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Na presente unidade curricular serão abordados os principais desenvolvimentos históricos das políticas
e da administração em saúde em Portugal, contextualizando, comparando e caracterizando a realidade
portuguesa em todos os níveis de prestação de cuidados. Pretende-se que os alunos: (i) adquiram os
conhecimentos e conceitos fundamentais em administração da saúde; (ii) compreendam a evolução e
organização do sistema de saúde português; (iii) conheçam as principais políticas de saúde no contexto
da administração pública; (iv) desenvolvam a sua capacidade de análise critica sobre as várias políticas
de saúde e práticas de administração adotadas ao longo dos últimos anos; e (v) saibam refletir sobre o
futuro das políticas e dos cuidados de saúde.

In this curricular unit the main historical developments of health policies and administration in Portugal
will be addressed. The Portuguese reality, at all levels of health care provision, will be contextualized,
compared and characterized. It is intended that students: (i) acquire fundamental knowledge and
concepts in health administration; (ii) understand the evolution and organization of the Portuguese health
system; (iii) know the main health policies in the context of public administration; (iv) develop their ability
to critically analyse the various health policies and management practices adopted over the past few
years; and (v) reflect on the future of health care and health policies.

Conteúdos Programáticos Síntese

O papel do Estado e o desenvolvimento do setor da saúde no contexto da Administração Pública
Evolução das políticas de saúde
Perspetivas futuras para as políticas e os cuidados de saúde

Resumed Syllabus

The role of the State and the development of the health sector in the context of Public Administration
Evolution of health policies
Future perspectives for the health care

Conteúdos Programáticos

1. Papel do Estado e o desenvolvimento do setor da saúde no contexto da Administração Pública
1.1 Direito à saúde em Portugal: da Constituição da República Portuguesa de 1976 ao Serviço
Nacional de Saúde.
1.2 Articulação entre o setor público, privado e social na saúde
1.3 Sistema de saúde português: caracterização e comparação internacional
1.4 Sistemas de controlo e regulação do sistema de saúde
1.5 Modelos de financiamento e outcomes
1.6 Organização e governanção da saúde em Portugal

2. Evolução das políticas de saúde
2.1 Reforma da saúde pública
2.2 Reformas dos cuidados de saúde primários e dos cuidados de saúde hospitalares
2.3 Criação e desenvolvimento da rede nacional de cuidados continuados integrados e dos cuidados
paliativos

3 Perspetivas futuras para as políticas e os cuidados de saúde

Syllabus

1. The development of the health sector in the context of Public Administration
1.1 Right to health in Portugal: from the 1976 constitution to the creation and development of a
National Health Service
1.2 Articulation between the public, private and social sectors in health
1.3 Portuguese health systems: characterization, and comparison with other systems at international
level
1.4 System of control and regulation of the health system
1.5 Financing models and outcomes in health sector
1.6 Organization and governance of health in Portugal

2. Evolution of health policies
2.1 Public health reforms
2.2 Reform of primary and secundary health care services
2.3 Creation and development of the National Network of Integrated Continuing Care (long term care)
and Palliative Care

3. Future perspectives for the health care

Metodologia de Ensino e
Avaliação

A metodologia de ensino será baseada na: exposição oral, análise e discussão de textos e casos em
sala de aula.

Avaliação Final: exame escrito (100 %).
Teaching and Assesment
Methodologies

The teaching methodology will be based on: oral presentation, analysis and discussion of texts, and
cases in the classroom.
Final assessment: written exam (100%).
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