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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2020-2021 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM PODOLOGIA 

 

 

 Unidade curricular:  

Gestão e Legislação em Saúde 
Curricular Unit: 

Management and Legislation of Health Services 
 

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

O aluno deverá entender a organização global do Serviço Nacional de Saúde e do contexto em que este surgiu e foi 

evoluindo. Deverá compreender os resultados do Serviço Nacional de Saúde, bem como os custos que lhe estão 

associados. 

Deverá adquirir noções básicas sobre o financiamento da saúde em Portugal, bem como a diferença entre os 

sistemas de tipo "Beveridge" e os sistemas "Bismarkianos". 

Deverá adquirir noções básicas sobre gestão de recursos humanos, designadamente no que respeita às implicações 

de se optar por uma determinada forma de pagamento a profissionais. Além disso, deverá ter entender as 

ferramentas usadas para avaliação de desempenho profissional. 

Deverá perceber a organização hospitalar como um todo, e as ferramentas existentes para analisar/avaliar o seu 

desempenho. 

Por ultimo, deverá entender a importância dos sistemas de informação na saúde e da implementação de sistemas 
de gestão da qualidade. 
 

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

The student must understand the overall organization of the National Health Service and the 

context in which it arose and evolved. He must understand the results of the National Health 

Service, as well as costs associated with it. 

He should acquire the basics of health financing in Portugal, as well as the difference between 

the type "Beveridge"and "Bismarckian" health systems . 

He should acquire the basics of human resource management, particularly with regard to the 

implications of opting for a particular form of payment to professionals. Furthermore, should 

understand the tools used to evaluate job performance. 

You should understand the hospital organization as a whole, and the existing tools to analyze / 

evaluate their performance. 

Finally, he should understand the importance of information systems in health and the implementation of 

quality management systems. 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

1 - O Serviço Nacional de Saúde (Organização, Recursos e Resultados); 

2 - Financiamento da Saúde (Tipos, fontes e modelos de financiamento); 

3 - Gestão de Recursos Humanos (Carreiras, contratos, formas de pagamento e avaliação de 

desempenho); 
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4 - A Unidade de Saúde (Estrutura organizacional, gestão de recursos e de produção em unidades de 

Saúde); 

5 - Controlo de gestão e avaliação do desempenho de unidades de saúde; 

6 - Sistemas de Informação em Saúde; 

7 - A Qualidade nos serviços de saúde (Normalização, Acreditação e Certificação) 

8- Plano de negócios de uma Unidade de Saúde. 

 

 

Syllabus (1000 caracteres) 

1 - The National Health Service (organization, resources and results); 

2 - Funding of Health (types, sources and financing models); 

3 - Human Resource Management (Careers, contracts, payment and performance evaluation); 

4 - The Health Unit (Organisational structure, management of resources and production in units 

of health); 

5 - Management control and performance assessment of health units; 

6 - Health Information Systems; 

7 - Quality in health services (standardization, accreditation and certification); 

8 - Business Plan for a Health Unit 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

Simões, J. (2004). Retrato Politico da Saúde. 

Simões, J., Barros, P. (2007). Retrato do Sistema de Saúde, volume 9 nº 5. 


