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O Curso de Pós-Graduação em Digital Health é uma
formação internacional promovida pela NOVA Saúde
Pública em parceria com a ENSP-NOVA e a NOVA IMS,
distinguido pelo EIT-Health (European Institute of Innovation
and Technology), enquanto  High-Quality Project.
 
Tem como missão capacitar os profissionais da área da
saúde para desenvolver a transformação digital nas suas
instituições, através da aquisição de competências para
desenvolver a inovação e detetar novas oportunidades de
Saúde Digital que permitam novas formas de trabalho.

Explora novas estratégias para a criação e implementação
de ambientes de sucesso na Saúde Digital com 3
workshops imersivos direcionados às necessidades e
interesses de cada aluno nas áreas do Design Thinking,
Patient Innovation e Digital Health Technology.

No final, os alunos terão a oportunidade de fazer uma Pitch
Presentation do produto/solução desenvolvido ao longo do
programa de formação, junto de um painel de stakehoders-
chave na área da saúde digital, onde o projeto vencedor
reunerá o apoio necessário para a sua viabilização.

O Digital Health Executive Course oferece também a
possibilidade de frequentar uma das áreas de
especialização adicionais: Telehealth e Strategic
Leadership on Innovation.

Este Curso é creditado pela Ordem dos Farmacêuticos,
conferindo créditos de formação no âmbito do Programa
de Desenvolvimento Profissional Contínuo.

Apresentação 

https://www.novaims.unl.pt/
https://eithealth.eu/
https://eithealth.eu/
https://eithealth.eu/
https://eithealth.eu/
https://www.ensp.unl.pt/wp-content/uploads/2021/12/certificate-of-recognition-220326.pdf
https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/formacao-continua/creditacao-de-atividades/


Digital Health and the Telehealth Potential
Communication and Interaction in Telehealth
Digital literacy in Telehealth
Telemedicine's ethical, legal and social challenges
Telehealth Workshop
Fundamentals of Leadership in Healthcare
Change Management
Organizational Culture for Innovation
Knowledge Management

Tronco comum | 25 ECTS 
DIGITAL HEALTH 
M1 - Digital Health Introduction
M2 - Innovation and Value Based Models
M3 - Innovation and Technology Adoption Models
M4 - Science and Technology - Ethical, Legal and Social Issues
M5 - Practical Design Thinking Workshops*
M6 - eHealth Digital Literacy
M7 - Growing Digital Health Ventures
M8 - Sensors, Data, Analytics and Artificial Intelligence in Healthcare
M9 - Digital Project Planing and Management
M10 - Practical Digital Health Workshops*
M11 - Pitch presentations

 Especializações | 5 ECTS por área de especialização 
Telehealth

Com uma equipa experiente e diversificada de docentes provenientes de universidades de
Portugal e Espanha e instituições relacionadas com a saúde portuguesa e espanhola, o
curso porporciona uma visão abrangente da Saúde Digital e compreende temáticas tão
diversas como a transformação organizacional, o desenho de projetos de Saúde Digital, a
adoção de tecnologias, ou aspetos éticos e legais.

Esta é uma Pós-Graduação dirigida a profissionais da área da saúde, nomeadamente
médicos, farmacêuticos, enfermeiros, gestores e profissionais com responsabilidades de
decisão. 

Destina-se a pessoas com interesse na saúde digital, espírito empreendedor e que queiram
inovar na sua organização, fazer diferente e causar impacto dentro e fora da organização.
 

Destinatários

Plano Curricular 

Fundamentals of Leadership in
Healthcare
Change Management
Organizational Culture for
Innovation
Knowledge Management

Strategic Leadership on Innovation

Curso
leccionado em

inglês 
Formato híbrido

(presencial e
remoto)

Especializações
leccionadas em

inglês 
Formato híbrido

(presencial e
remoto)

 



Coordenação e corpo docente

Cada módulo do Programa é coordenado por reconhecidos peritos da área respetiva.
Dois Módulos do curso serão dedicados a workshops imersivos, um em Lisboa e outro a
partir de Barcelona. Em cada um dos módulos pretende-se um modelo de ensino
participativo e imersivo. 

Coordenação:

Teresa Magalhães
(ENSP-NOVA)

Guilherme Vitorino 
(NOVA IMS)

João Cordeiro 
(ENSP-NOVA)

Miguel Cabral de Pinho 
(ENSP-NOVA)

Co-coordenação:

Admissão

Custo

A candidatura é realizada online, no website da ENSP-NOVA. O critério de seleção é a ordem
de inscrição. São admitidos até 50 alunos por edição. 

Early bird inscrições 
Para inscrições até 31 de dezembro 2022
Digital Health Executive Course: 2.500€
1 Área de Especialização: 700€
Taxa de inscrição: 50€

Para inscrições a partir de 1 de janeiro 2023
Digital Health Executive Course: 2.625€
1 Área de Especialização: 735€
Taxa de inscrição: 50€



Exective Course

        Quintas-feiras | Sextas-feiras: 16:00– 20:00

         2 sessões a decorrer ao sábado

Telehealth
       Sextas-feiras

Strategic Leadership on Innovation
        Quintas-feiras

Calendário aulas

Para mais informações:
Consulte o site da ENSP-NOVA ou contacte o
Secretariado deste Curso:
Ana Sofia Silva
secretariado@ansp.pt

ensp.unl.pt

mailto:anasofia.silva@ensp.unl.pt

