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9. LOS – Liderança em Organizações de Saúde 
 

Docentes Responsáveis: Prof.ª Isabel Albuquerque 

                                                                         ECTS: 4 

Objetivos da unidade curricular:  

No final da unidade curricular, os estudantes deverão ser capazes de: 
1. Compreender a importância da liderança e do seu impacto no desempenho das 
organizações de saúde; 
2. Compreender a abordagem à gestão e liderança capaz de vivenciar e promover a 
aprendizagem do paradoxal; 
3. Conhecer os tipos de liderança para a gestão de organizações de saúde; 
4. Reconhecer o estilo de liderança adequado em diferentes culturas organizacionais e 
contextos;  
5. Desenvolver um plano de liderança pessoal que inclua avaliações, missão/visão e objetivos; 
6. Conhecer os tipos de mudança e respetivas estratégias de gestão; 
7. Executar autonomamente os instrumentos de diagnóstico e análise da liderança; 
8. Valorizar a importância da liderança enquanto instrumento de gestão. 

Conteúdo programático: 

1. Mecanismos de Coordenação do Trabalho em Saúde;  
2. Sistemas adaptativos complexos e teoria da liderança da complexidade; 
3. Liderança como um processo; 
4. A gestão e liderança dos paradoxos; 
5. Liderança transformacional e humilde; 
6. Trocas Líder-Membros; 
7. Avaliação do estilo de liderança nas equipas; 
8. Avaliação dos modelos de gestão em saúde e liderança; 
9. Coaching apreciativo; 
10. Tipos e estratégias de mudança organizacional. 
 
Metodologia de ensino:  
Esta unidade curricular utiliza diferentes metodologias de ensino-aprendizagem, tanto em 
sala de aula quanto através do trabalho autónomo dos alunos. As atividades em sala de aula 
incluem sessões teóricas e teórico-práticas, discussões e debates. O trabalho autónomo dos 
alunos consiste na leitura de literatura científica para acompanhar as atividades em sala de 
aula e preparar o trabalho prático. A supervisão tutorial do docente complementa o processo 
de aprendizagem sempre que os alunos a solicitam. 
A avaliação consiste em apresentações orais em sala de aula a partir de bibliografia 
selecionada (50%) e na redação de um ensaio individual (50%).  Os detalhes da avaliação são 
apresentados na primeira sessão da unidade curricular. 
 
Avaliação:  
Apresentações Orais (50%)  
Ensaio Individual (50%). 
 


