
 

 



 

 

 

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE 

EXECUTIVE MASTER 

 

Os desafios na gestão e administração em saúde passam por conferir às organizações maior 

flexibilidade, eficiência e inovação. Novas abordagens que impliquem melhorar a 

acessibilidade, melhorar os ganhos em saúde, melhorar a gestão de financeira e operacional 

são uma realidade para todas as organizações e profissionais. 

Os gestores em Saúde são responsáveis por esta dinâmica de inovação e criatividade, e na 

complexidade da sua tomada de decisão devem incorporar competências que lhes 

permitam adequar as suas ações à melhoria da saúde, para uma gestão e administração 

eficaz, motivadora e mobilizadora. 

No entendimento das problemáticas e da globalidade dos sistemas de saúde nas suas 

exigências económico-sociais, pretende-se contribuir para o desenvolvimento de opções 

estratégicas que envolvam as questões de saúde e as suas políticas contribuindo para um 

sistema de cuidados de qualidade para a melhoria da saúde da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

O Executive Master compreende um plano de estudos com 810h totais num total de 30 

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). A organização curricular 

prevê 260h de contacto numa metodologia b-learning. Na próxima tabela 

apresentamos a estrutura curricular do curso. 

UNIDADES CURRICULARES 

TEMPO DE TRABALHO (HORAS) 

ECTS 

TOTAL CONTACTO1 

Direito e Legislação em Saúde 54 T: 16 2 

Economia da Saúde 27 T: 12 1 

Financiamento e Contratualização em Saúde 54 T: 16 2 

Gestão de Recursos Humanos na Saúde 27 T: 12 1 

Gestão da Qualidade em Saúde 54 T: 16 2 

Gestão de Operações – Produção, Logística e Recursos 
Materiais em Saúde 

27 T: 12 1 

Sistemas de Informação em Saúde 27 T: 12 1 

Gestão Estratégica em Saúde 54 T: 16 2 

Marketing em Saúde 27 T: 12 1 

Gestão Baseada na Evidência –  
Contexto Real de Trabalho 

135 T: 40 5 

Formação Avançada em Avaliação de Desempenho em 
Saúde 

108 T: 32 4 

Formação Avançada em Controlo de Gestão e 
Contabilidade em Saúde 

108 T: 32 4 

Formação Avançada em Governação e Políticas de 
Saúde 

108 T: 32 4 

 

 

                                                      
1 Indicar para cada atividade o número de horas totais: T (teóricas), TP (Teórico-Práticas), P (Práticas); 
Exemplo: T: 15; PL: 30 



 

 

 

DINÂMICA PEDAGÓGICA 

A dinâmica pedagógica do curso pretende mobilizar os profissionais de saúde para uma 

dinâmica pedagógica ativa e intensiva que engloba uma componente presencial e uma 

outra à distância.  As metodologia de ensino englobam vertentes expositivas, resolução de 

problemas, discussão de casos e debate, reunindo um grupo de docentes privilegiado. O seu 

plano curricular e a sua dinâmica pedagógica foi desenvolvida para profissionais que 

desempenhem funções de Gestão em Unidades de Saúde, publicas ou privadas, ou que 

identifiquem a Gestão como uma mais valia no seu projeto de desenvolvimento profissional.  

Propomos que das 260h de contacto, 68h ocorram no regime presencial no brasil (local e 

datas a definir), 128h no regime de ensino à distância com a utilização de uma plataforma 

de vídeo conferência e metodologias de e-learning e 64h presenciais em Portugal, com uma 

componente de seminários e um período de prática/estágio em diferentes unidades de 

saúde.    

 

NÚMERO DE VAGAS PARA O CURSO 

Estão previstas 50 vagas. O período da formação em Portugal compreenderá dois 

momentos distintos previsto em cronograma com 25 formandos em cada. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da formação compreende três componentes. Uma componente teórica que 

englobará a realização de trabalhos escritos e as atividades realizadas em e-learning, uma 

componente prática que corresponde à elaboração de projeto de intervenção/ação no 

âmbito da UC de Gestão Baseada na Evidência e uma avaliação prática associada ao período 

de estágio em Portugal, com a elaboração de um relatório final.  

 

 



 

 

 

CORPO DOCENTE 

O corpo docente integrará docentes convidados brasileiros nas áreas do direito, governação 

e políticas de saúde (a definir) e o corpo docente especializado da CESPU nas áreas 

específicas e técnicas relacionadas com a Gestão e Administração em Saúde, entre os quais: 

Álvaro Rosa 

Ana Pinto Borges 

António Almeida Dias 

Fernando Neves de Almeida 

João Ferreira Rebelo 

Luís Cardia 

Luís Pisco 

Pedro Morais 

Miguel Gouveia de Brito 

Nuno Araújo 

Ricardo Damas 

Ricardo Mestre 

Rui Santos Ivo 

Vítor Macedo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRONOGRAMA 

Novembro 2018 – 16H Formação no Brasil - Natal 

Dezembro 2018 – 20H 
Formação Elearning 

Janeiro 2019 – 16H 

Fevereiro 2019 – 24 H Formação no Brasil - Natal 

Março 2019 – 20H Formação Elearning 

Abril 2019 – 20H Formação no Brasil - Natal 

Maio 2019 – 16H 

Formação Elearning 
Junho 2019 – 24H 

Julho 2019 – 20H 

Agosto 2019 – 20H 

Setembro 2019 – 64H 

1º Período (25 alunos) – (02 a 13 de Setembro) 

2º Período (25 alunos) – (16 a 27 de Setembro) 

Formação Portugal – CESPU – 

GBE_ContextoPrático 

 


