
 
 CURSO CURRICULAR – MGF4 
 ‘Gestão da Prática Profissional e Organizacional em CSP’ 
 

 

Tem como ponto de partida alguns dos objectivos de estágio em Centro de Saúde  
no 4º ano de Internato de Medicina Geral e Familiar (MGF4): 
 

Conhecer os princípios, metodologias e instrumentos da governação clínica e 
organizacional em MGF, tendo em vista a incorporação de inovações e melhorias 
nas práticas clínicas e nos processos organizacionais das unidades.  
Identificar os modelos de trabalho colaborativo (equipas, comunidades de prática 
e/ou parcerias) na estrutura organizacional dos cuidados de saúde, enquanto 
dispositivos propiciadores da maturidade, da aprendizagem e da incorporação de 
inovações.  
Identificar atributos inerentes ao papel de liderança em gestão de unidades e em 
contexto de coordenação de equipa de saúde, analisando práticas de liderança 
organizacional e de governação clínica. 
Promover uma atitude sistemática de questionamento da realidade - contexto, 
prática e actividade clínica – fazendo emergir estratégias de resposta (investigação 
quantitativa e qualitativa, revisão, garantia de qualidade…) a reinvestir na 
resolução dos problemas e melhoria das práticas. 
 

Objectivos do Curso: 
-Identificar e implementar práticas de comunicação e de trabalho colaborativo nas  
Unidades de CSP, enquanto dispositivos propiciadores de aprendizagem, de 
maturidade e de inovação nas Equipas multiprofissionais;  
-Explorar processos e instrumentos que suportem a tomada de decisão clínica;  
-Conhecer e operacionalizar princípios, metodologias e instrumentos de governação 
clínica e organizacional em MGF, visando a incorporação de inovações e melhorias 
nas práticas clínicas e nos processos organizacionais das unidades CSP;  
-Identificar e operacionalizar os elementos chave de um processo de contratualização, 
tendo em vista a melhoria das práticas de trabalho por objectivos e resultados;  
-Analisar e discutir estilos e práticas de liderança e de governação clínica e seus 
efeitos nas dinâmicas e contextos das Equipas, particularmente as influências na 
qualidade da prestação de cuidados e no clima intra unidades e entre estas e os 
cidadãos e demais stakeholders. 

 
Destinatários: 
Internos de Medicina Geral e Familiar do 4º ano. 
 
Duração:  
Dias 21 a 24 Julho’14 e dia 17 Set’14; 9.30h-13h e das 14.30h às 17.30h 
 
Local: Sala de reuniões da ARS Algarve – Rua Teófilo Braga, 19 
 
Formador: Dr. Horácio Covita (psicólogo) 
Colaboradores: Drª Helena Boavida (Coordenadora Internato MGF); Dr. Carlos 
Sousa (Médico de Família – USF Lauroé); Dr. Rui Lourenço (Médico de Família – 
UCSP Quarteira); Dr. José Carlos Queimado (Diretor Executivo ACES Central) 
  
Formandos: Dr. David Sacadura / Drª Diana Bernardes / Dr. João Martins / 
 Dr. José Moreira / Drª Catarina Fonseca / Drª Sónia Santos / Dr. Simão Moreira 


