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Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver: 

 
Objectives of the curricular unit and competences to be developed: 

 
Conteúdo programático descritivo: 

1. O contexto histórico e político-cognitivo da revalorização do local e do comunitário. 
2. Modelos de intervenção comunitária: os conceitos de interdependência, recursos, adaptação e 

sucessão. 
3. As redes, os territórios e as organizações. 
4. Intervenção Psicossocial para o Desenvolvimento dos Contextos de Vida e das Comunidades: 

intervenções sobre o individuo, sobre a população, sobre o sistema social, intersistemas; e sobre 
a rede social. 

5. Promoção e desenvolvimento de Redes Sociais de Apoio: 
5.1. Modalidades de intervenção nas redes sociais de apoio; 
5.2. A articulação interinstitucional, as parcerias e os planos de desenvolvimento integrados 

6. As metodologias e instrumentos de análise e de ação na intervenção comunitária. 

 
 
 
 
 

Ciclo de 
Formação: 

1º 

Ano: 
2º 

Semestre: 
1º 

Área (CNAEF): 
762 

ECTS: 
5 

 Compreender as bases do enquadramento da intervenção e do desenvolvimento comunitário;  

 Entender o potencial da intervenção comunitária nas políticas de desenvolvimento local; 

 Compreender a participação cívica e política e o envolvimento dos cidadãos como um direito, um 
dever e um fator condicionante nos processos de mudança e inovação social; 

 Analisar a intervenção e desenvolvimento comunitário como um conceito sistémico e ecológico; 

 Identificar e perceber os diferentes contextos comunitários que propiciam diferentes ações de 
intervenção; 

 Proporcionar a capacitação e o empoderamento dos cidadãos na intervenção nos seus contextos 
e redes sociais;      

 Caracterizar e analisar estratégias de intervenção nos sistemas pessoais e contextuais, 
considerando os respetivos objetivos, processos de mudança e eficácia diferencial. 

 Understand the basis of the framework for community intervention and development; 

 Understand the potential of community intervention in local development policies; 

 Understand civic and political participation and the involvement of citizens as a right, a duty and a 
conditioning factor in the processes of social change and innovation; 

 Analyze community intervention and development as a systemic and ecological concept; 

 Identify and understand the different community contexts that provide different intervention actions; 

 Provide the empowerment and empowerment of citizens to intervene in their social contexts and 
networks; 

 Characterize and analyze intervention strategies in personal and contextual systems, considering 
the respective objectives, processes of change and differential effectiveness. 
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Descriptive syllabus: 

1. The historical and political-cognitive context of the revaluation of local and community. 
2. Community intervention models: the concepts of interdependence, resources, adaptation and 

succession. 
3. Networks, territories and organizations. 
4. Psychosocial Intervention for the Development of Life Contexts and Communities: interventions on 

the individual, on the population, on the social system, intersystem and on the social network. 
5. Promotion and development of Social Support Networks: 

5.1. Modalities of intervention in social support networks; 
5.2. The inter-institutional articulation, partnerships and integrated development plans. 

6. Methodologies and tools for analysis and action in community intervention. 
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