
Gestão e Avaliação de
Tecnologias em Saúde

Mestrado em

ECTS | 90 
Duração | 3 Semestres 

Horário e Regime de Frequência
Pós-Laboral e Presencial 

MAIS INFO 



O mestrado em Gestão e Avaliação de Tecnologias em Saúde é realizado em
associação com a Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve. Surgiu
para dar resposta a uma necessidade muito importante na área da saúde, formar
pessoas interessadas na gestão, na qualidade e segurança e na avaliação de
tecnologias em saúde. São estas as três áreas chave onde, através de uma
abordagem interativa e cooperativa, os candidatos poderão adquirir poderão
adquirir novos conhecimentos e consolidar práticas com um corpo docente
experiente e inovador.

Objet ivos

Promover a eficiência e otimização na gestão dos recursos de saúde
Conhecer e aplicar diferentes técnicas e procedimentos de gestão, avaliação
de tecnologias, auditoria e análise das práticas baseadas na evidência
científica
Adquirir e aplicar ferramentas de apoio a processos de decisão relativos a
escolhas de dispositivos e procedimentos integrando a perspetiva do
utilizador, da instituição e da sociedade
Aprender a identificar contextos organizacionais VUCA (vulnerabilidade,
incerteza, complexidade, ambiguidade) e explorar diferentes respostas
sustentáveis, seguras e ágeis garantindo a prestação de cuidados de elevada
qualidade e sustentabilidade para todos os envolvidos 
Otimizar o conhecimento e inovar em situações complexas contribuindo
deste modo para uma maior sustentabilidade do sistema e prestação de
cuidados de saúde com melhor qualidade e segurança
Desenvolver o sentido crítico, pensamento divergente e analítico,
competências de comunicação, de resolução de problemas e de
delineamento de ações estratégicas no contexto da saúde

Com este mestrado os candidatos serão formados para desenvolver
competências profissionais que permitam: 

https://ess.ualg.pt/


Titulares de licenciatura ou equivalente legal na área das Ciências da Saúde
(medicina, enfermagem, tecnologias da saúde, biologia, química, entre
outros), Ciências Económicas e Políticas, Ciências Sociais ou em áreas
afins;
Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na
sequência de um 1º ou 2º ciclo de estudos organizado de acordo com os
princípios do processo de Bolonha na área das Ciências da Saúde
(medicina, enfermagem, tecnologias da saúde, biologia, química, entre
outros), Ciências Económicas e Políticas, Ciências Sociais ou em áreas
afins;
Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja
reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de
estudos, sob proposta do Conselho de Curso e aprovado no Conselho
Técnico-Científico da ESTeSL.*

* A candidatura ficará condicionada à aprovação no Conselho Técnico-
Científico da ESTeSL.

Dest inatár ios

Porquê escolher  este  mestrado?
Plano curricular multidisciplinar
Corpo docente especializado e qualificado
Ambiente de aprendizagem de elevada proximidade, que permite um
acompanhamento mais individualizado do estudante



Av. D. João ll, lote 4.69.01 – Parque das Nações
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www.facebook.com/esteslisboa
www.linkedin.com/school

Plano de  Estudos  
1º ano 

1º Semestre ECTS
Avaliação de Tecnologias da Saúde 6

Sistemas da Qualidade e Segurança em Saúde 6

Bioestatística e Qualidade na Saúde 6

Organização dos Sistemas de Saúde 6

Metodologia de Investigação 6

2º Semestre ECTS
Avaliação Económica em Saúde 6

Auditoria e Certificação em Saúde 6

Gestão e Liderança em Saúde 6

Seminários 6

Gestão de Tecnologias em Saúde * 6

Recursos Humanos, Contratualização e Logística * 6

Segurança dos Cuidados de Saúde 6

1º Semestre ECTS
Dissertação / Projeto 30

2º ano 

* Unidades Curriculares Optativas, sendo que o estudante deve optar uma das três apresentadas.
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