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PSICOLOGIA COMUNITÁRIA
PORQUÊ ESCOLHER ESTE CURSO?

Esta pós-graduação destina-se a profissionais com percurso de intervenção em contextos
comunitários ou em programas de âmbito local, nacional ou internacional de intervenção ou
suporte junto de pessoas ou grupos em situações de vulnerabilidade acrescida, como por
exemplo pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas com doença mental e/ou deficiência,
sobreviventes de violência interpessoal, migrantes ou outras.
Está organizada no sentido de responder a necessidades concretas de formação para
quem pretenda aprofundar ou atualizar conhecimentos no domínios científicos e áreas
de intervenção em Psicologia Comunitária, adquirir novas competências ancoradas em
modelos teóricos e teórico-práticos que facilitem o desenvolvimento de práticas avançadas
com base em evidência científica.
Considerando que na atualidade a prática profissional da Psicologia decorre em contextos
comunitários diversificados e os profissionais são confrontados com propostas e desafios
profissionais de intervenção direta junto de pessoas e grupos a viver em situações de
exclusão, isolamento e/ou desvantagem persistente, torna-se relevante criar oportunidades
de atualização, reflexão e sistematização do conhecimento atualizado no sentido de
potenciar a eficácia e a eficiências destes programas ou intervenções.
As abordagens ecológicas, a integração dos métodos e técnicas de investigação na intervenção
comunitária, bem como as práticas com base em evidência científica, constituem-se como
um conjunto de elementos agregadores relevantes para sustentar práticas mais eficazes,
eficientes e promotoras de resultados efetivos de desenvolvimento pessoal e comunitário.
Considerando que a Psicologia Comunitária tem vindo a ser considerada uma área de
especialização avançada no domínio da Psicologia esta é uma proposta formativa que
poderá suscitar o interesse de profissionais que, estando a desenvolver atividades em
contextos comunitários não tenham tido oportunidades nos seus percursos formativos de
aceder a formação especializada neste domínio.

PORQUÊ ESTUDAR NO ISPA?

Porque o ISPA oferece a garantia de uma especialização profissionalizante suportada em
elevados padrões técnico-científicos, reconhecido a nível nacional e internacional.
Porque o ISPA foi pioneiro no ensino da Psicologia em Portugal e responsável pela formação
da maioria dos Psicólogos portugueses.
Porque ao longo dos seus 50 anos de História, o ISPA se afirmou nesta área do conhecimento
pela qualidade e diversidade da sua oferta formativa e pela atividade cientifica no domínio
das ciências psicológicas e do comportamento.
Porque a formação adquirida em contexto universitário e estruturada em créditos ECTS
(european credit transfer system) permite o seu reconhecimento e creditação no âmbito do
prosseguimento de estudos conducentes à obtenção de graus académicos, a nível nacional
e internacional.

UNIDADES CURRICULARES
1ºANO / 1º SEMESTRE

TOTAL ECTS 18

Psicologia Comunitária: Fundamentos e áreas de intervenção
Métodos e Técnicas de Investigação e Intervenção em Psicologia Comunitária
Empowerment e Participação Comunitária
Movimentos Cívicos e Ajuda Mútua
Sistemas de Serviços e Suportes a Sobreviventes de Violência
Comunidade e Sucesso Educativo

1ºANO / 2º SEMESTRE

TOTAL ECTS 21

Construção e Avaliação de Parcerias Comunitárias
Projetos e Programas em Psicologia Comunitária
Ruralidade, Desenvolvimento e Psicologia Comunitária
Intervenção na Crise
Desenvolvimento Comunitário
Migrações e Psicologia Comunitária
Seminários Temáticos

ECTS
3
3
3
3
3
3
ECTS
3
3
3
3
3
3
3

DIREÇÃO DE CURSO
José Ornelas

(Professor Associado com Agregação, ISPA-Instituto Universitário)

HORÁRIOS
A pós-graduação tem duração total de 156 horas (39 ECTS). As aulas decorrem em horário
pós-laboral.

DESTINATÁRIOS
Psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, antropólogos, enfermeiros, técnicos de política
social, animadores, técnicos de desenvolvimento comunitário, técnicos de reabilitação e
outros profissionais da área das ciências sociais e humanas.
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