
GESTÃO EMPRESARIAL 
PÓS-GRADUAÇÃO 

INSTITUIÇÕES DE SAÚDE 

DAS 

NOVIDADES 
NOVA UNIDADE CURRICULAR 

 Análise e Gestão de Projetos em Saúde 

3 SEMINÁRIOS 
 GOVERNANCE CLÍNICA | 4 Horas 

 GESTÃO PRIVADA VS GESTÃO PÚBLICA | 4 Horas 

 INOVAÇÃO EM SAÚDE | 4 Horas 

TESTEMUNHOS:  
“A PG em GEIS trouxe-me um aporte de conhecimentos técnicos e científicos, que me foram muito úteis, profissional e 

individualmente, atuais e muito pertinentes nesta altura de mudança de paradigmas de trabalho, no que à gestão da 

saúde diz respeito. 

O corpo docente excelente, a estrutura curricular e a sua organização e distribuição, tornou esta PG num esforço, que 

após a semana de trabalho, se revelou na maioria das vezes, fácil de suportar e empreender. Houve sempre muita  

interação entre docentes e discentes, criando um ambiente propício para muitas trocas de impressões, experiências e 

conhecimentos. Também para isso, facilitou em muito a heterogeneidade do grupo de colegas, das suas formações  

distintas e proveniências. 

Fiquei com um grupo de amigos, desde os colegas aos docentes. Bem hajam!" António João Metello 
CHUC - Serviço de Patologia Clínica 

Coordenador dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica de Análises Clínicas e Saúde Pública 

http://cbse.iscac.pt executive@cbse.iscac.pt 239 802 187 

“É uma pós-graduação muito pratica, adaptada à atualidade, em relação aos atuais sistemas de saúde nacional e  
internacional, com professores com grande qualidade técnica. 

Será muito útil para o meu desenvolvimento profissional futuro. 

Recomendo muito a frequência desta pós-graduação.” Paula Sousa 
Médica Especialista em Medicina Geral 

“A pós-graduação de Gestão Empresarial das Instituições de Saúde foi uma mais-valia na minha carreira profissional. 
Tanto pela possibilidade de contactar e receber conhecimentos de docentes extraordinários, peritos nas áreas que  
lecionam, tanto pelo contacto com os diversos colegas profissionais de saúde e colegas da minha área de Economia.  

O leque de idades bastante diversificado contribuiu para a troca de opiniões, conhecimentos e vivências que  
possibilitaram uma maior compreensão do sector da saúde em toda a sua multidisciplinariedade. 

Agradeço aos docentes e colegas a experiência que partilhamos, contribuiu para me tornar uma profissional mais  
motivada, atenta e competente.” 

Joana Gomes 
Técnica Especialista Financeira da PLURAL 




