 9 840 - 01/01/2020 31/12/2020 9 840 - 9 840 - 9 840 9 840 100 100

44 Solução de Gestão Documental, Workflow  e Gestão de Reuniões 07 A 15 261 - 01/01/2020 31/12/2020 15 261 - 15 261 - 15 261 15 261 100 100

45 Solução de Partograma Digital 07 A 9 840 - 01/01/2020 31/12/2020 9 840 - 9 840 - 9 840 9 840 100 100

46 Solução Hiperconvergente HPE Simplivity 380 GEN 10 07 A 43 735 - 01/01/2020 31/12/2020 43 735 - 43 735 - 43 735 43 735 100 100

47 Sonda Transesofágica 07 A 29 520 - 01/01/2020 31/12/2020 29 520 - 29 520 - 29 520 29 520 100 100

48 SQL Server Enterprise 07 A 32 890 - 01/01/2020 31/12/2020 32 890 - 32 890 - 32 890 32 890 100 100

49 Termómetros 07 A 80 - 01/01/2020 31/12/2020 80 - 80 - 80 80 100 100

50 Upgrade versão maxpro/paperless 07 A 6 116 - 01/01/2020 31/12/2020 6 116 - 6 116 - 6 116 6 116 100 100

51 Vacuometros 07 A 2 721 - 01/01/2020 31/12/2020 2 721 - 2 721 - 2 721 2 721 100 100

52 Ventiladores + Humidif icadores 07 A 115 814 - 01/01/2020 31/12/2020 115 814 - 115 814 - 115 814 115 814 100 100

- 4 911 719 - - 4 911 719 - 4 911 719 - 4 911 719 4 911 719 100 100

Fonte de Financiamento

Objetivo

Número 

do 

projeto

Designação do projeto
Rúbrica 

orçamental

Forma de 

realização RG RP EU EMPR Inicio

Datas Montante Previsto Montante executado Nivel de 

execução 

financeira 

anual (%)    

Nivel de 

execução 

financeira 

global (%)    

TotalFim 2020
Anos 

seguintes
Total

Anos 

anteriores
2020
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Anexo às Demonstrações Orçamentais 

 

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida pelo Sistema de Normalização 

Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), segundo a NCP 26 – Contabilidade e relato 

orçamental. 

Os montantes encontram-se expressos em Euro (€). 

 

1. Alterações orçamentais de despesa 

As alterações orçamentais de despesa efetuadas no exercício de 2020 foram: 

 

 

2. Alterações orçamentais de receita 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, as alterações orçamentais de receita, foi como 

segue: 

 

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. E de acordo com os referidos despachos, a entrada de capital foi relevada na 

execução orçamental através de uma alteração orçamental por crédito especial, na rubrica de receita 

12.07.03 e fonte de financiamento 721. 

 

Em cumprimento o despacho n.º 1579/2020 (Dotação Centralizada) foi reforçado o adiantamento ao 

Contrato-Programa no valor de 9.220.204 €, por se tratar de montante recebido acima da dotação inscrita 

Inscrições / 

reforços 

Diminuições / 

anulações

Créditos 

especiais 

D1 Despesas com o pessoal 84 789 799 872 589 (872 589) 8 658 692 93 448 491 

D1.1 Remunerações certas e permanentes P/M 58 759 301 854 982 (854 982) 5 012 933 63 772 234 

D1.2 Abonos variáveis ou eventuais P 10 555 025 - - 1 351 367 11 906 392 

D1.3 Segurança Social P/M 15 475 473 17 608 (17 608) 2 294 392 17 769 865 

D2 Aquisição de bens e serviços P/M 51 670 632 547 434 (1 002 317) 14 065 268 65 281 017 

D5 Outras despesas correntes P 1 648 313 423 (0) - 1 648 736 

D6 Aquisição de bens de capital P/M 1 794 536 692 936 (238 475) 2 285 597 4 534 594 

139 903 280 2 113 382 (2 113 382) 25 009 557 164 912 837

RUBRICA Tipo

Despesa

Observações Dotações 

iniciais

Alterações orçamentais
Dotações 

corrigidas

Descrição

Inscrições / 

reforços

Diminuições / 

anulações

Créditos 

especiais

R3 Taxas, multas e outras penalidades P 3 043 213 7 565 (1 600 000) - 1 450 778 

R5 Transferências e Subsídios Correntes 4 360 330 462 - 35 421 4 396 213 

R5.1 Transferências correntes 4 360 330 462 - 35 421 4 396 213 

R5.1.1 Administrações Públicas 126 100 462 - 16 049 142 611 

R5.1.1.2 Administração Central - Outras Entidades 126 100 - - - 126 100 

R5.1.1.3 Segurança Social P/M - 462 - 16 049 16 511 

R5.1.2 Exterior - EU M 4 234 230 - - 19 372 4 253 602 

R6 Venda de Bens e Serviços P/M 132 499 737 517 (1 452 736) 11 316 434 142 363 952 

R7 Outras receitas correntes P - 2 747 192 - - 2 747 192 

R9 Transferências e Subsídios de Capital - 297 000 - 593 830 890 830 

R9.1 Transferências de Capital - 297 000 - 593 830 890 830 

R9.1.1 Administrações Públicas - - - 100 000 100 000 

R9.1.1.5 Administração Local M - - - 100 000 100 000 

R9.1.3 Outras P - 297 000 - - 790 830 

R13 Receita com passivos f inanceiros M - - - 13 063 872 13 063 872 

139 903 280 3 052 736 (3 052 736) 25 009 557 164 912 837

RUBRICA Tipo

Receita

ObservaçõesPrevisões 

iniciais

Alterações orçamentais
Previsões 

corrigidas

Descrição
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em orçamento. Essa alteração orçamental foi registada por crédito especial, na rubrica de receita 07.02.05 

e fonte de financiamento 511. 

Na sequência do despacho de S. E. o Senhor Secretário de Estado da Saúde, de dia 16 de dezembro, e 

do despacho n.º 1609/2020 de S. E. a Senhora Secretária de Estado do Orçamento, de 17 dezembro, a 

ULSM recebeu 404 463 € para o pagamento do prémio aos profissionais de saúde, de acordo com o 

disposto no artigo 42.º-A, da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua atual redação. A receita rececionada 

foi registada na medida 095 e na fonte de financiamento 511 através de crédito especial. 

 

No âmbito do Programa de Financiamento Centralizado para a Aquisição de Equipamento de Cuidados 

Intensivos necessários à resposta no âmbito da pandemia Covid-19, nos termos da CN N. 2 / 2020/ ACSS 

de 18/03/2020 e no âmbito do Programa de Financiamento Centralizado para reforço da resposta de 

medicina intensiva no âmbito da pandemia COVID-19 - INFRAESTRUTURAS, nos termos da Circular 

Normativa n.º 9/2020, de 21 de agosto, a ULSM recebeu 1.691.767 €. Essa alteração orçamental foi 

registada por crédito especial, na rubrica de receita 07.02.99 e fonte de financiamento 511. 

No decorrer do ano de 2020, associado a um fluxo de verbas rececionadas pela ULSM, não previstas em 

orçamento, bem como a sua associação em despesas relacionadas com o atual contexto de pandemia, foi 

concretizado uma alteração orçamental por crédito especial e da competência do conselho diretivo da 

ULSM no âmbito da gestão flexível, no valor de 629.251 €. 

