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Vânia Cristina Nunes Gomes Gonçalves 
Rua Vasco Santana, Lote 25 – 6º Esq 

2675-622 Odivelas 
Telemóvel: 91 996 08 74 
Email: gomes.vania@netcabo.pt 

 

 
 

Ex. Sr. Presidente do Conselho de Administração do 
Hospital _______________________________ 

 
 
Eu, Vânia Cristina Nunes Gomes Gonçalves, aluna do Mestrado em Gestão dos Serviços de 

Saúde no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa – INDEG Escola de Gestão, tendo 
em vista a obtenção do Grau de Mestre em Gestão dos Serviços de Saúde venho por este meio solicitar 
a V.a Ex.a autorização para proceder à aplicação de um questionário. O trabalho é orientado pelo 
Professor Doutor Luís Martins, docente do ISCTE – INDEG Escola de Gestão.  

 
O tema do trabalho de investigação é o “Perfil do gestor de risco nas organizações de saúde 

portuguesas: implicações da sua actuação”, e procura 1) Identificar o perfil do gestor de risco, 2) 
Caracterizar as principais áreas de actuação, 3) Identificar competências fundamentais no desempenho 
da função de gestor do risco e 4) Caracterizar implicações que advém da sua actuação nas organizações 
de saúde, em termos da cultura de orientação para o erro e da cultura da fiabilidade.  

 
Com a realização do trabalho, procuramos analisar as implicações resultantes da existência de 

uma política de gestão do risco centrada nas actividades do gestor de risco das organizações 
comparativamente com organizações que os não têm.  

Tem como população os Gestores de Risco da Instituição e colaboradores, nomeadamente, 
enfermeiros-chefe e colaboradores na gestão, enfermeiros supervisores, Directores e Chefes de Serviço 
médico. Nas organizações onde não constem Gestores de risco, destina-se a enfermeiros-chefe e 
colaboradores na gestão, enfermeiros supervisores e Directores e Chefes de Serviço médico. 

 
Utilizamos a metodologia quantitativa com estudo descritivo, analítico, comparativo e 

exploratório, cujo instrumento de colheita de dados é o questionário.  
A data prevista para a realização da colheita de dados é o mês de Março p.f., necessitando para o 

efeito d o  número de profissionais que observam os requisitos supracitados para envio dos 
questionários. Para o efeito, estabelecerei contacto com um elo de ligação da Instituição, por vós 
designado.  

 
Após discussão do trabalho, enviarei um exemplar, ficando disponível para a apresentação dos 

resultados. 
Sem outro assunto e desde já agradecendo, fico ao dispor para eventuais esclarecimentos. 
 
Com os melhores cumprimentos. 
 
Lisboa, ___ de ____________ de 200___ 
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