
  

 
 

 

PROGRAMA DO WORKSHOP 
 

 

WORKSHOP 

Manual de Acolhimento a Novos Profissionais 

 

ENQUADRAMENTO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO 

 

O sucesso e a rapidez da integração de um novo elemento numa organização são determinados pelo 

momento da sua entrada. Esta integração é facilitada com a disponibilização de um Manual de Acolhimento 

que permita ao novo elemento tomar conhecimento rápido da estrutura organizacional e do funcionamento 

da unidade de saúde aos mais variados níveis, devidamente enquadrados nos seus objectivos gerais e nas 

suas áreas estratégicas de atuação. 

 

É missão da USF-AN fomentar a partilha de conhecimento e o desenvolvimento de equipas autónomas e 

responsáveis, para uma prestação de Cuidados de Saúde Primários de qualidade. 

 

Com este pressuposto a delegação Sul da USF-AN pensou o COMPARA  (COMUNIDADE DE PARTILHA E 

APRENDIZAGEM DA DELEGAÇÃO SUL) como reuniões que visam a partilha e aprendizagem entre as 

equipas, capacitando-as com mais competências e conhecimentos, tendo por base as efetivas necessidades 

dos profissionais. Pretendeu-se que os temas fossem transversais aos três grupos profissionais. 

 

Neste workshop pretende-se incrementar os conhecimentos dos participantes sobre como elaborar e 

implementar um manual de Manual de Acolhimento a Novos Profissionais numa unidade de saúde.  

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

 Sensibilizar os participantes para a importância de desenvolverem um manual de acolhimento a 

novos profissionais da unidade de saúde; 

 Sensibilizar os participantes para a implementação de um manual de acolhimento a novos 

profissionais adaptados à realidade da unidade de saúde; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os(as) participantes(as) deverão ser capazes de: 

 

 Compreender o conceito de manual de acolhimento a novos profissionais; 

 Conhecer os objetivos e metodologia para a elaboração de manual de acolhimento a novos 

profissionais; 

 Conhecer os elementos que devem constar do manual de acolhimento a novos profissionais; 

 Elaborar o índice do manual de acolhimento a novos profissionais da unidade de saúde; 

 

 

 

 

 

 



  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁ TICO 

 

 Definição manual de acolhimento a novos profissionais da unidade de saúde.  

 Definição dos objetivos e metodologia. 

 Manual de Acolhimento a novos profissionais.     

 

 

ORGANIZAÇÃ O 

 

Modalidade: formação-ação 

Destinatários: profissionais das unidades de saúde (toda a equipa - MF, EF e Secretários Clínicos) 

Requisitos: máximo de 25 participantes; acesso preferencial a Associados USF-AN com quotas 

regularizadas; 

Forma de organização: formação em sala. 

Data: 18 de Novembro de 2017 

Carga horária: 4 horas. 

Recursos pedagógicos: Baterias de diapositivos. 

Formadores(as): Sónia Fanico (socióloga), Hélder Cruz (SC) e Joana Santos (interna MGF) 

Espaço e equipamentos: Sala de reuniões com mesa e cadeira para todos os formandos, computador e 

sistema de projeção, quadro branco e flipchart. 

Metodologias de formação: Método expositivo; Dinâmicas de grupo; Método interrogativo; Método ativo. 

 

 

CRITÉRIOS E METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO  

 

 Avaliação das Aprendizagens/conhecimentos – método interrogativo; elaboração de documentos 

durante a ação; 

 Avaliação de impacto da formação – questionário de avaliação DTP 015 (formandos) imediatamente 

após a formação;  

 Avaliação da satisfação da formação - questionário de avaliação DTP 015 (formandos) após a 

formação; questionário de avaliação DTP 016 (formadores) após a formação;  

 Avaliação do desempenho do formador - questionário de avaliação DTP 015 (formandos) após a 

formação ou módulo; 

 