 

 

3. Alterações ao plano plurianual de investimentos 

Informação não disponível para efeitos de relato 

 

 

4. Operações de Tesouraria 

 

 

5. Contratação administrativa 

5.1. Situação dos contratos 

Informação não disponível para efeitos de relato 

 

5.2.Adjudicação por tipo de contrato 

Informação não disponível para efeitos de relato 

 

 

 

 

Código das contas Designação Saldo inicial Recebimentos Pagamentos Saldo final

07.1.3 / 07.2.3 Constituição e reforço / devolução de cauções e garantias 39 034 37 049 (8 082) 68 000 

07.1.9 / 07.2.9 Outras receitas / despesas de operações tesouraria 215 781 228 719 (210 349) 234 152 

Total 254 815 265 767 (218 431) 302 152 
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6. Transferências e subsídios 

6.2. Transferências e subsídios recebidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de receita
Disposições 

legais
Finalidade

Entidade 

Financiadora

Receita 

prevista

Receita 

recebida

Receita 

prevista e não 

recebida

Devolução de 

transferências 

/subsidios ocorrida no 

exercicio

Observação

Transferências correntes

060101 - Públicas - 5 625 - -

060307 - Serviços e fundos autónomos - 108 465 - -

060601 - Sistema de solidariedade e segurança social - 91 380 - -

060604 - Outras transferências - 1 470 - -

060901 - União Europeia - Instituições - 1 231 905 - -

Total Transferências correntes - 1 438 846 - -

Transferências capital

100501 - Continente - 100 000 - -

100801 - Famílias - 515 910 - -

Total Transferências capital - 615 910 - -

Total Subsidios
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13.7 Contabilidade de Gestão 

 

Enquanto entidade pública reclassificada a ULSM adotou no ano de 2018 o referencial contabilístico SNC-

AP na sequência da publicação do Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro. 

Conforme estipula o artigo 6º deste mesmo Decreto-Lei, “O SNC-AP permite o cumprimento de objetivos 

de gestão, análise, de controlo e de informação (…).” Entre as várias alíneas elencadas neste artigo, existe 

uma que se destaca pela pertinência deste subcapítulo (13.6 Contabilidade de Gestão): “g) Proporciona 

informação útil para efeitos de tomada de decisões de gestão.”  

É exatamente esta alínea que vai ao encontro do parágrafo nº 4 da NCP 27: “A contabilidade de gestão 

destina-se a produzir informação relevante e analítica sobre custos, e sempre que se justifique, sobre 

rendimentos e resultados, para satisfazer uma variedade de necessidades de informação dos gestores e 

dirigentes públicos na tomada de decisões, (…)” 

O parágrafo nº 5 do mesmo número continua a destacar a pertinência da contabilidade de gestão, também 

no que respeita a “(…) satisfazer as necessidades dos utilizadores externos promovendo assim a 

responsabilização pela prestação de contas e os propósitos do relato orçamental, financeiro e de gestão de 

finalidade geral.” 

O parágrafo 5.1 da NCP 27 elege o Sistema ABC (activity-based costing), como o sistema mais adequado 

a realidades da administração pública que prestam serviços a utentes (como a saúde), para além de 

minimizar distorções na imputação de gastos indiretos, permite avaliar a eficiência e a relação custo eficácia 

das atividades e confere maior fiabilidade ao relato financeiro das entidades públicas. 

Desde há vários anos que a ULSM produz contabilidade de gestão em conformidade com o Plano da 

Contabilidade Analítica dos Hospitais (3ª edição, janeiro 2007), com algumas adaptações que foram sendo 

introduzidas por parte da ACSS, IP na tentativa de adaptar o Plano à realidade de uma Unidade Local de 

Saúde. 

Considerando a entrada em vigor do SNC-AP e concretamente no que respeita à NCP-27, reiteramos o 

nosso entendimento de que devem ser emitidas orientações às entidades do SNS por parte da Tutela no 

sentido de homogeneizar critérios para tratamento da Contabilidade de Gestão, desde logo para garantir o 

tão desejado “(…) benchmarking com outras entidades do mesmo setor de atividade, comparando os custos 

unitários dos indutores de custo, permitindo uma análise comparativa com as melhores práticas.”, ((v), do 

parágrafo 26 da NCP 27).  

Face o exposto é igualmente nossa opinião que o PCAH deve ser urgentemente atualizado atendendo ao 

novo paradigma decorrente da alteração do referencial contabilístico e também pelo facto de a Norma em 

questão recomendar a utilização do Sistema ABC, o qual tem sido defendido em vários estudos como o 

método mais adequado a adotar por parte de entidades da saúde, considerando que este método permite 

melhor gerir os recursos afetos a estas entidades, permitindo igualmente, uma convergência entre decisões 

clínicas, financeiras e de gestão. 

Finalmente, é de referir que da atualização do Plano e da emissão e homogeneização das orientações para 

tratamento da contabilidade de gestão, depende igualmente a adaptação dos sistemas informáticos 

atualmente existentes. 

Da informação obtida da contabilidade de gestão da ULSM não é ainda possível divulgar todos os 

indicadores em conformidade com o preconizado nos parágrafos 34 e 36 da NCP 27, bem como, com o 

ponto 5.3.2 do capítulo 4 do Manual de Implementação do SNC-AP (versão 2, Comissão de Normalização 

Contabilística). Encontra-se já em curso uma revisão dos procedimentos adotados no âmbito da preparação 
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desta informação, de forma a melhorar o suporte à tomada de decisão, e acompanhamento da sua 

execução, bem como o acolhimento das orientações acima referidas. 

 

Indicadores Obtidos: 

 

 

 Internamento 

 

 

 Ambulatório 

 

 
 

 

 ACES 

 

 

 

 

 

 

 

* Custo médio = Custo total da linha de atividade = € / unidade

Total de unidades de medida

Custos Médio

dez/20

Especialidades Médicas   2 450,79 € 
Especialidades Cirurgicas   3 202,55 € 
Obstetricia / Ginecologia   3 184,18 € 
Medicina da Criança e do Adolescente   5 578,96 € 
Unidades de Cuidados Intensivos   7 765,38 € 
Especialidades Médicas      264,78 € 
Especialidades Cirurgicas      483,35 € 
Obstetricia / Ginecologia      924,99 € 

Medicina da Criança e do Adolescente      868,27 € 

Unidades de Cuidados Intensivos   1 232,45 € 

Linha de Produção Agrupamento

Internamento - Doentes

Internamento - Diária

Custos Médio

dez/20

Hospital de Dia - Sessões Total Hospital de Dia      533,67 € 

Consulta Externa Total Consulta Externa      146,70 € 

Urgência Total Urgência      350,94 € 

Cirurgia Ambulatório Total Cirurgia Ambulatório      411,98 € 

Linha de Produção Agrupamento

Custos Médio

dez/20

Unidades de Saúde Familiar (USF)        49,42 € 

Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP)        54,69 € 

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC)        33,34 € 

Serviço de Atendimento a Situações Urgentes (SASU)        18,71 € 

Linha de Produção Agrupamento

A.C.E.S.
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 Linhas de produção de apoio clínico 

 

 Linhas de produção de serviços de apoio geral 

  

Custos Médio

dez/20

Anatomia Patológica         4,03 € 

Patologia Clínica         3,15 € 

Imagiologia         3,79 € 

Anestesiologia Anestesiologia         9,55 € 

Bloco Operatório Bloco Operatório   1 665,07 € 

Dietética / Nutrição        64,96 € 

Esterilização         0,28 € 

Psicologia      137,18 € 

Serviço Social        90,02 € 

Serviço de Alimentação e Dietética         1,28 € 

Serviço de Tratamento de Roupa         3,10 € 

Serviço de Viaturas         2,21 € 

Serviço de Recolha e Tratamento de Lixo         3,72 € 

M.C.D.T.

Linha de Produção Agrupamento

Outros Serviços de Apoio Clínico

Serviços de Apoio Geral

Custos Médio

dez/20

Serviço de Alimentação e Dietética         1,28 € 

Serviço de Tratamento de Roupa         3,11 € 

Serviço de Viaturas         2,21 € 

Serviço de Recolha e Tratamento de Lixo         3,72 € 

Serviços de Apoio Geral

Linha de Produção Agrupamento
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14. Divulgação do cumprimento das obrigações legais  

 

 

1. Objetivos de gestão 

1. a) 

 

Os objetivos de Gestão da ULSM são firmados com a Tutela por via de Contratos Programas. 

