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A ENSP-NOVA lança a primeira edição do Curso de
Pós-Graduação Governação em Saúde. 

Esta oferta formativa é desenhada para responder às
necessidades de profissionais de saúde com
responsabilidades de liderança nos cuidados de saúde
primários, hospitais, unidades locais de saúde,
cuidados continuados integrados e cuidados
paliativos.

O curso integra as áreas da governação em saúde
clínica, populacional e política em 80 sessões
síncronas (160 horas) nas modalidades presencial e à
distância, organizadas em workshops com formação
em serviço e trabalho individual e em grupo,
correspondendo a 20 ECTS. 

Apresentação 

Destinatários

membros dos conselhos clínicos e de saúde dos
agrupamentos de centros de saúde (ACeS) ou seus
equivalentes 
diretores clínicos hospitalares e membros das suas
equipas de direção clínica, bem como enfermeiros
diretores e membros das suas equipas
coordenadores e líderes de unidades funcionais dos
ACeS: saúde pública (USP), saúde familiar (USF e
UCSP), cuidados na comunidade (UCC), unidades de
recursos assistenciais partilhados (URAP) 
diretores de serviços hospitalares ou de centros de
responsabilidade integrada (CRI) e membros das
respetivas equipas de direção
profissionais de saúde com responsabilidade de direção
clínica em unidades de cuidados continuados
integrados e em unidades de cuidados paliativos

Profissionais de saúde com responsabilidades e funções
de governação clínica e/ou de saúde populacional numa
comunidade, designadamente: 



Analisar a evolução das abordagens e das práticas de governação em saúde: clínica,
populacional e política

Identificar e aplicar os principais métodos e instrumentos da prática de governação em
saúde, designadamente em programas e projetos clínicos e de incidência populacional

Descrever os principais fatores facilitadores e obstáculos à implementação e
desenvolvimento da governação em saúde 

Ponderar os aspetos éticos associados à governação em saúde, nos seus vários níveis de
abrangência incluindo as abordagens One Health e Global Health

Identificar os principais impactos esperados de uma governação da saúde efetiva, na
qualidade de vida e no bem-estar das pessoas e populações

Conhecer os principais instrumentos influenciadores do comportamento e desempenho dos
atores em saúde – informação; comunicação; ferramentas digitais; modelos de
financiamento e dispositivos de regulação sistémica

O Curso tem como finalidade a aquisição de conhecimentos científicos, técnicos e competências
específicas no âmbito da governação em saúde, visando:

Cada workshop tem objetivos específicos de aprendizagem. 

 

Objetivos gerais

Ser profissional de saúde com funções e responsabilidades nas estruturas e serviços

As candidaturas são individuais. No entanto, a avaliação e seriação das mesmas
valorizará:

Candidatura em simultâneo com dois outros elementos da mesma instituição, de
diferentes grupos profissionais (visando trabalho em equipa no terreno ao longo do
Curso)
 Apresentação de um projeto em curso ou proposta de projeto na área de
governação em saúde (clínica, de saúde populacional ou política)

A candidatura é realizada online, no website da ENSP-NOVA. 

Requisito

identificados em Destinatários
Seleção e seriação das candidaturas

Encargos 

Admissão

Taxa de candidatura - 51 €
Propinas - 2.250 €

Este curso dispõe de Bolsas para incentivo à Qualificação/Atualização de
competências no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no valor de
2.000€ cada. Regulamento e Edital referentes a estas bolsas disponível no website
da ENSP-NOVA.



Governação em saúde – propósitos, princípios, modelos e prática
Qualidade em saúde – acesso, adequação e integração de cuidados | Melhoria
contínua de processos 
Produção e gestão de conhecimento para a governação em saúde e para a
mudança organizacional
Governação para resultados clínicos 
Governação para a saúde e bem-estar da população – promoção da saúde 
Centralidade da pessoa, saúde personalizada e saúde coletiva
Liderança clínica, trabalho em equipa e gestão estratégica de recursos humanos
Instrumentos e mecanismos facilitadores e de influência 

I - sistemas de informação e tecnologias
II - modelos de financiamento | pagamento | investimento

“Networking”, inteligência colaborativa e  mudança sistémica em saúde

Workshops:

 
Coordenação: Paulo Boto, Luís Campos, Victor Ramos 

Corpo Docente: Docentes da ENSP-NOVA e peritos convidados de acordo com os

objetivos de cada workshop

 

Plano Curricular 

Coordenação e corpo docente

Parceiros



Candidaturas: Até 12 fevereiro 2023

Inscrição/matrícula: 6 a 10 março 2023

Início do Curso: 14 março 2023

Fim do Curso: 19 dezembro 2023

Datas relevantes

Calendário
Terças-feiras: 14:30– 18:30

Quatro dias: 9:30 - 13:30 | 14:30 - 18:30 
(2/5, 27/6, 26/9 e 14/11/2023)

Algumas sessões serão presenciais nas instalações da
ENSP-NOVA, outras serão à distância por vídeo-
conferência. 

Para mais informações:
Consulte o site da ENSP-NOVA ou contacte o
Secretariado deste Curso:

Ana Sofia Silva
anasofia.silva@ensp.unl.pt 
ensp.unl.pt


