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Órgãos Sociais 
2014-2016 Conselho de Administração – Presidente: António Maria Vieira Pires, que também desempenha as funções de Diretor Clinico na área hospitalar, Vogais Executivos: – Sandra 
Maria Nunes Duarte, – José Tavares Fernandes (Diretor Clínico da Área dos Cuidados de Saúde Primários), – João Carlos Lourenço Nunes (Direção de Enfermagem)  
2016-2018 Fiscal Único (a) – Efetivo: Oliveira Reis & Associados, SROC, Lda. Suplente: Carlos Manuel Charneca Moleirinho Grenha. 
2014-2016 Presidente do Conselho Consultivo: General António dos Santos Ramalho Eanes. 
(a) A nomeação produz efeitos a 29/12/2016. O fiscal único anterior, Pontes Baptista & Associados, SROC, esteve em funções até junho de 2016, tendo apresentado renúncia ao cargo em 

julho 2016, tal como o suplente. 
 

 
 
 
OBJETO SOCIAL 
 
1 - A ULS tem por objeto principal a 
prestação de cuidados de saúde primários, 
secundários e continuados à população, 
designadamente aos beneficiários do 
Serviço Nacional de Saúde e aos 
beneficiários dos subsistemas de saúde, ou 
de entidades externas que com ele 
contratualizem a prestação de cuidados de 
saúde, e a todos os cidadãos em geral, bem 
como assegurar as actividades de saúde 
pública e os meios necessários ao exercício 
das competências da autoridade de saúde 
na área geográfica por ela abrangida.  
2 – A ULS tem ainda por objeto desenvolver 
atividades de investigação, formação e 
ensino, sendo a sua participação na 
formação de profissionais de saúde 
dependente da respetiva capacidade 
formativa, podendo ser objeto de contratos-
programa em que se definam as respetivas 
formas de financiamento. 
 
DESEMPENHO ECONÓMICO 
 
O exercício de 1 de Janeiro a 31 de 
Dezembro de 2013 respeita ao quarto ano 
de atividade da ULSCB e ficou marcado 
pela atual conjuntura que veio retirar 
recursos financeiros e humanos à ULSCB, 
obrigando desta forma à tomada de 
medidas que lhe permitam manter 
equilibrada a sua situação económico-
financeira e melhorar a sua produtividade, 
ajustando os seus custos a esta nova 
realidade no intuito de continuar a 
assegurar um nível de prestação de 
cuidados que seja adequado face às 
necessidades da população. 
 
O ano de 2012 ficou marcado pela redução 
dos prazos médios de pagamento aos 
fornecedores, fruto dos reforços de 
financiamento obtidos e do cumprimento da 
LCPA que nos tem obrigado a reduzir ou 
limitar custos em diversas áreas. Este 
esforço foi mantido ao longo do corrente 
ano, apesar das dificuldades decorrentes 
das exigentes metas que nos foram 
impostas e ao acréscimo de despesa que 

resultou da reintrodução dos subsídios de 
férias e de Natal e que originou um 
aumento temporário dos pagamentos em 
atraso a fornecedores enquanto não foram 
recebidas as verbas adicionais com as 
quais fomos contemplados. 
 
Apesar destas dificuldades, o resultado 
líquido do exercício foi positivo 
(1.498.017,95 euros), melhorando face ao 
ano anterior (981.556,28 euros), 
consequência da redução global de 0,37% 
nos custos, enquanto que os proveitos 
aumentaram 1,03%, fixando-se o EBITDA 
em 5.068.570 euros (2.948.924 euros em 
2012). 
 
A melhoria nos prazos de pagamento e a 
redução de custos teve ainda reflexo ao 
nível da dívida a terceiros (excluindo a 
conta de adiantamentos de clientes / 
ACSS) registada em 31/12/2013 
(13.735.910 euros), o que representa uma 
diminuição de 1,27% face ao ano anterior. 
 
 
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 
A ULS não tem participações financeiras. 
 

   
Estrutura Acionista 2013 2012
   
Total do Capital Social m€ 12.516,0   

0000000
12.516,0 

Cap. Social detido pelo Estado % 100,0 100,0 
   
   
   
Situação Patrimonial m€ 2013 2012
   
Ativo fixo 42405,11 43402,98 
Ativo circulante 43096,72 34086,46 
Total Ativo 85501,83 77489,44 
   
Capital próprio 37806,51 36308,49 
Interesses minoritários   
Passivo 47695,32 41180,95 
Total CP+Int. Min.+Passivo 85501,83 77489,44 
   
Atividade Económica m€ 2013 2012
   
Resultado operacional 3203,53 991,84 

Resultado líquido 1498,02 981,56 
EBITDA 5068.57 2948,90 
   
Volume de negócios 67116,73 65829,00 
Custos com pessoal 37414,05 37231,13 
VABcf 41635,92 39480,88 
N.º médio de trabalhadores 1236 1265 
VABcf per capita 33,69 31,21 
   
Situação Financeira m€ 2013 2012
   
Fluxos das Atividades operacionais 2375,39 431,32 
Fluxos das Ativid. de investimento  -310,08 -499,65 
Fluxos das Ativid. de financiamento -47,73 -2143,53 
Variação de caixa e seus equivalentes 2017,58 -2211,86 
   
Rácios de Estrutura 2013 2012
   
Autonomia financeira % 44,22 

 
46,86 

Solvabilidade % 79,27 88,17 
Endividamento % 100,45 86,19 
Liquidez Geral% 
 

0,58 0,63 
Rentabilidade dos Capitais Próprios% 
 

3,96 2,78 
   

Outros Indicadores 2013 2012 
   
Prazo médio de recebimento (dias) 72,88 77,38 
Prazo médio de pagamentos (dias) 59 170 
   
   


