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a unave
A UNAVE–Associação para a Formação Profissional e Investigação 
da Universidade de Aveiro (UA), é, desde 1986, a unidade de 
interface da Universidade de Aveiro com a sociedade para
a aprendizagem ao longo de vida (university lifelong learning).

Presente no mercado da formação contínua vai para três décadas, 
a UNAVE concebe, realiza e gere ações de formação de nível 
universitário ajustadas e flexíveis, em linha com as necessidades 
das pessoas e das organizações, que assentam na excelência 
do ensino da Universidade de Aveiro e beneficiam do diálogo 
permanente com as empresas e suas associações, com grupos 
profissionais e outros movimentos da sociedade civil, tanto
no país como no estrangeiro.

A UNAVE visa contribuir para o desenvolvimento local, regional 
e nacional através da valorização profissional, técnica e cultural 
das pessoas e das organizações em geral, seguindo a política 
e os princípios orientadores definidos na missão da Universidade 
de Aveiro para a formação ao longo da vida:

“Criar conhecimento, expandir o acesso ao saber em benefício das
pessoas e da sociedade, através da investigação, do ensino e da 
cooperação; assumir um projeto de formação global do indivíduo;
ser ator na construção de um espaço europeu de investigação
e educação, e de um modelo de desenvolvimento regional assente 
na inovação e no conhecimento científico e tecnológico.” Univ. Aveiro
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fundamentação
A gestão das unidades de saúde tem níveis de complexidade 
superiores face à grande maioria das outras organizações pela 
diversidade de saberes, de tecnologias, interesses e motivações 
e pelas elevadas expetativas que os doentes depositam nestas 
instituições. 
Por esta razão a gestão destas organizações, ao nível do topo mas 
também ao nível intermédio, exige profissionais competentes e 
com os conhecimentos necessários e suficientes para uma gestão 
eficaz, produtiva e eficiente. 
A Formação de Executivos em Unidades de Saúde pretende dotar 
os profissionais de saúde desses conhecimentos por forma a 
enfrentarem os desafios que a gestão das unidades de saúde 
apresenta. 
Este é, assim, um programa de formação que apresenta os 
alicerces fundamentais para conhecer o sector da saúde ao nível 
macro e as especificidades da gestão das unidades de saúde, 
dotando os formandos das competências necessárias para em 
qualquer altura assumir funções dirigentes na organização. 
Pretendemos preparar os atuais e os futuros lideres na gestão 
de unidades de saúde garantido qualidade, cuidados de saúde 
centrados no doente e excelência organizacional.

DESTINATÁRIOS

O programa de Formação de Executivos em Unidades de Saúde 
destina-se a profissionais de saúde que pretendam adquirir e 
desenvolver competências em Gestão, e a outros profissionais que, 
trabalhando no setor da Saúde ou pensando nele vir a trabalhar, 
pretendam compreender melhor as suas especificidades. 
Os candidatos devem ser detentores de uma graduação de nível 
superior, sendo a seriação de candidatos baseada na apreciação 
curricular e profissional do candidato.

CALENDÁRIO
16 de fevereiro 2018 a 12 de maio de 2018



preço
1.750,00€

Early bird discount de 20% (1.400,00€) para inscrições feitas até 
30 de dezembro de 2017.
Existe a possibilidade de pagamento fracionado, em três 
prestações, sem juros.

1ª tranche › até 16 de janeiro de 2017 › 560,00€
2ª tranche › até 28 de fevereiro de 2018 › 420,00€
3ª tranche › até 6 de março de 2018 › 420,00 

inscrição

As inscrições devem ser feitas até 16 de janeiro, mediante 
preenchimento do formulário disponível:

INSCRIÇÃO AQUI (link) e apresentação dos documentos seguintes: 

• Curriculum vitae;
• Certificado de habilitações.