Os mesmos traduzem os princípios que estiveram na base na definição da estratégia da ULSM, obrigando-

se o Conselho de Administração que a representa a adotar uma gestão criteriosa e de sustentabilidade 

económico-financeira, nomeadamente: 

a) Cumprir a missão e objetivos, de forma eficiente, na vertente económica, financeira, social e 

ambiental, pautando-se por parâmetros exigentes de qualidade, pelos princípios de 

responsabilidade social, do desenvolvimento sustentável, de serviço público e de satisfação das 

necessidades da população da sua área de influência;  

b) Cumprir a carteira de serviços constante do Plano Estratégico;  

c) Estabelecer metas de aumento da eficiência, pautando-se por uma filosofia da gestão empresarial 

a todos os níveis de gestão;  

d) Disponibilizar, nos prazos e termos fixados na lei, a informação pertinente;  

e) Utilizar as tecnologias de informação que forem mais adequadas para a prestação tempestiva de 

informação, garantindo a transparência de processos e o cumprimento dos normativos 

contabilísticos; 

f) Promover e premiar as boas práticas na utilização de recursos. 

 

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

programa encontra-se indexado ao cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência e sustentabilidade 

económico-financeira. Estes objetivos estão divididos da seguinte forma: 

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

de saúde primários; 

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

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

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

e urgências evitáveis. 

 

O Contrato-programa, firmado com a Tutela em 15 de julho de 2020, foi objeto de monitorização por parte 

da ULSM, no entanto, e devido aos impactos significativos que a pandemia teve na atividade assistencial 

concretizada em 2020, as metas negociadas com a Tutela estão a ser objeto de redefinição / negociação 

considerando a atual pandemia COVID-19 e todos os constrangimentos e condicionalismos decorrentes da 

mesma, pelo que consideramos prudente não apresentar os resultados inerentes à concretização das 

metas contratadas, até porque os montantes que viessem a ser apurados não teriam reflexo nas contas da 

ULSM, uma vez que, à semelhança do que aconteceu nos 3 últimos exercícios económicos, a ACSS 

informou a ULSM quanto ao procedimento a adotar para efeitos de avaliação do IDG e bem assim de 

encerramento de contas.  
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Assim, as referidas orientações de 24/02/2021 referem que: 

 “Dando continuidade à metodologia que vem sendo seguida com o objetivo de mitigar/eliminar divergências 

de conciliação que afetem a Conta Consolidada do Ministério da Saúde na área dos Contratos-Programa e 

no sentido de dar cumprimento a recomendações do Tribunal de Contas, vem a ACSS remeter a V. Exa., 

em anexo, a informação “Síntese Contrato-Programa 2020” que reflete a atividade económica e o 

movimento financeiro relativo ao exercício de 2020. 

A referida informação contém indicação quanto aos registos contabilísticos a efetuar pela vossa entidade 

por forma a assegurar a sua consistência com os da ACSS, de acordo com a Circular Normativa n.º 

6/2019/ACSS, de 21 de março de 2019. 

Mais se informa que os ajustamentos agora realizados não prejudicarão os acertos a efetuar aquando do 

encerramento do Contrato-Programa de 2020, o qual deverá ser efetuado quando a ACSS emitir o respetivo 

ofício de fecho, data em que devem emitir o documento (fatura ou nota de crédito) pela diferença apurada 

e comunicada nesse ofício.” 

 

Anexo referido no e-mail: 

 

 

Face o anteriormente exposto, facilmente se alcança que, por um lado, não é possível ainda aferir um 

resultado por parte da Tutela do IDG para o ano de 2020 e, por outro lado, depreende-se que não dependerá 

do mesmo o reconhecimento dos incentivos/penalizações a refletir contabilisticamente nas demonstrações 

financeiras da ULSM para o exercício económico findo. 

Assim, em reunião de Conselho de Administração de 31/03/2021 foi deliberado reconhecer 

contabilisticamente os ajustamentos impostos pela ACSS com base no e-mail que nos foi remetido por esta 

entidade em 24/02/2021. 
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1.b) 

 

Na elaboração do Plano de Atividades e Orçamento 2020-2021, foram tidos em consideração as 

orientações presentes no Despacho Conjunto das Finanças e Saúde de 06/12/2018, publicado no site da 

UTAM, bem como os “Termos de Referência para contratualização de cuidados de saúde no SNS para 

2020”, emitido pela ACSS. 

 

De referir que, no que respeita aos FSE, o desvio de 7,8% face à meta prevista prende-se sobretudo com 

o reconhecimento de gastos associados à resposta à pandemia Covid-19. 

 

No que respeita aos gastos com o pessoal, o desvio face à meta foi de 1,6%, sendo que as medidas centrais 

adotadas durante o ano de 2020 em matéria de políticas remuneratórias e que não se encontravam 

previstas no orçamento para aquele ano, justificam aquele desvio: 

 Contratações (COVID-19): 2.586.854,16 € 

 Horas extras, decorrentes da necessidade de assegurar o funcionamento da instituição nos dias de 

tolerância decretados pelo Governo, nos meses de abril e novembro e nos termos da respetiva 

legislação: 647.466,37 € 

 Prémio aos Profissionais de Saúde nos termos do previsto no Decreto-Lei n.º 101-B/2020, de 3 de 

dezembro: 409.572,63 € 

 Contratos emprego inserção (COVID-19): 39.607,73 € 

 

Destacamos que, face à análise das metas prevista no PAO de 2020, no que respeita aos gastos com 

deslocações e alojamento, verifica-se uma diminuição, face ao valor previsional (5.938) e ao efetivamente 

realizado (4.106). Relativamente às ajudas e (G c/ Pessoal) verifica-se uma redução, de cera de 4.500,00 

face ao expectável para 2020 (9.208). 

 

Sobre o acréscimo de 3,9% verificado no número total de RH (Órgãos Sociais + Cargos Diretivos 

+Trabalhadores), justifica-se, essencialmente, pela contratação de novos profissionais para fazer face ao 

contexto pandémico vivido em 2020. 

 

Em termos de investimentos previstos exclusivamente para o ano de 2020, o Plano de Investimentos (PI) 

previa um montante global de 5,7 M e a taxa de execução em 2020 rondou os 32% e, tal facto, deveu-se 

essencialmente à priorização de investimentos para dar resposta à situação pandémica e foram realizados 

outros investimentos que não haviam sido previstos pelo mesmo motivo. 

 

 

 



RELATÓRIO & CONTAS 2020 

 
 

  

ULSM, EPE 
 

R&C 2020 155 

 

 

 

 

∆ Absol. Var. % ∆ Absol. Var. % 

(0)  EB IT D A -23 249 369,00 € -16 864 344,00 € -10 011 909,98 € -17 537 362,00 € -13 237 459,02 € 132% -6 385 025,00 € 37,9%

(1)  C M VM C 38 359 839,00 € 35 710 466,87 € 31 864 820,14 € 31 470 844,00 € 6 495 018,86 € 20% 2 649 372,13 € 7,4%

(2)  F SE 30 110 282,00 € 27 941 630,01 € 29 026 291,03 € 28 414 095,00 € 1 083 990,97 € 4% 2 168 651,99 € 7,8%

(3)  Gasto s co m o  pesso al co rrigido s do s encargo s i) , ii)  e  iii) 94 719 744,00 € 93 190 006,68 € 82 895 489,23 € 78 577 735,00 € 11 824 254,77 € 14% 1 529 737,32 € 1,6%

    (3 .i)  Indemnizaçõ es pagas po r rescisão 1 523,20 € 2 095,11 € 161,36 € 27 531,04 € 1 361,84 € 844% -571,91 € -27,3%

    (3 .ii)  Valo rizaçõ es remunerató rias 1 893 682,53 € 201 047,30 € 1 873 101,64 € 0,00 € 20 580,89 € 1% 1 692 635,23 € 841,9%

    (3 .iii)  Impacto  da aplicação  do s IR C T 0,00 € 0,00 € 1 238 532,00 € 69 830,83 € -1 238 532,00 € -100% 0,00 € s.s

(4)  Gasto s Operacio nais a )  = (1)+(2)+(3) 163 189 865,00 € 156 842 103,56 € 143 786 600,40 € 138 462 674,00 € 19 403 264,60 € 13% 6 347 761,44 € 4,0%

(5)  Vo lume de negó cio s (VN ) b ) 138 387 092,00 € 138 405 475,82 € 132 142 116,51 € 119 265 939,69 € 6 244 975,49 € 5% -18 383,82 € 0,0%

(6)  P eso  do s Gasto s/ VN  = (4) / (5) 117,9% 113,3% 108,8% 116,1% 1,8 p.p. 167,9% 4,6 p.p. -

( ii)  Gasto s co m D eslo caçõ es e A lo jamento  (F SE) 4 106,29 € 5 937,58 € 11 798,00 € 3 937,98 € -7 691,71 € -65% -1 831,29 € -30,8%

(iii)  Gasto s co m A judas de custo  (G c/  P esso al) 4 700,62 € 9 208,33 € 9 208,33 € 10 935,48 € -4 507,71 € -49% -4 507,71 € -49,0%

(iv)  Gasto s asso ciado s à fro ta auto mó vel c )

109 817,95 € 125 917,32 € 129 383,79 € 149 275,70 € -19 565,84 € -15% -16 099,37 € -12,8%

        T o tal = ( i)  + ( ii)  + ( iii)  + ( iv) 118 624,86 € 141 063,23 € 150 390,12 € 164 149,16 € -31 765,26 € -21% -22 438,37 € -16%

N úmero  T o tal de R H  (OS+C D +T rabalhado res)                     2  668                       2  568                       2  396                       2  440   272 11,4% 100 3,9%

N .º Órgão s So ciais (OS) *                            4                               4                               4                              10   0 0,0% 0 0,0%

N .º C argo s de D ireção  (C D )                          32                            27                            27                            33   5 18,5% 5 18,5%

N .º T rabalhado res (sem OS e sem C D )                     2  632                       2  537                       2  365                       2  397   267 11,3% 95 3,7%

N .º T rabalhado res/ N .º C D                       82,3                         94,0                         87,6                         72,6   9,613636364 0,109753988 -11,71296296 -12,5%

N .º de viaturas 39                         39                         39                         39                         0 0,0% 0 0,0%

* Inclui Fiscal Único até 2017; a partir de 2018, inclui ROC e elementos do Conselho Fiscal

2020/ 2019
2020 Exec./ 2020 Orç (P A O 

2020-2021)

a) Para aferir o grau de cumprimento das medidas de redução de gastos operacionais (CMCMC + FSE + Gastos com pessoal) não são considerados os gastos com as indemnizações por rescisão, da aplicação do disposto no artigo 21º da Lei 

Nº. 42/2016, de 28 de dezembro e das valorizações remuneratórias nos termos do disposto da LOE 2019.

b) O volume de negócios é corrigido dos subsídios à exploração e das indemnizações compensatórias.

c) Os gastos com as viaturas deverão incluir: rendas/amortizações, inspeções, seguros, portagens, combustíveis, manutenção, reparação, pneumáticos, taxas e impostos.

2019 Exec.
2020 Orç (P A O 

2020-2021)
P R C 2020 Exec. 2018 Exec.
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1. c) 

Grau de execução do orçamento carregado no SIGO/SOE 

 

o Grau de execução orçamental da Receita: Receitas cobradas líquidas / Previsões corrigidas  - 100% 
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Grau de execução orçamental da Despesa: Despesas pagas líquidas / Dotações corrigidas  - 99% 
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2. Gestão de Risco Financeiro 

A ULS de Matosinhos, não detém qualquer tipo de empréstimo financeiro, estando a contratação deste tipo 

de instrumentos financeiros dependente da aprovação da tutela. Em conformidade com o Despacho 101/09 

de 30 de janeiro da SETF, a ULSM enquanto Entidade Pública Não Financeira (EPNF), observa os 

seguintes princípios no âmbito da Gestão do Risco Financeiro: 

 Na condução da sua política financeira, a ULSM privilegia a utilização de recursos próprios, 

inclusivamente na seleção de projetos de investimento anuais e plurianuais, após aferida a 

viabilidade económica e social destes. 

 Em casos aplicáveis, no recurso a capitais alheios, a ULSM financia-se por meio de subsídios 

concedidos pelo Estado. 

 Com referência a 31.12.2020, a ULSM não dispunha de instrumentos de gestão de cobertura de 

riscos, nem dispunha igualmente de passivo remunerado. 

 

3. Do cumprimento dos limites de crescimento do endividamento, nos termos definidos no 

n.º 1 do artigo 60.º da Lei nº 2/2020, de 31 de março (Lei do OE para 2020) 

 

A ULS de Matosinhos, não detém qualquer tipo de empréstimo financeiro, estando a contratação deste tipo 

de instrumentos financeiros dependente da aprovação da tutela. No que respeita ao reforço dos Capitais 

Permanentes, recorde-se o realizado em 2009, resultante do Despacho n.º 22453/2009 publicado no Diário 

da República – 2.ª série – N.º 197 de 12 de outubro de 2009, dos Ministérios das Finanças e da 

Administração Pública e da Saúde, conforme o previsto na Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, tendo 

sido reforçado o capital social no montante de 3.924.419 euros, passando este a ter o valor de 33.854.419 

euros, representado por 2.993 ações com o valor nominal de 11.311,20 euros. O reforço do Capital Social 

foi realizado em 17 de setembro de 2009. Em 29 de dezembro de 2017 a ULSM foi incluída nos aumentos 

de capital do setor da saúde, por via do Despacho nº 1265/17 de Sua Exa. o Senhor Secretário de Estado 

do Tesouro, cabendo à ULSM uma subscrição no montante de 16.345.581€, pelo que o capital social da 

ULSM é agora de 50.200.000€. Este montante foi realizado em 05 de janeiro de 2018. 

 

 

4. Prazo Médio de Pagamento e Arrears 

 

Em 31.12.2020, o prazo médio de pagamentos (ponderado), era superior ao de 31.12.2019 em 30 dias, não 

obstante o valor recebido da Tutela, no montante de 13.063.872 €, através dos despachos conjuntos de 03 

de março e de 30 de dezembro, para cobertura de prejuízos transitados com aplicação exclusiva ao 

pagamento de dívida vencida à data dos referidos despachos, o mesmo foi insuficiente para diminuir o PMP 

face ao ano transato. 

 

Quadro 58. Evolução PMP 2020/2019 

 

Nota: Em conformidade com encerramento de contas de 2020. Difere do reporte realizado para a Tutela em 11/01/2021 considerando 

que, nesta data, ainda não se encontrava encerrado contabilisticamente o exercício económico de 2020. 

 

 

Valor %

168,49 138,77 29,72 21,4%

PMP (prazo em dias) ponderado

VARIAÇÃO 2020/2019
2020 2019
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Arrears a 31.12.2020 

 

A desagregação dos arrears a 31.12.2020, incluindo fornecedores externos, do SNS ou restantes entidades 

do Estado, é a seguinte:  

 

Quadro 59. Arrears a 31.12.2020 

 
Nota: Em conformidade com encerramento de contas de 2020. Difere do reporte realizado para a Tutela em 11/01/2021 considerando 

que, nesta data, ainda não se encontrava encerrado contabilisticamente o exercício económico de 2020. 

 

Publicação das dívidas: http://www.ulsm.min-saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/  

 

 

5. Aprovação de contas e recomendações do Acionista 

As últimas contas aprovadas respeitam ao ano de 2012. 

 

 

6. Das remunerações, designadamente: 

 

No ano de 2020, foram aplicadas as seguintes medidas no que respeita às remunerações a auferir por: 

 

• Conselho de Administração: 

- Não foram atribuídos ao Conselho de Administração quaisquer prémios de gestão; 

- Foram levantadas aos elementos dos órgãos de gestão as reduções remuneratórias previstas na Lei n.º 

12-A/2010, de 30 de junho (de acordo com o faseamento definido na LOE 2018 e 2019); 

- Os gestores públicos da ULSM não se encontram abrangidos pelo previsto na cláusula travão do EGP, foi 

feito o seu levantamento conforme determinado no Decreto-Lei de Execução Orçamental (faseamento 

definido na LOE 2018 e 2019). 

 

• Restantes trabalhadores:  

- Não se verificaram situações de valorização remuneratória ao longo do ano 2020. Verificou-se sim, ao 

longo do ano, a aplicação do disposto na LOE relativa às progressões na carreira no âmbito da aplicação 

do SIADAP e as progressões decorrentes desses mesmos normativos, ocorridas com base em anos 

anteriores. 

