
Acção de Formação

INDICADORES E SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DO 
DESEMPENHO DAS UNIDADES DE SAÚDE

A melhoria do desempenho das Unidades de Saúde constitui um dos objectivos principais dos

serviços e organizações. Eliminar desperdícios, aumentando a eficiência e eficácia das

diferentes actividades, permite a redução de custos e a prestação de uma melhor qualidade de

serviço. No sector da saúde por razões diversas, o uso de indicadores e sistemas de avaliação

de desempenho torna-se num instrumento-chave e indispensável para a prossecução destas

finalidades.

OBJECTIVOS
Esta acção de formação procura contemplar os aspectos mais relevantes relacionados com a

avaliação de desempenho de unidades de saúde, nos seus diferentes modos.

Pretende-se ministrar aos participantes competências nas várias modalidades de avaliação do

desempenho. As valências fornecidas abrangem as diferentes perspectivas dos seus

utilizadores e as suas áreas de especialização (técnica ou económica).

DESTINATÁRIOS
A acção de formação é especialmente vocacionada para os quadros superiores dos

estabelecimentos hospitalares, das unidades locais de saúde, dos centros de saúde e dos

restantes organismos ou empresas, públicas ou privadas intervenientes no sector

da saúde.

Sistemas e Gestão fundec.pt



COORDENAÇÃO

Prof. Rui Cunha Marques
Professor Catedrático do Departamento de Engenharia Civil, 
Arquitectura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico.

Prof. Diogo Cunha Ferreira
Professor Auxiliar do Departamento de Engenharia Civil, 
Arquitectura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico.

PROGRAMA  

1º DIA | 1 de Junho de 2023

09H00 – 09H15 Inscrição e recolha de informação.

09H15 – 10H00 Novos paradigmas de gestão do sector da saúde.

10H00 – 11H15 Benchmarking: como pode ser aplicado ao serviço da saúde?

11H15 – 11H30 Intervalo para café

11H30 – 12H45 Princípios metodológicos de avaliação de desempenho.

12H45 – 14H15 Intervalo para almoço

14H15 – 16H00 Principais resultados da avaliação de desempenho dos cuidados de saúde 
em Portugal.

16H00 – 16H15 Intervalo para café

16H15 – 17H30 Considerações a ter na formulação de modelos de avaliação de 
desempenho na saúde.

17H30 – 18H00 Sumário e conclusões. 

2º DIA | 2 de Junho de 2023

09H00 – 10H00 A utilização de julgamentos e de decisores na avaliação de desempenho 
da saúde.

10H00 – 11H00 Qualidade, acesso e eficiência na saúde: trade-offs?

11H00 – 11H15 Intervalo para café

11H15 – 12H30 Satisfação em cuidados de saúde: como encontrar os seus determinantes e 
definir estratégias para a melhorar?

12H30 – 14H00 Intervalo para almoço

14H00 – 15H00 Política na saúde: principais resultados de literatura.



Carga Horária de 14h

9h00 às 18h00

1 e 2 de Junho de 2023

700€ + IVA 23% (861€) - Pagamento até 15/05/2023
850€ + IVA 23% (1.045,5€) - Pagamento após 15/05/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

A FUNDEC reserva-se no direito de adiar o curso, caso não atinja o número mínimo de formandos.

FUNDEC – IST – DECivil

Av. Rovisco Pais

1049-001 Lisboa – Portugal

IST – DECivil

(continuação)

15H00 – 16H15 Um caso de estudo: Parcerias público-privadas e 
hospitais EPE – qualidade e eficiência?

16H15 – 16H30 Intervalo para café

16H30 – 17H30 Optimização de pagamentos em contratos – programa.

17H30 – 18H00 Conclusões e encerramento.

CONTACTOS

Fernanda Correia / Vanessa Silva

Tel. (+351) 218 418 042

E-mail: fundec@tecnico.ulisboa.pt

www.fundec.pt


