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suficiente; de que servem os objetivos e os planos, por muito adequados e equilibrados 
que sejam, se não houver quem os assuma e queira implementar? Como fazer que as 
pessoas queiram? 
Quase todas as mudanças exigem empenho e alinhamento dos seus protagonistas; como 
conseguir gerar o clima organizativo para que as pessoas saibam que a mudança não se 
vai voltar contra elas? Como mobilizar as equipas?

Introdução e Moderação – Carlos Russo
O que querem os doentes e cuidadores na altura da alta hospitalar – Associação de 
Doentes e de Cuidadores 
A importância da Transição de Cuidados - Adelaide Belo
Componentes do processo de transição de cuidados – Médico do Pais Basco (a confirmar)
Para além dos ensinos e da carta de alta - Exemplos de Boas Praticas em Portugal (a 
confirmar)
Debate com os participantes

José Fonseca Pires AESE Business School: Sobre 
nós - AESE Business School - 
Formação de Executivos

COORDENAÇÃO: ORADOR(ES):

1. Enriquecer o contexto motivacional ultrapassando o simplismo da 
motivação unívoca e universal, revendo os principais fatores que motivam a 
atuação humana
2. Refletir sobre modos de alinhamento e de mobilização de pessoas e de 
equipas em redor do propósito organizacional
3. O paradigma da Instituição de Saúde “saudável”

No sistema de saúde, a estratégia é um fator crítico, mas não

Administradores hospitalares e gestores de unidades de saúde 
assim como profissionais de saúde com funções de chefia

Expositiva com suporte pedagógico composto de 
informação textual, gráfica, vídeos e verbal (orador) com momentos de discussão e de 
interação via plataforma.

O programa divide-se em três pontos distintos:PROGRAMA/AGENDA:

METODOLOGIA PEDAGÓGICA:

Como motivar pessoas e conduzi-las para a mudança 
[Master Class]


