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introdução

O curso de especialização Saúde e Qualidade de Vida – A força da Evidência, 
é uma inovadora aposta que alia a investigação à promoção da saúde e 
prevenção da doença. 

Envolve um conjunto de matérias de formação avançada com vista a per-
mitirem ao futuro profissional atuar com rigor científico, atualidade tecno-
lógica e capacidades de gestão operativa, estratégica e de investigação em 
domínios que englobam a análise, avaliação, concepção e implementação 
de programas de saúde pública, comunicação dos mesmos aos públicos-

-alvo e avaliação da sua pertinência, eficiência e ajustamentos às comuni-
dades que destes beneficiam.

objetivos

objetivos gerais 

Formar especialistas num inovador cluster da saúde aptos a apresentar, 
recolher, organizar e analisar informação em ordem ao suporte à tomada de 
decisão quanto a questões de saúde pessoal, de saúde pública a nível local, 
dirigido a comunidades específicas, e a nível nacional com a definição, avaliação 
e implementação de programas de saúde pública no contexto de uma cres-
cente consciencialização do papel individual nas decisões que referem à 
saúde dos cidadãos. 

objetivos Específicos 

No final do Curso os formandos deverão estar aptos a: 
• Liderar programas comunitários ou públicos de intervenção em saúde; 
• Preparar campanhas multidisciplinares ajustadas aos públicos-alvo;
• Avaliar, reestruturar ou implementar programas comunitários ou de 

saúde pública;
• Dotar de competências operacionais, investigativas e de produção cien-

tífica integrada num quadro de equipas multidisciplinares, intersetoriais 
e no domínio da promoção da saúde, de identificação de comporta-
mentos mais saudáveis de estilos de vida também mais saudáveis, e da 
saúde pública. 

aquisição de competências e 
oportunidades de carreira 

As competências ministradas neste curso permitem ao estudante integrar 
equipas multidisciplinares crescentemente formadas em Autarquias, ONGs, 
IPSSs, Universidades, Instituições de Saúde, de Educação, Gestão e 
Comunicação.

destinatários e vagas

Licenciados nas áreas da Saúde, Educação, Políticas Sociais, Gestão e 
Comunicação. 

O curso funcionará com número mínimo de 10 inscrições e o máximo de 20. 



plano de estudos

Unidades curriculares ECTS

1º semestre

Promoção da Saúde e Melhor Qualidade de Vida 6

Medicina Baseada na Evidência 4

Saúde Ambiental na Comunidade 6

Comportamento e Saúde 6

Informação e Educação para a Saúde (I) 4

Envelhecimento Saudável 4

2º semestre

Programa Colaborativo Integrado em Doenças Não Transmissíveis (I) 6

As Dependências nas Doenças Comportamentais 6

Informação e Educação para a Saúde (II) 4

Genética e Prevenção 4

Programa Colaborativo Integrado em Doenças Não Transmissíveis (II) 4

Seminários 6

COMISSÃO CIENTÍFICA

Professor Doutor António Vaz Carneiro
Professor Doutor Fernando de Pádua
Professor Doutor Carlos Moreira
Prof. Dr. Álvaro Beleza
Prof. Dr. Carlos França
Prof. Dr. Miguel Galvão
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CONTACTOS

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 
Instituto de Formação Avançada 
Av. Prof. Egas Moniz 1649-028 Lisboa 

@: avancada@medicina.ulisboa.pt 
 T:  217 985 100
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