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Pós-Graduação em
Gestão e Controlo Financeiro e Orçamental na Saúde

O curso de Pós-Graduação em Gestão e Controlo 

Financeiro e Orçamental na Saúde tem como objetivo 

capacitar os participantes com um conjunto de 

competências na área gestão e controlo financeiro, que 

permitam o desenvolvimento de novas estratégias de 

gestão da informação financeira relevante para o 

desempenho de funções no âmbito financeiro e 

orçamental numa unidade de saúde.

A gestão e o controlo financeiro de unidades de saúde 

envolvem tarefas fundamentais para garantir a 

manutenção plena das suas atividades. O planeamento 

financeiro de unidades de saúde possui igualmente 

particularidades únicas inerentes aos recursos humanos 

e materiais necessários ao desenvolvimento da sua 

atividade e aos fluxos financeiros associados. A 

avaliação corrente dos fluxos financeiros possibilita um 

controlo eficaz da rentabilidade, permitindo aos 

gestores preparem eventuais défices causados por 

atrasos na obtenção de receitas.

Este curso visa proporcionar uma formação 

teórico-prática sólida a profissionais que atuem na 

área da gestão de unidades de saúde, quer em 

entidades públicas, quer privadas. Visa ainda abordar 

os mais recentes desenvolvimentos nas áreas do 

controlo e relato financeiro, com o objetivo de 

transmitir uma visão integrada destas importantes 

áreas funcionais, através de uma formação integrada 

e interdisciplinar, incluindo a análise e requisitos dos 

sistemas contabilístico e de controlo interno, bem 

como a importância da existência de procedimentos 

que permitam um adequado controlo de gestão.

O curso de Pós-Graduação em Gestão e Controlo 

Financeiro e Orçamental na Saúde tem uma duração 

máxima de 2 semestres letivos (com um total de 8 

unidades curriculares obrigatórias) que totalizam 

224 horas e 60 ECTS, ao qual corresponderá um 

diploma de pós-graduação emitido pela NOVA IMS.



Estrutura Curricular
Para a conclusão da pós-graduação é necessária a obtenção de 60 ECTS, correspondentes à realização de 8 

unidades curriculares, estruturadas da seguinte forma:

2
º S

EM
ES

TR
E

1
º S

EM
ES

TR
E

7,528Contratação Pública 
Carla Reis Santos, Fernando Batista e Joaquim Sarmento

7,528Controlo Interno no Setor da Saúde
José Carlos Caiado

7,528Métodos Estatísticos
Jorge M. Mendes e Pedro Simões Coelho

7,528Princípios, Normas e Procedimentos de Auditoria
Carlos Trigacheiro e José Oliveira

7,528Amostragem e Inferência para Auditoria
Jorge M. Mendes e Pedro Simões Coelho

7,528Política Orçamental e Contabilidade Pública 
Hélder Reis, Maria de Fátima Coelho e Renato Marques

7,528Planeamento e Controlo de Gestão na Saúde
José Carlos Caiado

7,528Estudos de Direito*
Carlos Dias

7,528Princípios de Gestão Financeira**
Jorge Bravo

A conclusão, com aproveitamento, das unidades curriculares acima mencionadas confere ao aluno um Diploma 

de Pós-Graduação em Gestão e Controlo Financeiro e Orçamental na Saúde.

Unidade curricular destinada a alunos cuja formação de base se insira na área de economia e/ou gestão.

Unidade curricular destinada a alunos cuja formação de base se insira na área jurídica.

Unidades Curriculares ECTSHoras



4. Princípios, Normas e Procedimentos de 
Auditoria3. Métodos Estatísticos 

Conceitos Introdutórios: apresentação e descrição de 
dados;

Números Índices;

Sucessões Cronológicas;

Variáveis aleatórias;

Inferência estatística;

Testes de ajustamento e Independência.

Conceito e interesse público da auditoria - a profissão 
e as responsabilidades do auditor;

Auditoria interna versus auditoria externa;

Ética e deontologia profissional;

Principais tipologias de auditoria - normas de auditoria 
aplicáveis;

Compliance e política antifraude;

Planeamento da auditoria;

Sistema de controlo interno - conceitos e objetivos; 

Recolha e avaliação da prova em auditoria;

A segurança dos sistemas de informação – novas 
questões do controlo interno e algumas referências 
metodológicas;

Relatórios: eficácia dos relatórios e modelos de 
opinião;

Acompanhamento da implementação das 
recomendações.

Conteúdos Programáticos

2. Controlo Interno no Setor da Saúde

Enquadramento legal do setor da saúde;

Controlo interno específico na área da saúde;

Atividades de controlo na saúde;

Manual e normas de procedimentos administrativos e 
contabilísticos;

O auditor interno nas unidades de saúde – enquadramento 
legal;

O Auditor interno e as atividades de controlo;

Planos de gestão de riscos de corrupção e infrações 
conexas;

Lei dos compromissos e pagamentos em atraso.

