
 

 

2º Encontro de Internato Médico da Zona 

Centro Coimbra, 1 de Junho 2019 

 
DYNARGIE 

A Dynargie, fundada na Suíça, em 1982, começou por desenvolver formação nas 

áreas de Gestão e Liderança, criando o conceito de Gestão Dinérgica®. Este 

conceito, consubstancia a metodologia Dynargie e é hoje (re)conhecido e vivido 

por milhares de gestores em todos os Países onde estamos representados. 

 
Um conceito atual que assenta no pressuposto de que a sua eficácia enquanto 

gestor é cada vez mais determinada pela forma como comunica com as suas 

equipas e como aproveita, com dinamismo, o máximo da energia de cada um dos 

seus colaboradores. Atualmente catorze países fazem parte da nossa network. 

 
A qualidade, a pertinência e o impacto destas ações e o reconhecimento por parte 

dos nossos clientes rapidamente levaram à criação de novas áreas, concretamente 

na vertente comercial e no serviço ao cliente. 

 
Em Portugal desde 1987, com escritórios em Lisboa e no Porto, temos tido um 

crescimento sustentado, impulsionado por uma fantástica equipa, assim como 

pelo desenvolvimento e atualização constantes do nosso portfolio e serviços e 

apoiados na confiança dos nossos clientes. A Dynargie tem sido, também, 

convidada a colaborar com outras instituições, assegurando a condução das 

cadeiras comportamentais no MBA Executivo da Universidade Católica do Porto. 

 
Dentre outras distinções, de destacar que em Fevereiro de 2017, a Dynargie 

recebeu os seguintes dois PRIMEIROS prémios: 

-‐ a melhor empresa em Portugal de Formação, Coaching e Desenvolvimento 
Profissional! 

-‐ o Fornecedor RH com a maior avaliação (70,9%), ou seja, acima de 80 pontos 

(numa escala de 100)! 

Já em Fevereiro de 2019, a Dynargie foi novamente distinguida ao ser listada 

enquanto Melhor Fornecedor de RH na categoria de Formação, Coaching e 

Desenvolvimento Profissional. 

 
Receber estes prémios é um motivo de orgulho para a equipa da Dynargie Portugal 

e, sobretudo, um sentimento de continuada responsabilidade para com os nossos 

clientes, com quem partilhamos e a quem agradecemos estas distinções 



 

 
 
 
WORKSHOP: “Como gerir eficazmente (possíveis) frustrações perante as 
dificuldades do SNS?” 

 

• Data: 01.06.2019 (14h00-‐17h00) 
 
ENQUADRAMENTO 

O SNS está em profunda crise e é necessário apoiar a classe médica no combate 

aos elevados níveis de frustração: 

- Meritocracia pouco evidente; 

- Controlo de produtividade; 

- Autocracia de algumas chefias. 

Este contexto leva, entre outras consequências, a que os médicos ponderem e por 

vezes optem pela saída do Serviço Nacional de Saúde. 

 
OBJETIVOS 

- Dar um sinal a todos os participantes que a Secção da Região Centro da Ordem 

dos Médicos está ciente da dificuldade que a classe está a atravessar, em 

particular, em contexto de internato e suas repercussões tanto nos médicos 

internos como nos seus orientadores de formação; 

- Envolver e “co-‐responsabilizar” todos para os benefícios de uma mudança de 

atitudes e comportamentos, em tudo o que depende dos próprios; 

- Antecipar e aprofundar quais os potenciais facilitadores e bloqueadores do processo 

de gestão da frustração do atual contexto SNS. 

 
CONTEÚDO 

Todos os participantes serão desafiados a pensar presente e futuro no que respeita 

ao programa de internato face ao SNS (perspetiva interna e externa) e, em 

conjunto, traçar o modelo de identidade aspiracional deste programa, de forma a 

reduzir/atenuar os níveis de frustração. 

Igualmente abordadas serão as medidas para eliminar o gap entre o modelo atual 

e o aspiracional. 

Porque todos somos “atores principais” neste processo, o Workshop terminará 

com a elaboração de um plano de compromissos, que concretize o papel desta 

equipa (orientadores de formação e internos). 

 
RESULTADO 

Tomada de consciência e alinhamento quanto ao status quo e qual o caminho a 
percorrer: 

- Construção de uma visão partilhada por todos os participantes (alinhamento face 

ao futuro – consistência transversal); 

- Envolvimento e responsabilização de todos os participantes no modelo traçado – 

reforço da cumplicidade; 

- Definição das premissas de um plano de implementação (envolvimento – 
coerência vertical). 
 
 


