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1. Designação 

 – Em português:  Poder Local e Promoção da Saúde 

 – Em inglês Local governance and Health Promotion 

 – Abreviatura POLSA 

2. Área Científica 

 – Em português:  Promoção da Saúde 

 – Em inglês Health Promotion 

3. Docente responsável e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular: 

   Nome: Maria Isabel Guedes Loureiro 

 Horas de contacto: 20 

4. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular: 

 Nome: Celeste Gonçalves 

 Horas de contacto: 10 

 Nome: Teresa Maia 

 Horas de contacto: 10 

4.1 Other academic staff and lecturing load in the curricular unit  

 Name: Celeste Gonçalves 

 Horas de contacto: 10 

 Name: Teresa Maia 

 Horas de contacto: 10 

 - Conhecer quais as atribuições das autarquias e dos serviços de saúde na 

promoção da saúde e prevenção das doenças; 

- Aplicar o modelo de planeamento ecológico e educativo PRECEDE-PROCEED a 

uma questão /problema de saúde; 

- Identificar e propor políticas de Promoção da Saúde e desenvolvimento local 

através dos diversos setores que influenciam os determinantes da saúde; 

- Usar estratégias e técnicas de negociação para construir parcerias e 

mobilizar para a promoção da saúde; 

- Identificar estratégias que assegurem a participação dos cidadãos; 

- Aplicar métodos de investigação participada de base comunitária; 

- Aplicar a metodologia de avaliação do impacto em saúde (Health Impact 

Assessment); 

- Usar técnicas de liderança democrática facilitadoras de empowerment e 

participação;  

- Desenvolver um quadro conceptual para boas práticas; 

- Construir uma agenda de intervenção intersectorial para resolução de 

problemas de saúde, incluindo a diminuição das desigualdades em saúde. 

5.1 Learning outcomes of the curricular unit  

Students will be able to: 

 – Acknowledge the legal roles of municipalities and health services in 
health promotion and disease prevention; 

– Apply PRECEDE-PROCEED model in the systemic and participatory 
planning in problem solving in public health. 

– Identify and propose health promotion and local development policies 
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through several sectors influencing health determinants;  
– Use negotiation strategies to build partnerships and mobilize for Health 

Promotion; 
– Identify critical strategies to assure citizen’s participation; 

– Apply community based participatory research methodologies; 

– Apply health impact assessment methodology; 
– Use of democratic leadership techniques promoting participation and 

empowerment;  
– Develop a framework for good practices; 
– Develop an agenda for intersectorial action to solve health problems, 

including reduction of health inequalities. 

6. Conteúdos programáticos  

 – Autarquias e Promoção da saúde: enquadramento legal. 
– Perspectivas de colaboração entre o sector da saúde e as autarquias. 
– Diagnóstico sobre as necessidades e potencialidades das organizações 

locais. 
– Exemplos de redes de pessoas e de organizações para partilha e gestão 

do conhecimento e criação de referências para boas práticas. As Redes 
das Cidades Saudáveis, das  Cidades Educadoras, das Escolas 
Saudáveis, Hospitais Amigos dos Bebés. 

– Investigação participada de base comunitária em Promoção da Saúde. 
Conceito e metodologia.  

– Modelos de planeamento participado. Medidas de sustentabilidade. 
– Aplicação do modelo PRECEDE-PROCEED no planeamento sistémico e 

participativo para dar resposta a uma questão de saúde pública num 
contexto específico. 

– Avaliação do impacte em saúde (AIS): conceito e metodologia. 

6.1 Syllabus  

–  – Municipalities and health promotion: legal framework. 
– Partnership between the health sector and municipalities in Health 

Promotion and disease prevention. 
– Diagnosis about needs and potentialities of local organizations in Health 

Promotion. 
– Examples of networks of people and organizations for knowledge 

sharing and management and development of referential for good 
practices. Networks of Healthy Cities, Educative Cities, Healthy Schools, 
Baby Friendly Hospitals.  

– Community based participatory research in health promotion. Concept 
and methodology. 

