Designação do projeto

3.30 - Formação de Profissionais do Setor da Saúde

Código do projeto

POISE-03-4538-FSE-000564

Objetivo principal

09 - Promover a inclusão social e combater a pobreza

Região de intervenção

Norte

Entidade beneficiária

Hospital de Braga, E.P.E.

Data de aprovação

03-12-2019

Data de início

01-10-2019

Data de conclusão

10-06-2021

Custo total elegível

138.261,76€

Apoio financeiro da União Europeia

Fundo Social Europeu

Apoio financeiro público nacional/regional

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A Organização Mundial de Saúde defende no seu Relatório Mundial de Saúde (2010) que
motivar os profissionais é um dos eixos fundamentais para aumentar a eficiência dos
serviços de saúde. Assumindo-se, para tal, fulcral uma formação adequada e enquadrada
nas necessidades destes profissionais.
Ao longo dos anos o Hospital de Braga, tem também perseguido este eixo e é exemplo
disso as diversas distinções recebidas e projetos desenvolvidos.
A dinâmica organizacional é estruturada em torno do desígnio da qualidade que é colocado
diariamente em prática com o apoio da Direção de Qualidade, nesta Direção integram-se os
Gabinetes da Qualidade, o Gabinete da Gestão do Risco, o Grupo Coordenador Local do
Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistência aos Antimicrobianos
(GCL-PPCIRA) e também o Gabinete de Otimização de Registos e Codificação. A aposta
na qualidade foi reconhecida em 2014, ano em que o Hospital de Braga se tornou no
primeiro hospital do país a ter um Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, Ambiente e
Segurança.
Ao longo dos últimos anos o investimento num plano de formação estruturado e sólido que
dá resposta às necessidades e pedidos dos serviços, foi uma das maiores prioridades.
Os profissionais do Hospital de Braga têm à sua disposição um Plano de Formação
desenvolvido para ir ao encontro das suas necessidades e têm ainda acesso, a um contexto
de inovação e de desenvolvimento profissional proporcionado com a proximidade entre o
hospital e a Universidade do Minho. O desenvolvimento desta relação permite desenvolver
projetos de grande relevo científico e académico, como o caso do Centro Clínico
Académico, com instalações localizadas no Hospital e na Escola de Medicina. O peso do

Pretende-se com este financiamento continuar a garantir
uma formação contínua de qualidade aos profissionais do
Hospital de Braga, E.P.E., dotando-os de competências
que permitem assegurar a prestação de cuidados de saúde
de excelência.