 

• Fiscalização:  

- Foram levantadas aos elementos dos órgãos de fiscalização as reduções remuneratórias previstas na Lei 

n.º 12-A/2010, de 30 de junho (de acordo com o faseamento definido na LOE 2018 e 2019). 

 

 

 

 

0-90 dias 90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias > 360 dias

Aq. de bens e serviços 484 512 37 640 21 651 1 037 24 993

Aq. de capital 14 577 528 2 053 620 1 518 747 968 934 2 941 407

Total 15 062 040 2 091 259 1 540 397 969 971 2 966 400

Dívidas vencidas
Valor (€)

Valor das dívidas vencidas de acordo com o art. 1º DL 65-A/2011 

(€)

http://www.ulsm.min-saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/
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7. Aplicação do disposto nos artigos 32º e 33º do Estatuto do Gestor Público 

De acordo com o estipulado no artigo 32.º do Estatuto do Gestor Público, conforme republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, não há lugar à utilização de cartões de crédito e outros 

instrumentos de pagamento por parte dos gestores públicos da ULS de Matosinhos, que tenham por objeto 

a realização de despesas ao serviço da empresa, bem como não se verificam reembolsos de quaisquer 

despesas que caiam no âmbito do conceito de despesas de representação pessoal, aos gestores públicos 

da ULSM. 

O Conselho de Administração abdicou da utilização pessoal de viatura da ULSM.  

Não existem despesas de combustível, portagens ou outras associadas a divulgar. 

Também o Senhor Presidente do Conselho de Administração, Professor Doutor António Taveira Gomes, 

abdicou da utilização de telemóvel atribuído pela ULSM. 

 

Quadro 60. Despesas associadas a comunicações móveis 

 
(Nota: Valores com IVA incluído) 

 

 

 

8. Aplicação do disposto no nº2 do artigo 16º do RJSPE e do artigo 11º do EGP, que proíbe 

a realização de despesas não documentadas ou confidenciais  

 

Em conformidade com a legislação em vigor. 

 

 

9. Elaboração e divulgação de relatório sobre remunerações pagas a mulheres e homens, 

conforme determina o nº 2 da RCM nº 18/2014, de 7 de março 

 

Para dar resposta aos objetivos previstos nos Planos Nacionais para a Igualdade e às determinações 

do Conselho de Ministros, foi elaborado o Plano para a Igualdade de Género, o qual pretende ser uma 

referência para a sedimentação da perspetiva de género nos vários domínios dos serviços da ULSM a nível 

da gestão de recursos humanos, da divulgação de informação e aplicação das boas práticas tendentes a 

dar continuidade à igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres. 

Plafond Mensal 

Definido
Valor Anual Observações

António Taveira Gomes                                -   €                      -   € recusou

Ana Cristina Gotelib Costa Veloso                           86,10 €               344,40 € Atribuido em 16-09-2020

Maria Beatriz da Silva Duarte Vieira Borges                           49,20 €               590,40 € 

Teresa Cristina Vaz Fernandes                           49,20 €               344,40 € Cancelado em Agosto 2020

Catarina de Aguiar Diogo                           86,10 €               344,40 € Atribuido em 16-09-2020

Carlos Manuel Amorim da Mouta                           86,10 €            1 033,20 € 

Maria Margarida Leitão Filipe                           86,10 €               602,70 € Cancelado em Agosto 2020

Renato Joaquim Rocha Barros                           86,10 €               344,40 € Atribuido em 16-09-2020

           3 603,90 € 

Membro do CA

(Nome)

Gastos com Comunicações (€)

http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsm/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Plano-para-a-igualdade-2017-2019.pdf
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Os direitos fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa e em normas 

internacionais, nomeadamente da União Europeia, foram o ponto de partida para uma nova postura em 

relação à igualdade de género. 

A Resolução do Conselho de Ministros 19/2012, de 8 de março, principia por expressar a importância da 

igualdade de género, quando no seu preâmbulo aponta “a presença equilibrada de mulheres e de homens 

nos postos de decisão, política e económica, é reconhecida como um requisito da democracia e como um 

contributo para a própria sustentabilidade do desenvolvimento, gerando um melhor aproveitamento das 

qualificações e competências quer de mulheres, quer de homens”, e consigna também que “o sector 

empresarial representa uma parte importante da vida económica nacional, tendo o bom governo das 

empresas um valor económico e social fundamental, quer para as próprias empresas, quer para a economia 

em que se inserem.” 

O ponto número 1, da mesma Resolução, determina “a obrigatoriedade de adoção, em todas as entidades 

do sector empresarial do Estado, dos planos para a igualdade previstos na Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 70/2008, de 22 de abril, tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e de 

oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar as discriminações e a facilitar a conciliação da vida 

pessoal, familiar e profissional.” 

Para dar resposta aos objetivos previstos nos Planos Nacionais para a Igualdade e às determinações do 

Conselho de Ministros, explanadas nas Resoluções do Conselho de Ministros nº 49/2007, de 28 de março 

e nº 70/2008, de 22 de abril, a ULSM, E.P.E. elaborou o Plano para a Igualdade da ULSM, (publicado no 

sítio da ULSM em http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/ULSM_Plano-

igualdade_06-2018.pdf), que constitui uma referência para a integração e sedimentação da perspetiva de 

género nos vários domínios dos serviços de saúde da instituição a nível da gestão de recursos humanos, 

da divulgação de informação em saúde e aplicação das boas práticas tendentes a alcançar uma efetiva 

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

permitir a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. 

As boas práticas alcançadas no universo da ULSM, e apresentadas no plano, visam demonstrar a 

importância do bem-estar e motivação profissional e familiar dos seus colaboradores e colaboradoras, 

contribuindo também para a valorização da imagem dos serviços, concretamente: 

 Tem na sua missão, referências específicas à igualdade de género e à não discriminação entre 

mulheres e homens. A valorização dos profissionais e das profissionais é feita com base no mérito, 

com o foco na igualdade de oportunidades para homens e mulheres. Os princípios estão 

salvaguardados no Código de Conduta Ética; 

 A seleção e o recrutamento assentam no princípio da igualdade e não descriminação em função 

do género, assim como o cumprimento de legislação quanto ao anúncio de ofertas de emprego e 

à manutenção de informação tratada por género; 

 No âmbito da formação contínua assegura a ambos os sexos acesso igual à formação, 

incentivando a frequência de processos de aprendizagem ao longo da vida e permitindo a 

interrupção na carreira para formação aos seus trabalhadores e trabalhadoras; 

 Na gestão de carreiras e remunerações contempla a igualdade e a não descriminação entre 

mulheres e homens na sua política de remunerações, promoções e processos de ascensão na 

carreira, designadamente é assegurada a igualdade de remuneração por trabalho de valor igual, 

http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/ULSM_Plano-igualdade_06-2018.pdf
http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/ULSM_Plano-igualdade_06-2018.pdf
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a existência de critérios claros de promoção e progressão que garantam a igualdade de acesso a 

categorias ou níveis hierárquicos mais elevados para mulheres e homens; 

 Privilegia o diálogo com os trabalhadores e as trabalhadoras sobre a igualdade de género e a não 

discriminação entre mulheres e homens aceitando e incentivando a apresentação de sugestões 

nesse domínio e na conciliação da vida profissional, familiar e pessoal; 

 Possui normas escritas que garantem o respeito pela dignidade de mulheres e homens, assim 

como procedimentos específicos para reparação de danos no caso de alguma violação do mesmo. 

Até à data não se verificou nenhum caso de queixa formal de discriminação em função do sexo; 

 Permite modalidades flexíveis de trabalho, adaptação do tempo semanal de trabalho e possibilita 

o trabalho a tempo parcial, uma vez que estas constituem um dos indicadores mais importantes 

de conciliação da vida profissional, familiar e pessoal. Tem também em consideração a marcação 

de horários rotativos e as necessidades dos trabalhadores e trabalhadoras; 

 No âmbito dos benefícios diretos a trabalhadores, trabalhadoras e suas famílias concede 

benefícios diretos que contribuem para a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal e para 

o bem-estar de quem trabalha na instituição;  

 Reconhece de igual modo o exercício de direitos parentais e a assistência à família dos 

trabalhadores e trabalhadoras e incentiva os homens ao gozo do período de licença voluntaria de 

uso exclusivo do pai; 

 Relativamente à comunicação interna e externa possui procedimentos em matéria de igualdade 

de género, no que diz respeito aos conteúdos comunicacionais transmitidos interna e 

externamente, bem como à existência de tratamento de dados estatísticos e de outra informação. 