Esta documentação deverá ser enviada para 
virginiablopes@ua.pt
A inscrição tornar-se-á efetiva após pagamento do preço do curso

avaliação e certificados
Caso o formando pretenda um certificado com avaliação de 
aproveitamento terá de entregar um trabalho que aborde a 
aplicação dos temas tratados no curso. Este trabalho deverá ser 
entregue até 3 meses após a conclusão do curso.
O formando que tiver uma frequência de pelo menos 90% do 
curso e não se submeta a avaliação (trabalho final) terá direito a 
um Certificado de Frequência.
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INFORMAÇÕES
Virgínia Barreirinha Lopes
virginiablopes@ua.pt 
tlf.: 234 370 833

CERTIFICAÇÃO
DGERT—Direção Geral do Emprego 
e das Relações de Trabalho

http://www.unave.pt/?formacao=curso-de-formacao-para-executivos-em-unidades-de-saude


conteúdos/cronograma
O curso é composto por 10 módulos que perfazem um total de
96 horas. O curso decorrerá ao longo de 12 semanas em períodos
letivos de 4h.
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Módulos

CONTRATUALIZAÇÃO, PLANEAMENTO E CONTROLO 

ECONOMIA DA SAÚDE 

FUNDAMENTOS EM GESTÃO FINANCEIRA 

FUNDAMENTOS EM GESTÃO RECURSOS HUMANOS 

GESTÃO DE OPERAÇÕES E LEAN MANAGEMENT 

AVALIAÇÃO DA INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS 

GESTÃO E ESTRATÉGIA 

POLÍTICAS DE SAÚDE 

QUALIDADE EM SAÚDE 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Dias e Horas

16 fev. das 18h às 22h 
17 fev. das 9h às 13h 
23 fev. das 18h às 22h

24 fev. das 9h às 13h
2 mar. das 18h às 22h

3 mar. das 9h às 13h
9 mar. das 18h às 22h

10 mar. das 9h às 13h  
16 mar. das 18h às 22h 
17 mar. das 9h às 13h

23 mar. das 18h às 22h 
24 mar.das 9h às 13h 

6 abr. das 18h às 22h 
7 abr. das 9h às 13h

13 abr.das 18h às 22h 
14 abr. das 9h às 13h 14 

20 abr. das 18h às 22h 
21 abr. das 9h às 13h
27 abr. das 18h às 22h

28 abr. das 9h às 13h
4 mai. das 18h às 22h

5 mai.  das 9h às 13h
11 mai. das 18h às 22h 
12 mai. das 9h às 13h

Formadores

Luis Matos

Francisco Rocha 
Gonçalves

Carlos Pinho

Andreia Vitoria

Antonio Costa

Jorge Félix

Francisco Rocha
Gonçalves

António Tavares

Sílvia Moutinho

Luís Matos

12h

8h

8h

12h

8h

8h

8h

12h

8h

12h



conteúdos
unidades de formação

Contratualização, Planeamento e Controlo 
Neste módulo serão estudados os modelos de contratualização de 
cuidados de saúde e os mecanismos e ferramentas de controlo. Serão 
igualmente abordados os Sistemas de Medição da Performance e 
de Controlo de Gestão. Será analisado o sistema de contratualização 
instituído no SNS, vantagens e limitações bem como ferramentas de 
contratualização interna.

Economia da Saúde 
A Economia da Saúde é uma disciplina essencial para a definição 
e avaliação das políticas de saúde em contextos de informação 
imperfeita. Serão analisados os métodos de avaliação das decisões 
políticas nomeadamente análises custo-eficiência e custo-benefício.

Fundamentos em Gestão Financeira 
Neste módulo são apresentados os princípios essências da 
contabilidade e os mapas financeiros e contabilísticos mais 
comuns. São também apresentados os princípios fundamentais 
da orçamentação e planeamento financeiro das unidades de saúde 
e por fim os conceitos fundamentais da análise de investimentos.

Fundamentos em Gestão de Recursos Humanos 
A gestão de unidades de saúde em matéria de recursos humanos tem 
especiais complexidades. Abordar-se-á o ciclo de vida do trabalhador 
nomeadamente, recrutamento, seleção, avaliação e despedimento. 
Pretende-se abordar os sistemas de remuneração e incentivos e os 
mecanismos de motivação e comunicação entre equipas. 

Gestão de Operações e Lean Management 
Neste módulo pretende-se entender a importância e impacto da 
melhoria contínua nos Serviços de Saúde; percecionar os princípios 
da melhoria continua, aprender estratégias de aumento de valor 
acrescentado para o Doente, aprender a melhorar a Qualidade, 
Eficiência e Serviço das Unidades de Saúde, conhecer casos práticos 
de sucesso na aplicação do Kaizen Lean na Saúde.

