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LITERACIA EM SAÚDE
PORQUÊ ESCOLHER ESTE CURSO?

O índice geral de Literacia em Saúde da população portuguesa situa-se abaixo da média
dos países participantes nos estudos europeus (e.g., HLS-EU), assim como a necessidade
da melhoria dos níveis de intervenção e gestão de equipas exige, dos profissionais das
áreas de saúde e de todos os interessados, abordagens diferenciadoras e competências
alargadas. Exige também o desenvolvimento de modelos, técnicas e instrumentos de
avaliação e ação, gestão estratégica e competências de comunicação que conduzam a
uma efetiva maior qualidade de intervenção na vida e saúde da população.
Esta especialização, pelo seu caráter inovador em Portugal em termos de estudos
pós-graduados, acompanha as necessidades dos profissionais que se interessam
pela intervenção e tomada de decisão sobre cuidados de saúde, prevenção da doença
e modos de promoção de uma vida saudável.
Esta pós-graduação representa uma significativa mais-valia para o desenvolvimento
de competências em literacia em saúde, incremento de autonomia dos cidadãos e
das qualificações dos profissionais e decisores para intervir de forma mais efetiva na
complexidade do dia-a-dia em saúde.

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 18,5

Conferência Inaugural
Literacia em saúde: modelos, estratégias e avaliação
Recursos de investigação em saúde: instrumentos e métricas
Segurança do doente: prevenção e intervenção em saúde
Psicologia da saúde e da doença
Gestão e mediação de conflitos em saúde

1ºANO / 2º SEMESTRE

TOTAL ECTS 21,5

Estratégias de comunicação em saúde
Marketing em saúde
Mudança comportamental em saúde
Criatividade e inovação em saúde
Persuasão: processos de influência em saúde
Seminários temáticos
Seminário de supervisão de projetos
Conferência de Encerramento
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DIREÇÃO DE CURSO
Carlos Lopes

(Professor Auxiliar, ISPA - Instituto Universitário)

Cristina Vaz de Almeida

(Doutoranda em Ciências da Comunicação, ISCSP - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas)

HORÁRIOS
Duração total de 158 horas (40 ECTS). As aulas decorrem aos sábados, das 10h00 às
14h00. Excecionalmente, poderá haver aulas às sextas-feiras em horário pós-laboral.

DESTINATÁRIOS
Psicólogos, Enfermeiros, Médicos, Médicos Dentistas, Higienistas Orais, Assistentes
Sociais, Nutricionistas, Dietistas, Farmacêuticos, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais,
Terapeutas da Fala e outros técnicos de diagnóstico e terapêutica, Técnicos de Reabilitação
e Inserção Social, Professores, Educadores, Ciências da Comunicação e a outros
profissionais com formação noutras áreas de especialização (licenciatura ou mestrado).

SÓCIOS DA APMGF
DESCONTO DE 50%
TAXA DE CANDIDATURA E NA MATRÍCULA

DESCONTO DE 10%
PROPINAS

DATA DE INÍCIO DO CURSO
18 DE NOVEMBRO DE 2017
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