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Objectivos de Aprendizagem e competências a desenvolver / Objectives of the curricular unit and
competencies to be developed
PT
Proporcionar uma visão global sobre o campo de ação da psicologia comunitária, analisar as condições
históricas e sociais que enquadram a emergência desta disciplina e como se distingue das outras áreas
da psicologia e de outras ciências sociais.
Identificar os princípios e valores e perceber como eles se aplicam na investigação e intervenção
comunitárias.
Desenvolver o conhecimento sobre os conceitos chave e os modelos teóricos da psicologia comunitária
e compreender a relação entre as pessoas e os seus contextos.
Conhecer vários métodos de avaliação dos contextos sociais e como os resultados da investigação
podem ser utilizados para resolver problemas sociais.
Desenvolver a capacidade analítica, através da reflexão crítica sobre diferentes modelos teóricos e de
intervenção.
EN
To provide an overview of the field of community psychology, analyze the historical and social
conditions that surround the emergence of this discipline and how it differs from other areas of
psychology and other social sciences.
To identify the principles and values and see how they are applied in community research and
intervention.
To develop students’ knowledge about the key concepts and theoretical models of community
psychology and understand the relationship between people and their contexts.
To introduce several methods of evaluation of social contexts and how research findings can be used to
address community problems.
To foster students’ analytical skills through critical reflection on different theoretical models and
interventions.

Conteúdos programáticos / Syllabus
PT
1 – Psicologia Comunitária
1.1. Enquadramento sócio-histórico da psicologia comunitária
1.2. Saúde Mental Comunitária e a Desinstitucionalização
1.3. Valores da psicologia comunitária
2 – Integração Comunitária
2.1. O Projeto HOME_EU: O Modelo Housing First e a Integração das Pessoas em

Situação de Sem-Abrigo
2.2. Sentimento de Comunidade
3 – Abordagem Ecológica em Psicologia Comunitária
3.1. Abordagem Ecológica ao Sucesso Educativo: Programa de Intervenção
Comunitária
3.2. Abordagem Ecológica nas Migrações: A experiência de Migrantes em situação de
detenção administrativa
4 - Empowerment
4.1. Conceptualização e implicações para a Intervenção em Psicologia Comunitária
4.2. Grupos de Ajuda-Mútua e autorrepresentação
5 – Recovery
5.1. Conceptualização e implicações para a Intervenção em Psicologia Comunitária
5.2. Testemunhos e Narrativas
6 - Investigação Colaborativa em Psicologia Comunitária
6.1. Etapas e Procedimentos
6.2. Estudos sobre Capabilities: Aplicações e relevância para a Psicologia Comunitária
6.3. Parcerias Comunitárias: Eficácia e Resultados
EN
1. Community Psychology
1.1. Socio-historical background of community psychology
1.2. Community Mental Health and Deinstitutionalization
1.3. Values in community psychology
2 - Community Integration
2.1. The HOME_EU Project: The Housing First Model and the Integration of People
with an experience of homelessness
2.2. Sense of Community
3 - Ecological Approach in Community Psychology
3.1. Ecological Approach to Educational Success: Community Intervention Program
3.2. Ecological Approach to Migrations: The Experience of Migrants in Administrative
Detention
4 - Empowerment
4.1. Conceptualization and implications for Intervention in Community Psychology
4.2. Mutual Help Groups and self-representation
5 - Recovery
5.1. Conceptualization and implications for Intervention in Community Psychology

5.2. Reports and Narratives
6 - Collaborative Research in Community Psychology
6.1. Steps and Procedures
6.2. Studies on Capabilities: Applications and relevance to Community Psychology
6.3. Community Partnerships: Effectiveness and Results

