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GESTÃO
E DIREÇÃO
DE SERVIÇOS
DE SAÚDE
PÓS-GRADUAÇÃO

Make change happen

Uma perspetiva
integrada de gestão
aplicada ao setor
da Saúde
Benefícios
/ Aplicar os princípios e conceitos fundamentais
da administração e gestão na direção de organizações do setor
da saúde / Compreender as transformações do setor, encontrar
novas soluções através da utilização de instrumentos de apoio
à tomada de decisão e implementar estratégias eﬁcazes /
Assistir a Masterclasses conduzidas por oradores nacionais
e internacionais, em temas como Estratégia e Comunicação
Organizacional, Design Thinking, Liderança, Data Mining ou Digital
Transformation / Poder participar na Semana Internacional numa
escola de negócios do Top Mundial. Em 2019, a semana
internacional decorreu na IE Business School.

Porquê esta pós-graduação?
/ Possui um corpo docente com experiência de gestão de topo
em instituições do setor da saúde / Exposição, motivada pela
diversidade do perﬁl da turma, a múltiplas perspetivas para
a resolução de problemas da Gestão de Serviços de Saúde /
Permite a atribuição da Competência em Gestão dos Serviços
de Saúde pela Ordem dos Médicos / Programa em Escola
de Negócios do top mundial: #33.

Para quem?
/ Proﬁssionais de saúde (médicos, enfermeiros, farmacêuticos
e técnicos superiores de saúde) e outros licenciados que
procurem adquirir ou reforçar competências de Administração
e Gestão, com a visão integrada da sua aplicação em funções
de Direção de Serviços de Saúde.

Competência em Gestão dos Serviços de Saúde
/ Atribuída pela Ordem dos Médicos.

Estrutura
Curricular
O programa tem a duração de 270 horas de formação
presencial, distribuídas em três módulos.
Sistemas de Informação / 20h
Carlos Bragança de Oliveira
Contabilidade e Informação Financeira / 16h
Rui Couto Viana
Bioestatística / 12h
José Fernando Oliveira
Cálculo Financeiro / 12h
Luís Miranda da Rocha
Gestão de Serviços / 20h
Bernardo Almada Lobo
Fiscalidade / 12h
Ana Cristina Reis
Masterclass / 3h
Economia da Saúde / 16h
Susana Oliveira
Estratégia / 16h
José Luís Alvim
Marketing / 12h
Luís Cardia
Análise de Custos e Gestão Orçamental / 16h
Vasco Viana
Análise de Decisões de Investimento / 16h
Luís Miranda da Rocha
Ética e Deontologia / 6h
Artur Osório
Projeto Final / 3h
Álvaro Almeida / Susana Oliveira
Masterclass / 3h
Gestão de Projetos e Equipas / 16h
José Manuel Magano
Gestão da Qualidade / 16h
José Faria / Seraﬁm Guimarães
Comportamento das Organizações e Gestão de Recursos
Humanos / 16h
Inês Neto
Direito da Saúde / 16h
Maria Barros
Sistemas e Políticas de Saúde / 16h
Álvaro Almeida
Projeto Final / 4h
Álvaro Almeida / Susana Oliveira
Masterclass / 3h

Direção
do programa
Álvaro Almeida
DIRETOR DO PROGRAMA
Professor Associado da Faculdade de Economia
do Porto e da Porto Business School. Foi Presidente
da Administração Regional da Saúde do Norte; Presidente
da Entidade Reguladora da Saúde; Economista do FMI;
e Consultor do Ministério da Saúde, ACSS, Infarmed,
e outras instituições do setor.

Susana Sampaio Oliveira
DIRETORA DO PROGRAMA
Professora Auxiliar da Faculdade de Economia
do Porto e da Porto Business School. Foi Vogal
Executiva do Conselho de Admnistração do Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia. Consultora nas
áreas de economia e gestão de saúde.

