
 
 

 

RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE 

 

 

Caraterização da UC: 

Designação da UC: 

 Recursos Humanos em saúde 

 

Sigla da área científica: 

 PGS 

 

Duração: 

 Semestral 

 

Horas de trabalho: 

 140 

 

Horas de contacto: 

 40 

 

ECTS: 

5 

 

Observações: 

UC opcional 

 

Docente responsável e respetiva carga letiva na UC:  

Tiago Correia – 42 horas 

Outros docentes e respetivas cargas letivas na UC: 

N/A 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes): 

No final da unidade curricular os alunos devem ser capazes de: 

1. Identificar os principais conceitos, terminologia, modelos e políticas da força de 

trabalho em saúde direcionados para os ODS, cobertura universal de cuidados e 

estratégia global da OMS 

2. Identificar e descrever diferentes componentes dos sistemas de saúde que afetam a 

força de trabalho em saúde 

3. Avaliar em diferentes países abordagens políticas da força de trabalho em saúde com 

o objetivo de melhorar o funcionamento dos sistemas de saúde 
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Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes): (continuação) 

4. Compreender os efeitos da crise económica de 2008 nas políticas da força de trabalho 

em saúde 

5. Compreender a importância da análise do mercado de trabalho em saúde para 

conhecer o desenvolvimento de políticas da força de trabalho em saúde 

6. Identificar e descrever os diferentes componentes do mercado de trabalho em saúde 

7. Compreender os conceitos de liderança, governança e gestão da força de trabalho em 

saúde. 

8. Identificar diferentes práticas de gestão, tipos de liderança e estruturas de governança 

da força de trabalho em saúde para promover mudanças efetivas nos sistemas de 

saúde 

 

Conteúdos programáticos: 

I. Enquadramento do ambiente da força de trabalho em saúde 

II. Força de trabalho em saúde nos sistemas de saúde 

III. Regulação da força de trabalho em saúde e dinâmicas do mercado de trabalho 

IV. Gestão, liderança e governança da força de trabalho em saúde 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Esta unidade curricular utiliza diferentes metodologias de ensino-aprendizagem, tanto em sala 

de aula quanto através do trabalho autónomo dos alunos. As atividades em sala de aula 

incluem sessões teóricas e teórico-práticas, discussões e debates. O trabalho autónomo dos 

alunos consiste na leitura de literatura científica para acompanhar as atividades em sala de 

aula e preparar o ensaio individual. A supervisão tutorial do docente complementa o processo 

de aprendizagem sempre que os alunos a solicitam. 

A avaliação consiste em apresentações orais em sala de aula a partir de bibliografia 

selecionada (50%) e na redação de um ensaio individual (50%). 

 

Bibliografia de consulta / existência obrigatória: 
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WHO 
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• WHO (2011) Monitoring The Building Blocks of Health Systems: a Handbook of 

Indicators and their Measurement Strategies. 

 

 



 
 

 

RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE 

 

 

Bibliografia de consulta / existência obrigatória: (continuação) 
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