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Estrutura Accionista

representa uma diminuição de 10,93% face
ao ano anterior, embora este valor não
integre o adiantamento recebido por parte
da ACSS no âmbito do Contrato-Programa
de 2011, no montante de 3.528.154 euros.

OBJECTO SOCIAL
1 - A ULS tem por objecto principal a
prestação de cuidados de saúde primários,
secundários e continuados à população,
designadamente aos beneficiários do
Serviço Nacional de Saúde e os
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 objecto
desenvolver actividades de investigação,
formação e ensino, sendo a sua
participação na formação de profissionais de
saúde para hospitais que sejam entidades
públicas empresariais dependente da
respectiva capacidade formativa, podendo
ser objecto de contratos-programa em que
se definam as respectivas formas de
financiamento.
DESEMPENHO ECONÓMICO
O exercício de 1 de Janeiro a 31 de
Dezembro de 2011 respeitou ao segundo
ano de actividade da ULSCB e ficou marcado
pela actual conjuntura macroeconómica e
financeira, que nos obriga a reduzir custos de
uma forma drástica, mas sem comprometer a
prestação de cuidados aos utentes.

PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
A ULS não tem participações financeiras.

Total do Capital Social m€
Cap. Social detido pelo Estado %

Situação Patrimonial m€

2011

2010

12.516,0 12.516,0
0000000
100,0
100,0
000
,0

2011

2010

Activo fixo

44864,94 46792,55

Activo circulante
Total Activo

34709,86 35836,84
79574,80 82629,40

Capital próprio

35326,93 38629,77

Interesses minoritários
Passivo

44247,87 43999,62

Total CP+Int. Min.+Passivo

79574,80 82629,40

Actividade Económica m€

2011

2010

Resultado operacional

-1538,98 -5846,35

Resultado líquido

-1649,69 -4465,29

EBITDA

619,53 -1518,03

Volume de negócios

71102,54 75848,26

Custos com pessoal

37935,57 43551,41

VABcf
N.º médio de trabalhadores
VABcf per capita

40483,29 40663,67
1187
1209
34,11
33,63

Situação Financeira m€

2011

2010

Fluxos das actividades operacionais
Fluxos das activ. de investimento
Fluxos das activ. de financiamento

-886,79 4134,11
-2059,80 -1263,60
-145,40 3485,67

Variação de caixa e seus equivalentes

-3091,99 6356,19

Rácios de Estrutura

2011

2010

Autonomia financeira %
Solvabilidade %

44,39
79,84

46,75
87,80

Endividamento %
Liquidez Geral%
Rentabilidade dos Capitais Próprios%

86,41
0,65

78,46
1,16

-4,90

-13,07

Outros Indicadores

2011

2010

Prazo médio de recebimento (dias)
Prazo médio de pagamentos (dias)

58,60
255

87,60
258

Globalmente, o período em análise
evidenciou um resultado líquido negativo de
1.649.692 euros, constituindo uma melhoria
face ao ano anterior (-4.465.286€),
consequência da redução global de 10,20%
nos custos – verificaram-se diminuições
significativas ao nível dos custos com
pessoal (-12,89%) e nos subcontratos
(-29,28%) –, de igual modo os proveitos
decresceram, mas de forma menos
acentuada, embora também apresentem
uma diminuição de 7,24% face ao período
homólogo.
Como consequência dos movimentos
registados, a dívida a terceiros situava-se em
31/12/2011 em 26.996.436 euros, o que

Órgãos Sociais 2011-2013
Conselho de Administração – Presidente: António Maria Vieira Pires, que também desempenha as funções de Director Clinico na área dos cuidados
de saúde primários, Vogais Executivos: - Elsa Maria Baião Ferreira Airoso Banza, - Rita Maria de Mira Franco Bélico de Valasco Resende (Direcção
Clinica na área hospitalar) - João Carlos Lourenço Nunes ( Direcção de Enfermagem) Fiscal Único - Efectivo: Pontes, Baptista & Associados, SROC,
Lda. Suplente: Luís Fernando da Costa Baptista.

