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1. Pertinência do Tema

Liderar em saúde amanhã significa
promover pontes e ligações entre as
diferentes profissões de saúde, com o
objetivo de oferecer aos doentes o
melhor que as equipas podem dar. Isto
requer ultrapassar uma série de
obstáculos impostos por vários
elementos – maioritariamente
comportamentais – que limitam o
potencial de colaboração e de melhoria
dos cuidados.
O trabalho próximo e interprofissional entre
as diferentes profissões faz parte do futuro
das equipas e dos cuidados de saúde.
Aspetos relacionados com liderança,
gestão de conflitos interprofissionais ou
até mesmo clarificação de papéis e
competências são fundamentais para as
equipas poderem explorar o seu potencial
colaborativo.

Com este workshop, os participantes irão:

1)

Conhecer os principais modelos
e perfis de competências de
prática colaborativa em saúde;

2)

Aumentar a sua capacidade de
influência com outras
profissões, através de
comportamentos de liderança
colaborativa;

3)

Desenvolver competências de
gestão de equipa no âmbito do
trabalho colaborativo em saúde.
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2. Proposta Pedagógica
Metodologia: First Person Learner
As formações nobox são experienciais com o participante no centro da sua aprendizagem.
Ele é protagonista, observador e crítico das suas atitudes e comportamentos, e traça os
seus objetivos e plano de melhoria.
Com esta metodologia consegue-se garantir:
1)

Aquisição mais efetiva de competências, com base em conteúdos e exercícios
adaptados ao contexto da saúde;

2)

Transformação e catalisação de atitudes (individuais e equipas), com base na
experimentação e na reflexão;

3)

Aplicação de ferramentas com impacto na melhoria do dia-a-dia.

Cursos customizados
O programa é customizado à medida das necessidades e objetivos dos participantes. A
nobox utiliza um instrumento de diagnóstico, que permite identificar as necessidades
formativas e criar o curso que personaliza as competências relevantes para a realidade dos
participantes.
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3. Proposta Pedagógica

Temas

Subtemas

Definição e importância de prática colaborativa em saúde

Prática
colaborativa em
saúde

Modelos e perfis de competências de prática colaborativa em
saúde: Canadá, Reino Unido, EUA, Austrália
Modelo de Prática Colaborativa Canadiense
“Como medir a colaboração interprofissional no meu serviço?”
Exemplos de questionários

Estilos de liderança.

Liderança
Colaborativa

Competências de liderança facilitadores de prática colaborativa
Aplicação dos estilos de liderança ao desenvolvimento de prática
colaborativa

Desafios específicos das equipas interprofissionais

Gestão de Equipa
Interprofissional

Motivação e confiança de equipa em contexto interprofissional
Conflitos em contexto interprofissional
Clarificação de papéis entre profissões de saúde

Perfis de
Comunicação
Preferenciais

Desenvolvimento

Estilos de comunicação preferenciais
Impacto na gestão da equipa interprofissional
Exercícios de treino

Plano de desenvolvimento individual para manutenção da
aprendizagem
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4. Informações do Curso

Destinatários

Profissionais e estudantes de saúde

Número de
Participantes

Entre 10 e 25 participantes

Duração

9h – 17h (2 dias – total de 14 horas)

Local e Data

Lisboa – (local a definir) – 28 e 29 de Março
Porto – (local a definir) – 10 e 11 de Outubro
a) 290€

Preço da inscrição

b) 145€ para Estudantes (representados
pelas seguintes associações/federações:
ANEM, APEF, FNAEE, FAMV, ANEP e
ANEEB)
A inscrição inclui 2 coffee-breaks por dia e
toda a documentação e material necessário
para o curso.

Notas
*Estudantes: depois de realizada a inscrição,
deverão enviar um comprovativo de estudante
para info@nobox.pt
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5. Equipa nobox
De profissionais de saúde
para a saúde
Ambicionamos formar profissionais
que inspirem e mobilizem equipas
para cuidados mais eficazes e
centrados no doente.

Aposta da nobox nas
competências do futuro:
A nobox procura ativamente desenvolver
competências em domínios relevantes para
lidar com os desafios da saúde. A equipa de
profissionais da nobox usa a sua
experiência na saúde, para integrar
conceitos e adaptar modelos e ferramentas
ao contexto da saúde.

Cursos e certificações:
Interprofissionalismo em saúde
•

“Advancing the Future of Healthcare
through Interprofessional Learning A Cer- tificate Program for Health
Professionals, Educators & Leaders”
- curso certificado pelo Centro de
Educação Interprofissional da
Universidade de Toronto;

Segurança do doente
•

Patient Safety Certificate Program, da
Johns Hopkins Medicine Armstrong

•

Institute for Patient Safety and
Quality;
TeamSTEPPS - Teams strategies and
tools to enhance Performance and
Patient Safe- ty (AHRQ);

Gestão
•
•
•

Pós-Graduação de Gestão em Saúde,
pela Católica Porto Business School
MBA, European University
Acreditação e Certificação de
unidades de saúde

Inovação e criatividade
•
•
•

Insights for Innovation, IDEO;
Leadership for Innovation, IDEO;
Design Thinking Experience, ECHOS
Brasil;

Comportamentos e coaching
•

•
•

Programação Neurolinguística e
Coaching, da International Teaching
Seminars UK;
Applied Neuroscience in Coaching, da
International Teaching Seminars UK;
Group Dynamics and non-verbal
communication, Michael Grinder with
International Teaching Seminars UK;
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6. Clientes que já confiaram
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