
Pós-Graduação

Gestão na Saúde

WWW.CATOLICABS.PORTO.UCP.PT

A Pós-Graduação em Gestão na Saúde destina-se a 

profissionais de saúde que pretendam adquirir e 

desenvolver competências em Gestão e Direção de 

serviços de Saúde, e a outros profissionais que, 

trabalhando no setor da Saúde ou pensando nele vir 

a trabalhar, pretendam compreender melhor as suas 

especificidades.

A Pós-Graduação em Gestão na Saúde cumpre no seu 

plano curricular os itens exigidos pela Competência 

em Gestão dos Serviços de Saúde da Ordem dos 

Médicos.

Destinatários

Combinando a aquisição e o desenvolvimento de competências nas áreas da Gestão com um conhecimento profundo das exigências do setor da Saúde e suas 

organizações, este programa permite que os participantes compreendam as atuais necessidades, contextos e riscos, bem como desempenhem funções 

diferenciadas e, enquanto decisores, se sintam habilitados para uma melhor definição de estratégias e ações conducentes a uma maior eficiência, eficácia e 

qualidade dos serviços de saúde.

Duração

250 horas

Datas de realização

Fevereiro a dezembro de 2018

Funcionamento

Sextas das 14h30 às 18h30

Sábados das 09h00 às 13h00

Objetivos

Apoios
Estrutura e Funcionamento

A gestão das organizações assume, na atualidade, uma elevada 

complexidade e diferenciação. Novas exigências e necessidades 

multiplicam-se a um ritmo acelerado, que importa acompanhar e 

compreender, bem como antecipar  consequências e 

responsabilidades. Impõe-se reunir capacidades de análise e 

conhecimentos de gestão e métodos de avaliação de projetos e de 

promoção da inovação. O setor da saúde emerge pelas razões já 

apresentadas, mas também pela pressão sofrida e pelos inegáveis 

avanços alcançados nas ciências médicas, tecnológicas, na 

governação e nos resultados. A frequência da Pós-graduação em Gestão na Saúde capacita os 

participantes com conhecimentos para uma gestão mais eficaz e eficiente em linha com as 

estratégias e políticas nacionais definidas para o setor.

Diretora do programa
Margarida França | mfranca@porto.ucp.pt

Rua Diogo Botelho, 1327

4169-005 Porto

T. 226 196 260

Coordenação Executiva
Margarida Mota | mmota@porto.ucp.pt



Economia da Saúde

Fundamentos de Gestão Financeira

Sistemas e Políticas de Saúde

Planeamento em Saúde

Contratualização e Avaliação de Desempenho

Comportamento Organizacional

Direito da Saúde

Sistemas de Suporte à Decisão para a Saúde

Marketing na Saúde

Direito do Trabalho

Gestão e Estratégia na Saúde

Avaliação de Projetos

Comunicação

Liderança de Equipas

Gestão de Operações e Qualidade em Saúde

Qualidade, Gestão do Risco e Segurança do Doente

Módulo de Ética e Deontologia Profissional

Seminários

DISCIPLINA DOCENTES

Sofia Nogueira da Silva

Luís Filipe Viana

Sofia Nogueira da Silva

Jorge Simões, Marta Temido

Andreia Toga Machado, Margarida França

Camilo Valverde

Paula Bruno

José Pedro Almeida

Ana Côrte-Real

Renato Garrido Matos

Luís Pina Rebelo

João Pinto

Carolina Menezes

Carlos Ribeiro

Sofia Salgado Pinto

Margarida França, Carlos Esteves

Rui Nunes
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A minha atividade profissional desenvolve-se na interface entre a 

clínica e a gestão, pelo que senti como objetivo natural 

complementar expandir esta experiência através de uma 

formação que potenciasse a minha capacidade de análise e de 

intervenção. Apostei numa Escola de reconhecidos prestígio e 

exigência, e num Curso que, pela sua estrutura e pelos seus 

docentes, entendi ser capaz de proporcionar a formação 

pretendida. Reconheço, com agrado, que esta aposta tem 

cumprido e superado as expectativas.”

Diretor do Serviço de Endocrinologia
Hospital Pedro Hispano – ULS Matosinhos, EPE

Pedro Melo

5 200 € + IVA
Investimento

A propina de frequência terá um desconto de 10% no caso de haver duas inscrições da mesma instituição ou de 15% para três ou mais inscrições. Os antigos alunos 
da Universidade Católica Portuguesa e da EGE - Escola de Gestão Empresarial beneficiarão de um desconto de 10%. Os associados AEP terão um desconto de 10% e 
os associados AEP Plus beneficiarão de uma dedução de 13%.
Os membros da Ordem dos Médicos, Ordem dos Farmacêuticos e associados da APAH, usufruem de 10% de desconto na propina da próxima edição. 
Os descontos não são acumuláveis.

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. A informação constante nesta brochura, ainda que correta à data de produção, não é vinculativa.
Para mais informações sobre a oferta formativa e condições gerais da Católica Porto Business School, por favor visite www.catolicabs.porto.ucp.pt

Condições Especiais

Sailing Teambuilding

Workshop de culinária 

Icebreaker Activity

Atividades

Rua Diogo Botelho, 1327

4169-005 Porto

T. 226 196 260


