
 
 

Bem-vindos! 

 
O programa Liderar a Saúde do Futuro é dirigido aos profissionais de saúde que têm 

motivação de introduzir mudança e inovação nos seus serviços. Se já antes da pandemia 

esta era uma necessidade, agora temos uma oportunidade de acelerar projetos de 

desenvolvimento dos serviços, alicerçado nas mudanças que já decorram no contexto da 

pandemia. 

 

Os participantes irão desenvolver a sua capacidade de realizar novos projetos  e imprimir 

mudanças, com o compromisso das pessoas, o que implica saber liderar e influenciar. Toda 

a mudança precisa de um processo estruturado, e neste curso usaremos modelos que 

permitirão aos participantes perceber e atuar nas duas dimensões críticas para o sucesso 

dos projetos: uma boa solução e contar com a motivação das pessoas (equipa e 

stakeholders). Este curso desenvolve-se em formato híbrido, entre 56 horas presenciais e 24 

horas online. 

 

Além de momentos integrados em cada um dos módulos dedicados à integração dos 

conceitos na realidade profissional dos participantes, o curso irá dar proporcionar a 

oportunidade de os formandos, distribuídos por equipas, promoverem, no papel de 

consultores, um projeto em saúde de um dos parceiros formativos do curso. Este projeto 

servirá de laboratório de desenvolvimento e aplicação das ferramentas adquiridas, 

potenciando a vertente prática deste curso. No final do programa, cada equipa apresentará 

o resultado final do seu projeto a um painel constituído pela instituição que acompanharam 

e outros membros selecionados. 

 

Após a descrição do programa, estão elencadas algumas perguntas frequentemente 

realizadas. Qualquer questão não hesitem e contactem a organização do curso. 

 

 

  



Programa 
 

Nota 

WS – workshop 

TG – trabalho de grupo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

INTRODUÇÃO

Liderança em saúde - Desafios da Liderança

3h online (WS)

Presencial: 8 de Maio

Datas

1. Apresentações e contextulização do curso

2. Competências do líder

3. Evolução dos modelos de liderança

4. Modelo de Liderança Superacional

5. Modelo ADKAR

6. Introdução à Inteligência Emocional

A saúde está marcada por uma falta de investimento contínua 

nas pessoas e nas equipas. Os desafios impostos são imensos 

(ainda mais expostos pela pandemia COVID-19) e portanto é 

imperativo desenvolver competências de liderança que invistam 

nas pessoas e no seu desenvolvimento e envolvimento.

Conteúdo

MÓDULO1

Abordagem a problemas de saúde com empatia - A Liderança na abordagem aos problemas

Os problemas em saúde, que dão origem a projetos, são muitas 

vezes ignorados ou trabalhados de forma superficial e sem 

envolvimento dos profissionais (e/ou dos doentes). A 

capacidade de abordar os problemas de forma empática com os 

afectados/intervenientes é um mecanismo ao nosso dispôr para 

aumentar a probabilidade de sucesso dos projectos.

Conteúdo Datas

1. Design Thinking: identificação do problema

2. Entendimento: (Des)construção do problema

3. Observação: Compreender o problema do 

ponto de vista do público-alvo

4. Apresentação dos problemas e discussão

Presencial: 8 de Maio

6h online (TG)

Presencial: 22 de Maio

MÓDULO 2

Despertar a consciência nas equipas - O líder e a construção da equipa

Um dos primeiros passos para o sucesso dos projectos é a equipa 

e as pessoas que nele irão trabalhar reconhecerem um propósito 

que as inspira bem como a necessidade de o implementar. Para 

istos e conseguir, as lideranças e os membros da equipa têm de 

se conhecer entre si e promover discussões abertas e francas no 

contexto laboral.

Conteúdo Datas

1. Disfunções de equipa de Lencioni

2. Desenvolvimento de Confiança

3. Gestão de Conflitos

4. Comunicar para os perfis individuais da 

equipa: Whole Brain Model

5. Integração de conceitos no projecto

Presencial: 22 e 23 de Maio

MÓDULO 3

Soluções para problemas de saúde - A liderança na construção das soluções

Com um problema identificado com base na população nele 

envolvida, e com uma equipa alinhada, é então possível 

desenvolver soluções e projectos centrados nas pessoas. É 

também importante fazê-lo de forma criativa e com olhos 

colocados no futuro da saúde, cada vez mais próximo e co  uma 

chegada mais rápida, condicionada pela pandemia.