– Participatory planning and sustainability of interventions. 
– Apllying the model PRECEDE-PROCEED in systemic and participatory 

planning to solve a public health problem in a specific context. 
– Health impact assessment (HIA): concept and methodology 

7. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os 
objetivos da unidade curricular  

 Para ser capaz de desenvolver ação no âmbito do poder local é necessário 
conhecer a base legislativa das organizações do poder local mais 
representativas, como os municípios, e o enquadramento possivel para as 
parcerias. Saber fazer um diagnóstico das especificidades locais é condição 
fundamental para ter uma intervenção relevante e adequada. O valorização da 
partilha e gestão do conhecimento, com criação de referências para boas 
práticas pode ser demonstrado através de experiências positivas no âmbito da 
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aprendizagem conjunta como são e reforço através da integração em redes 
com objetivos comuns.  

Aprender a importância da participação no planeamento e na investigação é 
um elemento-chave para a formação em promoção da saúde, bem como na  
implementação das ações e sua sustentabilidade. Estas competências podem 
ser adquiridas através da aplicação do modelo de planeamento participado 
PRECEDE-PROCED a uma questão específica de saúde pública.   

A avaliação do impacto em saúde é uma ferramenta cada vez mais essencial 
para garantir o princípio da precaução em saúde pública. 

7.1 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's 
objectives  

 To be able to act within local governance it is required to know the legal basis 
of municipalities and other organizations, such as those of the health sector. 
The understanding of the importance of inequalities and social cohesion as a 
disruptive and as a protective health factor, respectively, can be evidenced 
through data as well as successful experiences, such as healthy and educative 
networks.   

To be able to make a diagnosis of the local specificities is a basic condition for 
relevant and appropriate interventions. To value knowledge sharing and 
management, developing frameworks for good practices can be reinforced by 
examples of positive experiences on learning together, such as within 
networks with common objectives.  

Participatory planning and research are considered key approaches for the 
relevance of action, implementation and sustainability in health promotion. 
Competencies in these fields can be achieved by applying PRECEDE-PROCEED 
model to a specific public health issue. 
Health impact assessment is an essential tool to assure the principle of 
precaution in public health. 

8. Metodologias de ensino (avaliação incluída)  

 Leitura de artigos preparatórios das sessões 

Exposições teóricas com debate 

Estudos caso 

Trabalho de grupo para aplicação da metodologia de Problem Based Learning 

ao desenvolvimento de um projeto elaborado para dar resposta a uma questão 

de saúde pública num contexto específico; ao longo das sessões é usado o 

método tutorial, permitindo a aprendizagem por pesquisa e reflexão, seguindo 

um processo de sistematização e síntese do conhecimento no processo de 

construção de um plano participado. 

Avaliação recairá sobre uma proposta de um plano para uma intervenção em 

Promoção da Saúde num território específico. 

A avaliação será 20% sobre a apreciação da participação individual durante as 

aulas e nos trabalhos de grupo, 50% sobre apresentação oral e 30% na 

apresentação escrita do trabalho. 

8.1 Teaching methodologies (including evaluation)  

 Previous readings preparing the sessions 
Lectures with debate 
Case studies 

Group work to apply Problem Based Learning to the development of a project 

to solve a specific public health problem in a specific context; during these 



Universidade Nova de Lisboa 

ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA 

Ficha de Unidade Curricular 
 

4 
 

sessions, tutorial methodology is used, allowing learning by research and 

reflex ion, accordingly to knowledge systematization and synthesis.  

Evaluation will be about a proposal for an intervention plan for Health 
Promotion in a specific geographic context.  
The evaluation will be 20% about the individual level and quality of 
participation in debates and working group, 50% on oral presentation and 
30% on written work. 

9. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os 
objetivos de aprendizagem da unidade curricular  

 Os alunos deverão ser capazes de participar nos debates sobre as 
possibilidades de dinâmicas a nível local, fazendo o respetivo enquadrando 
legal e identificando os elementos fundamentais para o planeamento de uma 
intervenção em Promoção da Saúde num determinado contexto geográfico. 
Para isso, têm de preparar algumas das sessões previamente e analisar 
estudos de caso, indivualmente e em grupo. 

