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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2016-2017 

 
CURSO DE  MESTRADO EM GESTÃO DA QUALIDADE EM SAÚDE 

 

 

 Unidade curricular:  
 

Gestão de Serviços 
 

Curricular Unit: 

 

Management Services 
 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres); 
 

 -Adquirir conhecimentos relativos à gestão da qualidade nos serviços. 
- Apresentar perspectiva das políticas de saúde, das problemáticas e metodologias e dos resultados constatados. 
- Dotar os discentes das competências necessárias para gerir a qualidade de organizações prestadoras de serviços, 
concretamente de serviços de saúde. 
 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres) 

 

- Acquire knowledge related to quality management services. 
- Provide health policy perspective, the issues and methodologies and results recorded. 
- Equipping students with the skills needed to manage the quality of service organizations, particularly 
health services. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 
 

SNS - Politicas e estratégias. 
O plano nacional de saúde. 
As despesas com a saúde. Gestão de estabelecimentos de saúde em ambiente de crise económica e financeira. 
Enquadramento legal da gestão em saúde. 
Organização e administração das unidades de saúde. 
Ética e decisão em Saúde. 
Liderança. 
Responsabilidade profissional. 
Gestão do Risco. 
Política do Medicamento. 
Articulação estratégica entre política de saúde e desenvolvimento social: 
• O sector hospitalar 
• Os cuidados primários 
• Os cuidados de proximidade 
• As indústrias da saúde 
 

Syllabus (1000 caracteres) 
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NHS - Policies and strategies. 
The national health plan. 
Expenditure on health. Management of health facilities in an environment of economic and financial crisis. 
Legal framework for health management. 
Organization and management of health facilities. 
Ethics and Decision in Health 
Leadership. 
Professional responsibility. 
Risk Management. 
Medicines Policy. 
Strategic linkage between health policy and social development: 
• The hospital sector 
• Primary care 
• The proximity care 
• The health industries 
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