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Criação de Unidade Curricular Optativa* 

Fundamentação 
da proposta: 

A Saúde apresenta-se como um direito fundamental de todo e qualquer cidadão, 
pelo que o profissional deve promover os canais de comunicação geradores de 
maior acessibilidade e conhecimento dos serviços disponíveis. 

O Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) é hoje uma ferramenta com 
potencialidades para a intervenção do assistente social (refira-se o acesso a 
informação e serviços digitais no domínio social e de saúde, assim como os 
recursos eletrónicos - Chave Móvel Digital). Associa-se a práticas de qualidade 
em saúde promotoras de bem-estar social e de relevância no contexto atual 
profissional. 

Docente 
responsável:  

Jorge Ferreira 

Docência Pedro Sá Moreira 

 
FICHA DE UNIDADE CURRICULAR 

Nome (pt):  Políticas de Saúde / O Portal do SNS ao serviço do cidadão /, 
Transformação digital, inovação e bem-estar social 

Name (en): The Portal of the NHS at the service of the citizen / Health Policies - 
Digital transformation, innovation and social well-being 

Créditos ECTS:  6 

Departamento:  Ciência Política e Políticas Públicas 

Escola: Sociologia e Políticas. Públicas 

Curso em que é obrigatória: Pós-graduação Serviço Social na Saúde 

Curso em que é optativa:  

Optativa livre:  

Área científica:  Políticas Públicas 

Nível:  1.º Ciclo  2.º Ciclo x 3.º Ciclo   

Língua(s) de ensino: Português 

Tipo: Semestral Semestral 

Horas de Contacto:  

Teóricas (T): 0.0  

Teóricas-Práticas (TP): 20.0  

Laboratório (PL): 0.0  

Seminário (S): 0.0  

Trabalho de Campo (TC): 0.0  

Estágio (E) : 0.0 h  

Orientação Tutorial (OT): 1 

Outras (O): 0.0  

Horas de Trabalho Total (Horas de Contacto + Trabalho Autónomo): 20+1+129 = 150 

No FÉNIX os campos acima são editáveis exclusivamente pela Gestão Curricular 
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Pt En 
Pré-requisitos (1000 caracteres):  Pre-requisites: 

  
 

Objectivos Gerais (1000 caracteres): Objectives: 

 
No final da UC o estudante deverá ter 
adquirido competências que permitam aplicar 
os conceitos da transformação digital e 
inovação aos contextos sociais. 
 

 
At the end of the CU the student must have 
acquired competences that allow the 
application of the concepts of digital 
transformation and innovation to the social 
contexts. 

Objectivos de Aprendizagem (1000 caracteres): Learning outcomes: 

 

Após a aprovação na unidade curricular, o 
aluno deverá possuir a capacidade de: 

1. Descrever e discutir os conceitos da 
transformação digital e da inovação no setor 
social e da saúde; 

2. Compreender e aplicar os recursos 
digitais de promoção da qualidade e 
inovação em Portugal – Portal ePortugal e 
Portal SNS; 

3. Conhecer e aplicar instrumentos de 
capacitação de profissionais de saúde e do 
cidadão, no contexto da promoção da 
literacia em saúde e bem-estar; 

4. Elaborar recursos de informação e 
comunicação inovadores adequados ao 
contexto social e de saúde; 

5. Compreender e utilizar os recursos 
digitais, nomeadamente o Portal SNS e 
recursos associados. 

 

 

After the approval in the curricular unit, the 
student will have to possess the capacity of:  

1. Describe and discuss the concepts of 
digital transformation and innovation in the 
social and health sector; 

2. Understand and apply quality dimensions;  

3. Know and apply quality indicators; 

4. Design quality indicators related to the 
context of health/social; 

5. Understand and apply quality tools. 

Programa (1000 caracteres):  Syllabus: 

 

1. Abordagem conceptual: 
transformação digital e inovação em 
saúde 

2. Estratégia para a Transformação 
Digital na Administração Pública até 
2020 (TIC 2020) 

3. Estratégia Nacional para o 
Ecossistema de Informação de 
Saúde 2020 (ENESIS 2020) 

4. Plano de Ação para a Literacia em 
Saúde 2019-2021  

5. Principais recursos e instrumentos 
digitais no âmbito social e da saúde 
- Portal ePortugal 
- Portal Segurança Social 
- Portal Carta Social 
- Portal SNS 