Avaliação da Inovação na Prestação de Cuidados
Este módulo aborda a necessidade de serem feitas avaliações dos 
elementos de custo, eficácia, e benefício que a inovação nos cuidados 
de saúde poderá trazer.
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Gestão e Estratégia
Esta disciplina foca os desafios da gestão estratégica de uma unidade 
de saúde. Serão abordados os diferentes métodos de formulação 
estratégica e as diferentes formas de organização de uma unidade 
hospitalar. Abordaremos ainda os diferentes papeis associados aos 
gestores e ao que deles se espera em cada situação. 

Políticas de Saúde
Esta disciplina abordará os Sistema de financiamento públicos e os 
sistemas de proteção social. Abordará ainda formas de planeamento 
da oferta de cuidados, a relação entre sistemas públicos, privados 
e sociais e modelos de cooperação e parcerias. 

Qualidade em Saúde
O papel e importância da gestão da qualidade nas unidades de 
saúde é incontestável. Neste modulo abordaremos os sistemas 
de certificação e acreditação os conceitos de qualidade clínica 
e qualidade organizacional bem como a conceção, desenho, 
implementação e avaliação de uma política de qualidade.

Sistemas de Informação em Saúde 
O objetivo desta disciplina é enquadrar a problemática da informação 
na gestão e as necessidades de informação dos gestores e a 
problemática dos sistemas e tecnologias informáticos. Abordaremos 
ainda a arquitetura do Sistema de Informação, as políticas para os SI 
e as questões suscitadas pelo “Big Data”.



coordenação
e equipa de formadores

COORDENAÇÃO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICA
A coordenação científico-pedagógica é da responsabilidade de:

- Prof. Nelson Fernando Pacheco da Rocha, Professor Catedrático
do Departamento de Ciências Médicas da Universidade de Aveiro
e diretor de curso do Programa Doutoral em Ciências e Tecnologias
da Saúde.

- Dr. Luis Filipe Ferreira da Cruz Matos, Administrador Executivo do
Conselho de Administração da Saúde da Santa Casa da Misericórdia
do Porto, Vogal do Conselho Executivo no Hospital da Prelada e
Docente Universitário na Universidade Lusíada do Porto e na Escola
Superior de Biotecnologia da Universidade Católica no Porto.
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¶CONTRATUALIZAÇÃO, PLANEAMENTO E CONTROLO & SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE
LUÍS MATOS

LUÍS MATOS é mestre em Sistemas de Informação pela Universidade do Minho, Pós-Graduado em Administração 
Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública e Licenciado em Administração e Gestão de Empresa pela 
Universidade Católica no Porto.
Atualmente é Administrador Executivo do Conselho de Administração da Saúde da Santa Casa da Misericórdia do 
Porto e Vogal do Conselho Executivo no Hospital da Prelada. Ao longo destes 17 anos de carreira desempenhou 
funções dirigentes no Conselho Diretivo da ACSS e nos Conselhos de Administração do Centro Hospitalar Trás-Os-
Montes e Alto Douro, de Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho e do Hospital de Aveiro. De novembro de 
2011 a março de 2014, foi gestor da PPP do Hospital de Braga na Administração Regional do Norte, I.P. Exerceu ainda 
as funções de Administrador Hospitalar no Centro Hospitalar do Porto e na ULS de Matosinhos. Docente Universitário 
na Universidade Lusíada do Porto e na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica no Porto.

ECONOMIA DA SAÚDE & GESTÃO E ESTRATÉGIA
FRANCISCO ROCHA GONÇALVES

FRANCISCO ROCHA GONÇALVES, é economista e gerente especializado em economia de tecnologias da saúde.
É, desde 2011, membro executivo do Conselho de Administração no Instituto Português de Oncologia (IPO-Porto). 
Antes de desempenhar este papel, foi durante mais de 10 anos, consultor em avaliação em economia de tecnologias 
da saúde/ farmacoeconomia, tendo trabalhado com algumas das principais empresas farmacêuticas nacionais 
e internacionais na valorização estratégica e financeira da sua oferta, bem como com instituições académicas 
e outros projetos de investigação.
Para além da sólida formação académica – é doutorado em Gestão (ISEG–Universidade de Lisboa), licenciado
e mestre em Economia (FEP–Universidade do Porto) –, e da experiência de trabalho significativa, hoje no maior Centro 
de Oncologia em Portugal, o IPO-Porto, está comprometido com a instituição no desenvolvimento do seu potencial 
estratégico.
Na vertente académica, é atualmente professor na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e na Universidade 
de Lisboa. Tem várias publicações e participa regularmente em encontros nacionais e internacionais nas suas áreas 
de interesse.
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FUNDAMENTOS EM GESTÃO FINANCEIRA
CARLOS PINHO

