
CURSO CURRICULAR – MGF4 
‘Gestão da Prática Profissional e Organizacional em MGF’16  
Dia 8 a 11 Mar’16 e 6 e 7 Jun’16 
 

 

 

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 qualidade2) 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. 

 
 
Duração:  
Dia 8 a 11 Mar’16 e 6 e 7 Jun’16; 9h-13h e das 14h às 18h 
(Dia 11 Mar’16 à tarde e dias 6 e 7 Jun’16 prevista presença dos orientadores de 
formação dos formandos). 

 
 
Local: 
Sala de Formação - ARS Algarve  
 
 
 
Formadores: 
- Dr. Horácio Covita / Drª Helena Boavida / Dr. Carlos Sousa / Dr. Rui Lourenço 
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Formandos: 
 
 

Francisco Vilaça 
 

UCSP Portimão 

Alla Scvadchenko 
 

UCSP Monchique 

Gonçalo Cleto 
 

UCSP Portimão 

Andrea  Ortiz 
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Ivo Carneiro 
 

USF Farol 

Ricardo Graça 
 

UCSP Olhão 

Joana Sarafana 
 

USF Ria Formosa 

Ana Lúcia 
 

USF Farol 

Valentyna Vyshnivska 
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Ângelo Costa 
 

USF AlGharb 

Marta Renda 
 

USF Lauroé 

Mª João Nobre 
 

USF Levante 

 


