Gestão na
Saúde
Pós-Graduação

APOIOS:

www.catolicabs.porto.ucp.pt

A Católica Porto
Business School
Fundada em 2002, a Católica Porto
Business School é a escola de negócios
da Universidade Católica Portuguesa
(Porto), fundada em parceria com a
Associação Empresarial de Portugal
(AEP). Num mundo cada vez mais
global, a Católica Porto Business
FORMAÇÃO EXECUTIVA
· Capital Humano e Liderança
· Estratégia
· Finanças
· Fiscalidade e Contabilidade
· Gestão
· Gestão de Operações
· Marketing

School procura posicionar-se no
mercado da lusofonia pela inovação
e excelência académica na formação
pós-graduada de executivos, através
de uma abordagem integrada que
promove a partilha de conhecimentos
técnicos e o desenvolvimento de
FORMAÇÃO SETORIAL
· A Medicina para Gestores
· Gestão Hoteleira
· Gestão na Saúde
· Gestão para Juristas
MBA’S
· MBA Atlântico
· MBA Internacional
FORMAÇÃO ABROAD
· Angola
· Brasil
· Moçambique

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, conhecimentos de gestão e
métodos de avaliação de projetos e de
promoção da inovação.

Margarida França
Diretora da Pós-Graduação

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, eficiente,
com qualidade e segurança, em
linha com as estratégias e políticas
nacionais definidas para o setor.

competências pessoais. A oferta da
Católica Porto Business School inclui
dois MBAs, formação executica em
diversas áreas de atuação, formação
setorial, formação in-company e
abroad.

PÓS-GRADUAÇÕES
· Estratégia
· Fiscalidade e Controlo de Gestão
· Fiscalidade
· Finanças
· Finanças e Controlo de Gestão
· Gestão de Operações
· Marketing
FORMAÇÃO IN-COMPANY
OFICINA DE LÍDERES

PÓS-GRADUAÇÃO

Gestão na
Saúde
250 h

6ªs
Sáb.

5.200€
+ IVA

SEMINÁRIOS

DESTINATÁRIOS:
Profissionais de saúde que pretendam adquirir e desenvolver competências em Gestão e Direção de
Serviços de Saúde, e 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. O reconhecimento da Competência está sujeito
à participação num módulo adicional de Ética e Deontologia.
OBJETIVOS:
A Pós-Graduação em Gestão na Saúde é um programa de formação avançada, que combina a aquisição
e desenvolvimento de competências nas áreas fundamentais da Gestão com um conhecimento profundo
das especificidades do setor da Saúde e das suas instituições, permitindo assim que os participantes
compreendam o contexto em que estão inseridos, desempenhem funções diferenciadas e, enquanto
decisores, assumam posicionamentos estratégicos conducentes a uma maior eficiência, eficácia e qualidade
dos serviços de saúde. Para além do conhecimento adquirido nos vários módulos e no ciclo de seminários,
é também potenciada a partilha de experiências entre profissionais com diferentes formações e percursos,
enriquecedora do processo de aprendizagem de cada um.
HORÁRIO:
Sextas (14h30 - 18h30) e sábados (09h00 - 13h00)
DIREÇÃO DO PROGRAMA: Margarida França
C
 OORDENAÇÃO EXECUTIVA:
Margarida Mota | mmota@porto.ucp.pt

DISCIPLINA
Economia da Saúde

HORAS
20

DOCENTES
Sofia Nogueira da Silva

Fundamentos de Gestão Financeira

20

Luís Filipe Viana

Sistemas e Políticas de Saúde

20

Sofia Nogueira da Silva

Planeamento em Saúde

20

Jorge Simões e Marta Temido

Contratualização e Avaliação de Desempenho

8

Andreia Toga Machado e Margarida França

Comportamento Organizacional

20

Camilo Valverde

Direito da Saúde

16

Paula Faria

Sistemas de Informação para a Saúde

4

José Pedro Almeida

Marketing na Saúde

12

Ana Côrte-Real

Direito do Trabalho

4

Paula Faria

Gestão e Estratégia em Unidades de Saúde

20

Luís Pina Rebelo

Avaliação de Projectos

20

João Pinto

Comunicação

20

Carolina Menezes

Gestão de Operações e Qualidade em Saúde

20

Sofia Salgado Pinto

Qualidade, Gestão do Risco e Segurança do Doente

12

Margarida França e Carlos Esteves

Módulo de Ética e Deontologia Profissional

6

Rui Nunes

Seminários

8

CONDIÇÕES GERAIS
PERFIL DOS CANDIDATOS
Os candidatos devem ser detentores de uma graduação de nível superior. Poderão ser admitidos candidatos que não
possuam este requisito desde que o seu percurso e conhecimentos adquiridos por via profissional justifiquem essa
admissão. O processo de seleção e seriação dos candidatos será feito de acordo com os requisitos definidos no
regulamento que rege essa formação e sempre baseado na apreciação curricular e profissional, tendo em conta a ordem
de entrada das respetivas candidaturas.
ELEMENTOS DE CANDIDATURA
· Boletim de candidatura devidamente preenchido;
· Curriculum vitae detalhado;
· Uma fotografia atual;
· Cópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade/Cartão de Contribuinte.
CANDIDATURAS ONLINE
www.catolicabs.porto.ucp.pt
POLÍTICA DE PAGAMENTO
No ato de candidatura, deverá ser efetuado o pagamento de 10% do valor do programa. O restante valor deverá ser
liquidado de acordo com o plano de pagamentos definido. A todos os preços acresce IVA à taxa legal em vigor.
POLÍTICA DE CANCELAMENTO
O cancelamento de uma inscrição em período inferior a 15 dias de antecedência em relação ao início do programa não
dará lugar a reembolso da taxa de inscrição. A não comparência ou o cancelamento de uma inscrição após o início
do programa implica o pagamento integral da propina de frequência do programa. Em determinadas circunstâncias,
a Católica Porto Business School poderá adiar ou cancelar a realização de um programa e nesse caso procederá à
devolução na íntegra das verbas entretanto recebidas a título de inscrição.
CONDIÇÕES ESPECIAIS
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 descontos não são acumuláveis.
Em situações de pronto pagamento efetua-se um desconto adicional de 5%.
Os membros da Ordem dos Médicos, Ordem dos Farmacêuticos e associados da APAH dispõem de um desconto de 10%.

Rua Diogo Botelho, 1327
4169-005 Porto
T. + 351 226 196 260
F. + 351 226 196 259
Email: catolicabs@porto.ucp.pt

