
 
 

Unidade Curricular/Curricular Unit ECTS 
Gestão e Intervenção na Crise/ Crisis Management and Intervention 3 
Objetivos de Aprendizagem e competências a desenvolver / Objectives of the curricular 
unit and competencies to be developed 
PT 
Proporcionar uma perspetiva geral sobre teoria da crise e os modelos de intervenção 
enfatizando áreas específicas como a violência interpessoal ou a resposta de emergência em 
saúde mental; 
Fornecer uma abordagem geral sobre a intervenção em situações de crise emergência e 
catástrofe, em contexto de grupo ou individuais; 
Aquisição de conhecimento teórico sobre avaliação e intervenção em situações de crise, 
catástrofe e emergência em que estão envolvidos grupos de pessoas ou um individuo.  
Reconhecer o percurso histórico da teoria da crise e os seus principais modelos de 
intervenção Proporcionar instrumentos de intervenção em questões específicas de 
situações de crise associados: 

 Situações de crise na da violência interpessoal (violência doméstica/ violação) 
 Planos de Intervenção na Crise em Saúde Mental 

Estruturação de planos estratégicos de intervenção em situações de crise emergência e 
catástrofe. 
EN 
Provide a global perspective on crisis theory and intervention models emphasizing specific 
domains such as interpersonal violence or emergency mental health response; 
Provide a global approach to crisis, emergency and catastrophe (individual and group 
responses); 
Theory on evaluation and intervention in crisis, catastrophe, and emergency situations with 
groups or individuals;   
Recognize the historical context of crisis theory and intervention models; 
Provide intervention instrumentos and procedures in specific situations: 

 Interpersonal violence (domestic violence/ rape) 
 Mental Health Crisis Plans 

Strategic planning on crisis, emergency and catastrophe. 
Conteúdos programáticos / Syllabus 
PT 

1. Enquadramento Histórico da Teoria da Crise (Lindeman e Caplan) 
2. Serviços e recursos na comunidade de intervenção na crise 
3. Intervenção na crise na área da violência interpessoal 
4. Intervenção na crise em saúde mental comunitária 
5. Breve abordagem das noções de crise, catástrofe e emergência 
6. Avaliação e intervenção em situações de crise provocadas por catástrofes naturais 

ou terrorismo 
7. Avaliação e intervenção em situações de crise provocada pelo conhecimento de 

diagnóstico de doença física grave; 
8. Avaliação e intervenção em situações de crise provocada por alterações emocionais 



 
 

EN 
1. Crisis Theory: History and concepts (Lindeman e Caplan) 
2. Community Services and resources for crisis intervention 
3. Crisis intervention in interpersonal violence situations 
4. Crisis intervention in community mental health 
5. Approaches to crisis, catastrophe and emergency 
6. Evaluation in crisis situation of natural catastrophes and terrorism 
7. Evaluation and intervention in crisis situations on the communication of severe disease 

diagnosis 
8. Evaluation and crisis intervention for severe emotional disturbance. 

 
 


