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VAMED EXPERIÊNCIA 
EM FORMAÇÃOPARCEIROS

À luz de uma estimativa da Organização 

Mundial de Saúde de 2015, o mundo carece 

de mais de 7 milhões de profissionais de 

saúde especializados adicionais, sobretudo 

devido à grande escassez na América 

Latina, Sudeste Asiático e África. No 

sentido de colmatar esta enorme lacuna 

em profissionais de saúde qualificados, a 

VAMED tem vindo, desde 2014, a realizar 

programas de formação e educação em 

vários países do mundo, como a China, o 

Gabão, a Malásia, a Mongólia e o Reino 

Unido.

O ponto forte da VAMED, neste domínio, 
reside na sua experiência prática ao longo 
de mais de 30 anos, abrangendo todo o ciclo 
de vida dos serviços de cuidados de saúde e 
a respetiva rede de parceiros internacionais, 
que constitui a fonte para os professores e 
formadores dos programas. Constituída por 

académicos de topo, médicos e executivos 
em todas as áreas dos cuidados da saúde, 
esta rede assegura que o conhecimento 
e as competências adquiridos por cada 
participante no programa lhes permita 
fornecer serviços hospitalares de elevada 
qualidade, salvando, assim, vidas. 

A VAMED tem a capacidade de oferecer 
programas de educação e de formação 
de elevada qualidade, orientados para 
a prática, recorrendo não só aos seus 
especialistas, mas também a especialistas 
da sua rede internacional de parceiros. Esta 
rede é composta por académicos, médicos 
e executivos, que são líderes nas suas áreas 
e provêm das melhores instituições de 
saúde e universidades acreditadas, de todo 
o mundo, incluindo:



Nível básico
  Pessoal médico e     

não médico 

Nível especializado
  Médicos
  Enfermeiros  
  Terapeutas
  Técnicos

Nível de liderança
  Gestores
  Médicos-chefes
  Enfermeiros-chefes

ESTES PROGRAMAS ESTÃO 
DISPONÍVEIS A VÁRIOS NÍVEIS: 

A maioria dos programas é composta por cursos de curta duração, que se estendem por 
alguns dias ou semanas, ministrados por especialistas da rede internacional de parceiros 
da VAMED.  Os restantes programas, tais como os programas académicos, podem ter uma 
duração de 1 ou 2 anos. Os programas de observação clínica e tutoria têm normalmente 
uma duração de 2 a 8 semanas. Para determinar as necessidades atuais e de longo prazo, 
específicas de cada cliente, e, por conseguinte, o tipo de programas necessários, é 
realizada uma avaliação no terreno, permitindo à VAMED oferecer o melhor pacote de 
educação e formação.

A VAMED implementa projetos de cuidados de saúde e providencia serviços para hospitais e 
outros serviços de saúde, à escala global. Com o seu portfólio de serviços, a VAMED abrange 
um âmbito completo de cuidados de saúde, desde o bem-estar e medicina preventiva por via 
de cuidados médicos e enfermagem, até aos cuidados posteriores e reabilitação. O principal 
foco da VAMED é a qualidade, da qual tanto os pacientes, como o pessoal hospitalar, podem 
beneficiar. Os clientes também beneficiam da força chave da VAMED - a sua capacidade de 
oferecer soluções à medida a partir de uma única fonte.

SERVIÇOS
Empresa de Serviços

 Gestão total operacional 
 Gestão de instalações
 Gestão de instalações e tecnologia
 Logística/aquisição
 Soluções de TI/sistemas de informação
 Gestão da qualidade
 Programas de formação e educação

Presente em cerca de 80 países em 5 continentes, a VAMED fornece serviços especializados 
a uma escala mundial. A amplitude de serviços, que inclui o desenvolvimento de projeto e a 
gestão integral operacional, permitiu que a VAMED se distinguisse entre os seus concorrentes 
e assegurasse uma posição de liderança. A VAMED é o fornecedor austríaco privado líder em 
serviços de reabilitação e, através da VAMED Vitality World, é também o maior operador de 
spas termais e estâncias terapêuticas da Áustria. Além disso, a VAMED recorre a abordagens 
inovadoras, tais como o desenvolvimento de modelos PPP e a utilização da engenharia financeira 
internacional, o que lhe permite oferecer serviços eficientes e modernos aos seus clientes.

HISTÓRIA
Fundada em 1982, à VAMED foi confiada a conclusão do novo Hospital Geral de Viena - Clínica 
Universitária. Desde então, e tendo realizado mais de 850 projetos em todo o mundo, a VAMED 
tornou-se no fornecedor líder de serviços, ao longo de toda a cadeia de valores, para hospitais e 
outros serviços de cuidados de saúde. A VAMED é também pioneira em parcerias público-privadas 
(PPP) no sector da saúde, tendo iniciado tais parcerias em 1998. Em 2017, o grupo VAMED foi 
responsável por cerca de 18 000 colaboradores mundialmente, gerando um volume de negócio 
de 1,7 mil milhões de euros.

Projeto de negócio

 Desenvolvimento de projeto 
 Consultoria
 Planeamento
  Gestão de projeto e construção
 Engenharia financeira

PROGRAMAS
Os programas da VAMED visam responder à necessidade de pessoal qualificado, sobretudo 
pessoal com conhecimento especializado em reabilitação, imagiologia médica, cuidados 
maternos e neonatais ou gestão hospitalar, para citar apenas alguns. Uma das iniciativas 
recentes da VAMED é a criação de um centro de treinamento, destinada a formar os 
trabalhadores na área da saúde de um determinado país, em domínios onde o know-how 
é escasso. Através de uma cooperação estreita com as partes interessadas locais e uma 
universidade local, o centro de treinamento visa proporcionar um quadro de formação 
sustentáveis, capazes de garantir um fornecimento contínuo de profissionais de saúde 
qualificados para o sector da saúde do país. 

Relativamente aos tipos de programas, a VAMED oferece formação clínica e técnica de curta 
duração, além de programas altamente orientados para a prática, sob a forma de observação 
clínica e tutoria. A observação clínica, que ocorre numa instituição de saúde da VAMED, ou 
de um dos seus parceiros, é um programa que permite aos profissionais de saúde observar 
os procedimentos mais modernos e adquirir competências específicas. Os programas de 
tutoria contam com especialistas da VAMED, ou de um dos seus parceiros, que observam 
os profissionais de saúde no seu trabalho diário, fornecendo feedback, a fim de melhorar 
os seus conhecimentos e competências. Além destes programas inovadores, a VAMED 
oferece programas académicos de pós-graduação, em cooperação com as universidades 
mais conceituadas a nível mundial. O catálogo com todos os programas, bem como outras 
informações, pode ser consultado no site da VAMED: www.vamed.com/training.

ESTRUTURA DO PROGRAMA VAMED POSIÇÃO NO MERCADO