FUNDAMENTOS EM GESTÃO RECURSOS HUMANOS
ANDREIA VITÓRIA

GESTÃO DE OPERAÇÕES E LEAN MANAGEMENT
ANTÓNIO COSTA

AVALIAÇÃO DA INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS
JORGE FÉLIX

CARLOS PINHO, é professor associado com agregação do Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial 
e Turismo da Universidade de Aveiro. Doutorado em Economia Aplicada pela Universidade de Santiago de Compostela, 
tem ministrado diversos cursos de mestrado e pós-graduação na área das Finanças e exercido atividade de 
consultoria nesta área, sendo, ainda, autor de diversos livros neste domínio.

ANDREIA VITÓRIA, é licenciada e Mestre em Gestão pela Universidade de Aveiro(UA). Tendo recebido uma Bolsa 
Individual de Doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, doutorou-se em Engenharia e Gestão 
Industrial, na mesma instituição. Trabalhou durante vários anos na banca de investimento, desempenhando 
atualmente funções docentes no Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da UA.
A sua investigação envolve a gestão de recursos humanos, o comportamento organizacional e a liderança.

ANTÓNIO COSTA, é licenciado em Gestão e Engenharia Industrial com distinção pela Universidade do Porto, 
Faculdade de Engenharia. Iniciou atividade no Kaizen Institute em 1999 sendo atualmente Senior Partner do Kaizen 
Institute Western Europe.
Nos últimos anos tem estado essencialmente focado na coordenação e desenvolvimento de novas áreas bem como 
na gestão de projetos globais de grande dimensão nos Serviços, Retalho e Saúde.  
Tem uma vasta experiência em processos de mudança cultural e iniciativas de Transformação Kaizen Lean.

JORGE FÉLIX, é licenciado em ciências farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e 
mestre em Economia da Saúde pela Universidade de York, Inglaterra. É diretor e economista da saúde sénior da Exigo 
desde 2001. Entre 200 e 2001 exerceu funções de economista da saúde no INFARMED. Coordenou vários estudos 
de medidas regulamentares do sector da saúde, destacando-se “Sistema de pagamentos e de formação dos preços 
pagos às unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde” (Tribunal de Contas), “Valor social e económico das 
intervenções em saúde pública dos farmacêuticos nas farmácias em Portugal” (Ordem dos Farmacêuticos); “Patient 
Blood Management (PBM) em Portugal: Implicações para a saúde pública e consequências económicas (Anemia 
Working Group Portugal). Tem vasta experiencia de ensino sendo responsável pela módulo “Pharmacoeconomics
in Cancer Treatment” do Mestrado de Oncobiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
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POLÍTICAS DE SAÚDE
ANTÓNIO TAVARES

QUALIDADE EM SAÚDE
SÍLVIA MOUTINHO

ANTÓNIO TAVARES, é licenciado em Direito e Doutor em Ciência Politica, Cidadania e Relações Internacionais pela 
Universidade Lusófona do Porto, onde é diretor da licenciatura em Ciência Politica e Estudos Eleitorais, e auditor 
de defesa nacional. Entre 1985 e 1991 foi Deputado à Assembleia da República. Tem desempenhado vários cargos 
de responsabilidade como membro da Alta Autoridade para a Comunicação Social, Presidente da TecParques–
Associação Portuguesa de Parques de Ciência e Tecnologia, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação 
de Auditores de Defesa Nacional, Presidente do Clube Via Norte e membro da Comissão de revisão do conceito 
estratégico nacional. É Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto desde 2010.

SÍLVIA MOUTINHO, é Licenciada em Engenharia Alimentar, pela Escola Superior de Biotecnologia – Universidade 
Católica Portuguesa (U.C.P), desde Setembro de 1994. 
Depois de exercer atividade de direção da qualidade em empresas do ramo alimentar, é coordenadora, desde 2004,
do Gabinete de Gestão da Qualidade do Centro Hospitalar do Porto.
Formadora na Pós Graduação em Gestão da Qualidade na Saúde – APCER/ICS e na Pós Graduação Nutrição
e Envelhecimento – U.C.P, assim como é professora convidada do Mestrado em Engenharia Biomédica da U.C.P.
Para além destas, é formadora em outros cursos no âmbito da Gestão da Qualidade, Segurança Alimentar
e Metrologia.
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