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Apresentação
O objetivo desta Pós-Graduação é de contribuir quali cadamente para tornar o sector da saúde mais e ciente e competitivo e, assim,
propiciar uma formação de excelência, preparando pro ssionais para saber gerir organizações de saúde, com vista ao desenvolvimento
das aptidões e conhecimentos necessários para a função, sem nunca perder de vista a complexidade do sector e a importância da relação da
universidade.
Objetivos
Adquirir aptidões e conhecimentos técnicos que habilitem para a atuação pro ssional nas instituições de saúde; obter conhecimentos
sobre os sistemas de saúdes, reformas e políticas de saúde; compreender os princípios de gestão e administração de instituições de saúde;
conhecer o contexto normativo em que se inserem os serviços de saúde; desenvolver competências ao nível da gestão de recursos
humanos, nomeadamente na gestão de desempenho e gestão do conhecimento; aprender o processo de implementação de um sistema
de qualidade em saúde; saber aplicar técnicas e instrumentos de gestão para potenciar as atividades desenvolvidas pelas instituições de
saúde; ser capaz de promover o desenvolvimento pessoal e fomentar a aprendizagem ao longo da vida.
Destinatários
Podem candidatar-se a esta pós-graduação os licenciados em Economia, Gestão, Administração Pública, bem como médicos e outros
pro ssionais licenciados na área das Ciências da Saúde, com forte experiência executiva, que pretendam desenvolver as suas
competências no domínio da gestão da saúde, sem penalizarem signi cativamente a vertente pro ssional ou pessoal/familiar.
Ensino e avaliação
Ensino: exigida a presença, física e/ou a distância, em pelo menos 70% das aulas de cada unidade curricular;
Regime de avaliação: Avaliação contínua com exame nal escrito obrigatório em cada unidade curricular.
Avaliação presencial, sempre que compreenda a realização de pontos escritos.
Plano de estudos
- Análise e Avaliação de Investimentos
- Comportamento Organizacional
- Contabilidade e Controlo de Gestão
- Direito da Saúde
- Economia da Saúde e Finanças
- Ética, Deontologia e Responsabilidade Social
- Gestão Estratégica na Saúde
- Gestão da Qualidade
- Gestão de Operações, Logística e Inovação
- Gestão de Recursos Humanos e Liderança

- Governação Clínica
- Marketing da Saúde
- Métodos Estatísticos
- Modelos de Gestão Hospitalar
- Planeamento Estratégico em Saúde
- Políticas e Sistemas da Saúde
- Sistemas de Informação em Saúde
- Regulação da Saúde
- Seminário
- Conferência
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