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Competências a desenvolver: 

 
Objetivos da unidade curricular/módulo: 

 
Conteúdos: 

 

Horas Totais: 66 ECTS :2.5 Horas Práticas Laboratoriais: 
 

 

Horas Contato: 22  Horas Estágio:   

Horas Trabalho Autónomo:   Horas Seminário: 
 

 

Compreensão do papel de Liderança e Coordenação. 
- Enquadramento do papel do Líder na Coordenação de Equipas. 
- Utilização de ferramentas e competências técnicas e pedagógicas inovadoras, que permitam a 
estruturação e a dinamização de ações de liderança, coordenação de equipas e acompanhamento das 
práticas profissionais. 
- Desenvolvimento de conhecimentos teóricos capazes de ampliar significativamente a compreensão dos 
problemas com que os gestores lidam no contexto da prática profissional. 
- Promoção de análise crítica sobre o papel das políticas de Saúde e suas implicações na gestão das 
unidades de saúde. 
- Compreensão do planeamento estratégico, da inovação e mudança organizacional na saúde. 
- Utilização eficaz dos instrumentos e ferramentas disponíveis no domínio da gestão de recursos.  
- Definição dos indicadores e a sua correta utilização na planificação e gestão dos serviços de saúde. 
- Desenvolvimento de saberes relacionados com a temática da supervisão para colaborar no 
desenvolvimento pessoal e profissional dos pares. 

- Conhecer as teorias mais significativas da teoria da administração; 
- Identificar os princípios gerais do processo de administração; 
- Planear de acordo com os vários níveis de intervenção dos enfermeiros; 
- Analisar as práticas de gestão nas organizações de saúde; 
- Identificar estratégias inovadoras de gestão e liderança individuais e de equipa; 
- Conhecer os sistemas de melhoria contínua da qualidade; 
- Conhecer a supervisão clínica em enfermagem; 
- Identificar estratégias de acompanhamento das práticas. 
 

Gestão: Identificar os princípios gerais do processo de administração e os fundamentos da estrutura 
organizacional analisando as práticas de gestão nas Organizações Hospitalares. 
Economia da saúde: principais conceitos; procura em saúde e cuidados de saúde; oferta e financiamento 
de cuidados de saúde; equidade e desigualdade na saúde; avaliação económica de programas de saúde; 
importância do planeamento em saúde. 
Supervisão Clínica em Enfermagem: Evolução socio-histórica, conceitos e modelos, estratégias 
supervisivas. A supervisão e o Modelo de Desenvolvimento Profissional. Supervisão e desenvolvimento 
pessoal e profissional no domínio das competências exigidas aos enfermeiros especialistas e nos  
processos de melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados. 
Liderança: conceitos; perspetivas atuais e históricas da liderança; o enfermeiro especialista como líder na 
equipa de cuidados, no serviço e na organização. 
 O processo da tomada de decisão: A natureza da tomada de decisão clínica; Potencialidades do 
processo de tomada de decisão em enfermagem; O envolvimento do doente na tomada de decisão. Tipos 
de Competências; Conceito de competência e de competências; O papel da aprendizagem na formação 
de competências.   

Aprendizagem, inovação e mudança aplicados ao contexto organizacional.  
Dimensão ética.  Disfunção familiar e Desequilíbrios Sociais. 
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Os docentes podem propor e disponibilizar outros recursos para o interesse do momento de 
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