Atualmente, a ULSM incorpora formalmente nas suas boas práticas e políticas de gestão medidas 

impulsionadoras de oportunidades e facilitadoras da conciliação da vida profissional e familiar dos seus 

colaboradores e colaboradoras, referindo um leque de princípios e práticas que favorecem o equilíbrio entre 

os géneros. Contribuir para a sua concretização é uma missão que exige o envolvimento e participação de 

todos colaboradores e colaboradoras da ULSM mediante a adoção das boas práticas transversais e 

específicas, contribuindo para que, neste domínio, as práticas desta Unidade de Saúde constituam uma 

referência. 

Para a avaliar a situação da ULSM em matéria de igualdade de género, em matéria de políticas e práticas 

de igualdade de género foi usado o questionário, designado por autodiagnóstico, proposto no guião para a 

implementação de Planos de Igualdade na Administração Pública Central.  

O questionário abrange os seguintes domínios fundamentais da gestão organizacional: 

 Planeamento estratégico; 

 Gestão de recursos humanos;  

 Comunicação interna e externa;  

 Áreas de intervenção setorial. 

A pontuação obtida no autodiagnóstico totalizou 81 pontos, correspondendo em termos qualitativos a uma 

avaliação de Bom, significando que, a ULSM já toma iniciativas que vão para além do que está legislado 

sobre a igualdade de género e conciliação entre trabalho e vida familiar, resultando da assunção de um 

conjunto de políticas e práticas de gestão direcionadas para a promoção da Igualdade de Género e já criou 

bases para a implementação sustentada da Igualdade de Género como um dos vetores centrais da sua 

cultura. 
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A partir dos resultados do autodiagnóstico a ULSM procedeu à identificação das áreas a melhorar ou de 

reforço das boas práticas já existentes em matéria de políticas de igualdade de género e de conciliação 

entre vida profissional, familiar e pessoal, destacando-se nomeadamente: 

 Tornar os objetivos de planeamento estratégico da ULSM que visam a promoção da igualdade 

entre mulheres e homens explicitamente visíveis; 

 Identificação explícita de afetação de recursos financeiros para a implementação de políticas de 

igualdade de género; 

 Elaboração de estudos que permitam aferir o impacto, em homens e mulheres, das políticas e 

ações desenvolvidas enquanto instrumentos de apoio à tomada de decisão; 

 Divulgar os recursos existentes na área geográfica da ULSM e/ou dos trabalhadores e 

trabalhadoras que facilitem a conciliação trabalho-família (ex.: creches/serviço de amas, 

instituições para pessoas idosas). 

 

 

10. Relatório anual sobre a prevenção da corrupção 

 

De acordo com o preconizado na recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, de 1 de junho 

de 2009 as entidades gestoras de dinheiros, valores ou património públicos, seja qual for a sua natureza, 

devem elaborar planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas.  

Em cumprimento da referida recomendação a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE elaborou o 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-

content/uploads/sites/16/2018/02/Plano-prevencao-de-riscos-2019.pdf).  

Tendo em consideração a recomendação nº 5/2012 do Conselho de Prevenção da Corrupção, a gestão 

dos riscos inerentes aos conflitos de interesses foi integrada no PGRCIC, embora nos planos dos anos 

anteriores parte desses riscos já estivessem identificados e previstas medidas para a sua mitigação. 

Em janeiro de 2015 o CPC elencou várias recomendações para a área da contratação pública, 

recomendações essas que já estavam contempladas no PGRCIC. 

A recomendação de 1 de julho de 2015 do CPC vem alargar o âmbito do plano por forma a incluir de modo 

exaustivo os riscos de gestão, incluindo os riscos de corrupção – Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, 

incluindo os Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRG). 

O PPRG identifica os riscos gestão, incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas, bem como, os 

controlos implementados e/ou a implementar que mitiguem (previnam) os riscos, minimizando a 

probabilidade de ocorrência e o impacto que tais eventos possam ter na prossecução dos objetivos 

institucionais. 

Em 2018 foram identificadas como áreas de maior risco: a contratação pública, os recursos humanos, os 

sistemas de informação, financeira e os conflitos de interesses. Para essas áreas foi efetuado o 

levantamento dos riscos, bem como os controlos implementados. O risco inerente foi graduado em função 

da probabilidade de ocorrência e impacto.   

http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Plano-prevencao-de-riscos-2019.pdf
http://www.ulsm.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Plano-prevencao-de-riscos-2019.pdf
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A recomendação de 2 de outubro de 2019 do CPC veio reforçar a necessidade da prevenção de riscos de 

corrupção na contratação pública, motivo que conduziu ao reforço do alerta para alguns riscos identificados 

e respetivas medidas de prevenção e mitigação na ULSM. 

A recomendação de 8 de janeiro de 2020 do CPC, sobre gestão de conflitos de interesses no setor público, 

manteve os pressupostos da recomendação n.º 5/2012, revisitando-a à luz das mais recentes alterações 

legislativas e introduzindo o conceito das duplas portas giratórias. 

Tendo presente a dinâmica da ULSM, anualmente os responsáveis são convidados a refletir sobre os riscos 

e controlos das suas áreas por forma a aferirem da sua pertinência/eficácia e fazerem as atualizações que 

entendam adequadas.  

Os Estatutos da ULSM definem a orgânica ao nível dos órgãos sociais e comissões diversas, e as respetivas 

competências, bem como algumas obrigações ao nível de avaliação, controlo e prestação de contas. 

Internamente, a ULSM é regida pelo Regulamento Interno. De forma geral, esse regulamento, para além 

de explicitar qual a Visão e Missão da ULSM, descreve a orgânica e define as responsabilidades de cada 

unidade, regras gerais de gestão de recursos e de funcionamento. 

A ULSM tem um Auditor Interno desde 2003, a quem compete a avaliação dos processos de controlo interno 

e de gestão de riscos, nos domínios contabilístico, financeiro, operacional, informático e de recursos 

humanos, contribuindo para o seu aperfeiçoamento contínuo. Compete ainda ao Auditor Interno: 

a) Fornecer ao Conselho de Administração análises e recomendações sobre as atividades revistas para 

melhoria do funcionamento dos serviços; 

b) Receber as comunicações de irregularidades sobre a organização e funcionamento da ULSM, 

apresentadas pelos demais órgãos estatutários, trabalhadores, colaboradores, utentes e cidadãos em geral; 

c) Elaborar o plano anual de auditoria interna; 

d) Elaborar anualmente um relatório sobre a atividade desenvolvida, em que se refiram os controlos 

efetuados, as anomalias detetadas e as medidas corretivas a adotar; 

e) Elaborar o plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas e os respetivos relatórios anuais 

de execução. 

 

A ULSM tem vários mecanismos implementados que permitem prevenir o risco de corrupção e infrações 

conexas, dos quais destacamos:  

 Código de Conduta Ética; 

 Código de Conduta do Gestor Público; 

 Procedimentos administrativos e contabilísticos; 

 Certificação pelo referencial normativo ISO 9001:2015; 

 Regulamento Interno; 

 Segregação de funções; 

 Formação contínua dos recursos humanos; 

 Política de conflitos de interesses; 

 Comunicação de irregularidades. 
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11. Contratação pública 

A ULSM aplica as normas de contratação pública vigentes em cada momento adaptando os seus 

procedimento às mesmas sempre que necessário. O procedimento a adotar é definido tendo em conta o 

valor do contrato e/ou os critérios materiais aplicáveis. Não foram celebrados contratos de valor superior a 

5.000.000€. Foram remetidos a Tribunal de Contas todos os contratos de valor superior a 350.000€ mas 

nenhum atingiu os 5.000.000€. A ULSM não é uma entidade vinculada ao SNCP, tendo aderido ao mesmo 

voluntariamente. Sempre que aplicável, os procedimentos de aquisição são baseados nos acordos quadro 

celebrados pelo SNCP, gerido pela ESPAP. 

