GUIA DE COMBATE
AO DESPERDÍCIO
Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E
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Introdução
A Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E., doravante
ULSG, associa-se ao esforço nacional de redução de custos e
alocação racional de recursos económico-financeiros, no
sentido de melhorar a “saúde” da ULSG contribuindo assim
para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde.

Objectivo do Guia de Combate ao Desperdício
É objectivo do Guia de Combate ao Desperdício promover a
melhoria contínua da eficiência no desempenho assistencial
da ULSG. Neste sentido, reúne um acervo de medidas de

combate ao desperdício que servirá de referencial normativo
orientador dos objectivos a atingir em matéria de redução de
custos e boas práticas de gestão na ULSG.
Adicionalmente, pretende-se promover uma alteração de
comportamentos, procedimentos, atitudes e mentalidades que
conduzirão ao desenvolvimento sustentável de uma cultura de
responsabilidade na gestão de recursos disponíveis na prática
assistencial. Contamos nesta missão com o empenho e
motivação de todos os Serviços que deverão adoptar, uma
postura proactiva e adequar a sua actividade de modo a
combater o desperdício.
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Enquadramento Legal
O Guia de Combate ao Desperdício resulta da aplicação do
Despacho Conjunto n.º 10760/2010, de 22 de Junho, dos
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da
Saúde. Nos termos do despacho supra citado a ULSG deve
prosseguir

uma

política

estratégica

no

“quadro

de

racionalidade empresarial, optimização permanente dos seus
níveis de eficiência, qualidade do serviço prestado e respeito
por elevados padrões de qualidade e segurança”.
Está

igualmente

Entendimento

fundamentado

sobre

as

no

Memorando

condicionalidades

de

de

política

económica, de Maio de 2011, que preconiza, para a saúde,
“aumentar a eficiência e a eficácia do sistema nacional de
saúde, induzindo uma utilização mais racional dos serviços e
controlo de despesas; gerar poupanças adicionais na área
dos medicamentos para reduzir a despesa pública com
medicamentos e gerar poupanças adicionais nos custos
operacionais dos hospitais.”

Áreas Envolvidas
O presente Guia de Combate ao Desperdício que é também
o primeiro abrangerá as seguintes áreas da ULSG:


Medicamentos;



Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica;



Serviço de Aprovisionamento e Logística;



Serviço de Instalações, Equipamentos e Transportes;



Serviço de Recursos Humanos;



Serviço de Sistemas de Informação.
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Medicamentos

Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica
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Serviço de Aprovisionamento e Logística

6

Serviço de Instalações, Equipamentos e Transportes

7

Serviço de Recursos Humanos

8

Serviço de Sistemas de Informação
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Monitorização do Guia de Combate ao Desperdício

A responsabilidade da implementação e execução das orientações previstas no
Guia de Combate ao Desperdício compete aos responsáveis dos serviços, na
parte respectiva.

Estes devem, igualmente, aferir de forma periódica a adequabilidade e eficácia
das mesmas, visando o seu aperfeiçoamento, bem como a implementação de
modelos de monitorização e avaliação no combate ao desperdício,
contemplando o cumprimento de objectivos concretos e quantificáveis.

Semestralmente, os responsáveis dos serviços reportam, em relatório escrito,
ao Conselho de Administração sobre o cumprimento das medidas
implementadas, identificando eventuais necessidades de actualização ou
introdução de novas medidas.
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