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Aplicação das Normas de Qualidade 
Clínica e Organizacional 

6, 7 e 13 de junho 2014 
 

PORTO 

 

Plano de Formação SPQS 2014 

 

A Sociedade Portuguesa para a Qualidade 

na Saúde (SPQS) tem como fins a 

promoção, a formação, a investigação e 

o desenvolvimento da gestão da 

qualidade na saúde, agrupando para tais 

fins todos os interessados e relacionados 

com as atividades da saúde, ensino ou 

formação. 

 

Neste contexto, estruturou um plano de 

formação para os seus associados e 

outros profissionais de saúde 

interessados, com o objetivo de 

promover a adoção e integração nos 

serviços de metodologias e ferramentas 

de gestão da Qualidade, de novas 

práticas de melhoria contínua, bem 

como da renovação das competências 

dos profissionais. 

  

A ação de formação agora divulgada 

insere-se nesse Plano de Formação -

2014.  

 
Consulte o site da SPQS para mais informações. 

 



 

 
 

 Objetivos Gerais 
Promover o conhecimento das 
normas de qualidade clínica e 
organizacional como importantes 
instrumentos de gestão para os 
serviços de saúde. 

Objetivos Específicos 
Conhecer a metodologia subjacente 

à elaboração de uma Norma 

Destinatários 
Médicos, Enfermeiros e outros 
profissionais da saúde 
 

Critérios de Seleção 
Associados da SPQS  
Trabalhadores do SNS 
Ordem de chegada de inscrição 

Carga Horária 

21 horas 

Programa 

1. Introdução 

•Princípios das normas 

•Desenvolvimento de uma norma 

•Exemplos práticos de normas em vigor. 

2. Implementação de uma norma 

• Incorporação nas práticas  

•Barreiras à implementação  

• Incentivos à implementação de normas 

3. Avaliação de uma norma 

•Avaliação da disseminação 

•Avaliação do contributo para a 

mudança de práticas 

•Avaliação do impacto 

4. Exercícios práticos:  

•Auditoria às normas 

 

Metodologia de Formação  

Expositiva – apresentação de conteúdos; 
Ativa - Trabalhos práticos, individuais e 
de grupo e simulações 
 

Metodologia de Avaliação 

Assiduidade, pontualidade, participação 
e questionário final de avaliação 

 

Formadora 

Prof.ª Cândida Ferrito – Professora 
Adjunta no Instituto Politécnico de 
Setúbal 
 

Coordenação Pedagógica 

Prof.ª Margarida França, SPQS 
Dra. Ana Luísa Seno, SINASE 

 

Local da Formação 

Rua Prof. Egas Moniz, n.7 
Santa Maria da Feira 

Calendarização 

6, 7 e 13 de junho 
 

Horário 

09h00 – 13h00/14h00 -17h00 
 