 

Foram sujeitos a visto prévio do Tribunal de Contas 4 procedimentos, a saber: 

 

 

 

12. Frota automóvel 

A ULSM cumpre com as medidas preconizadas na legislação e orientações vigor, em matéria de Frota 

Automóvel e gestão da mesma. Mais se acrescenta que em 2020, a frota automóvel da ULSM foi constituída 

por 39 viaturas. 

 

 

13. Cumprimento das medidas de redução de gastos operacionais 

Para além da demonstração do PRC no quadro abaixo, relembra-se igualmente as informações 

disponibilizadas no ponto 1 b) deste capítulo. 

  

 

14. Contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria - indicação do modo como 

foi dado cumprimento ao disposto do nº 7 do artigo 49º do DLEO 2019 

A ULSM cumpre com a regulamentação prevista na lei sobre estas matérias, sendo que os principais 

processos de aquisição de serviços relacionados com consultoria foram decorrentes de candidaturas no 

âmbito do Portugal 2020 e aprovadas pela AMA (Agência para a Modernização Administrativa), tendo sido 

dada a devida publicidade, nomeadamente com a publicação no base.gov. 

 

 

 

Processo CPC Objeto Valor do contrato
Data produção de 

efeitos
Data de envio

AD_CM00842020
Fornecimento da substância ativa: Venetoclax 10mg, 

50mg e 100mg
181 053,17 € 20/01/2020 19/02/2020

AD_CM00862020
Fornecimento da substância ativa: Benralizumab 30 

MG/ML e Durvalumab MG/ML (2,4 ML e 10 ML)
448 228,80 € 20/01/2020 19/02/2020

CPI01872020
Prestação de Serviços de acidentes de trabalho à 

ULSM, EPE 
326 512,98 € 01/04/2020 30/07/2020

AD_CM09042020

EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE 

MEDICINA INTENSIVA 2 (SMI 2) PARA SUPRIR 

NECESSIDADES NO ÂMBITO DO CONTEXTO 

EPIDEMIOLÓGICO DA DOENÇA RESPIRATÓRIA 

AGUDA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS 

SARS-COV-2

674 969,90 € 43922 11/08/2020
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15. Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado 

Nos termos do artigo 28º do DL 133/2013 de 3 de outubro, artigo 160º da LOE 2020 e artigo 115º do 

DLEO2019, a ULSM dispunha a 31.12.2020, de 98,5% das suas disponibilidades financeiras, depositadas 

junto da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP, EPE).  

 

Desde a abertura da conta no IGCP que a ULSM tem optado por centralizar as suas disponibilidades no 

Tesouro, quer ao nível dos pagamentos, quer dos recebimentos. As contas em outras instituições bancárias 

são passivas e são utilizadas por questões de segurança com o transporte de valores, nomeadamente, 

questões de segurança de valores e dos próprios funcionários. Por tal facto, a ULSM solicitou dispensa do 

Princípio da Unidade de Tesouraria, a qual foi concedida a 25 de setembro de 2020 para os anos de 2020 

e 2021, por via do Ofício nº SGC – 2020/62, da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública do 

IGCP. 

 

16. Auditorias conduzidas pelo Tribunal de Contas 

No período em análise a ULSM não recebeu recomendações do Tribunal de Contas nem foi alvo de ações 

de auditoria daquela Entidade. 

 

17. Informação a constar no site do SEE 

 

 

  

S/N/N.A. Data Atualização

Estatutos x 10/02/2017

Decreto-lei nº 

18/2017, de 10 de 

fevereiro.

Caracterização da Empresa x 12/10/2020

PAO 2020-2021, 

carregado na 

plataforma SIRIEF 

em 12/10/2020

Função de tutela e accionista x

Modelo de Governo / Membros dos Órgãos Sociais x

- Identificação dos órgãos Sociais x

- Estatuto Remuneratório Fixado x

- Divulgação das remunerações auferidas pelos Órgãos Sociais x

- Identificação das funções e responsabilidades dos membros do Conselho de 

Administração
x

- Apresentação das sínteses curriculares dos membros dos Órgãos Sociais x

Esforço Financeiro Público x 28/05/2020 SIRIEF

Ficha Síntese x 18/08/2020

Informação Financeira histórica e atual x 26/06/2014

Princípios de Bom governo x

- Regulamentos internos e externos a que a empresa está sujeita x

- Transações relevantes com entidades relacionadas x

- Outras transações x

- Análise da sustentabilidade da empresa nos domínios: x

    Económico x

    Social x

   Ambiental x

- Avaliação do Cumprimento dos Princípios de Bom Governo x

- Código de ética x

Informação a constar no Site do SEE
Divulgação

Comentários

23/01/2021

Relatório de 

Governo Societário 

2019

18/08/2020

"Órgãos Sociais e 

Modelo de 

Governo", enviado 

para DGTF

Última aprovação de 

contas é de 2012.

A informação que consta no site do SEE, 

sobre este ponto, está atualizada.
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15. Apêndice 1 (de acordo com orientações do Ofício Circular DSPE/DAA/EPE NS de 11/03/2020 

remetido pela DGTF em 19/05/2020) 

 

Conselho de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mandato

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  (2)  O/ D  – Origem /  D est ino

Remuneração

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

Designação

Vencimento
Despesas de 

representação

António Taveira Gomes N B75 5 010,85 € 1 721,97 €

Maria Beatriz Silva Duarte Vieira Borges S B75 3 443,95 € 1 377,58 €

Maria Margarida Leitão Filipe N B75 4 480,71 € 1 377,58 €

Teresa Cristina Vaz Fernandes S B75 3 433,95 € 1 377,58 €

Carlos Manuel Amorim Mouta S B75 3 443,95 € 1 377,58 €

António Taveira Gomes N B75 5 010,85 € 1 721,97 €

Ana Cristina Gotelib Costa Veloso S B75 3 443,95 € 1 377,58 €

Renato Joaquim Rocha Barros S B75 3 443,95 € 1 377,58 €

Maria Beatriz Silva Duarte Vieira Borges S B75 3 443,95 € 1 377,58 €

Carlos Manuel Amorim Mouta S B75 3 443,95 € 1 377,58 €

Catarina Isabel Aguiar Diogo S B75 3 443,95 € 1 377,58 €

* Valor Bruto sem aplicação de reduções

Estatuto do Gestor Público

Remuneração mensal bruta* (€)Membro do Órgão de Administração

Fixado Classificação 

Fixa Variável Bruta

António Taveira Gomes 93 767,24 € 1 526,83 € 95 294,07 €

Maria Beatriz Silva Duarte Vieira Borges 66 831,21 € 219,46 € 67 050,67 €

Maria Margarida Leitão Filipe 48 900,36 € 763,02 € 49 663,38 €

Teresa Cristina Vaz Fernandes 40 382,58 € 428,42 € 40 811,00 €

Carlos Manuel Amorim Mouta 69 212,05 € 796,46 € 70 008,51 €

Ana Cristina Gotelib Costa Veloso 28 028,60 € 135,46 € 28 164,06 €

Renato Joaquim Rocha Barros 28 165,47 € 227,06 € 28 392,53 €

Catarina Isabel Aguiar Diogo 28 004,75 € 221,38 € 28 226,13 €

407 610,35 €

Remuneração Anual 2020 (€)
Membro do Órgão de Administração
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Conselho Fiscal 

 

 

 

 

 

Revisor Oficial de Contas 

 

 

 

 

Nota: Este valor refere-se à remuneração do ROC fixada no Despacho da sua nomeação. 

 

Auditor Externo 

Não aplicável. A ULSM não dispõe de auditor externo. 

