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(local), (data) 

 

Assunto: Projecto de Investigação - Cultura Organizacional e Sistemas de Gestão da 

Qualidade 

 

Exmo. Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

 

No seguimento do contacto telefónico na presente data, os nossos agradecimentos pelo 

interesse neste projecto, que acreditamos ser de valor acrescentado para a Instituição de 

V.Exa.. 

No âmbito de uma Investigação sobre a relação entre a Cultura Organizacional e a 

implementação e desempenho dos Sistemas de Gestão da Qualidade, será brevemente 

operacionalizado um Estudo de Caso, dirigido a um grupo restrito de Hospitais. 

A referência ao Hospital xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e o contacto de V. Exa. foi 

concretizada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pelo reconhecimento do 

sucesso no desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade no Hospital, factor 

fundamental para esta Investigação. 

Vários estudos comprovam que a cultura organizacional desempenha um importante papel 

na estrutura, nos processos e, consequentemente, nos resultados das Organizações. Por 

seu lado, actuar no contexto de uma Qualidade Integrada dos Serviços de Saúde tem na 

sua base o envolvimento dos colaboradores, resultado dos seus valores e práticas. 

Hospital xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Exmo. Sr. xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Através da condução de um conjunto de estudos de caso, pretende-se identificar quais as 

dimensões da Cultura Organizacional que facilitem e permitam atingir um maior sucesso 

no desenvolvimento de um Sistema de Gestão da Qualidade na Saúde nas Unidades 

Hospitalares. 

Como referido, o Hospital xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx foi identificado como uma das 

referências de sucesso na implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade, pelo 

que consideramos de um elevado valor acrescentado a sua participação neste estudo, que 

será o primeiro desta natureza na área da saúde em Portugal. 

Ao Hospital será garantida uma análise específica dos seus resultados e dos resultados 

agregados do estudo. 

Acreditamos que este projecto terá reflexos positivos para o Hospital, especialmente nos 

eixos da liderança, envolvimento, satisfação do paciente e nos resultados, que permitirá 

maximizar o sucesso do Sistema de Gestão da Qualidade e o seu impacto na Qualidade 

Integrada dos Serviços de Saúde. 

Gostarimos também de garantir a V.Exa. que esta Investigação não terá qualquer custo 

directo ou indirecto para o Hospital, que não o implicito à participação dos recursos 

humanos envolvidos. 

Neste contexto, gostaria de solicitar uma muito breve reunião com V.Exa., para a 

apresentação deste projecto e do que acreditamos serem as vantagens da sua 

operacionalização. 

Agradecendo o interesse e disponibilidade de V.Exa., estarei ao dispor nos contactos 

supra referenciados, na expectativa de poder contar com o Hospital 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nesta Investigação. 

Com os melhores cumprimentos, 

 


