
 
 

Unidade Curricular/Curricular Unit ECTS 
Ética e Intervenção Comunitária/Ethics and Community Intervention 3 
Objetivos de Aprendizagem e competências a desenvolver / Objectives of the curricular 
unit and competencies to be developed 
PT 
Obter um conhecimento adequado dos conceitos básicos de ética psicossocial e a sua 
aplicação no domínio da Psicologia Comunitária. 
Conhecer os valores e atitudes éticas deontológicas e psicossociais adequados ao trabalho 
comunitário bem como as competências necessárias para identificar e mobilizar esses 
valores no domínio comunitário em geral e em situações concretas. 
Utilizar os conhecimentos, valores e competências para analisar e procurar soluções para 
dilemas e situações problemáticas que são frequentes na prática comunitária 
Incorporar esses conhecimentos, valores e competências na prática profissional com 
enfoque comunitário.   
EN 
Provide knowledge on psychosocial ethics and the applications for community psychology. 
Knowledge of values, and appropriate ethic, deontological and psychosocial attitudes for 
community work and the abilities required to identify and use such values within the 
community and in concrete situations. 
Usage of knowledge, values, and abilities to analyse solutions, dilemmas and common 
problematic situations in community practice. 
Incorporate the knowledge, values and abilities in professional practice focused on the 
community. 
Conteúdos programáticos / Syllabus 
PT 
Conceito de Ética psicossocial aplicada; significado humano e social. 
Desvalorização da ética e condições psicológicas e sociais de viabilidade da ética. 
Estrutura e componentes da ética social: Atores, valores, opções, consequências (AVOC). 
Conceito de intervenção comunitária e enfoque da intervenção comunitária. 
Questões e problemas éticos básicos e frequentes na intervenção comunitária. 
Valores deontológicos e sociocomunitários. 
Abordagem às questões sociais com o método AVOC: 
1.               Definição do Problema: atores e valores; 
2.               Definição da solução: opções e consequências. 
Aplicação do método e discussão de casos. 
EN 
Conceptualization and applications of psychosocial Ethics; human and social significance. 
Inattention to ethics, psychological and social conditions for a viable Ethics.  
The structure and components of a social ethics: Actors, values, options, consequences 
(AVOC) 
Concept of community intervention and its focus. 



 
 

Basic Ethics issues and problems; the more frequent in community intervention. 
Deontological and community values. 
Approach to community issues with the AVOC method: 
1.               Defining the problem: actors and values; 
2.               Defining the solution: options and consequences. 
Application of cases discussion method. 
 

 