Seguro de Vida Seguro de Saúde

[Nome] Diário
Encargo anual da 

empresa
[identificar]

Encargo anual 

da empresa

Encargo anual da 

empresa

Encargo anual da 

empresa
[identificar]

Encargo anual da 

empresa

António Taveira Gomes 4,77 € 1 182,96 € ADSE/CGA 22 200,83 € N/a N/a N/a N/a

Maria Beatriz Silva Duarte Vieira Borges 4,77 € 1 054,17 € Segurança Social 15 655,39 € N/a N/a N/a N/a

Maria Margarida Leitão Filipe 4,77 € 601,02 € Segurança Social 11 617,11 € N/a N/a N/a N/a

Teresa Cristina Vaz Fernandes 4,77 € 596,25 € Segurança Social 9 541,09 € N/a N/a N/a N/a

Carlos Manuel Amorim Mouta 4,77 € 1 135,26 € Segurança Social 16 316,89 € N/a N/a N/a N/a

Ana Cristina Gotelib Costa Veloso 4,77 € 477,00 € Segurança Social 6 575,67 € N/a N/a N/a N/a

Renato Joaquim Rocha Barros 4,77 € 453,15 € Segurança Social 6 635,65 € N/a N/a N/a N/a

Catarina Isabel Aguiar Diogo 4,77 € 500,85 € Segurança Social 6 596,07 € N/a N/a N/a N/a

6 000,66 € 95 138,70 €

Benefícios Sociais (€)

Valor do Subsídio de Refeição Regime de Proteção Social Outros

Membro do Órgão de Administração

Remuneração Anual 2020 (€)

Bruta

Jorge Manuel Pereira Nina 13 804,80 €

Maria Gorete Gonçalves Fernandes Rato 10 345,86 €

Fernanda Isabel Maçaira Sousa Lopes 10 147,87 €

34 298,53 €

Membro do Órgão de Fiscalização

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

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

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

Cargo Nome

Designação

Forma (1) Data
Mandato (Inicio - fim)

Identficar Valor

António Taveira Gomes 331,20 € 303,19 € 634,39 €

Maria Beatriz Silva Duarte Vieira Borges 78,98 € 78,98 €

Maria Margarida Leitão Filipe 148,53 € 148,53 €

Teresa Cristina Vaz Fernandes 41,76 € 41,76 €

Carlos Manuel Amorim Mouta 170,56 € 170,56 €

Ana Cristina Gotelib Costa Veloso 0,00 €

Renato Joaquim Rocha Barros 0,00 €

Catarina Isabel Aguiar Diogo 0,00 €

Deslocações em Serviço= a Transporte 1 074,22 €

Membro do CA

(Nome)

Gastos anuais associados a Deslocações em Serviço (€)

Deslocações em 

Serviço 

Custo com 

Alojamento
Ajudas de custo

Outras Gasto total com viagens 

(Σ)

Remuneração Anual 2020 (€)

Bruta

Santos Carvalho & Associados, SROC., S.A. 27.767,24

27.767,24
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16. Apêndice 2 (de acordo com orientações do Ofício Circular DSPE/DAA/EPE 

NS de 11/03/2020 remetido pela DGTF em 19/05/2020) 

 

 

 

  

Cumprimento

S/N/N.A.

Objetivos de Qualidade CSP S 40,8%

Objetivos de Qualidade CSH N.A. Em negociação

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

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

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

Princípios Financeiros de Referência S

O Plano de Atividades e Orçamento de 2020 (PAO

2020-2021) tem presente os princípios e as

orientações veiculadas através dos seguintes

documentos: Perfil de Saúde de Matosinhos 2018-

2020; Despacho Conjunto das Finanças e Saúde de 4

de setembro de 2020; Termos de Referência para

contratualização de cuidados de saúde no SNS para

2020 – ACSS; Ofício Circular nº 4208 de 22 de

outubro de 2019, emitido pela Direção Geral do

Tesouro e Finanças.

-

Investimento S 31,9%

Consumos S 7,4%

Fornecimentos e Serviços Externos S 7,8%

Gastos com o pessoal S 1,6%

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

capítulo 14, 1c) do R&C 2020

Gestão do Risco Financeiro N.A. N.A -

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

Evolução do PMP a fornecedores S 29,72

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

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

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

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

operacionais do sector da saúde
S N.A

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

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

Não atribuição de prémios de gestão S

Não foram atribuídos ao Conselho de Administração

quaisquer prémios de gestão, nos termos do definido

na Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro

-

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

Foram aplicadas aos elementos dos órgãos de gestão

as reduções remuneratórias previstas na Lei n.º 12-

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

públicos abrangidos pela cláusula travão do EGP, foi

feito o seu levantamento conforme determinado no

Decreto-Lei de Execução Orçamental (faseamento

definido na LOE 2018 e 2019)

-

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

Foram levantadas aos elementos dos órgãos de

fiscalização as reduções remuneratórias previstas na

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

faseamento definido na LOE 2018 e 2019)

-

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

externo

Não utilização de cartões de crédito S -

Não reembolso de despesas de representação pessoal S -

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

atribuído pela ULSM
-

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

utilização de viaturas
-

Objectivos de Gestão 

EGP - artigo 32º e 33.º do EGP  

Remunerações

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

do Gestor Público, conforme republicado pelo Decreto-

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

utilização de cartões de crédito e outros instrumentos

de pagamento por parte dos gestores públicos da ULS 

de Matosinhos, que tenham por objeto a realização de

despesas ao serviço da empresa, bem como não se

verif icam reembolsos de quaisquer despesas que

caiam no âmbito do conceito de despesas de

representação pessoal, aos gestores públicos da

ULSM

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

do Relatório

Última aprovação de contas é de 

2012.

Capítulo 14, 1a) do R&C 2020 - 

Objetivos de Gestão

Metas a atingir constantes no PAO 2019

PRC

Recomendações do acionista na última aprovação de contas

Capítulo 14, ponto 4. do R&C 2020 - 

Objetivos de Gestão
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(continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cumprimento

S/N/N.A.

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

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

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

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

gestao/

-

Elaboração e divulgação de relatório anual sobre prevenção da corrupção S

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

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

gestao/

-

Aplicação das Normas de contratação pública pela empresa S

A ULSM aplica as normas de contratação pública

vigentes em cada momento adaptando os seus

procedimento às mesmas sempre que necessário. O

procedimento a adotar é definido tendo em conta o

valor do contrato e/ou os critérios materiais aplicáveis.

Não foram celebrados contratos de valor superior a

5.000.000€. Foram remetidos a Tribunal de Contas

todos os contratos de valor superior a 350.000€ mas

nenhum atingiu os 5.000.000. 

A ULSM não é uma entidade vinculada ao SNCP, tendo 

aderido ao mesmo voluntariamente. Sempre que

aplicável, os procedimentos de aquisição são

baseados nos acordos quadro celebrados pelo SNCP,

gerido pela ESPAP

-

Aplicação das normas de contratação pública pelas participadas NA NA -

Contratos submetidos a visto prévio do TC S

Remetidos 4 procedimentos a Visto Prévio do TC, 

conforme  referenciado no ponto 11 - Contratação 

pública

-

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

-

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

viaturas

Gastos Operacionais das Empresas Públicas S PRC -

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

Disponibilidades e aplicações centralizadas no IGCP S 98,5%

Disponibilidades e aplicações na Banca Comercial S 1,5%

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

(a) Indicar cada objetivo de gestão da empresa.

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

Auditorias do Tribunal de Contas (b)

Contratação Pública

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

do Relatório

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

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

-

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

Parque Automóvel
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17. Aprovação de contas de 2012 e recomendações do acionista (última aprovação) 
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O Conselho de Administração da ULSM 

 

 

_______________________________________________________________ 

Professor Doutor António Taveira Gomes 

Presidente do Conselho de Administração 

 

 

_______________________________________________________________ 

Dra. Ana Cristina Gotelib da Costa Veloso 

Diretora Clínica 

 

 

_______________________________________________________________ 

Dra. Maria Beatriz da Silva Duarte Vieira Borges 

Vogal Executiva 

 

 

_______________________________________________________________ 

Dra.Catarina Isabel de Aguiar Diogo. 

Vogal Executiva 

 

 

_______________________________________________________________ 

Enfermeiro Renato Joaquim da Rocha Barros  

Enfermeiro Diretor 

 

 

_______________________________________________________________ 

Mestre Carlos Manuel Amorim da Mouta 

Vogal Executivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matosinhos, 17 de junho 2021 
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ANEXOS | Certificação Legal de Contas e Relatório e Parecer do Conselho Fiscal 
