1. Contratação Pública

Âmbito de aplicação do Código dos Contratos Públicos;

Da escolha do procedimento à celebração do contrato;

Tramitação procedimental;

Contratos administrativos em geral – execução e 
vicissitudes contratuais;

Contratos administrativos em especial – empreitadas 
de obras públicas, concessões de obras e de serviços 
públicos, locação e aquisição de bens móveis, 
aquisição de serviços;

Caracterização das parcerias público-privadas no setor 
da saúde.

1º Semestre



Conceitos fundamentais de planeamento e controlo de 
gestão de uma unidade de saúde;

Dimensões estratégicas do planeamento estratégico;

Estruturação de um plano estratégico;

O processo de contratualização externa e 
orçamentação de uma unidade de saúde;

Metodologias de controlo de gestão;

Instrumentos e ferramentas de monitorização operacional, 
económica e financeira de uma unidade de saúde;

Indicadores de medição críticos de avaliação 
qualitativa e quantitativa.

7. Planeamento e Controlo de Gestão na 
Saúde

6. Política Orçamental e Contabilidade 
Pública 5. Amostragem e Inferência para Auditoria

O risco em auditoria e o procedimento de auditoria;

Conceitos estatísticos relacionados com os testes de 
auditoria;

Técnicas de amostragem para auditoria (testes de 
controlo e procedimentos substantivos);

Métodos de amostragem.

2º Semestre

8. Estudos de Direito

Regras de interpretação da norma jurídica;

Os elementos do tipo penal;

Procedimento e processo tributário: liquidação, 
reclamação, impugnação judicial e recurso;

Execução fiscal: tramitação, oposição e reversão fiscal;

Principais características dos diversos tipos societários 
e princípios fundamentais do contrato de sociedade;

Sociedades comerciais especiais e outras pessoas 
coletivas (fundações, cooperativas, sector empresarial 
do estado);

Modelos de governação e funcionamento;

A fiscalização: órgãos de fiscalização, regras gerais e 
respetivo regime legal;

Responsabilidade dos membros dos órgãos de 
administração e dos órgãos de fiscalização; regime 
legal.

9. Príncipio de Gestão Financeira

Conceitos fundamentais de análise e gestão 
financeira; 

Fontes de informação para análise e decisão financeira;

Principais métodos e técnicas de análise financeira; 

Análise da capacidade financeira; 

Análise dos fluxos de caixa; 

Análise do desempenho económico; 

Análise do risco económico e financeiro e de 
rendibilidade.

Optativas

Política orçamental: objetivos e instrumentos;

Quadros de referência europeu e nacional;

Processo orçamental;

A normalização nacional e internacional da 
Contabilidade Pública;

Arquitetura e estrutura do Sistema de normalização 
contabilística para as Administrações Públicas;

Estrutura concetual da informação financeira pública;

Normas de Contabilidade Pública de âmbito financeiro;

Norma de Contabilidade e Relato Orçamental;

Norma de Contabilidade de Gestão;

Demonstrações orçamentais e financeiras;

Consolidação de contas de Grupos Públicos. Caso 
Específico da Saúde.



Pós-Graduação em

Contactos
Caso pretenda obter mais informações sobre os cursos da 

NOVA IMS, por favor contacte:

Admissions Advisor
Joana Aleixo
jaleixo@novaims.unl.pt
+351 213 828 610 

Calendário/ Horário
O curso tem a duração de 2 semestres letivos. As aulas 

iniciam-se em setembro e terminam em junho, e 

funcionam em regime pós-laboral (a partir das 18:30), 2 

a 3 vezes por semana.

Gestão e Controlo Financeiro 
e Orçamental na Saúde

Coordenadores do Curso
Professor Doutor Jorge M. Mendes

Professor Doutor Pedro Simões Coelho

Corpo Docente
O curso conta com um corpo docente composto por 

académicos de prestígio internacional e por reputados 

profissionais, de forma a garantir uma formação 

cientificamente suportada, de elevado pendor aplicado.
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Como chegar à NOVA IMS
Carris
701, 713, 716, 726, 742, 746, 756, 758, 770

Metro 
São Sebastião (Linha Azul e Linha Vermelha)
Praça de Espanha (Linha Azul)

Coordenadas GPS
38.732462  |  -9.159921

Campus de Campolide, 1070-312 Lisboa
Tel: +351 213 828 610  |  Fax: +351 213 828 611

Acreditações e Certificações da NOVA IMS Cofinanciado por
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