6. Estudos de caso e aplicações. 
 

 

1. Concepts of digital transformation and 
innovation in the social and health sector 

3. Portuguese strategy for digital 
transformation in Public Administration  
(TIC2020)  

3. Portuguese strategy for the Health 
Information Ecosystem 2020 (ENESIS 2020) 

4. Plan of Action for Health Literacy 2019-
2021 

5. Key resources and digital tools in the 
social and health sector 
- ePortugal Website 
- Segurança Social Website 
- Carta Social Website 
- SNS Website 

6. Case studies and applications. 

Demonstração da coerência dos conteúdos 
programáticos com os objetivos da UC: (1000 
caracteres):  
 

Demonstration of the syllabus coherence with the 
curricular unit’s objectives: 
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Os Conteúdos programáticos procuram preparar 
os estudantes para uma intervenção em Serviço 
Social suportada em saberes teóricos. Em 
resposta aos objetivos, desenvolvemos o método 
reflexivo e crítico, não só sobre a própria 
intervenção, mas também sobre a própria 
realidade de intervenção social, através dos 
referenciais teórico-metodológicos e 
instrumentais. 
 

The Program Contents seek to prepare students 
for a social work intervention supported by 
theoretical knowledge. In response to the 
objectives, we developed the reflexive and critical 
method, not only on the intervention itself, but also 
on the actual reality of social intervention, through 
the theoretical-methodological and instrumental 
references. 

Processo de avaliação (500 caracteres):  Assessment: 

 
Regime de avaliação periódica. A avaliação 
consiste na realização de um trabalho escrito 
individual sobre um tema do programa (num 
máximo de 8 páginas).  
 
Avaliação por exame final 
 

 
Periodic evaluation regime. The evaluation 
consists in the accomplishment of an individual 
written work on a theme of the program (in a 
maximum of 8 pages). 

 
Final exam 

Processo de ensino-aprendizagem (500 
caracteres):  

Teaching methodology: 

- Exposição teórica da matéria em momentos 
relevantes do programa. 
- Análise e interpretação de documentos pelos 
alunos. 
- Pesquisa de informação por parte dos alunos. 
- Trabalho de campo. 
 

- Theoretical exposition of the subject at relevant 
moments of the program. 
- Analysis and interpretation of documents by 
students. 
- Research of information by the students. 
- Fieldwork 

Demonstração da coerência das metodologias de 
ensino com os objetivos de aprendizagem da UC: 
(3000 caracteres):  

Demonstration of the coherence between the 
teaching methodologies and the learning 
outcomes: 

 

A utilização de aulas expositivas e ativas no 
processo de aprendizagem permite 
exemplificar a aplicação dos conceitos 
teóricos transmitidos aos alunos. Durante as 
aulas os alunos são chamados a intervir na 
resolução de problemas havendo 
preocupação de fazer a ligação entre as 
matérias lecionadas nesta unidade curricular 
e em unidades curriculares anteriores.  

 

 

The use of expository lectures and active 
classes in the learning process allows the 
exemplification of the application of 
theoretical concepts transmitted to students. 
During classes, students are stimulated to 
participate in problem solving. In the problem 
solving they make the connection between 
the topics taught in this course and the 
topics taught in previous courses. 

 
Observações:  Observations: 
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Complementar (máx. 50 títulos) 

 

IHME (2018), Global Health Data Exchange, Institute for Health Metrics and Evaluation, 
available at http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool. 
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Participation. Cambridge: Cambridge University Press. 
 

 

Indicar para cada tipo de metodologia adoptada o número de horas totais. Ex. T – 15; PL – 30. (T - Ensino teórico; TP - 
Ensino teórico-prático; PL - Ensino prático e laboratorial; TC - Trabalho de campo; S – Seminário; E – Estágio; OT - 
Orientação tutorial; O - Outra) 

https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2018/04/RETRATO-DA-SAUDE_2018_compressed.pdf
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2018/04/RETRATO-DA-SAUDE_2018_compressed.pdf
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http://www.seg-social.pt/inicio
http://www.cartasocial.pt/
https://www.eportugal.gov.pt/
https://tic.gov.pt/pt/web/tic/-/estrategia-tic-2020?redirect=%2F
https://library.iated.org/view/MOREIRA2012HEA
http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool
https://doi.org/10.1787/sti_in_outlook-2018-en