A aplicação de um modelo de planeamento participado, consistente com os 
princípios da promoção da saúde, a um problema de saúde pública, num 
contexto específico, sob orientação tutorial, facilitará a aquisição das 
competências e da autonomia requeridas para a abordagem e resolução de 
problemas em promoção da saúde.  

9.1 Demonstration of the coherence between the teaching methodologies 
and the learning outcomes  

 Students must be able to participate in debates about the local potentialities 
for health promotion intervention, identifying the legal framework and the 
critical elements for a health promotion intervention plan in a specific 
geographic context. So, they have to prepare the sessions in advance and 
discuss case studies, individually and in group work. 

The application of a participatory planning model, consistent with health 
promotion principles, to a public health problem, in a specific context, under 
tutorial supervision, will facilitate the acquisition of the competencies and 
autonomy required for approaching and solving problems in health promotion. 

10. Bibliografia principal (5 títulos) (1000 carateres) 

 BARRY, M.M. et al. (2012) – Developing competencies and professional standards for 
health promotion capacity building in Europe. The CompHP  project handbooks.  Saint 

Denis: International Union for Health Promotion and Education.  

CAMPBELL, F. – The social determinants of health and the role of local government. 
London: Improvement & Development Agency. 2010. www.idea.gov.uk  [acedido em 
13 de junho de 2014] 

GREEN, L.W. & KREUTER, M.W. (2005). Health Program Planning: an educational and 
ecological approach(4ª ed.).. New York: MacGraw-Hill.  

LOUREIRO, I., FREUDENBERG, N. – Engaging municipalities in community capacity 

building: tackling the problem of childhood obesity. Family Practice. 2012 29:i24–i30. 
doi:10.1093/fampra/cmr076. 

WALLERSTEIN, N.; DURAN, B. (2010) – Community-based participatory research 
contributions to intervention research: the intersection of science and practice to 
improve health equity. Am. Journal of Public Health. 100: S1 (2010) S40-S46.  

11. Língua de ensino 

 Português 

12. Requisitos para frequência 

http://www.idea.gov.uk/
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 Licenciatura 

12.1 Requirements for frequency 

  

 

 

13. Trabalho do aluno 

 

 Horas de Contacto com Docente Nº de horas 

 Aulas Teóricas (T) 10 

 Aulas Teórico-práticas (TP) 10 

 Aulas Práticas Laboratoriais (PL)  

 Trabalho de Campo Orientado (TC)  

 Seminários (S) 4 

 Estágio (E)  

 Orientação Tutorial (OT) 10 

 Outras (O)  

 

 Horas de Trabalho Autónomo  

 Projetos e Trabalhos 30 

 Estudo 48 

 Avaliação  

 

Total 
Horas 

Total Horas de 
Contacto 

Créditos 
calculados 

Créditos 
definidos 

112 34 4 4 

 

 

14. Distribuição das colaborações de Docentes 

 

Nome do Docente T TP PL TC S E OT O Tot 

Isabel Loureiro 8 4     10  22 

Teresa Maia       10  10 

Celeste Gonçalves 6 4       10 

 
 

 

15. Curso/Formação 

 Obrigatória Opcional 

Programa de Doutoramento em Saúde Pública   X 

Programa de Doutoramento Erasmus Mundus   X 

Programa de Doutoramento  Dynamics of Health and Welfare  X 

Mestrado em Saúde Pública  X 
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Mestrado de Promoção da Saúde X  

Mestrado em Gestão da Saúde  X 

Mestrado em Fisioterapia  X 

Mestrado em Segurança do Doente  X 

Mestrado em Saúde Trabalho e Ambiente  X 

Mestrado em Epidemiologia  X 

Curso de Especialização em Administração Hospitalar  X 

Curso de Especialização em Medicina do Trabalho  X 

Curso de Especialização em Saúde Pública  X 

Programa Formação Contínua Complementar  X 

 


