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ENTREVISTA / FORMAÇÃO

“UM CONTRIBUTO IMPRESCINDÍVEL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE OPÇÕES ESTRATÉGICAS QUE 
ENVOLVAM AS QUESTÕES DE SAÚDE E AS SUAS POLÍTICAS”

A gestão em medicina dentária deve integrar ambientes colaborativos no sistema de saúde sendo 
fundamental a compreensão da sua realidade nacional e internacional. Posto isto, o Executive Master 
em Gestão e Empreendedorismo em Medicina Dentária é um curso de pós-graduação que assenta em 
quatro áreas fundamentais: Gestão, Contabilidade e Análise Financeira; Gestão Estratégica e Operacional; 
Marketing e Comunicação; Inovação e Empreendedorismo e Projetos de Investimento. 
Com um total de 236 horas de contacto e 30 ECTS, este é um programa executivo que se destina a 
profissionais que procurem uma abordagem crítica e criativa para a gestão das suas empresas.
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1. Porque é que considera importante os médicos dentistas 
desenvolverem competências mais aprofundadas de 
gestão e empreendedorismo?

De forma geral, os currículos dos mestrados integrados em 
medicina dentária (MIMD) não contemplam qualquer forma-
ção em gestão o que constitui uma lacuna pois atualmente 
o exercício profissional da medicina dentária, quer ocorra em 
consultório individual ou em associação clínica, implica muito 
mais do que a adequada realização de atos médico-dentários. 

A gestão em medicina dentária abrange diversas áreas 
tais como a gestão de recursos humanos, a gestão de forne-
cedores, a gestão de tempo, a gestão de pacientes a gestão 
de conflitos, a gestão de custos, entre outros.

O médico dentista tem de estar preparado para os desa-
fios levantados pelas oportunidades que surgem e ser 
capaz de fazer evoluir a sua empresa de forma inteligente e 
empreendedora, de forma a conseguir manter-se competiti-
vo e capaz de proporcionar aos seus pacientes os melhores 
cuidados de saúde, mantendo os seus colaboradores moti-
vados e empenhados.

2. Quais os principais desafios na gestão e administração 
em saúde, em particular na medicina dentária, a que este 
Executive Master pretende ajudar a responder? 

O sucesso das intervenções clínicas é fundamental para 
a diferenciação competitiva num mercado de trabalho cada 
vez mais repleto de ofertas e serviços. Sendo fundamen-
tal o reconhecimento desta excelência clínica não podemos 
ignorar a necessidade de uma adequada gestão estratégica 
e operacional das clínicas para a criação de um ambiente 
capaz de gerar e contribuir para essa excelência. Assim, os 
principais desafios passam pela procura de uma melhoria 
na eficiência na gestão de recursos (humanos, financeiros, 
materiais e tecnológicos) num envolvimento empreende-

dor potenciador de projetos de investimento e inovação. 
A gestão em medicina dentária deve integrar ambientes 
colaborativos no sistema de saúde sendo fundamental a 
compreensão da sua realidade nacional e internacional. A 
conquista do cliente e as estratégias de marketing, comuni-
cação digital e tecnológica são elementos que contribuem 
para esta vantagem competitiva e que implicam conheci-
mentos e dinâmicas que vão para além da formação e da 
qualidade clínica dos profissionais. 

3. Atualmente, quais são as principais preocupações 
dos gestores das organizações no setor da saúde, em 
particular na medicina dentária?

Existem múltiplas preocupações nomeadamente a obser-
vância das muitas disposições legais e regulamentares que 
constantemente são emanadas por parte das entidades 
reguladoras. O cumprimento destas obrigações, mantendo a 
viabilidade económica das empresas, sem ceder a tentações 
de publicidade inadequada ou à angariação de pacientes, 
recorrendo a expedientes pouco éticos é, claramente, uma 
preocupação dos bons gestores.

Podemos ainda referir a grande proliferação de planos e 
subsistemas de saúde que, conjuntamente com a enorme 
concorrência devida ao excessivo número de profissionais 
existente, fragiliza todo o setor dificultando a sua estabili-
dade e sobrevivência

4. Quais os conteúdos programáticos e a carga horária 
deste Executive Master?

Os conteúdos programáticos que serão desenvolvidos nes-
te curso de pós-graduação concretizam-se em quatro áreas 
fundamentais: Gestão, Contabilidade e Análise Financeira; 
Gestão Estratégica e Operacional; Marketing e Comunicação; 
Inovação, Empreendedorismo e Projetos de Investimento. 

Com um total de 236 horas de contacto e 30 ECTS este é um 
programa executivo assente numa metodologia inovadora 
baseada em situações práticas através da discussão e reso-
lução de casos problema. Este programa diferencia-se por se 
dirigir a profissionais que procurem uma abordagem crítica 
e criativa para a gestão das organizações orientada para a 
melhoria em saúde.

5. Deixe uma mensagem para os potenciais candidatos a 
este programa.

Os desafios na gestão e administração em saúde passam 
por conferir às organizações maior flexibilidade, eficiência 
e inovação. Novas abordagens que permitam melhorar a 
acessibilidade, e a gestão financeira e operacional são indis-
pensáveis para todos os profissionais e organizações. Os 
gestores das organizações do setor da saúde são respon-
sáveis por esta dinâmica de inovação e criatividade, e na 
complexidade da sua tomada de decisão devem incorporar 
competências que lhes permitam adequar as suas ações à 
melhoria da saúde, para uma gestão e administração eficaz, 
motivadora e mobilizadora.

Uma das dificuldades sentidas na criação e desenvolvi-
mento de uma clínica ou consultório, diz respeito aos conhe-
cimentos de gestão, de legislação e de marketing que a 
generalidade dos médicos dentistas não possui, pois, estas 
matérias, não fazem parte dos curriculos das faculdades. 

Desta forma e para dar resposta às necessidades emergen-
tes na área apresento-vos o Executive Master em Gestão e 
Empreendedorismo em Medicina Dentária. O Executive Master 
em Gestão e Empreendedorismo em Medicina Dentária apre-
senta-se como um contributo imprescindível para o desenvol-
vimento de opções estratégicas que envolvam as questões de 
saúde e as suas políticas, contribuindo para um sistema de cui-
dados de qualidade para a melhoria da saúde da população.

Aceite este desafio! �


