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GESTÃO
EMPRESARIAL

Pretende-se com esta pós-graduação conferir uma formação profunda e rigorosa de modo a suprir
a falta de quadros nos serviços públicos com competência profissional nos domínios da
operacionalização e da gestão pública modernas, baseada em critérios de economia, eficácia e de
eficiência, transpostos e adaptados das melhores práticas das organizações privadas. 
Para tal,  a CBSE dispõe de um corpo docente que agrega competência científica à experiência
profissional acumulada no setor público e privado e nomeadamente em Organizações da Saúde. 

Análise e Gestão de Projetos em Saúde

Auditoria Interna

Contabilidade e Gestão Financeira

Direito da Saúde e Bioética

Economia da Saúde

Gestão da Qualidade e da Segurança em Saúde

Gestão dos Recursos Humanos e de Riscos Organizacionais

Gestão Estratégica e Operacional das Organizações da Saúde

Governance

Políticas da Saúde

Transformação Digital na Saúde

Ana Mafalda Costa - Hosp. Figueira Foz - Auditoria

Anabela Serra - Hosp. Figueira Foz – Enfermeira

Carlos António - Administrador Hospitalar

Carlos Barbosa - CBS | ISCAC

Emília Telo - Autoridade para Condições de Trabalho

Filomena Girão - FAF | Advogados

Georgina Morais - CBS | ISCAC

Isabel Clímaco - CBS | ISCAC

Licínio Carvalho - CHL | Presidente do CA

Pedro Beja Afonso  -  Hosp. da Luz Coimbra | Administrador

Rui Gomes - CHUC | Diretor Informático

O SUCESSO DAS ORGANIZAÇÕES DA SAÚDE DEPENDE DA FORMA
COMO ESTAS SÃO GERIDAS E CONTROLADAS.

INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
DAS

OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS

ESTRUTURA MODULAR
ISABEL CLÍMACO

Ordem dos Médicos
Secção Regional do Centro

Ordem dos Enfermeiros
Secção Regional do Centro

Ordem dos Farmacêuticos

EM PARCERIA COM:

1.

1.

COORDENAÇÃO

APCMG
Centro Cirúrgico de Coimbra
Hospital da Luz Coimbra
SANFIL

Licenciados das áreas de gestão, finanças, contabilidade, qualidade e ambiente, economia e
áreas de saúde em geral.
Profissionais de organismos e instituições de saúde que exerçam já a sua atividade e que
pretendam aprofundar ou consolidar os seus conhecimentos.

CORPO DOCENTE:

Presidente da Secção Regional do
Centro da Ordem dos Médicos 

CARLOS CORTES
CBS | ISCAC
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NOVIDADES!

4 SEMINÁRIOS

"Depois de 32 anos de experiência profissional como enfermeira e nos últimos três anos com a função
de chefia, ingressar na Pós-Graduação em Gestão Empresarial das Instituições de Saúde, foi um
verdadeiro desafio que resolvi enfrentar, com o objetivo de consolidar a minha carreira profissional,
agregando valor através do desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências e de conhecimentos
no desempenho da minha atividade profissional e consequentemente melhorar a minha performance.
Neste âmbito, a Pós-Graduação em Gestão Empresarial das Instituições de Saúde da Coimbra Business
School - ISCAC, uma escola de grande valor com técnicos e professores de alta performance, da qual
enalteço a riqueza do plano curricular e respetivos conteúdos formativos, bem como os
conhecimentos transmitidos, dedicação e disponibilidade evidenciadas, sendo esta instituição
indubitavelmente uma referência. E o facto de ser totalmente on-line foi facil itador de conciliar a vida
profissional, pessoal e académica, que de outra forma seria impossível."

TESTEMUNHOS

NOVA UNIDADE CURRICULAR

ANA CRISTINA
ENFERMEIRA ESPECIALISTA, ARS CENTRO - ACES BM – 2021/22

"GOVERNANCE"  COM 3 MÓDULOS:

Governance Clínica
Liderança
Motivação e mediação de conflitos

Organização dos Cuidados de
Saúde
Sustentabildade do SNS
Cuidados de Saúde Primários
Promoção da Saúde e
Prevenção

"A Pós-graduação em Gestão Empresarial das Instituições de Saúde apresenta um programa curricular
abrangente e desafiador que prepara os seus alunos para serem lí deres competentes e inovadores nas
suas organizações de saúde.
A diversidade de conteúdos e a competência dos seus professores permitem a integração de alunos
das diversas áreas profissionais, promovendo uma aprendizagem multidisciplinar de vida real nas
diversas cadeiras da Pós-graduação. O formato Online permite conciliar mais facilmente a frequência
de aulas com a vida pessoal e profissional, sem descurar o rigor e a exigência, formando alunos de
excelência. Obrigado por este ano entusiasmante! Recomendo!"

ANDRÉ SILVA COSTA
MÉDICO DE FAMÍLIA, USF MOLICEIRO - 2021/2022

"A Pós-Graduação em Gestão Empresarial das Instituições da Saúde apresentou uma abordagem
diferente das restantes formações desta área, inserindo a componente da gestão empresarial num
setor tão sensível e particular como o da saúde. As unidades que nos foram ministradas trouxeram um
know-how exclusivo de como compreender, gerir, analisar, resolver e implementar estratégias nas
organizações de saúde. Para mim, todo o envolvimento professor-aluno e dinâmicas das aulas online,
assim como dinâmicas com os restantes colegas do curso, deram-me um aporte significativo de
conhecimentos que apresentavam ser uma lacuna na minha formação académica. Como referiu um
professor, uma cultura gestionária dos modelos existentes na Saúde, é fundamental para o nosso
desenvolvimento profissional e para a nossa criatividade enquanto cidadãos utentes e prestadores do
SNS em Portugal. Enquanto profissional de saúde e educadora de futuros profissionais de saúde,
posso dizer que este curso é uma mais-valia para quem tem pretensão em gerir uma equipa ou,
somente, para quem tem um interesse acrescido nesta área, promovendo e fomentando na sua
atividade o querer e poder fazer mais e melhor pelo utente/doente."

CLÁUDIA COELHO
TÉCNICA DE RADIOTERAPIA, IPO PORTO – 2021/22


