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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E INTERVENÇÃO EM SAÚDE 5 ECTS 

PREVENTION, PROMOTION, AND INTERVENTION IN HEALTH 
 

 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (PLUS SEMESTER AND 

ACADEMIC YEAR)              

Mestrado em Psicologia do Bem-Estar e Promoção da Saúde / 2.º Semestre / 2022-2023 

Master’s in Psychology of Well-being and Health Promotion / 2nd Semester / 2022-2023 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Cristina Godinho 

Bárbara Nazaré 

Miguel Telo de Arriaga 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

24 horas 

24 hours 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

▪ Definir e aplicar os principais conceitos da abordagem da promoção da saúde a 

diferentes problemas e necessidades em saúde. 

▪ Desenvolver o racional para um programa de promoção da saúde. 

▪ Identificar e aplicar as principais etapas e componentes da avaliação de 

necessidades. 

▪ Identificar e selecionar teorias de mudança de comportamentos para abordar 

problemas e necessidades de saúde específicos. 

▪ Selecionar níveis e tipologias de intervenção de acordo com necessidades e 

objetivos. 
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▪ Identificar, descrever, selecionar e aplicar estratégias para abordar um problema 

ou necessidade de saúde específico. 

▪ Definir as fases de implementação de um programa, incluindo envolvimento de 

atores comunitários e estratégias de recrutamento de participantes. 

▪ Definir diferentes tipos de avaliação de programas de saúde e fazer a 

correspondência com questões de avaliação. 

▪ Identificar especificidades das intervenções em diferentes formatos e diferentes 

áreas. 

 

▪ Define and apply core concepts of the public health approach to different 

health problems and needs. 

▪ Develop the rationale for a health promotion program. 

▪ Identify and apply the different stages and components of needs assessment. 

▪ Identify and choose behavior change models to address specific health needs and 

problems. 

▪ Choose intervention levels and typologies according to health needs and goals.  

▪ Identify, describe, choose, and use different strategies to address specific health 

problems or needs. 

▪ Describe the steps of program implementation, including stakeholders’ identification 

and involvement and participants’ recruitment. 

▪ Define different kinds of health programs evaluation and make the correspondence to 

evaluation questions. 

▪ Identify intervention specificities according to format and area. 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

I. Prevenção, promoção e intervenção em saúde: conceitos, modelos e abordagens: 

1. Espetro das intervenções em saúde: níveis e tipologias de intervenção. 

2. Princípios e conceitos de base. 

II. Planeamento em saúde: 

1. Modelos de planeamento e componentes básicas. 

2. Avaliação de necessidades. 

3. Definição da missão, finalidade e objetivos. 

4. Desenvolvimento da intervenção. 

5. Implementação. 

6. Avaliação. 
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III. Especificidades da intervenção: 

1. Intervenção em diferentes formatos (e.g., intervenções digitais, intervenções em 

grupo). 

2. Intervenção em diferentes áreas (e.g., alimentação, tabagismo, consumo de 

álcool, saúde mental). 

 

I. Health promotion, prevention, and intervention: concepts, models, and approaches: 

1. The health interventions spectrum: intervention levels and typologies. 

2. Principles and concepts. 

II. Health programs planning: 

1. Health planning models. 

2. Needs assessment. 

3. Mission, purpose, and goals. 

4. Intervention development. 

5. Implementation. 

6. Evaluation. 

III. Intervention specificities: 

1. Interventions in different formats (e.g., digital interventions, group interventions). 

2. Interventions in different areas (e.g., diet, tobacco consumption, alcohol 

consumption, mental health). 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

Para além da apresentação e discussão dos conteúdos programáticos, serão também 

utilizados métodos ativos e orientados para a resolução de problemas. Os alunos serão 

desafiados a analisar programas de saúde criticamente e a propor soluções para 

problemas concretos. Serão também realizados exercícios para aplicação de estratégias 

específicas (por exemplo, role-play de estratégias comunicacionais e motivacionais, 

desenvolvimento de materiais escritos). Finalmente, a autonomia dos alunos no 

aprofundamento de conhecimentos e competências será encorajada, nomeadamente 

através da disponibilização de materiais de apoio (por exemplo, literatura complementar, 

manuais e recursos de programas). 

A avaliação integra duas componentes complementares: exercícios escritos individuais 

para aplicação dos conceitos e competências a necessidades de saúde específicas (50%); 

um trabalho de grupo, consistindo na aplicação de um modelo de planeamento a um 

problema ou necessidade de saúde num contexto específico (50%). 
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Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

In addition to lectures exploring the programmatic contents, active teaching methods and 

a problem-solving orientation will be used. The students will be challenged to critically analyze 

health programs and to propose solutions to specific problems. Learning activities for the 

application of strategies will also be employed (e.g., role-playing communicational and 

motivational strategies, developing written materials). Students’ autonomy for knowledge and 

skills development will be encouraged, namely by providing support materials (e.g., additional 

readings, program manuals and resources). 

Assessment includes two components: individual written assignments for the application of 

concepts and skills to specific health needs (50%); a group assignment, consisting of applying a 

planning model to a specific health need or problem (50%). 

Any evidence of plagiarism shall be penalized with a mark of zero (0). Plagiarism is the improper 

use of a text and/or ideas that are not one’s own.  

 

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   
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based guide. SAGE. 
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mental health promotion (2.ª ed.). Springer. 
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▪ Bull, S. (2011). Technology-based health promotion. SAGE. 

▪ Craig, P., Dieppe, P., Macintyre, S., Michie, S., Nazareth, I., & Petticrew, M. (2008). 

Developing and evaluating complex interventions: New guidance. 

https://mrc.ukri.org/documents/pdf/complex-interventions-guidance/ 

▪ Eldredge, L. K. B., Markham, C. M., Ruiter, R. A. C., Fernández, M. E., Kok, G., & 

Parcel, G. S. (2016). Planning health promotion programs: An intervention mapping 

approach (4.ª ed.). Jossey-Bass. 

▪ Green, J., Woodall, J., Cross, R., & Tones, K. (2019). Health promotion: Planning and 

strategies (4.ª ed.). SAGE. 
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▪ Michie, S., Atkins, L., & West, R. (2014). The behaviour change wheel: A guide to 

designing interventions. Silverback Publishing. 

▪ Newcomer, K. E., Hatry, H. P., & Wholey, J. S. (2015). Handbook of practical program 

evaluation (4.ª ed.). Wiley.  

▪ Stephens, C. (2008). Health promotion: A psychosocial approach. Open University 

Press. 

▪ West, R., & Michie, S. (2016). A guide to development and evaluation of digital 

behaviour change interventions in healthcare. Silverback Publishing. 

 