Conteúdo Datas

1. Design Thinking: criar a solução

2. Ideação e Prototipagem

3. Gestão de projetos

4. Testagem do projeto

5. Catalizar mudança em saúde

8h online (5h WS + 3h TG)

Presencial: 5 de Junho



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

MÓDULO 4

Motivar a equipa - O líder motivacional

Com um projecto em mãos, é necessário motivar a equipa, 

sendo para isso importante conhecer os seus motivadores e 

distribuir as atividades e tarefas de acordo com eles.

Conteúdo Datas

1. Disfunções de equipa de Lencioni 

(continuação)

2. Introdução à motivação 

3. Motivadores

4. Introdução à delegação

5. Integração no projeto

8h online (6h WS + 2h TG)

MÓDULO 5

Desenvolver a equipa - O líder potenciador

Para manter o envolvimento da equipa de forma contínua nos 

projectos deve estruturar-se o desenvolvimento dos seus 

elementos e como eles podem continuar a crescer no contexto 

do projecto.

Conteúdo Datas

1. Desenvolvimento de equipas e pessoas

2. Delegação como ferramenta de 

desenvolvimento no projecto

3. Integração de gestão de talento no projecto

3h online (WS)

Presencial: 12 de Junho

MÓDULO 6

Implementar projetos - A liderança dos projetos

A gestão dos projetos é essencial para o seu sucesso, devendo 

contudo ser ativamente comunicada à equipa de forma credível 

mas próxima.

Conteúdo Datas

1. Comunicação como ferramenta de influência

2. Balanced Score Card

3. Definição de iniciativas no projeto

Presencial: 12 e 13 de 

Junho

2h online (TG)

MÓDULO 7

Manter a capacidade e performance da equipa - O líder superacional

Manter a performance e capacidade da equipa não é  fácil, pelo 

que devem ser implementadas atividades com esse propósito. 

Além disso, o projecto não pode estagnar, devendo ser alvo de 

revisões e introdução de inovação. 

Conteúdo Datas

1. Disfunções de equipa de Lencioni 

(continuação)

1. Modelos e técnicas de feedback

2. Criatividade e Inovação

3. Interprofissionalismo

4. Prática colaborativa no projeto

9h online (7h WS + 2h TG)



 
 

 

 
 

 

 

FAQs – Perguntas frequentemente realizadas 

 

 

Este curso é só para médicos? 

Não, este curso é dirigido para qualquer profissional com uma licenciatura numa profissão 

de saúde. 

 

Este curso é só para profissionais em cargos de gestão? 

Não. Independentemente do papel dos participantes, o mais importante é que sejam 

profissionais que têm como objetivo introduzir mudança ou desenvolver um projeto no 

contexto da sua realidade. 

 

Em que datas decorrerão os momentos online?  

Os momentos online decorrerão em duas tipologias: trabalho de grupo e workshops online. 

O trabalho de grupo decorrerá de acordo com a organização individual de cada equipa, 

podendo ser necessárias mais ou menos horas do que as previstas, e será dedicado ao 

desenvolvimento de projeto. Os workshops serão dinamizados pela equipa formadora, 

numa plataforma própria, e decorrerão em horário pós-laboral (após as 18h ou fim-de-

semana) em dias e horários específicos a definir. 

 

Existe avaliação final? 

Não há avaliação teórica ou escrita. A aprovação no curso é feita com base na participação 

em pelo menos 80% da carga horária do curso e apresentação do projeto final. 

 

  

MÓDULO 8

Monitorizar e cocluir projetos - Liderança da ação

Monitorizar os projectos faz parte da componente de gestão das 

lideranças e/ou das suas equipas, sendo uma das etapas mais 

frequentemente omissas pela gestão dos serviços.

Conteúdo Datas

1. Desenvolvimento de ferramentas de 

monitorização de projetos

2. Apresentação do projecto

2h online (WS)

Presencial: 26 de Junho

CONCLUSÃO

Liderar pessoas em saúde: dos problemas à liderança transformacional - Ultrapassar desafios com as lideranças adequadas

Após caminharem todo o percurso de desenvolvimento dos 

projetos e pessoas, ocorre a integração da vertente de gestão e 

de inspiração para o futuro com os modelos de liderança que 

sustentam este caminho.

Conteúdo Datas

1. Liderança superacional

2. Efetividade de equipa

3. Modelo ADKAR

4. Encerramento

Presencial: 26 de Junho
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