Semana internacional na
London Business School*
Uma oportunidade única de aprendizagem numa das melhores escolas de negócios
do mundo, de acordo com o ranking do Financial Times.
Possibilidade de viver uma experiência internacional e, simultaneamente, ter acesso às
mais recentes tendências de gestão nos seguintes temas: Macro and Micro level
industry strategies/ Leadership / People Skills / Strategic Decision-Making /
Acreditamos que os futuros líderes devem estar preparados para antecipar a
mudança, devem ser capazes de inspirar as suas equipas de modo a que, juntos,
possam contribuir para o melhor desempenho da sua organização.
*Módulo opcional. Consulte-nos para mais informações.
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Impacto
do programa
“Como enfermeira, fui enfrentando vários desaﬁos na área da gestão em unidades de saúde. A escolha
da Porto Business School para estruturar e aprofundar os meus conhecimentos foi óbvia, pelo prestígio
e qualidade da pós-graduação em Gestão e Direção de Serviços de Saúde. Os resultados não se ﬁzeram
esperar no alavancar da minha carreira, estando neste momento a exercer funções de gestão de cuidados
em regime domiciliário. Considero que a frequência desta formação teve um impacto signiﬁcativo na
progressão da minha carreira.”
Liliana Santos
Hospital de Santa Maria Maior
“A frequência da pós-graduação está a ser um elemento fulcral na minha atividade de gestora de uma unidade
clínica privada, não só pela qualidade do corpo docente e pelos conteúdos programáticos ministrados mas,
sobretudo, pela experiência e pelo saber-fazer que nos são transmitidos. Revelou-se, também, uma mais-valia
importante, a cooperação e o networking desenvolvido entre os participantes, o contacto com temas atuais
e com especialistas internacionais, através de master classes e seminários, e, fundamentalmente, a cultura
de Qualidade que se vive na Porto Business School.”
Ana Maria Azevedo
Gestora
Clínica Médica Vista Alegre
“Como enfermeira, há muito que sentia necessidade de complementar as competências na área do cuidar
com a aquisição de novos conhecimentos na área da gestão de serviços de saúde. A Porto Business School
apresentou-se como uma entidade de referência e prestígio com quem decidi partilhar este novo desaﬁo.
Revelou-se uma experiência fantástica, orientada por um corpo docente de excelência. Sem dúvida a escolha
acertada.”
Cláudia Fagundes
Enfermeira
“Gosto de desaﬁos e quis adquirir novas competências na minha atividade médica. Escolhi este programa
por ser creditado, de referência, garante de qualidade e exigência. O programa é instrumental, com integração
oportuna de conteúdos técnicos e promoção de inteligência crítica. Permitiu-me um percurso feliz
de construção pessoal e proﬁssional. “
Anabela Rodrigues
Médica

Candidaturas
Para embarcar neste processo deve possuir licenciatura ou grau superior.
Na ausência de licenciatura, excecionalmente, poderão ser consideradas candidaturas
de proﬁssionais com experiência relevante no âmbito do programa. O processo
de candidatura é realizado online em www.pbs.up.pt.

1.ª Fase até 17 de maio (early bird fee)
500 euros no momento da inscrição;
5.400 euros cujo pagamento é repartido, de igual

Pronto
para
explorar
connosco?

forma, no início de cada módulo;
5.900 euros no total.
2.ª Fase até 12 de setembro de 2021
500 euros no momento da inscrição;
6.100 euros cujo pagamento é repartido, de igual
forma, no início de cada módulo;
6.600 euros no total.

Diploma
Aos alunos que obtenham aprovação em todas as disciplinas será atribuído :
Diploma de Pós-Graduação em Gestão e Direção de Serviços de Saúde.
Nos termos do respetivo Regulamento da Universidade do Porto, a Pós-Graduação em
Gestão e Direção de Serviços de Saúde permite aos seus diplomados a obtenção de 45
créditos ECTS (European Credit Transfer System) na área das Ciências Empresariais.

Descontos Comerciais
As empresas associadas da Porto Business School e seus colaboradores, Alumni da Porto
Business School e Alumni da Universidade do Porto beneﬁciam de condições especiais.
A Porto Business School tem acordos com várias instituições ﬁnanceiras para obtenção
de ﬁnanciamento referente aos programas que oferece. Contacte-nos ou visite-nos para
mais informações.
Protocolo com a
Os associados da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares (APFH)
beneﬁciam de desconto de 10% sobre o valor integral da propina.

Bolsas para alunos internacionais
A Porto Business School tem um programa de bolsas para alunos internacionais.
Para mais informações, contacte:
international@pbs.up.pt
Informações
Para mais informações sobre os programas de Pós-Graduação contacte:
pgs@pbs.up.pt
O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações.

Local
Porto Business School,
Matosinhos
Face ao contexto atual e, de forma
excecional, o programa pode ser

Associação Porto
Business School (PBS) - U. Porto
Associado Académico:
Universidade do Porto
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Horário
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