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NCE/14/00816 — Apresentação do pedido - Novo ciclo
de estudos

Apresentação do pedido

Perguntas A1 a A4

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Cofac - Cooperativa De Formação E Animação Cultural, C.R.L.

A1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

A3. Designação do ciclo de estudos:
Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional

A3. Study programme name:
Health Psychology and Occupational Health

A4. Grau:
Mestre

Perguntas A5 a A10

A5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Psicologia

A5. Main scientific area of the study programme:
Psychology

A6.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF): 

311

A6.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF), se aplicável: 

720

A6.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005,
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

A7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120

A8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
2 anos (4 semestres)

A8. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
2 years (4 semesters)
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A9. Número de vagas proposto:
30

A10. Condições especificas de ingresso:
1) Nos termos do artigo 17º do DL 115/2013, podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos os titulares do
grau de licenciado em Psicologia ou equivalente legal; os titulares de grau académico superior estrangeiro
conferido na sequência de um 1.º ciclo de estudos em Psicologia de acordo com os princípios de Bolonha por
um Estado aderente a este Processo; os titulares de grau académico superior estrangeiro em Psicologia
reconhecido como satisfazendo os objectivos do grau de licenciado pelo órgão científico estatutariamente
competente do estabelecimento de ensino superior; os detentores de um currículo escolar, científico ou
profissional, reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão
científico estatutariamente competente do estabelecimento de ensino .
2) A estas condições de ingresso junta-se a apresentação de um curriculum e, se necessário, a realização de
urna entrevista.

A10. Specific entry requirements:
1) According to Article 17 of Decree Law 115/2013, the holders of a B.A. degree in Psychology or legal
equivalent, the holders of a foreign academic degree conferred after the completion of a 1st cycle of studies in
Psychology, in accordance to the principles of Bologna by a State part of this Process, the holders of a foreign
academic degree in Psychology recognized as meeting the objectives of the B.A. degree by the statutorily
competent scientific body of the higher education institution, the holders of an academic, scientific or
professional curriculum recognized as having the capacity to carry out this cycle of studies by the statutorily
competent scientific body of the higher education institution may apply to this cycle of studies. 
2) To these conditions should be added the presentation of a CV and, if necessary, an interview.

Pergunta A11

Pergunta A11

A11. Percursos alternativos como ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

Não

A11.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento (se aplicável)

A11.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento, em que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, specialization areas of the master or specialities
of the PhD (if applicable)

Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou
especialidade do doutoramento:

Branch, option, specialization area of the master or
speciality of the PhD:

<sem resposta>

A12. Estrutura curricular

Mapa I -

A12.1. Ciclo de Estudos:
Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional

A12.1. Study Programme:
Health Psychology and Occupational Health

A12.2. Grau:
Mestre

A12.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
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A12.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A12.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained for the awarding of the degree

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios
/ Mandatory ECTS

ECTS Optativos*
/ Optional ECTS*

Psicologia - Modelos Teóricos em Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional
Ocupacional / Theoretical Models in Health Psychology and Occupational Health

PSIC -
MT 15 0

Psicologia - Avaliação Psicológica em Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional /
Psychological Assessment in Health Psychology and Occupational Health

PSIC -
AP 10 0

Psicologia - Intervenções em Contextos de Saúde / Intervention in Health
Contexts

PSIC -
ICS 55 0

Psic - Mét de Invest.e Análise de Dados em Psicologia da Saúde e Saúde
Ocupacional/ Research Methods and Data Analysis in Health Psychology and ...

PSIC -
MIAD 40 0

(4 Items)  120 0

Perguntas A13 e A16

A13. Regime de funcionamento:
Outros

A13.1. Se outro, especifique:
Diurno e/ou Pós-Laboral

A13.1. If other, specify:
Daytime and/or After working hours

A14. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Instalações do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, em Portimão

A14. Premises where the study programme will be lectured:
Facilities of the Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, in Portimão

A15. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A15._ISMAT_Regulamento de Creditação.pdf

A16. Observações:
O CE está organizado num plano de estudos distribuído por 4 semestres, com 12 unidades curriculares no 1º
ano (60 ECTS) e, no 2º ano, um Estágio em Psicologia da Saúde e/ou Saúde Ocupacional (30 ECTS) e uma
Dissertação em Psicologia Clínica e da Saúde (30 ECTS). Trata-se de um CE destinado unicamente a
licenciados (1º ciclo) em Psicologia. Por si só, não habilita ao exercício da profissão de psicólogo, sendo exigido
um estágio profissional, tutelado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. No presente CE, a totalidade das
unidades curriculares são obrigatórias, não existindo unidades curriculares optativas. Na unidade curricular
relativa ao seminário de Estário, para além da orientação tutorial, está previsto um conjunto de horas dedicados
à partilha de experiências por parte de Psicólogos especialistas na área que desenvolvem trabalho no terreno,
com vista ao aprofundamento de competências por parte dos Estudantes.
O presente CE proposto possibilita desde logo a integração dos estudantes em projectos de investigação
desenvolvidos pela equipa docente, no âmbito das actividades do Centro de Investigação em Psicologia.

A16. Observations:
The EC is organized in a syllabus distributed over 4 semesters with 12 courses in the 1st year (60 ECTS) and in
the 2nd year, an internship in Health Psychology and / or Occupational Health (30 ECTS) and a Master in
Psychology clinical and Health (30 ECTS credits). This is a CE designed solely to graduates (1st cycle) in
Psychology. By itself, does not enable the profession of psychologist; an internship, tutored by the Portuguese
Psychologists, is required. In the present EC, all the courses are mandatory and there are no optional courses.
For the course on Internship seminar, beyond the tutorial guidance, a number of hours dedicated to the sharing
of experiences by expert Psychologists who who develop fieldwork, for the further development of skills
amongst the students. 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b7c59731-4dae-0a6a-227f-54025f97bcff


10/15/2014 NCE/14/00816 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=df890dfb-ec62-f358-dc85-541713969392&formId=6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a 4/59

The EC proposed immediately enables the integration of students in research projects developed by the
teaching staff, within the activities of the Center for Research in Psychology.

Instrução do pedido

1. Formalização do pedido

1.1. Deliberações

Mapa II - Conselho Científico / Scientific Council

1.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Científico / Scientific Council

1.1.2. Cópia de acta (ou extrato de acta) ou deliberação deste orgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
1.1.2._Extrato da ata do Conselho Científico do ISMAT_18-07-2014_2.pdf

Mapa II - Conselho Pedagógico / Pedagogical Council

1.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Pedagógico / Pedagogical Council

1.1.2. Cópia de acta (ou extrato de acta) ou deliberação deste orgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
1.1.2._Extrato da ata do Conselho Pedagógico do ISMAT_03-10-2014_2.pdf

Mapa II - Director Científico e Pedagógico / Scientific and Pedagogical Director

1.1.1. Órgão ouvido:
Director Científico e Pedagógico / Scientific and Pedagogical Director

1.1.2. Cópia de acta (ou extrato de acta) ou deliberação deste orgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
1.1.2._Parecer do Diretor do ISMAT.pdf

1.2. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos

1.2. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos
A(s) respectiva(s) ficha(s) curricular(es) deve(m) ser apresentada(s) no Mapa V.

Marina Alexandra Diogo Carvalho; João Paulo Soares Pereira

2. Plano de estudos

Mapa III - - 1º Ano, 1º Semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional

2.1. Study Programme:
Health Psychology and Occupational Health

2.2. Grau:
Mestre

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
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http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b7eb0edb-8a2f-cdb2-c774-54025f12b8b7/annexId/6bd68b25-9b2e-3e81-3b69-54284439f4ea
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b7eb0edb-8a2f-cdb2-c774-54025f12b8b7/annexId/4fe2d51c-cf3c-92ef-e0ed-5428453c7db3
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2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano, 1º Semestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year, 1st Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

ECTS
Observações
/
Observations
(5)

Organizações, Serviços e Sistemas de Saúde /
Organizations, Services and Health Systems PSIC - MT S 140 30 (T); 22,5

(TP) 5

Modelos Teóricos do Stress, Coping e Doença /
Theoretical Models of Stress, Coping and Disease PSIC - MT S 140 30 (T); 22,5

(TP) 5

Fundamentos e Avaliação Neuropsicológica das
Doenças Crónicas / Foundations and
Neuropsychological Assessment of Chronic Diseases

PSIC - MT S 140 22,5 (T); 15
(TP); 15 (PL) 5

Avaliação Psicológica em Contextos de Saúde /
Psychological Assessment in Health Contexts PSIC - AP S 140 22,5 (T); 15

(TP); 15 (PL) 5

Avaliação de Riscos Psicossociais / Assessment of
Psychosocial Hazards PSIC - AP S 140 22,5 (T); 15

(TP); 15 (PL) 5

Métodos de Investigação em Psicologia da Saúde e
Saúde Ocupacional / Methods of Research in Health
Psychology and Occupational Health

PSIC - MIAD S 140 25 (TP); 27,5
(PL) 5

(6 Items)       

Mapa III - - 1º Ano, 2º Semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional

2.1. Study Programme:
Health Psychology and Occupational Health

2.2. Grau:
Mestre

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano, 2º Semestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year, 2nd Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

ECTS

Observações
/
Observations
(5)

Intervenção nos Riscos Psicossociais, Gestão do 30 (T); 22,5
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Stress e Burnout / Intervention in Psychosocial
Hazards, Stress Management and Burnout

PSIC - ICS S 140 (TP) 5

Programas de Intervenção dirigidos à Adaptação à
Doença Crónica / Intervention Programs directed to
Adaptation to Chronic Diseases

PSIC - ICS S 140 30 (T); 22,5
(TP) 5

Programas de promoção do Bem-estar, Saúde e
Qualidade de Vida / Programs to Promote Well-being,
Health and Life Quality

PSIC - ICS S 140 30 (T); 22,5
(TP) 5

Programas de Intervenção em Psicologia Pediátrica /
Intervention Programs in Pediatric Psychology PSIC - ICS S 140 30 (T); 22,5

(TP) 5

Intervenções em Contextos Específicos de Saúde /
Intervention in Specific Health Contexts PSIC - ICS S 140 30 (T); 22,5

(TP) 5

Análise Quantitativa de Dados em Psicologia da Saúde
e Saúde Ocupacional / Quantitative Analysis of Data in
Health Psychology and Occupational Health

PSIC - MIAD S 140 25 (TP); 27,5
(PL) 5

(6 Items)       

Mapa III - - 2º ano, 1º e 2º semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional

2.1. Study Programme:
Health Psychology and Occupational Health

2.2. Grau:
Mestre

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano, 1º e 2º semestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year, 1st and 2nd Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Estágio /Internship PSIC - ICS A 840 450 (E); 90 (OT); 10
(S) 30

Dissertação /
Dissertation PSIC - MIAD A 840 150 (TC); 90 (OT); 10

(S) 30

(2 Items)       

3. Descrição e fundamentação dos objectivos, sua adequação ao projecto educativo, científico
e cultural da instituição, e unidades curriculares

3.1. Dos objectivos do ciclo de estudos

3.1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos:
Formação de Psicólogos especializados na área da Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional na identificação
nos princípios e pressupostos orientadores dos modelos teóricos, de avaliação e intervenção específicos
adequados à prática em Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional:
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- Identificação dos principais modelos de stress e de doença nos diferentes contextos da Psicologia da Saúde;
- Avaliação psicológica com crianças, adolescentes, adultos e idosos, nos diferentes contextos da Psicologia
da Saúde; 
- Avaliação específica de riscos psicossociais em contextos ocupacionais;
- Elaboração e implementação de programas de promoção, prevenção e intervenção em diversos contextos de
saúde
- Investigação cientifica em contextos de saúde. 

3.1.1. Generic objectives defined for the study programme:
Training of psychologists specialized in the field of health psychology and Occupational Health in identifying the
guiding principles and assumptions of theoretical models, assessment and intervention appropriate to the
specific practice in Health Psychology and Occupational Health:
- Identification of the main models of stress and disease in different areas of Health Psychology;
- Psychological assessment with children, adolescents, adults and the elderly, in different areas of Health
Psychology;
- Specific assessment of psychosocial risks in occupational contexts;
- Development and implementation of programs of promotion, prevention and intervention in different contexts
of health
- Scientific research in health contexts.

3.1.2. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
Pretende-se formar profissionais que saibam (I) identificar, reconhecer e intervir nos problemas e contextos da
saúde em que o comportamento e os estilos de vida estejam envolvidos; (II) desenvolver e implementar
programas de promoção da saúde, prevenção da doença e intervenção dirigidos à adaptação à doença crónica;
(III) desenvolver e implementar projectos de investigação básica e aplicada nos diversos contextos da
Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional; (IV) participar e intervir em organlzações onde estão integradas
equipas interdisciplinares com vista à abordagem, em termos de competências comuns e específicas, dos
problemas em que o comportamento e os estilos de vida estejam envolvidos.

3.1.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
we intend to train professionals who know how to: (I) identify, recognize and intervene in problems and contexts
of health in which behavior and lifestyles are involved; (II) develop and implement programs of health promotion,
disease prevention and intervention, aimed to the adaptation of chronic disease; (III) develop and implement
projects of basic and applied research in the various contexts of health psychology and occupational health; (IV)
participate and intervene in organizations with interdisciplinary teams integrated for the approach, in terms of
common and specific skills, of problems in which the behavior and lifestyles are involved.

3.1.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição:
O projecto educativo, científico e cultural do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT) tem como
principais objectivos gerais: 1) Ministrar o ensino superior universitário nas diferentes áreas do conhecimento;
2) Realizar estudos de pesquisa e de investigação cientifica e tecnológica. 
Tem ainda os seguintes objectivos específicos: 1) O ensino superior universitário, em todos os graus
legalmente admissíveis; 2) A formação humana, cultural, cientifica, técnica e tecnológica; 3) A realização de
investigação básica e aplicada; 4) A participação activa no sistema nacional de ensino; 5) A prestação de
serviços a comunidade, numa perspectiva de valorização reciproca, racionalização e aproveitamento máximo
dos recursos nacionais; 6) A educação permanente e a formação ao longo da vida; 7) A contribuição, no seu
âmbito de actividade, para o desenvolvimento de Portugal, a cooperação internacional e a aproximação entre
os povos, com especial relevo para os povos de língua portuguesa e da sub-região em que se insere.
Deste modo, o presente ciclo de estudos enquadra-se no âmbito, objectivos e missão da Instituição, ao
contribuir para a formação de recursos numa área tão importante e necessária no nosso país e, em particular,
na região.

3.1.3. Insertion of the study programme in the institutional training offer strategy against the mission of the
institution:

The educational, scientific and cultural project of Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (Ismat) has as main
general objectives: 
1) Provide a university education in different areas of knowledge; 2) Conduct research studies and scientific and
technological research. 
It also has the following specific objectives: 
1) The university education, in all legally permissible degrees; 
2) The human, cultural, scientific, technical and technological training; 
3) To conduct basic and applied research; 
4) Active participation in the national education system; 
5) The provision of services to the community from the perspective of reciprocal appreciation, rationalization
and maximum utilization of national resources;
6) Continuing education and training throughout life; 
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7) The contribution, within its scope of activity for the development of Portugal, international cooperation and
rapprochement between peoples, with particular reference to the Portuguese speaking peoples and the sub-
region in which it operates. 
Thus, this course falls within the scope, objectives and mission of the institution, by contributing to the formation
of resources in such an important and necessary area in our country and in particular in the region.

3.2. Adequação ao projeto educativo, científico e cultural da Instituição

3.2.1. Projeto educativo, científico e cultural da Instituição:
O Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes [ISMAT] pretende desenvolver em Portimão um projecto no domínio
do Ensino Superior, ministrando essencialmente cursos de licenciatura, de mestrado e doutoramento, e
acessoriamente cursos de formação e de pós-graduação, acompanhados de processos e linhas de
investigação compatíveis com os recursos existentes e adequadas aos cursos em funcionamento. 
De acordo com a estratégia definida e os seus objectivos específicos, o projecto do ISMAT, que nasceu de uma
análise cuidada da realidade algarvia, pretende contribuir, em primeiro lugar, para o desenvolvimento humano,
técnico, cultural e científico da região do Algarve, e sobretudo do Barlavento algarvio, através da oferta de um
alargado leque de cursos superiores de licenciatura e de mestrado (bem como de programas de doutoramento
que se pretende vir a desenvolver) com vista à melhor formação dos jovens oriundos do Algarve e ali
residentes, como para a fixação no Algarve desses jovens. 
O projecto do ISMAT, visando a formação superior dos recursos humanos do Algarve, contribuirá
indubitavelmente para um desenvolvimento mais equilibrado e mais sustentado desta região portuguesa, ao
viabilizar o desenvolvimento de recursos humanos próprios no Algarve. Em termos científicos, o projecto do
ISMAT pretende abranger um importante leque de áreas disciplinares, todas elas estreitamente relacionadas
com a realidade económica, social e cultural do Algarve.

3.2.1. Institution’s educational, scientific and cultural project:
The Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes [ISMAT] aims to develop a project in Portimão in the field of Higher
Education by offering primarily undergraduate, master's and doctorate programmes, and also training and post-
graduation courses accompanied by processes and research lines that are compatible with the existing
resources and adjusted to the programmes currently in operation. 
According to the strategy defined and its specific goals, ISMAT’s project, which resulted from a careful analysis
of the reality in the Algarve, aims to contribute, first, to the human, technical, cultural and scientific development
of the Algarve region, nd mainly of the Western Algarve, by offering a wide range of undergraduate and master’s
programmes (as well as PhD programmes that we intend to develop) in order to a better training young people
from the Algarve and living there, as well as to attract these young people to the Algarve. 
ISMAT’s project, aiming at the higher education and training of human resources in the Algarve, will undoubtedly
contribute to a more balanced and more sustained development of this Portuguese region by enabling the
development of human resources residing in the Algarve. 
In scientific terms, ISMAT’s project intends to cover a relevant range of subject areas, all of them closely related
to the economic, social and cultural reality of the Algarve.

3.2.2. Demonstração de que os objetivos definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com o projeto
educativo, científico e cultural da Instituição:

No contexto indicado, o 2° Ciclo de Estudos proposto enquadra-se no projecto educativo, cientifico e cultural do
ISMAT, dando resposta a uma necessidade de formação especifica nas diversas vertentes relativas à
conceptualização teórica, modelos de avaliação e intervenção na área da Psicologia da Saúde e da Saúde
Ocupacional, considerando os diferentes contextos de saúde, área para a qual a Instituição, através da sua
área de Psicologia, possui competências especializadas ao nível da formação neste campo de especialização.
Os objectivos definidos para o presente Ciclo de Estudos fundamentam-se nos objectivos básicos definidos
para o 1° Ciclo em Psicologia, em funcionamento, e consistem na especialização nas áreas disciplinares acima
referidas, em ordem à garantia de uma cobertura efectiva na área de formação em Psicologia da Saúde e
Saúde Ocupacional, de extrema importância para a região do Algarve, território onde o ISMAT tem particular
impacto a nível da formação em recursos humanos e da promoção de actividades de investigação e
desenvolvimento inovadoras em campos relacionados.
O Ciclo de Estudos proposto amplia e completa a oferta formativa do ISMAT, assim contribuindo para que a
mesma sirva uma população de estudantes mais alargada, especialmente aquela que deseja dar continuidade
aos seus estudos a nível de 2º ciclo neste domínio específico da Psicologia. Aqueles objjetivos são também
compatíveis com as condições físicas, os recursos humanos e o ambiente proporcionados pelo ISMAT para o
acolher. Enquanto projecto moderno, de excelência e de inovação, o curso proposto cria ainda o contexto e
condições mais favoráveis para o reforço das equipas de docentes e de investigadores, e de alargamento das
actividades de investigação, desenvolvimento, formação de alto nível e prestação de serviços científicos na
área por parte do ISMAT.

3.2.2. Demonstration that the study programme's objectives are compatible with the Institution's educational,
scientific and cultural project:

In the context indicated, the 2nd cycle of studies proposed fits the educational, scientific and cultural project of
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ISMAT, responding to a need for specific training in all aspects relating to the theoretical conceptualization,
assessment and intervention models in the field of Health Psychology and Occupational Health, considering the
different contexts of health, an area to which the institution, through its Department of Psychology, has
specialized skills in this specialized field.

The objectives set for the present cycle of studies are based on the basic objectives set for the running 1st
cycle in Psychology, and consist in the specialization of the above disciplines, in order to ensure effective
coverage in the training area of Health Psychology and Occupational Health, of utmost importance to the
Algarve region, where Ismat has particular impact on the training of human resources and the promotion of
research and innovative development activities in related fields.

The proposed cycle of studies extends and completes the educational offer of ISMAT and, consequently,
contributes to a more widely student population, especially those who wish to continue their studies at 2nd cycle
level, in this specific area of Psychology. Those goals are also consistent with the physical, human resources
and the environment provided by ISMAT to welcome the students. The proposed course may be considered a
modern project of excellence and innovation, also creating the context and conditions more favourable for the
enhancement of the teams of teachers and researchers, and extension of research, development, high-level
training and service delivery in this scientific area by ISMAT.

3.3. Unidades Curriculares

Mapa IV - Organizações, Serviços e Sistemas de Saúde / / Organizations, Health Services and Systems

3.3.1. Unidade curricular:
Organizações, Serviços e Sistemas de Saúde / / Organizations, Health Services and Systems

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Paulo Soares Pereira (52,5)

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreensão do quadro de referência e utilidade estratégica do conhecimento e previsão de comportamentos
nestes contextos; Familiarização com metodologias aplicadas na obtenção e análise de informação, com vista
à sua compreensão e domínio; aquisição de conhecimentos teórico-práticos sobre aspectos centrais inerentes
às organizações, serviços e sistemas de saúde; reconhecimento de situações decisionais de elevada
exigência, as clarifiquem e adoptem estratégias maximamente adequadas para as superar. Pretende-se que os
estudantes desenvolvam competências técnicas para a sua implementação no âmbito da gestão de serviços e
sistemas de saúde, reconheçam a multiplicidade, natureza e a diversidade de formas de gerir organizações,
serviços de saúde e pessoas com foco no desenvolvimento de um clima organizacional positivo e eficiente,
reconheçam perspectivas teóricas fundamentais à compreensão das variáveis que contribuem para a adopção
de uma atitude e cultura de qualidade e satisfação.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Understanding of the framework and strategic utility of knowledge and prediction of behaviors in these contexts;
Familiarity with methodologies for obtaining and analyzing information, aimed to understanding and mastery;
acquisition of theoretical and practical knowledge on key aspects of organizations, services and health
systems; recognition of decisional situations of high demand, clarify them and adopt strategies maximally
suitable to overcome them. It is intended that students develop technical skills for the implementation in the
management of health services and systems, recognize the multiplicity, nature, and diversity of the ways of
managing organizations, health services and persons with a focus on developing a positive and efficient
organizational climate, recognize the theoretical perspectives fundamental for the understanding of the
variables that contribute to the adoption of an attitude and culture of quality and satisfaction.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Princípios Gerais de Gestão e Gestão de Pessoas
Sistemas e serviços de saúde
O Sistema de saúde em Portugal – Princípios legais e aplicabilidade
Ética e Bioética em Saúde
Planeamento Estratégico em Organizações de Saúde
Gestão do Conhecimento e Tecnologia de Informação associadas à Saúde
Gestão de qualidade nos sistemas de saúde
A Gestão dos Serviços de Saúde e epidemiologia Ocupacional
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3.3.5. Syllabus:
General Principles of Management and People Management
Helth systems and services 
The healthcare system in Portugal - Legal principles and applicability 
Ethics and Bioethics in Health 
Strategic Planning for Healthcare Organizations 
Knowledge Management and Information Technology related to Health 
Quality management in health systems 
The Management of Health Services and Occupational Epidemiology

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:

Todo o desenvolvimento da Unidade Curricular, e porque assenta numa óptica de análise do real, promove nos
alunos um desenvolvimento de competências que lhes permita poderem desenvolver-se num contexto critico e
com uma posição de apresentarem soluções nas dinâmicas dos serviços/organizações.
Assim, através da análise de casos e exploração de soluções encontradas, os estudantes terão a oportunidade
de assimilar conhecimentos teóricos práticos, capacidade reflexiva e criativa, autonomia orientada que lhes
serão úteis para o exercício profissional. O trabalho, em contextos/serviços de saúde é exigente sob o ponto de
vista pessoal, sócio-relacional e naturalmente profissional. Das competências dos profissionais que neles
exercem, e de quem os gere, encontra-se dependente o bem-estar, a saúde e a qualidade de vida dos utentes,
dos próprios colaboradores, e da produtividade de execelência. Por isso é de extrema importância saber gerir,
detectar precocemente problemas e resolvê-los, contar com equipas realizadas, envolvidas e felizes. O que se
procura com esta unidade curricular é dar pistas e incentivar o desenvolvimento de profissionais preparados
para lidar com estas realidades e estimulados para nela intervirem de forma positiva, criando para o efeito
muitos momentos dinâmicos, de rol-play, simulações e exercícios práticos

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
All development of this course, because it is based on a real-optical analysis, promotes in students the
development of skills that can enable them to develop in a critical context and witj a position of delivering
solutions in the dynamics of services / organizations. 
Thus, through the analysis of cases and exploration of solutions found, students will have the opportunity to
assimilate practical theoretical knowledge, reflective and creative ability, guided autonomy, which will be useful
for professional practice them. The work, in contexts / health services is demanding from the a personal,
relational and socio-professional point of view. Well-being, health and quality of life of users, employees
themselves, and excellence in productivity are dependent he skills of professionals working in them, and those
who manage them. Therefore it is of utmost importance to know how to manage, to early detect problems early
and solve them, to have acomplished, involved and happy teams. What is sought with this course is to give clues
and encourage the development of professionals trained to deal with these realities and encouraged to
intervene in a positive manner, creating for this purpose many dynamic moments, role-play, simulations and
practical exercises

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação, e em coerência com o anteriormente exposto, será fundamentalmente pelo desenvolvimento de
recensões bibliográficas e estudos de caso, havendo no final uma prova de avaliação de conhecimentos
Assim, e em termos de ponderação, a avaliação contínua será calculada tendo em consideração a seguinte
fórmula
Recensões criticas e discussão (40%)+ Participação ativa nas aulas 30%+ prova final 20%
Todos os alunos que não obtiverem classificação que permita ter sucesso na UC, ou que não possam
frequentar as aulas, serão submetidos a uma avaliação final, de cariz teórico-prático com a ponderação de
100% na nota final.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The assessment, and consistent with the above, will be fundamentally the development of bibliographic reviews
and case studies, with an ultimate assessment test.
Thus, in terms of weighting, continuous assessment will be calculated taking into consideration the following
formula 
Book reviews and critical discussion (40%) + Active participation in class 30% + final test 20%
All students who do not obtain classification allowing success at CU, or who cannot attend classes, will undergo
a final assessment of theoretical and practical nature with a weighting of 100% on the final grade.

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

Ao longo das sessões, e de uma forma sistemática, os estudantes (1) são expostos e envolvem-se num duplo
processo de ensino, com base em apresentações introdutórias, curtas e concisas, por parte de grupos de
alunos e relativos aos sucessivos temas e subtemas previstos complementados por bem focadas



10/15/2014 NCE/14/00816 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=df890dfb-ec62-f358-dc85-541713969392&formId=6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a 11/59

intervenções do Docente e (2) aprendizagem, conquanto se obrigam a apresentar individualmente notícias
relativas aos temas tratados as quais dinamizam a discussão e a abordagem mais dinâmica de conceitos e
métodos.
Complementarmente, os alunos realizam um trabalho aplicado – desenho, recolha de informação, análise de
dados e resultados (em grupo e na segunda parte aplicada de cada aula) que apresentam á discussão.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Throughout the sessions, and a systematic way, students (1) are exposed and engage in a dual process of
teaching, based on introductory, short and concise presentations by groups of students and under the
successive themes and subthemes provided complemented by well-focused interventions by the teacher (2)
learning, while undertake to submit individually news related to the subjects treated which boosts discussion
and a more dynamic approach to concepts and methods. 
Additionally, students undertake an applied work - design, information collection, data analysis and results (in
group and in the second applied parte of each class) that will feature discussion.

3.3.9. Bibliografia principal:
Cascão, F. (2014). Gestão de Competências. O estado da arte da teoria e as melhores práticas na gestão de
pessoas. Lisboa: Silabo
Cunha, M.; Rego, A.; Lopes, M.; Ceitil, M. (2008). Organizações Positivas. Manual de trabalho e formação para
desenvolver as forças dos indivíduos e das organizações. Lisboa: Silabo
Coelho, J. (2008). Uma introdução à Psicologia da Saúde Ocupacional. Prevenção dos riscos psicossociais no
trabalho. Porto: Universidade Fernando Pessoa
Landy,F.; Conte, J. (2013). Work in the 21st Century. An introduction to industrial and organizational Psichology
(4thEd). London: Wiley
Quick, J. C., & Tetrick, L. E. (Eds.) (2003). Handbook of Occupational Health Psychology. Washington, DC: AP
Rodriguez,M.; Estrada, M. (2010) Ecucación para la Salud Ocupacional. Guadalajara: Universidad de
Guadalajara
Tosi, H. Mero, N. (2013). The Fundamentals of Organizational Behavior. Oxford: Blackwell Publishing

Mapa IV - Modelos Teóricos do Stress, Coping e Doença / / Theoretical Models of Stress, Coping and Disease

3.3.1. Unidade curricular:
Modelos Teóricos do Stress, Coping e Doença / / Theoretical Models of Stress, Coping and Disease

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Hugo João Fernandes Amaro (30H)

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Emília Pinto Martins da Silva (22,5)

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer conhecimento dos modelos teóricos e de métodos e técnicas específicas que caracterizam a
abordagem conceptual na Psicologia da Saúde e na Saúde Ocupacional.
Identificar, reconhecer e analisar de forma crítica os diferentes modelos teóricos e as suas implicações para a
compreensão dos comportamentos de saúde e risco para a saúde, bem como das doenças em que os estilos
de vida estão implicados. Analisar de forma crítica os estudos realizados com o objectivo de testar
empiricamente estes modelos e a sua eficácia aplicada à investigação sobre a avaliação das intervenções
neles baseadas.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To provide knowledge of theoretical models and specific methods and techniques that characterize the
conceptual approach in Health Psychology and Occupational Health. 
Identify, recognize and critically analyze the different theoretical models and their implications for understanding
health behaviors and health risk, as well as diseases in which lifestyles are implicated.
Critically analyze the studies accomplished in order to empirically test these models and their effectiveness
applied to research on the evaluation of interventions based on them .

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Stress e Doença
Modelos de Stress e Coping
Burnout
Fadiga de compaixão
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O Stress como um factor de risco para a saúde
Stress e Sistema Imunitário
Stress , Factores Biopsicossociais e Doença
Modelos explicativos dos comportamentos de risco para a saúde
Modelo de Crenças de Saúde
Teoria da Acção Racional e a Teoria do Comportamento Planeado
A Teoria da Auto-Eficácia
Modelo do Locus de Controlo
Outros modelos teóricos
O Modelo Transteórico da mudança comportamental
Implicações para as intervenções em Psicologia da Saúde e na Saúde Ocupacional
Aspectos éticos
Estudo de casos práticos

3.3.5. Syllabus:
Stress and Disease 
Models of Stress and Coping 
Burnout 
Compassion fatigue 
Stress as a risk factor for health 
Stress and Immune System 
Stress, Biopsychosocial Factors, and Illness
Explanatory models of health’s risk behaviors
Health Beliefs Model 
Theory of Reasoned Action and Theory of Planned Behavior 
The Theory of Self-Efficacy 
Model of Locus of Control
Other theoretical models 
The Transtheoretical Model of behavior change 
Implications for Interventions in Health Psychology and Occupational Health 
Ethical aspects 
Case studies

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:

A unidade Curricular possibilita ao estudante a aquisição de conhecimentos básicos nas questões relacionadas
com os modelos teóricos na área do stress e estratégias de coping e na área dos factores associados ao
desempenho de comportamentos de risco para a saúde, preparando-o para aprofundar, em unidades
curriculares futuras, os seus conhecimentos nessas mesmas áreas. 
Desta forma os conteúdos abrangidos abarcam as definições, o objecto de estudo, os objectivos bem como o
percurso dos diferentes modelos teóricos neste âmbito. Fazem parte do plano curricular da disciplina, a
introdução aos modelos teóricos que suportam muitas das outras unidades curriculares, disso são exemplo os
temas relativos aos diferentes factores relacionados com o stress e os comportamentos de risco, e a reflexão
crítica acerca dos estudos realizados com o objectivo de testar a sua eficácia.
Pretende-se desenvolver uma linguagem científica de base, comum a todos os estudantes, que lhes permita de
forma universal identificar, articular e trabalhar os mesmos conceitos e ideias.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The curricular unit enables students to acquire basic knowledge on issues related to the theoretical models on
stress and coping strategies and in the area of the factors related with the performance of risk behaviors to
health, preparing them to deepen their knowledge in these same areas, in future curricular units.
Thus the concerned contents cover the definitions, the object of study, the objectives as well as the path of the
different theoretical models in this area. Are part of the course curriculum, the introduction to theoretical models
that support many of the other courses, example of this are the issues relating to the various factors related to
stress and risk behaviors.
We intend to develop one basic scientific language, common to all students, enabling them to universally
identify, articulate and work the same concepts and ideas.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas em exercícios e 
actividades práticas no âmbito das temáticas desenvolvidas na unidade curricular. Tutorias, automonitorização 
e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional. Aprendizagem baseada na internet (ELearning), 
através do Moodle. 
A Avaliação nesta unidade curricular é contínua, com base em quatro momentos de avaliação. Uma prova 
escrita (50%), um conjunto de exercícios e actividades práticas directamente relacionadas com os principais 
conteúdos do programa (20%), a entrega e apresentação de um trabalho em grupo a partir do aprofundamento 
de uma das actividades em particular (20%), e a participação e assiduidade (10%) (definida objectivamente 
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através de critérios específicos),

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Lectures using the expository method. Theoretical-practical classes based in exercises and 
practical activities within the thematic practices developed in the course. Tutorials, self-monitoring and
activities of personal and professional development. Internet-based learning (eLearning) through Moodle. 
Assessment in this course is ongoing, based on four evaluation moments. A written test (50%), a set of
exercises and practice activities directly related to the main contents of the program (20%), delivery and
presentation of a working group from the deepening of any activity in particular (20%), and the participation and
attendance (10%) (objectively defined by specific criteria).

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

As metodologias de ensino e aprendizagem pretendem facilitar a estratégia de ensino-aprendizagem e
promover as competências comunicacionais, de análise, discussão e gestão de trabalho em grupo, através de
métodos de aprendizagem activos baseados na resolução de problemas. 
A avaliação é feita de forma continuada, fundamentada em critérios de avaliação objectivos, em função da auto-
avaliação, participação nas aulas, espírito de iniciativa e capacidade crítica na abordagem feita aos tópicos nas
aulas, e também na realização de uma frequência e de um trabalho e actividades práticas realizadas durante o
semestre. 
Pretende-se, deste modo, fornecer os fundamentos teóricos básicos em cada uma das áreas temáticas
abordadas no programa e integrar esses mesmos conteúdos através da realização de actividades
demonstrativas da sua aplicabilidade prática.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching and learning methodologies aim to facilitate the learning and teaching strategy and to promote
communication skills, analysis, discussion and group work management through active learning methods based
on problem solving. 
The assessment is performed continuously, based on objective criteria of assessment, depending on the self-
assessment, classroom participation, initiative and critical capacity in the approach taken to topics in class, and
also the realization of a frequency and a work and practical activities during the semester. 
Therefore, It is intended to provide the basic theoretical foundations in each of the thematic areas addressed by
the program and integrate these same contents by conducting demonstration activities of their practical
applicability.

3.3.9. Bibliografia principal:
Carroll, D. (1992). Health Psychology. Stress, behaviour and disease. Taylor & Francis
Conduit, E. (1995). The body under stress. Developing Skills for Keeping Health. Hove: Psychology Press.
Lovallo, W. R. (2004). Stress and Health. Biological and Psychological Interactions. Sage Publications.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behaviour. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50,
179-211.
Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behaviours. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.
Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37, 122-147.
Conner, M. & Norman, P. (2005). Predicting health behaviours. Buckingham: Open University Press.
Terry, D. J., Gallois, C. & McCamish, M. (1994). The theory of reasoned action: its application to AIDS-preventive
behaviour. NY: Pergamon Press.

Mapa IV - Avaliação Psicológica em Contextos de Saúde / Psychological Assessment in Health Contextss

3.3.1. Unidade curricular:
Avaliação Psicológica em Contextos de Saúde / Psychological Assessment in Health Contextss

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Marina Alexandra Diogo Carvalho (22,5)

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carla Sofia Gomes Andrade (30)

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os estudantes adquiram competências para a realização de avaliações multi-método-multi-
traço e conheçam os principais métodos, técnicas e provas de avaliação psicológica necessários ao exercício
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profissional na área da Psicologia da Saúde e da Saúde Ocupacional. É esperado que os estudantes sejam
capazes de identificar as principais provas de avaliação em Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional mais
adequadas à especificidade do processo de avaliação, identificar as principais formas de recolha estruturada
de informação, aplicar o conhecimento adquirido à administração,cotação e interpretação dos vários domínios
de avaliação e à elaboração de relatórios de avaliação psicológica. Pretende-se que os estudantes
desenvolvam competências de comunicação da informação, através de metodologias de aprendizagem
baseadas em casos práticos, e das implicações implicações da avaliação psicológica para os programas de
intervenção e para a avaliação da sua eficácia.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that students acquire skills for conducting multi - method, multi - trait ratings and know the main
methods, techniques and psychological assessment tests required for professional practice in the area of 
Health Psychology and Occupational Health. It is expected that students will be able to identify key assessment
tests in Health Psychology and Occupational Health more appropriate to the specificity of the evaluation
process, identify the main ways of collecting structured information, apply the acquired knowledge to
management, quotation and interpretation of the various domains of assessment and reporting of psychologic
assessment. It is proposed that students develop skills of information communication, through learning
methodologies based on case studies, and the implications of psychological assessment for intervention
programs and evaluation of its efficacy .

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Avaliação Psicológica em Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional 
Fundamentação. Objectivos. Metodologias. Princípios psicométricos. 
0 processo de avaliação psicológica e psicopatológica em contextos de saúde.
Da formulação do caso à selecção de rnedidas de avaliação. 
A entrevista de formulação do caso 
Domínios de avaliação 
Entrevistas, questionários, auto-monitorização, observação, avaliação de parâmetros psicofisiológicos.
Áreas de avaliação
lnterpretação de resultados e elaboração de relatórios.
Comunicação de resultados 
Avaliação da eficiência e eficácia dos programas de intervenção.
Questões éticas.
Estudo de casos práticos.

3.3.5. Syllabus:
Psychological Assessment in Health Psychology and Occupational Health 
Reasons. Objectives. Methodologies. Psychometric principles. 
The process of psychological and psychopathological assessment in health contexts. 
From the case formulation to the selection of assessment measures. 
The case formulation interview 
Assessment domains 
Interviews, questionnaires, self-monitoring, observation, evaluation of psychophysiological parameters.
Assessment areas 
lnterpretation and communication of results 
Evaluation of the efficiency and effectiveness of intervention programs. 
Ethical issues. 
Case studies.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:

A unidade curricular apresenta como principais objectivos o fornecimento de informação acerca das principais
metodologias de avaliação psicológica e psicopatológica em Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional e
acerca das implicações do processo de avaliação para o desenvolvimento e/ou implementação de programas
de intervenção e prevenção.. 
Os conteúdos programáticos gerais desenvolvidos nesta unidade curricular abrangem os principais modelos
teóricos e provas a partir das quais se têm vindo a desenvolver as principais formas de avaliação. 
Após a abordagem inicial aos modelos de formulação de casos em Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional,
são apresentadas as diferentes técnicas e domínios de avaliação capacitando os estudantes para uma
selecção mais adequada destas metodologias no contexto da saúde. A administração, cotação e interpretação
de provas visa a reflexão crítica sobre os seus modelos, objectivos e âmbito, bem como as suas qualidades
psicométricas e a articulação com os resultados obtidos. A comunicação de resultados será alvo de tópicos
específicos, pretendendo-se a aquisição e o aperfeiçoamento de capacidades para comunicar, adequadamente,
informação clínica. O trabalho em equipa é enfatizado bem como o contacto com aspectos éticos relevantes
neste contexto, visando a promoção das capacidades de reflexão crítica. 
É, ainda, enfatizada a necessidade de uma linguagem comum, com o objectivo de facilitar a integração e o
trabalho em equipa interdisciplinar, no âmbito dos cuidados de saúde primários e secundários. Ao longo de
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todos os conteúdos pro gramáticos, é privilegiada a aprendizagem baseada em casos clínicos.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The course presents as its main objectives the provision of information about major methods of psychological
and psychopathological assessment in Health Psychology and Occupational Health and of the implications of
the evaluation process for the development and / or implementation of intervention and prevention programs. 
The general syllabus developed in this course cover the main theoretical models and evidences from which
have developed the main forms of assessment. 
After the initial approach to the formulation of models of cases in Health Psychology and Occupational Health,
different techniques and areas of assessment are presented, enabling students to a more appropriate selection
of these methodologies in the health context. The administration, quotation and interpretation of evidence aims
to critically reflect on their models, objectives and scope, as well as their psychometric qualities and the
articulation with the results. The communication of results will target specific topics, intending tthe acquisition
and improvement of capabilities to communicate adequately clinical information. Teamwork is emphasized as
well as contact with relevant ethical aspects in this context, aimed at promoting critical thinking skills .
It also emphasized the need for a common language in order to facilitate the integration and working in an
interdisciplinary team, under the care of primary and secondary healthcare. Throughout all syllabus, is
privileged the learning based on clinical cases.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino utilizada inclui: 
a) momentos de exposição teórica com abordagem e discussão dos conteúdos programáticos; 
b) exercícios práticos, com discussão e análise de documentos, realização de pesquisas em bases de dados,
manuseamento de provas de avaliação psicológica e a realização/apresentação de trabalhos de grupo; 
c) estudo independente. 
A avaliação será composta pelas seguintes modalidades: 
- teste escrito (50%); 
- trabalho de grupo consistindo na reflexão crítica acerca de uma prova de avaliação, incluindo a análise dos 
seus fundamentos teóricos, etapas de construção, estudos sobre a sua adaptação, aplicabilidade, entre outros 
(40%) 
- assiduidade e participação (objectivamente definidas (10%)

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodology used includes: 
a) moments of theoretical exposition with approach and discussion of the syllabus; 
b) practical exercises, with discussion and analysis of documents, conducting research in databases, handling
psychological assessment tests and conducting/ presentation of group work; 
c) independent study. 
The assessment will consist of the following ways: 
- Written test (50%); 
- Group work consisting on the critical analysis of an assessment test, including analysis of its theoretical
foundations, construction stages, studies on its adaptation, applicability, among others (40%) 
- Attendance and participation (objectively defined (10%) 

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

Através das metodologias de ensino acima descritas pretende-se, por uma lado, fornecer ao estudante
conhecimentos e ferramentas que lhe permitam aceder à área de conhecimento trabalhada (técnicas
expositivas), bem como valorizar competências de reflexão e expressão (escrita e oral) acerca das temáticas
abordadas, consolidando dessa forma as aprendizagens requeridas para a Unidade Curricular (técnicas
teórico-práticas). Pretende-se ainda com o manuseamento de provas psicológicas a aproximação ao
conhecimento teórico dos aspectos relacionados com a aplicação, cotação e interpretação destes
instrumentos. 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Through the teaching methodologies described above is intended, on the one hand, to provide the student with
knowledge and tools that allow him to access the worked knowledge area (expository techniques), as well as
enhancing reflection and expression skills (oral and written) about the issues addressed, thereby consolidating
the learning required for the course (theoretical and practical techniques). It is further intended with the handling
of the psychological tests the approach to theoretical knowledge of aspects related to the application, quotation
and interpretation of these instruments.

3.3.9. Bibliografia principal:
Bowling, A. (2004). Measuring health. A review of quality of life measurement scales. Buckingham: Open
University Press. 
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Bowling, A. (2001). Measuring disease. (2nd ec. Buckinyham: Open University Press. 
Corcoran, K. & Fischer, J. (2013). Measures for clinical practice. a Sourcebook. NY: The Free Press. 
Eid, M. & Deiner, E. (2005). Handbook of multimethod measurement in psychology. Washigton, DC: APA. 
Goldstein G & Hersen M (2000) Handbook of psychological assessment New York: Pergamon 
Nikcevic, A. V., Kuczmierczyk, A. R., & Bruch, M. (2006). Formulation and Treatment in Clinical Health
Psychology. London: Routledge.
Ribeiro, J. L. P. (1999). Investigação e avaliação em psicologia e saúde. Lisboa: Climepsi Editores. 
Ribeiro, J. L. P. (2007). Avaliação em psicologia da saúde. Coimbra: Quarteto Editora.
Thomas, J. & Herson, M. (2003). Comprehensive handbook of psychological assessment, industrial and
organization assessment. New Jersey: John Wiley & Sons.

Mapa IV - Avaliação de Riscos Psicossociais / Assessment of Psychosocial Hazards

3.3.1. Unidade curricular:
Avaliação de Riscos Psicossociais / Assessment of Psychosocial Hazards

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Paulo Soares Pereira (52,5)

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objectivos da unidade curricular são enquadrados pelas Leis 102/2009 e 3/2014, e pelo Programa Nacional
de Saúde Ocupacional. Simultaneamente, fundamentam-se nos manuais das boas práticas que são orientados
pela European Academy of Occupational Health.
Assim, os objectivos serão os de dotar os estudantes de conhecimentos sobre os vários modelos de avaliação,
proporcionados pelo desenvolvimento critico de uma capacidade de escolha mediante as necessidades do
contexto.
Pretende-se que adquiram competências para a realização de avaliações dos riscos psicossociais em contexto
organizaconal, conheçam os principais métodos, técnicas e provas necessários ao exercício profissional da
Psicologia na área, e que desenvolvam competências de comunicação da informação, através de metodologias
de aprendizagem baseadas em casos práticos, e das implicações implicações da avaliação dos riscos
psicossociais para os programas de intervenção e para a avaliação da sua eficácia.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The objectives of the curricular unit are framed by Laws 102/2009 and 3/2014, as well as by the National
Occupational Health Program. At the same time, they are founded in the manuals of good practice that are
guided by the European Academy of Occupational Health.
Thus, the objectives will be to provide students with knowledge about the various assessment models, through
the development of a critical ability to choose upon the needs of the context.
t is intended that students acquire skills for conducting assessments of psychosocial risks in organizational
context, know the main methods, techniques and assessment tests required for professional practice in the
area and develop skills of information communication, through learning methodologies based on case studies,
and the implications of psychossocial risks assessment for intervention programs and evaluation of its efficacy
.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Riscos Psicossociais e sua emergência
2. O Papel do Psicólogo da Saúde e Saúde Ocupacional como elemento da equipa de Avaliação em Riscos
Psicossociais
3. Factores de Risco Psicossocial e a organização pessoal
4. Factores de Risco Psicossocial e a conciliação Pessoa-Organização
5. Princípios básicos de Avaliação em Riscos Psicossociais
6. Modelos de Avaliação em Riscos Psicossociais
7. O Relatório de Riscos Psicossociais
8. A avaliação da Intervenção em Riscos Psicossociais
9. Discussão de casos de avaliação

3.3.5. Syllabus:
1. Psychosocial Risks and its emergence
2. The Role of the Health and Occupational Health Psychologist as part of the assessment team in Psychosocial
Risk Assessment



10/15/2014 NCE/14/00816 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=df890dfb-ec62-f358-dc85-541713969392&formId=6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a 17/59

3. Psychosocial Risk Factors and personal organization
4. Psychosocial Risk Factors and reconciliation Person-Organization
5. Basic Principles of Psychosocial Risk Assessment 
6. Assessment Models on Psychosocial Risks
7. The Report of Psychosocial Risks
8. The assessment of Intervention in Psychosocial Risks
9. Discussion of assessment and cases

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:

O trabalho, constituindo um importante vector da realização individual e do desenvolvimento das sociedades,
pode incluir aspectos negativos para a integridade física e a saúde dos trabalhadores: os riscos psicossociais.
Estes aspectos estão associados às condições estruturais do espaço de trabalho, aos materiais e à
organização do trabalho, e também com as condições ambientais do local de trabalho. À semelhança dos
demais riscos do trabalho (riscos físicos, químicos e biológicos), a prevenção dos riscos psicossociais no
trabalho passou, por isso, a integrar os objectivos da Saúde Ocupacional e, especificamente, os objectivos de
actuação dos serviços de prevenção, tendo por objectivo a concepção e manutenção de locais de trabalho
seguros, saudáveis e sustentáveis. Na essência, é um conceito eminentemente preventivo já que todas as
suas áreas de intervenção devem desenvolver as suas actividades, sempre com o objectivo da prevenção dos
riscos profissionais de índole psicossocial.
Todo o desenvolvimento da Unidade Curricular, e porque assenta fundamentalmente na resolução de questões
práticas, promoverá nos estudantes o desenvolvimento de competências que lhes permita poderem
desenvolver-se num contexto critico e com uma posição de apresentarem soluções nas dinâmicas dos
serviços/organizações

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Work, being an important vector in individual achievement and in the development of societies, can include
negative aspects to the physical safety and health of workers: psychosocial risks. These aspects are linked to
the structural conditions of the workspace, materials and the organization of work, and also to the environmental
conditions of the workplace. Like the other occupational hazards (physical, chemical and biological hazards), the
prevention of psychosocial risks at work has therefore to integrate the objectives of Occupational Health and
specifically the policy objectives of prevention services, with the aim of designing and maintaining safe , healthy
and sustainable work spaces. In essence, it is an eminently preventive concept, since all its areas of
intervention should develop their activities always with the aim of prevention of occupational risks of
psychosocial nature.
All the development of this curricular unit, and because it adresses itself mainly to practical issues, fosters in
students the development of skills that can enable them to develop in a critical context and with a position
enabling the presentation of solutions within the dynamics of services / organizations.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Ensino presencial teórico-prático centrado no aluno e voltado para o desenvolvimento de competências
analíticas, metodológicas, reflexivas, expositivas e relacionais; Problematização e contextualização orientada
de bibliografia previamente preparada; Recurso a diferentes metodologias: exposição oral, dinâmicas de grupo,
análise de artigos científicos e/ou de estudo-de-casos, etc.
A avaliação será realizada pelo desenvolvimento de recensões bibliográficas e estudos de caso, havendo no
final uma prova de avaliação de conhecimentos:
Recensões criticas e discussão (30%)+ Participação ativa nas aulas 20%+ Elaboração de relatório de avaliação
de riscos psicossociais (30%)+prova final 20%.
Todos os alunos que não obtiverem classificação que permita ter sucesso na UC, ou que não possam
frequentar as aulas, serão submetidos a uma avaliação final, de cariz teórico-prático com a ponderação de
100% na nota final.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
- Theoretical and practical classes, student-centered and focused on the development of analytical,
methodological, reflective, expository and relational skills; Questioning and oriented contextualization of
literature previously prepared; Using of different methodologies: oral, dynamic group exposition, analysis of
scientific articles and/or study of cases, etc.
The assessment is done by the development of bibliographic book reviews and case studies, with a final
knowledge assessment test:
Book reviews and critical discussion (30%) + Active participation in class (20%) + Preparation of psychosocial
risk assessment report (30%) + Final test (20%).
All students who do not obtain classification allowing success in the curricular unit will undergo a final evaluation
of theoretical and practical nature, with a weighting of 100% of the final grade.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
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A opção por uma avaliação onde o cariz participativo assume uma importância maior, deve-se exatamente aos
objectivos pedagógicos, e por isso mesmo será focalizada no desenvolvimento de competências que incidirá a
maioridade da classificação.
As metodologias de ensino/aprendizagem encontram-se de acordo com os objectivos da unidade curricular:
contribuir para o desenvolvimento de competências de ordem conceptual, analítica, metodológica, reflexiva e
relacional, no que concerne aos determinantes legais, às modalidades de organização, às actividades, os
mecanismos e os métodos de avaliação e de gestão preventiva de riscos psicossociais em contexto laboral.
No global, as metodologias de ensino perspectivadas – porque assentes da problematização/elaboração
conceptual e na dinâmica de grupo associada – ajustam-se cabalmente aos objectivos da unidade curricular
porquanto enfatizam três componentes centrais do processo de aprendizagem: 1) componentes socioculturais,
ou seja, estimulando as condições para o desenvolvimento da autonomia, iniciativa, auto-aprendizagem e
competências de resolução de problemas, por recurso a dinâmicas atitudinais e de relacionamento
interpessoal; 2) componentes técnico-científicos, ou seja, estimulando o desenvolvimento de conhecimentos
susceptíveis de integrar conceitos teóricos e práticos; 3) componentes práticas, ou seja, estimulando a
reflexividade e aplicabilidade prática de conceitos e modelos de forma a ajustar-se às necessidades do
mercado de trabalho.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching / learning methodologies are in accordance with the objectives of the curricular unit: to contribute
to the development of conceptual, analytical, methodological, reflexive and relational skills, as regards the legal
determinants, organizational arrangements, activities, mechanisms and methods of assessment and preventive
management of psychosocial risks in workplace. Overall, the methodologies of teaching envisaged - because
based on the problematization / conceptual elaboration and the associated group dynamics - adjust themselves
fully to the objectives of the curricular unit, because they emphasize three key components of the learning
process: 1) socio-cultural components, ie, stimulating the conditions for the development of autonomy, initiative,
self-learning and problem-solving skills, using the attitudinal dynamics and interpersonal relationships; 2)
technical and scientific components, ie, stimulating the development of knowledge likely to integrate theoretical
and practical concepts; 3) practical components, ie, stimulating reflection and practical application of concepts
and models in order to fit the needs of the labor market.

3.3.9. Bibliografia principal:
Cunha,J.; Pereira,J.; Pereira, J.; Gadcon, Santiago (2014). Gestão de Pessoas e Competências, uma estratégia
de Sucesso. Relatório de Perfil de Risco Psicossocial 2008-2013. Lisboa: APPSO
Houdmont, J., Leka, S. (2008). Occupational Health Psychology. Nottingham: Ea-Ohp
 McIntyre, S. E. & Houdmont, J. (Eds.) (2006). Occupational Health Psychology: European perspectives on
research, education and practice. Maia: ISMAI Publications. 
Quick, J. C., & Tetrick, L. E. (Eds.) (2003). Handbook of Occupational Health Psychology. Washington, DC: APA
Schabracq, M.,Winnubst,J.,Cooper,C. (2003)The Handbook of Work & Health Psychology (2nd Ed.). West
Sussex: Wiley.
Schabracq, M., Cooper,C., Travers, C., Maanen, D. (2001). Occupational Health Psychology: the Challenge of
Workplace Stress. London: The British Psychological Society

Mapa IV - Fundamentos e Avaliação Neuropsicológica das Doenças Crónicas/Foundations and Neuropsychological
...

3.3.1. Unidade curricular:
Fundamentos e Avaliação Neuropsicológica das Doenças Crónicas/Foundations and Neuropsychological ...

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Manuel de Almeida Brites (52,5)

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
É objetivo geral desta unidade curricular capacitar os estudantes com o conhecimento dos princípios
fundamentais da Neuropsicologia Humana, com especial destaque para a articulação dos aspectos estruturais
e funcionais, bem como das principais metodologias de estudo e da sua aplicação às doenças crónicas no
campo da saúde. 
Pretende-se fornecer informação sobre: i) compreensão e aplicação dos princípios da avaliação
neuropsicológica, bem como os modelos que sustem essa mesma avaliação; ii) dar a conhecer
aprofundadamente défices neuropsicológicos, integrando os aspectos cognitivos com os neurofuncionais; iii)
planificar uma bateria de avaliação neuropsicológica em função dos défices presumidos e elaborar um relatório
interpretativo do desempenho de sujeitos nessas baterias.
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3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is the general objective of this curricular unit to empower students with the knowledge of the fundamental
principles of Human Neuropsychology, with special reference to the articulation of the structural and functional
aspects, as well as major study methodologies and their application to chronic diseases in the health field.
It is intended to provide information on: i) understanding and applying the principles of neuropsychological
assessment, as well as the models that sustains this evaluation; ii) make widely known neuropsychological
deficits, integrating the cognitive aspects with neurofunctional ones; iii) plan a battery of neuropsychological
assessment, depending on the assumed deficits, and develop an interpretive report on the performance of
subjects in these batteries.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. História e métodos da Neuropsicologia
1.1. Fundamentos da avaliação neuropsicológica
2. Integração das funções cognitivas na anatomia cerebral
3. Modelos neurocognitivos do comportamento humano
4. Principais lesões e disfunções neurocognitivas e suas consequências comportamentais
4.1. Domínios cognitivos e sua avaliação
4.1.1. Memória: modelos, subtipos e avaliação
4.1.2. Atenção, orientação e inatenção
4.1.3. Funções executivas: modelos e avaliação
4.1.4. Capacidades visuo-espaciais e visuo-perceptivas
5. Princípios e modelos de avaliação neuropsicológica
6. Exame neuropsicológico e avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica em contexto clínico
7. Testes neuropsicológicos, baterias, sua aplicação e interpretação
8. Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF)
9. Treino de competências de administração e interpretação de testes e baterias neuropsicológicas

3.3.5. Syllabus:
1. History and methods of Neuropsychology
1.1. Essentials of neuropsychological assessment
2. Integration of cognitive functions in brain anatomy
3. Neurocognitive models of human behavior
4. Major injury and neurocognitive dysfunctions and their behavioral consequences
4.1. Cognitive domains and their evaluation
4.1.1 . Memory models, subtypes and evaluation
4.1.2 . Attention, guidance and inattention
4.1.3 . Executive functions: models and evaluation
4.1.4 . Visuospatial and visuo-perceptive abbilities
5. Principles and models of neuropsychological assessment
6. Neuropsychological examination and neuropsychological assessment. Neuropsychological assessment in
clinical context
7. Neuropsychological tests, batteries, its application and interpretation
8. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
9. Training skills of administration and interpretation of neuropsychological tests and batteries

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:

A avaliação neuropsicológica é essencial ao diagnóstico clínico e à monitorização de doenças
neurodegenerativas, estando na base da planificação de programas de reabilitação neuropsicológica e de
intervenção médica, mostrando ser fundamental para a avaliação da sua eficácia. O exercício responsável no
âmbito da avaliação neuropsicológica exige conhecimento especializado em diferentes domínios das
neurociências, apelando ao conhecimento sobre a dinâmica e funcionamento cerebral, modelos
neurocognitivos do comportamento humano, principais lesões e disfunções neurocognitivas e suas
consequências comportamentais, bem como um conhecimento teórico e prático sobre os modelos, métodos e
procedimentos de avaliação neuropsicológica. Os conteúdos programáticos definidos abordam as questões
teóricas e metodológicas mais relevantes para a compreensão do processo de avaliação neuropsicológica nas
doenças crónicas, incluindo a aplicação de uma bateria de avaliação neuropsicológica, desde a selecção dos
testes à constituição do protocolo de avaliação, a partir das principais metodologias que reflectem o estado da
arte neste campo especifico de Intervenção na área da Saúde.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Neuropsychological assessment is essential to the clinical diagnosis and monitoring of neurodegenerative
diseases, underpinning the planning of neuropsychological rehabilitation and medical intervention programs,
proving to be critical to the evaluation of its effectiveness. The responsible exercise in the context of
neuropsychological assessment requires expertise in different fields of neuroscience, appealing to knowledge
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about the dynamics and brain functioning, neurocognitive models of human behavior, major injury and
neurocognitive dysfunctions and their behavioral consequences, as well as a theoretical and practical
knowledge of the models, methods and procedures of neuropsychological assessment. The defined syllabus
addresses the most relevant theoretical and methodological issues in understanding the neuropsychological
assessment process in chronic diseases, including the application of a battery of neuropsychological
assessment, from the selection of the tests to the constitution of the assessment protocol, within the main
methodologies that reflect the state of the art in this specific field of intervention in healthcare.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Tutoria. Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle. As aulas práticas são ainda
dedicadas à orientação do trabalho de grupo para avaliação de conhecimentos. 
Avaliação contínua: Entrega e apresentação de projecto de investigação desenvolvido individualmente (projeto
de investigação, contendo: revisão crítica da literatura, fundamentação da pertinência do estudo, objetivos e
hipóteses, método (participantes, medidas e procedimentos) e referências, formatado de acordo com as
normas da Associação Americana de Psicologia para a redação de manuscritos com o formato de artigo
científico) (65%); desenvolvimento de atividades individuais relacionadas com a elaboração de projectos de
investigação (25%); assiduidade e participação nas aulas (definidas através de critérios objectivos) (10%).

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Mentoring. Internet-based learning (E-Based Learning) through Moodle. The practical classes are also dedicated
to guiding the work group for assessment of knowledge. Continuous assessment: Delivery and presentation of
individual research project (research project, containing: a critical review of the literature, the relevance of the
study rationale, objectives and hypotheses, method (participants, measures and procedures) and references,
formatted according to the standards of the American Psychological Association to draft manuscripts with the
format of a scientific paper (65%); development of individual activities related to the development of research
projects (25%); attendance and participation in class (defined by objective criteria) (10%) .

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

Os instrumentos de avaliação foram pensados no sentido de darem continuidade ao saber fazer promovido
nesta unidade curricular consistindo na elaboração de um projecto de investigação com apresentação em
formato de póster científico.
A metodologia de ensino engloba uma componente teórica e expositiva equilibrada com uma componente
prática. A componente teórica consiste na exposição e explicação dos conteúdos programáticos, enquanto a
componente prática tem como objectivo consolidar, aprofundar, complementar e aplicar os conhecimentos
teóricos a exemplos reais através da realização de diferentes actividades. Aulas teórico-práticas, baseadas no
treino de competências da aplicação de testes neuropsicológicos, compreensão dos resultados, comunicação
dos resultados e implementação de um programa de reabilitação cognitiva adequada à situação clínica
observada. Assim como, na análise crítica e reflexiva de artigos científicos e de questões e aulas práticas
sobre problemas específicos no domínio da avaliação neuropsicológica em doenças crónicas.
As metodologias de ensino-aprendizagem são diversificadas e foram selecionadas tendo em conta a sua
especificidade de modo a facilitar o alcançar dos objectivos de aprendizagem definidos. As metodologias
expositivas servirão de suporte aos fundamentos teóricos para o processo de avaliação neuropsicológica. A
avaliação neuropsicológica consiste numa avaliação da cognição, emoção, personalidade e comportamento
realizada por neuropsicólogos clínicos (psicólogos clínicos especialistas nas relações cérebro
comportamento), exigindo um vasto conhecimento teórico e prático em vários domínios das neurociências. As
aulas de cariz expositivo são complementadas com aulas de demonstração de técnicas e metodologias de
avaliação, enfatizando-se sobretudo o treino de competências práticas. As actividades teórico-práticas e as
tutorias visam a aplicação dos conteúdos teóricos abordados na unidade curricular à prática de questões
especificas na escolha, aplicação e compreensão de uma bateria de avaliação neuropsicológica nas doenças
crónicas. Estas valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas e orais) e a
organização e gestão do trabalho em equipa. 
A aquisição das competências relacionadas com os objetivos a atingir realiza-se através de um processo
continuado, com base em critérios objetivamente quantificados (relacionados com a demonstração crítica dos
conhecimentos adquiridos, a capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas,
e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de atividades práticas).

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The assessment instruments were designed in order to give continuity to learn-how-to-do promoted in the
curricular unit, consisting in the development of a research project with presentation in a scientific poster
format. The teaching methodology includes a theoretical and expository component, balanced with a practical
component. The theoretical component consists of the exposition and explanation of the syllabus, while the
practical component aims to consolidate, strengthen, complement and apply theoretical knowledge to real
examples by performing different activities. Theoretical- practical classes, based on skills training in applying
neuropsychological tests, understanding of results, reporting and implementation of an appropriate clinical
situation. Also in the critical and reflective analysis of scientific articles and lectures on issues and practices in
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the field of specific neuropsychological assessment in chronic diseases problems.
The teaching-learning methodologies are diverse and have been selected taking into account their specificity to
facilitate achieving the learning objectives defined. Expository methodologies will support the theoretical
foundations regarding the process of neuropsychological assessment. Neuropsychological assessment is an
evaluation of cognition, emotion , personality and behavior performed by clinical neuropsychologists (clinical
psychologists experts in brain behavior relationships), requiring a vast theoretical and practical knowledge in
various fields of the neurosciences. Expository classes are complemented with classes of demonstration of
techniques and evaluation methodologies, emphasizing especially the training of practical skills. The theoretical
and practical activities and tutorials designed to apply the theoretical content covered in the curricular unit in
the practice of specific issues in the selection, application and understanding of a battery of neuropsychological
assessment in chronic diseases. These value the development of communication skills (written and oral ) and
the organization and management of teamwork. 
The acquisition of skills related to achieving the goals is realized through a continuous process, based on
objectively quantified criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative,
responsibility and autonomy, class participation, and with self-assessment) and quantitative (individual and
group work, written and oral presentation, and through the development of practical activities).

3.3.9. Bibliografia principal:
Andrewes, D. (2001). Neuropsychology: From theory to practice. Hove: Psychology Press.
Golden, C. J., Espe-Pfeifer, P. & Wachsler-Felder (2000). Neuropsychological interpretations of objective
psychological tests. NY: Kluwer/Plenum.
Groth-Marnath, G. (Ed.) (2002). Neuropsychological assessment in clinical practice: A guide to test
interpretation and integration. NY: Wiley.
Hebben, N. & Milberg, W. (2002). Essentials of neuropsychological assessment. NY: Wiley.
Kolb, B., & Wishaw, I. Q. (2008). Fundamentals of human neuropsychology (6th. ed.). NY: Worth Publishers.
Lezak, M. D., Howieson, D. B., & Loring, D. W. (2004). Neuropsychological assessment (5th. ed.). London: OUP.
Peña-Casanova, J., Fombuena, N., & Fullà, J. (2005). Test neuropsicológicos: Fundamentos para una
neuropsicologia clínica basada en evidencias. Barcelona: Masson.
Strauss, E., Sherman, E. M. S., & Spreen, E. (2006). A compendium of neuropsychological tests: Administration,
norms, and commentary (3th. ed.). NY: OUP.

Mapa IV - Métodos de Investigação em Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional/Research Methods in Health
Psych.

3.3.1. Unidade curricular:
Métodos de Investigação em Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional/Research Methods in Health Psych.

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Pedro Miguel Margalhos Rodrigues (52,5)

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
É objetivo geral desta unidade curricular fornecer informação sobre: i) os fundamentos e características
básicas da investigação em P. Saúde e Saúde Ocupacional, análise e critica metodológica da literatura
científica nos campos em questão; ii) dotar os estudantes de competências suplementares em investigação de
orientação quantitativa, contribuindo para a aquisição de conhecimentos e competências necessários ao
desenvolvimento, com rigor e autonomia, de projectos de investigação científica; iii) dotar os estudantes de
competências que lhes permitam planear autonomamente a recolha de dados e a análise de dados numa
investigação em P. Saúde e Saúde Ocupacional; iv) aquisição de conhecimentos sobre os passos da
elaboração de projectos de investigação, bem como da capacidade de reflexão critica sobre questões e
problemas específicos no domínio da investigação em P. Saúde e Saúde Ocupacional, pela interpretação critica
de artigos científicos das revistas da especialidade.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is the general objective of this curricular unit to provide (in)formation on/in : i) the fundamentals and basic
characteristics of research in Health Psychology and Occupational Health, analysis and methodological critique
of the literature in the fields concerned; ii) provide students with additional skills in quantitative research
orientation, contributing to the acquisition of knowledge and skills needed to develop, with rigor and autonomy, of
scientific research projects; iii) provide students with skills that enable them to autonomously plan data
collection and data analysis in research on Health Psychology and Occupational Health; iv) acquisition of
knowledge on the steps of the development of research projects, as well as the capacity of critical reflection on
issues and specific problems in research on Health Psychology and Occupational Health, by critical
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interpretation of scientific articles in peer-reviewed journals .

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução e fundamentos da investigação em Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional
2. Investigação em promoção de bem estar, saúde e qualidade de vida
3. A saúde como end-point da investigação
4. Questões éticas
5. Seleção de uma área temática
6. Pesquisa bibliográfica 
7. Operacionalização de conceitos e variáveis
8. Formulação de objetivos e hipóteses
9. Seleção e caracterização da amostra
10. Seleção de medidas de avaliação
10.1. Psicologia da Saúde
10.2. Saúde Ocupacional
11. Desenhos de Investigação
11.1. estudo descritivo
11.2. estudo correlacional
11.3. método experimental: estudos quase-experimentais e planos factoriais
12. Validade de uma investigação
13. Preparação do manuscrito para publicação
14. Preparação da investigação para apresentação

3.3.5. Syllabus:
1. Introduction and fundamentals of research in Health Psychology and Occupational Health
2. Research on promotion of wellness, health and quality of life
3. Health as end-point research
4. Ethical Issues
5. Selecting a subject area
6. Bibliographic search
7. Operationalization of concepts and variables
8. Formulation of objectives and hypotheses
9. Selection and characterization of the sample
10. Selection of assessment measures
10.1 . Health Psychology
10.2. Occupational Health
11 Research Designs
11.1 . Descriptive study
11.2 . Correlational study
11.3. Experimental method: quasi-experimental studies and factorial plans
12 Validity of an investigation
13. Preparation of the manuscript for publication
14. Preparation for presentation of research

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:

Os conteúdos programáticos definidos abordam as questões teóricas e metodológicas mais relevantes para o
desenvolvimento da investigação quantitativa em Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional, em diferentes
contextos e áreas, incluindo a elaboração de projetos de investigação, desde a selecção do tema à constituição
do protocolo para recolha de dados, a partir das principais metodologias de investigação científica que refletem
o estado da arte neste campo específico da Investigação.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The defined syllabus addresses the most relevanttheoretical and methodologicla questions for the development
of quantitative research in Health Psychology and Occupational Health, in different contexts and areas,
including the development of research projects, from the selection of the theme to the constitution of the
protocol for collecting data, from major scientific research methodologies that reflect the state of the art in this
particular field of research.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Tutoria. Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle. As aulas práticas são ainda
dedicadas à orientação do trabalho individual para avaliação de conhecimentos. Os instrumentos de avaliação
foram pensados no sentido de darem continuidade ao saber fazer promovido nesta unidade curricular
consistindo na elaboração de um projecto de investigação com apresentação em formato de póster científico.
Avaliação contínua: Entrega e apresentação de projecto de investigação desenvolvido individualmente (projeto
de investigação, contendo: revisão crítica da literatura, fundamentação da pertinência do estudo, objetivos e
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hipóteses, método e referências, formatado de acordo com as normas da APA para a redação de manuscritos
com o formato de artigo científico) (65%); desenvolvimento de atividades individuais relacionadas com a
elaboração de projectos de investigação (25%); assiduidade e participação nas aulas (definidas através de
critérios objectivos) (10%).

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Mentoring. Internet-based learning (E-Based Learning) through Moodle. The practical classes are still dedicated
to the orientation of individual work for assessment of knowledge. The assessment instruments were designed
in order to give continuity to learning-how-to-do promoted in this curricular unit, consisting in the development of
a research project with presentation in a scientific poster format. Continuous assessment: Delivery and
presentation of individual research project (research project, containing: a critical review of the literature, the
relevance of the study rationale, objectives and hypotheses, methods and references, formatted according to
APA standards for writing manuscripts with the format of a scientific paper) (65%); development of individual
activities related to the development of research projects (25%); attendance and participation in class (defined
by objective criteria) (10%) .

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

A metodologia de ensino engloba uma componente teórica e expositiva equilibrada com uma componente
prática. A componente teórica consiste na exposição e explicação dos conteúdos programáticos, enquanto a
componente prática tem como objectivo consolidar, aprofundar, complementar e aplicar os conhecimentos
teóricos a exemplos reais através da realização de diferentes actividades. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas, na análise crítica e reflexiva de artigos científicos e de questões e aulas práticas
sobre problemas específicos no domínio da investigação em Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional. 
As metodologias de ensino-aprendizagem expositivas servirão de suporte aos fundamentos teóricos do
processo de investigação. As actividades teórico-práticas e as tutorias visam a aplicação dos conteúdos
teóricos abordados na unidade curricular à prática de questões específicas em investigação em Psicologia da
Saúde e Saúde Ocupacional e valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas e
orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa. A aquisição das competências relacionadas com os
objetivos a atingir realiza-se através de um processo continuado, com base em critérios objetivamente
quantificados (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a capacidade de
iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, e com a auto-avaliação) e quantitativos
(trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e através da elaboração de atividades
práticas).

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methodology includes a theoretical and expository component, balanced with a practical
component. The theoretical component consists of the exposition and explanation of the syllabus, while the
practical component aims to consolidate, strengthen, complement and apply theoretical knowledge to real
examples, by performing different activities. Theoretical and practical lessons based on problem solving, critical
and reflective analysis of scientific articles and issues, and practical classes on specific problems in research
in Health Psychology and Occupational Health .
The methodologies of expository teaching and learning will support the theoretical foundations of the research
process. The theoretical and practical activities and tutorials are designed to apply the theoretical content
covered in the curricular unit to the practice of specific issues in research in Health Psychology and
Occupational Health, and they value the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork. The acquisition of skills related to reaching the goals is achieved
through a continuous process, based on objectively quantified criteria (related to the critical demonstration of
acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy, class participation, and with self-assessment) and
quantitative (individual and group work, written and oral presentation, and through the development of practical
activities).

3.3.9. Bibliografia principal:
APA (2010). Publication Manual of the American Psychological Association. (6Th. edition). Washington DC:
Author.
Baum, A., Revenson, T., & Singer, J. (2012). Handbook of health psychology (2nd. Edition). NY: Psychology
Press.
Nezu, A., Nezu, C., & Weiner, I. (2003). Handbook of psychology. Vol. 9 Health psychology. NJ: John Wiley &
Sons, Inc.
Norris, D. (2009). Clinical Research Coordinator Handbook.4th Edition. NJ: Plexux Publishing.
Pais-Ribeiro, J. L. (2007). Metodologia de investigação em psicologia e saúde. Porto: LegisEditora.
Quick, J., & Tetrick, L. (2001). Handbook of occupational health psychology. Washington DC: Author.
Sinclair, R., Wang, M., & Tetrick, L. (2013). Research methods in occupational health psychology:
Measurements, design and data analysis. NY: Routledge.
Schmidt, N., Highhouse, S., & Weiner, I. (2003). Handbook of psychology. Vol. 12 Industrial and Organizational
Psychology. NJ: John Wiley & Sons, Inc.
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Mapa IV - Intervenção nos Riscos Psicossociais, Gestão do Stress e Burnout / Intervention in Psychosocial...

3.3.1. Unidade curricular:
Intervenção nos Riscos Psicossociais, Gestão do Stress e Burnout / Intervention in Psychosocial...

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Paulo Soares Pereira (30)

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carla Sofia Gomes Andrade (22,5)

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos de conhecimentos teórico-práticos sobre os determinantes legais, as modalidades de
organização, as actividades, os mecanismos e os métodos de avaliação e de gestão preventiva de riscos
psicossociais em contexto laboral. Competências a desenvolver: Reconhecer a multiplicidade, a natureza e a
diversidade de manifestações e consequências dos riscos psicossociais; Promover a aquisição de
perspectivas teóricas fundamentais à compreensão das variáveis que contribuem para a adopção de uma
atitude e cultura de prevenção de riscos psicossociais; Conhecer a legislação comunitária e nacional que
regulamenta a caracterização,avaliação e intervenção dos riscos psicossociais; Promover e problematizar o
reconhecimento das intervenções e/ou metodologias de ordem organizacional e/ou processual susceptíveis de
contribuir optimizar os serviços de prevenção de emergência de riscos psicossociais. Promover o
desenvolvimento de investigação numa área com interesse científico actual.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To provide students with theoretical and practical knowledge about the legal determinants, organizational
arrangements, activities, mechanisms and methods of assessment and preventive management of
psychosocial risks in workplace. Skills to develop: To recognize the multiplicity, the nature and diversity of
manifestations and consequences of psychosocial risks; To promote the acquisition of key theoretical
perspectives necessary to the understanding of the variables that contribute to the adoption of an attitude and
culture of prevention of psychosocial risks; To know EU and national legislation governing the characterization,
assessment and intervention of psychosocial risks; To promote and discuss the recognition of interventions
and/or methodologies for organizational and/or procedural nature that can contribute to optimize the services of
emergency prevention of psychosocial risks. To promote the development of research in an area of current
scientific interest.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1- Os modelos de Intervenção em Riscos Psicossociais e a adequabilidade ao Stress e Burnout
2- Contextualização teórica de Stress e Burnout nos Riscos Psicossociais
3- Consequências físicas, Psicológicas, Sociais e Organizacionais da vivência de situações de Stress e Burnout
4- História e desenvolvimento dos modelos de intervenção em situações de stress
5- Avaliação de situações potencializadoras de Stress e Burnout
6- A importância da intervenção e acompanhamento nas situações de Stress e Burnout
7- Casos práticos – Professores; profissionais de saúde; Profissionais da área dos serviços

3.3.5. Syllabus:
1- Models of Intervention in Psychosocial Risks and suitability to Stress and Burnout
2- Theoretical background of Stress and Burnout in Psychosocial Risks
3- Physical, psychological, social and organizational consequences of experience of situations of Stress and
Burnout
4- History and development of models of intervention in situations of stress
5- Assessment of potentiating situations of Stress and Burnout
6- The importance of monitoring and intervention in situations of Stress and Burnout
7- Case studies - Teachers; health professionals; professionals in the field of services

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:

Todo o desenvolvimento da Unidade Curricular, e porque assenta numa óptica de análise do real, promove nos
alunos um desenvolvimento de competências que lhes permita poderem desenvolver-se num contexto critico e
com uma posição de apresentarem soluções nas dinâmicas dos serviços/organizações. Importa destacar que
mais do que investir na construção de um saber abstracto, se procura com esta unidade curricular desenvolver
um conhecimento concreto de meios, ferramentas, estratégias que podem ser recursos na resolução e
dinamização de acções em contexto profissional.
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3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
All development of this curricular unit, and since it is based on the view of analysing real situations, promotes in
students a development of skills that can enable them to develop in a critical context and in a position to deliver
solutions in the dynamics of services / organizations. It is worth mentioning that more than investing in building
an abstract knowledge, it will be important to develop a concrete knowledge of media, tools and strategies that
can be resources in the resolution and promotion of actions in a professional context .

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino exigirá a presença activa dos estudantes na sala de aula, e envolverá uma
componente expositiva, reflexiva, bem como a participação activa através de análise de casos, metodologias e
práticas que têm vindo a ser implementadas ao nível da intervenção nos riscos psicossociais. A avaliação, e
em coerência com o anteriormente exposto, será fundamentalmente pelo desenvolvimento de recensões
bibliográficas e estudos de caso, havendo no final uma prova de avaliação de conhecimentos
Assim, e em termos de ponderação, a avaliação final será calculada tendo em consideração a seguinte fórmula
Recensões criticas e discussão (20%)+ Participação ativa nas aulas 20%+ simulação de sessões de
intervenção em quadros de stress e Burnout (40%)+prova final 20%
Todos os alunos que não obtiverem classificação que permita ter sucesso na UC, ou que não possam
frequentar as aulas, serão submetidos a uma avaliação final, de cariz teórico-prático com a ponderação de
100% na nota final.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodology demands the active involvement of students in the classroom, and involves an
expository, reflective component, as well as an active participation through the analysis of case studies,
methodologies and practices that have been implemented at the level of the intervention on psychosocial risks.
The evaluation, and consistent with the above, will be fundamentally the development of book reviews and case
studies, with the ultimate proof of knowledge evaluation. Thus, in terms of ponderation, the final evaluation is
calculated in consideration of the following formula:
Book reviews and critical discussion (20%) + Active participation in class (20%) + Simulation of intervention
sessions in frames of stress and burnout (40%) + Final test (20%), All students who do not obtain classification
allowing succeed at curricular unit will undergo a final evaluation of theoretical and practical nature, with a
weighting of 100% of the final grade.

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

Porque os objectivos desta unidade curricular já enunciados vão no sentido de focalizar os estudantes na
importância de se intervir no controlo de riscos psicossociais e isso só é possível quando se toma contacto
com uma realidade concreta, com experiências já realizadas e resultados encontrados, optou-se por privilegiar
o contacto directo com esse tipo de situações estimulando a busca de soluções, o que obriga ao
desenvolvimento de competências de pesquisa, de investigação, de análise de dados, de autonomia e de
trabalho em equipa. A opção por uma avaliação onde o cariz participativo assume uma importância maior,
deve-se exatamente aos objectivos pedagógicos, e por isso mesmo será focalizada no desenvolvimento de
competências que incidirão sobre a componente mais relevante da classificação.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Because the objectives of this course already stated point to the goal of focusing students on the importance of
intervention in the control of psychosocial risks, and this is only possible when taking contact with a concrete
reality, with already tried experiences and found results, it was decided to favour direct contact with such
situations, stimulating the search for solutions, forcing the development of skills of research, data analysis,
autonomy and teamwork. The option for an assessment where the participatory nature assumes greater
importance, is in direct relation with the pedagogical objectives, and thus will be focused on developing skills
that will focus on the most relevant component of assessment.

3.3.9. Bibliografia principal:
Bakker, A.; Leiter,M. (2013)Work Engagement. A Handbook of Essential Theory and Research.New York:
Psychology Press
Cunha,J.; Pereira,J.; Pereira, J.; Gadcon, Santiago (2014). Gestão de Pessoas e Competências, uma estratégia
de Sucesso. Relatório de Perfil de Risco Psicossocial 2008-2013. Lisboa: APPSO
Lee, C.; Dennis, M.; Frank, C. (2013). The Health Psychology Handbook. London: Sage
Whetten, D.; Paul, G. (2013). Identity in Organizations. Building Theory though conversatios. London: Sage
Rossi, A. M., Perrewé, P. L., & Sauter, S. L. (2005). Stress e qualidade de vida no trabalho: perspectivas atuais da
saúde ocupacional. São Paulo: Editora Atlas.
Schabracq, M.,Winnubst,J.,Cooper,C. (2003)The Handbook of Work & Health Psychology (2nd Ed.). West
Sussex: Wiley.
Schabracq, M., Cooper,C., Travers, C., Maanen, D. (2001). Occupational Health Psychology: the Challenge of
Workplace Stress. London: The British Psychological Society
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Mapa IV - Programas de Intervenção dirigidos à Adaptação à Doença Crónica / Intervention Programs directed...

3.3.1. Unidade curricular:
Programas de Intervenção dirigidos à Adaptação à Doença Crónica / Intervention Programs directed...

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria do Rosário Dias (30)

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Emília Pinto da Silva Martins (22,5)

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer informaçao geral sobre as areas e objectivos da psicologia da saúde e da saúde ocupacional.
Fornecer conhecimento dos modelos teóricos e dos métodos e técnicas específicas que caracterizam a
abordagem psicoterapéutica na psicologia da saúde e na saúde ocupacional. Pretende-se promover o
conhecimento aprofundado acerca da importância da adaptação psicológica à doença através da identificação
dos principais modelos conceptuais e da sua articulação com as aplicações práticas no âmbito da Psicologia
da Saúde.Pretende-se ainda promover competências que permitam analisar e interpretar criticamente os
modelos teóricos e desenvolver propostas de intervenção e avaliação da eficácia das intervenções dirigidas à
modificação de comportamentos, desajustamento emocional e melhoria consequente da qualidade de vida,
incluindo a compreensão das potencialidades e limites dos modelos.Pretende-se facilitar a compreensão
integrada das implicações destes programas em termos da investigação.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To provide general information about the objectives and areas of health psychology and occupational health. To
provide knowledge of the theoretical models and the specific methods and techniques that characterize the
psychotherapeutic approach in health psychology and ocupacional health. To promote in-depth knowledge about
the importance of psychological adaptation to illness by identifying the main conceptual models and their
linkage with the practical applications of psychology within Health Psychology. To promote skills to analyze and
critically interpret theoretical models and develop proposals for intervention and evaluation of the effectiveness
of interventions aimed at behavior modification, emotional maladjustment, and consequent improvement in
quality of life, including understanding the potential and limits of models. To facilitate the integrated
understanding of the implications of these programs in terms of research.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Objectivos e técnicas da abordagem psicoterapêutica no manejo das diferentes doenças crónicas
Manejo da Diabetes e da Obesidade 
Manejo das Doenças Cardiovasculares 
Manejo das Doenças Ginecológicas 
Manejo das Doenças Respiratórias, Dermatológicas, Auto-Imunes e no Síndroma do Cólon lrritável 
Manejo da Dor 
Manejo da Doença Oncológica 
Manejo da seropositividade/SIDA 
Questões éticas 
Estudo de casos práticos.

3.3.5. Syllabus:
Objectives and techniques of psychotherapeutic approach in the management of various chronic diseases
Management of Diabetes and Obesity
Management of Cardiovascular Diseases
Management of Gynecologic Diseases
Management of Respiratory, Dermatologic, Auto-immune Diseases and Irritable Bowel Syndrome 
Pain Management
Management of Oncologic Disease
Management of HIV positive / AIDS
Ethical issues
Case studies

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:

A unidade Curricular possibilita ao estudante a aquisição de conhecimentos básicos nas questões relacionadas
com as intervenções psicoterapêuticas baseadas em evidências dirigidas às diferentes doenças crónicas,
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preparando-o para aprofundar, em unidades curriculares futuras, os seus conhecimentos nessas mesmas
áreas. 
Desta forma os conteúdos abrangidos abarcam as definições, os objectivos das intervenções e os seus
procedimentos terapêuticos, baseados nos modelos conceptuais anteriormente abordados. Fazem parte do
plano curricular da disciplina, a introdução aos modelos terapêuticos, e a sua especificação em função das
diferentes doenças crónicas abordadas. A escolha dos conteúdos programáticos pretende abordar os modelos
mais relevantes que têm orientado a investigação e a intervenção na Psicologia da Saúde, salientando-se deste
modo a relação entre a teoria a investigação e a prática

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The curricular unit enables students to acquire basic knowledge on issues related to evidence-based
psychotherapeutic interventions, targeted at different chronic diseases, preparing them to deepen in future
courses their knowledge in these same areas .
Thus the contents covered span definitions, objectives of the interventions and their therapeutic procedures,
based on the previously discussed conceptual models. 
The curricular unit also includes introduction to therapeutic models and their specification according to different
chronic diseases addressed. 
The choice of the syllabus aims to address the most relevant models that have guided the research and
intervention in health psychology, emphasizing thus the relationship between theory and research practice

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas
na resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e
profissional. Aprendizagem baseada na Internet (E-Based Learning), através do Moodle. 
Avaliaçãoo: A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliacão
(provas escritas e/ou orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo).

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Teaching methods: Lectures, using the exposition method. Theoretical and practical lessons, based on solution
of problems / cases. Tutorials, self-monitoringand activities for personal development and professional learning.
Knowledge based on Internet (E-Based Learning), through Moodle.
Assessment: Assessment in this course consists of at least two stages of evaluation (written and / or oral
exams, preparation and presentation of individual and / or group work ).

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

As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionals
(escritas e orals) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem
activas baseada em problemas (“problem-based learning”). 
A aquisicão das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo
continuado, com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstracáo critica dos conhecimentos
adquiridos, a capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participaçáo nas aulas, o
desenvolvimento de actividades paralelas e com a auto-avaliacao) e quantitativos (trabalhos individuais e em
grupo; escritos e com apresentacáo oral, e através da elaboracáo de projectos). As metodologias estão
dirigidas à apresentação e discussão dos conteúdos programáticos e de estudos científicos que serão objecto
de análise e discussão em contexto de grupo, com vista à elaboração de um plano de intervenção, que consiste
numa análise e reflexão crítica acerca de um tema.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The methodologies of teaching-learning stress the development of comunicacional skills (written and oral) and
the organization and management of teamwork through active methodologies based on learning problems ("
problem-based learning").

The acquisition of skills related to the objectives pursued is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and
autonomy, class participation, development of parallel activities, and self-evaluation) and quantitative (individual
and group work, written and oral presentation, and through the development of projects). The methodologies are
aimed at presenting and discussing the syllabus and scientific studies that will be analyzed and discussed in a
group setting, with a view to developing an intervention plan, which consists of an examination and critical
analysis of a given topic.

3.3.9. Bibliografia principal:
Boll, T. J., Johnson, S. B., Perry, N., & Rozensky, R. H. (2002). Handbook of clinical health psychology: Vol. 1.
medical disorders and behavioural applications. Washington, DC: APA. 
Frank, R. G., Wallander, J. L., & Baum, A. (2004). Handbook of clinical health psychology, Vol.3: Models and
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perspective in health psychology. Washington, DC: APA. 
Hodes, M. & Morey, S. (1993). Psychological Treatment in Disease and Illness. London: 
Gaskell. Raczynskl J. M., & Leviton, L. C. (2004). Handbook of clinical health psychology, VoL 2: Disorders of
behavior and health. Washington, DC:APA. 
Serafino, E. P. (2014). Health psychology. Biopsychosocial interactions. (3rd Edition). NY: John Wiley & Sons. 
Stein, M. & Baum, A. S. (1995). Chronic diseases. Hiilsdale: Lawrence Eribaum. 
Hunter, C. M., Hunter, C. L., & Kessler, R. (2014). Handbook of Clinical Psychology in Medical Settings: Evidence-
Based Assessment and Intervention. London: Springer.
Taylor, S. (2011). Health psychology. Mc-Graw-Hill.

Mapa IV - Programas de Promoção do Bem-estar, Saúde e Qualidade de VIda / Programs to Promote Well-being...

3.3.1. Unidade curricular:
Programas de Promoção do Bem-estar, Saúde e Qualidade de VIda / Programs to Promote Well-being...

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Pedro Miguel Margalhos Rodrigues (30)

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Nuno Filipe Rocha de Oliveira Marreiros (22,5)

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular os estudantes devem demonstrar terem adquirido, de forma sustentada, um
conjunto de competências i) caracterizar os principais modelos teóricos de promoção de bem estar, saúde e
qualidade de vida; ii) descrever os fundamentos e características básicas dos programas de saúde em
diferentes contextos; iii) enunciar efeitos, dificuldades e limitações relacionadas com o processo de
implementação de programas de saúde; iv) aquisição de conhecimentos sobre os passos da elaboração de
programas de promoção de saúde, metodologias de investigação em Psi. Saúde e Saúde Ocupacional; v)
interpretação critica de artigos científicos das revistas da especialidade; vi) planeamento, desenvolvimento e
redacção científica de um programa de promoção de saúde; vii) demonstração de capacidade de reflexão
critica sobre questões e problemas específicos no domínio da investigação na área, pela interpretação critica
de artigos científicos de revistas da especialidade

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
At the end of the curricular unit students must demonstrate they have acquired in a sustained manner, a set of
skills: i) characterize the main theoretical models for promoting wellness, health and quality of life; ii) describe
the fundamentals and basic characteristics of health programs in different contexts; iii) list effects, difficulties
and constraints related to the process of implementation of health programs; iv) acquisition of knowledge on the
steps of the development of health promotion programs, research methodologies in Health Psychology and
Occupational Health; v) critical interpretation of scientific articles from peer-reviewed journals; vi) planning,
development and scientific writing of a program for health promoting; vii) demonstration of the capacity of
critical reflection on issues and specific problems in research on the area,through critical interpretation of
scientific articles from peer-reviewed journals.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Fundamentos dos programas de promoção de bem estar, saúde e qualidade de vida
1.1. O que são programas de promoção de saúde?
2. Programas de promoção de saúde desenhados para eliminar disparidades de saúde
3. Teoria nos programas de promoção de saúde
4. Planeamento de programas de promoção de bem estar, saúde e qualidade de vida
4.1. Avaliação das necessidades dos participantes dos programas
4.1.1. Definição de avaliação de necessidades
4.1.2. Condução de avaliação de necessidades de saúde
4.1.3. Promoção de avaliação de necessidades
4.1.4. Reportar e partilha de resultados
5. Tomada de decisões para criar e suportar um programa
6. Implementação de programas de promoção de bem estar, saúde e qualidade de vida
7. Comunicar informação de saúde efectivamente
8. Avaliação e melhoramento de programa de promoção de saúde
9. Programas de promoção de bem estar, saúde e qualidade de vida em diferentes contextos

3.3.5. Syllabus:
1 Fundamentals of promoting wellness, health and quality of life programs
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1.1. What are health promotion programs?
2. Health promotion programs designed to eliminate health disparities
3 Theory in health promotion programs
4 Planning of programs to promote wellness, health and quality of life
4.1. Assessment of the needs of program participants
4.1.1 . Definition of assessment of needs
4.1.2 . Conducting health needs assessment
4.1.3 . Promotion of assessment of needs
4.1.4 . Reporting and sharing results
5 Decision making to create and support a program
6 Implementation of programs to promote wellness, health and quality of life
7 Health information effectively reported
8 Assessment and improvement of health promotion program
9 Programs to promote wellness, health and quality of life in different contexts

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:

Os conteúdos programáticos definidos abordam as questões teóricas e metodológicas mais relevantes para o
desenvolvimento de programas de promoção de bem estar, saúde e qualidade de vida em Psicologia da Saúde
e Saúde Ocupacional, em diferentes contextos, incluindo a elaboração de programas de promoção de saúde,
desde a selecção do tema à constituição do protocolo, a partir das principais metodologias que reflectem o
estado da arte neste campo especifico de Intervenção na área da Saúde.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The defined syllabus address the most relevant theoretical and methodological issues for developing promotion
of wellness, health and quality of life in Health Psychology and Occupational Health programs in different
contexts, including the development of health promotion programs, from the selection of the theme to the
constitution of the protocol, on the basis of the main methodologies that reflect the state of the art in this specific
field of intervention in healthcare .

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas, baseadas na resolução de problemas, na análise crítica e reflexiva de artigos científicos
e de questões e aulas práticas sobre problemas específicos no domínio dos programas de promoção de saúde.
Tutoria. Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle. 
Avaliação contínua: Entrega e apresentação de uma proposta de um programa de promoção de saúde
desenvolvido individualmente (programa de promoção de saúde, contendo: pré-planeamento, diagnóstico
situacional, definição do grupo-alvo, objectivos e metas, definição de estratégias, acções e recursos, definição
de indicadores, revisão do modelo de intervenção e referências, formatado de acordo com as normas da APA
para a redação de manuscritos com o formato de artigo científico) (65%); desenvolvimento de atividades
individuais relacionadas com a elaboração de projectos de investigação (25%); assiduidade e participação nas
aulas (definidas através de critérios objectivos) (10%).

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical and practical lessons based on problem solving, critical and reflective analysis of scientific articles,
and lectures on issues and practices in the specific field of health promotion programs' problems. Mentoring.
Internet-based learning ( E-Based Learning) through Moodle .
Continuous assessment: Delivery and presentation of an individual proposal for a program of health promotion
(health promotion program, comprising: pre-planning, situational analysis, definition of the target group,
objectives and goals, defining strategies, actions and resources, indicators, review of intervention model and
references, formatted template according to APA standards for writing manuscripts with the format of a
scientific paper) (65%); development of individual activities related to the development of research projects
(25%); attendance and participation in class (defined by objective criteria) (10%) .

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

A metodologia de ensino engloba uma componente teórica e expositiva equilibrada com uma componente
prática. A componente teórica consiste na exposição e explicação dos conteúdos programáticos, enquanto a
componente prática tem como objectivo consolidar, aprofundar, complementar e aplicar os conhecimentos
teóricos a exemplos reais através da realização de diferentes actividades. 
As metodologias de ensino-aprendizagem expositivas servirão de suporte aos fundamentos teóricos para os
programas de promoção de saúde. As actividades teórico-práticas e as tutorias visam a aplicação dos
conteúdos teóricos abordados na unidade curricular à prática de questões específicas em desenvolvimento,
implementação e avaliação de programas de promoção de saúde em Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional
e valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas e orais) e a organização e gestão
do trabalho em equipa. A aquisição das competências relacionadas com os objetivos a atingir realiza-se
através de um processo continuado, com base em critérios objetivamente quantificados (relacionados com a
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demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia,
a participação nas aulas, e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e
com apresentação oral, e através da elaboração de atividades práticas).

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methodology includes a theoretical and expository component, balanced with a practical
component. The theoretical component consists of the exposition and explanation of the syllabus, while the
practical component aims to consolidate, strengthen, complement and apply theoretical knowledge to real
examples, by performing different activities.
The methodologies of expository teaching and learning will support the theoretical foundations for the programs
of health promotion. The theoretical and practical activities and tutorials are designed to apply the theoretical
content covered in the curricular unit to the practice of specific issues in the development, implementation and
evaluation of health promotion programs in Health Psychology and Occupational Health and value the
development of communication skills (written and oral) and the organization and management of teamwork. The
acquisition of skills related to achieving the goals is realized through a continuous process, based on objectively
quantified criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and
autonomy, class participation, and with self-assessment ) and quantitative (individual and group work, written
and oral presentation, and through the development of practical activities).

3.3.9. Bibliografia principal:
APA (2004). Handbook of clinical and health psychology. Washington: APA.
Bartholomew, L., Parcel, G., Kok, G., Gottlieb, N., & Fernández, M. (2011). Planning health promotion programs:
An intervention mapping approach (3rd. Ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
Gatchel, R., & Schultz, I. (2013). Handbook of occupational health and wellness. NY: Springer.
Glanz, K., Rimer, B., & Viswanath, K. (2008). Health behavior and health education: Theory, research and
practice (4th. Ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
Quick, J., & Tetrick, L. (2011). Handbook of occupational health psychology. Washington DC: APA..
McKenzie, J., Neiger, B., & Thackery, R. (2009). Planning, implementing and evaluating health promotion
programs: A primer (6th. Ed.). San Francisco: Pearson.
Teixeira, J. (2007). Psicologia da saúde: Contexto e áreas de intervenção. Lisboa: Climepsi.
WHO (2012). Health education: theoretical concepts, effective strategies and core competencies. Geneva: WHO.

Mapa IV - Programas de Intervenção em Psicologia Pediátrica / Intervention Programs in Pediatric Psychology

3.3.1. Unidade curricular:
Programas de Intervenção em Psicologia Pediátrica / Intervention Programs in Pediatric Psychology

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Filomena Lopes Capitão Bayle (30h)

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Emília Pinto Martins da Silva (22,5h)

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os estudantes adquiram competências que lhes permitam compreender as diferentes
problemáticas e os diferentes contextos que podem envolver o contacto das crianças com o sistema de saúde.
Pretende-se que conheçam as características centrais do processo de intervenção com jovens em contextos
de saúde, reconhecendo a especificidade dos aspectos comunicacionais com todos os elementos envolvidos
(família, escola, profissionais). Pretende-se que os estudantes compreendam o papel do Psicólogo no trabalho
com jovens em contexto de cuidados de saúde primários e secundários, aprofundando os conhecimentos
acerca dos modelos explicativos, objetivos, atividades e procedimentos terapêuticos no âmbito dos problemas
mais habituais em Psicologia Pediátrica. Pretende-se, ainda, que os Estudantes tomem contacto com
programas que constituem boas práticas e com os resultados dos estudos realizados com o objectivo de
analisar a sua eficácia.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that students acquire skills that enable them to understand the different problems and different
contexts that may involve children's contact with the health system. It is intended that they know the key
characteristics of the intervention process with young people in contexts of health, recognizing the specificity of
communication aspects with all the elements involved (family, school, professional). It is intended that students
understand the role of the psychologist in working with young people in the context of primary care and
secondary health, deepening the knowledge about the explanatory models, objectives, activities and therapeutic
procedures under the most common problems in Pediatric Psychology. It is intended also that the students take
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contact with programs that are best practices and with the results of studies carried out in order to analyze their
effectiveness.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à Psicologia Pediátrica
As experiências de crianças, pais, irmãos e família alargada
Gestão da dor e ansiedade relacionada com procedimentos médicos
Avaliação e gestão da dor crónica
Avaliação e gestão de factores relacionados com doenças crónicas
Diabetes
Asma
Doenças cardiovascular
Doenças neurológicas
Doenças oncológicas
Promoção da adesão aos tratamentos
Luto e cuidados paliativos pediátricos
Condições médicas e desenvolvimentais específicas
Prematuridade
Transplantes pediátricos
Défices cognitivos associados a doença orgânica)
Desenvolvimentos e tendências em Psicologia Pediátrica.
Questões éticas e legais
Estudo de casos práticos

3.3.5. Syllabus:
Introduction to Pediatric Psychology
The experiences of children, parents, siblings and extended family
Management of pain and anxiety associated with medical procedures
Assessment and management of chronic pain
Evaluation and management factors related to chronic diseases
Diabetes
Asthma
Cardiovascular diseases
Neurological diseases
Malignancies
Promoting adherence to treatment
Mourning and pediatric palliative care
Specific medical and developmental conditions
Prematurity
Pediatric transplants
Cognitive deficits associated with organic disease
Developments and Trends in Pediatric Psychology
Legal and ethical issues
Case studies

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:

Os conteúdos programáticos definidos abordam os temas mais relevantes em termos de contextos de
intervenção específicos no campo da Psicologia Pediátrica, em particular no âmbito dos cuidados de saúde
secundários, incluindo as experiências dos cuidadores e outros significativos, e a necessidade de intervir em
contextos específicos, que reflectem o estado da arte neste campo especifico.
Pretende-se que os estudantes identifiquem as características centrais do contacto dos jovens com o sistema
de saúde, incluindo as especificidades do processo de comunicação (jovens, a família e os profissionais de
saúde), que identifiquem o papel do Psicólogo nos contextos da Psicologia Pediátrica, que reconheçam a
importância da adaptação psicológica à doença e a outros aspectos da saúde em contexto hospitalar e tenham
em consideração a pertinência e limites das boas práticas psicológicas neste contexto.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The defined syllabus address the most relevant issues in terms of the context of specific intervention in the field
of Pediatric Psychology, in particular within the secondary health care, including the experiences of caregivers
and significant others, and the need to intervene in specific contexts, reflecting the state of the art in this
particular field.
It is intended that students identify: the core characteristics of youth contact with the health system, including
the specifics of the communication process (youth, family and health professionals); the role of the psychologist
in the contexts of Pediatric Psychology that recognize the importance of psychological adaptation to illness and
other aspects of health in the hospital context; the relevance and limits of good practice in psychological
context.
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3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas
na resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitoriza cáo e actividades de desenvolvimento pessoal e
profissional Aprendizagem baseada na Internet (E-Based Learning), através do Moodle. 
Avaliação contínua: Entrega e apresentação de uma reflexão crítica (40%) e de um projecto de programa de
intervenção (40%) no âmbito de um dos temas abordados na unidade curricular (ou de outros temas relevantes
para a mesma), formatado de acordo com as normas da Associação Americana de Psicologia para a redação
de manuscritos com o formato de artigo científico; desenvolvimento de atividades individuais e assiduidade e
participação nas aulas (definidas através de critérios objectivos) (20%).

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Teaching methods: Lectures, using the exposition method. Theoretical and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitorizing and activities for personal development and
professional learning based on Internet (E-Based Learning) , through Moodle .
Continuous assessment: Delivering and presenting a critical reflection (40%) and a draft intervention program
(40%) within one of the topics covered in the curriculcar unit (or other relevant topics), formatted according with
the standards of the American Psychological Association to draft manuscripts with the format of a scientific
paper; development of individual activities and attendance and participation in class (defined by objective
criteria) (20%).

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

A metodologia de ensino engloba uma componente teórica e expositiva equilibrada com uma componente
teórico-prática. A componente teórica consiste na exposição e explicação dos conteúdos programáticos,
enquanto a componente teórico-prática tem como objectivo consolidar, aprofundar, complementar e aplicar os
conhecimentos teóricos a exemplos reais através da realização de diferentes actividades.
As metodologias de ensino-aprendizagem são diversificadas e foram seleccionadas tendo em conta a sua
especificidade de modo a facilitar o alcançar dos objectivos de aprendizagem definidos. As aulas de cariz
expositivo são complementadas com aulas de demonstração de técnicas e metodologias de avaliação,
enfatizando-se sobretudo o treino de competências práticas. As actividades teórico-práticas visam a aplicação
dos conteúdos teóricos abordados na unidade curricular à prática de questões especificas que valorizam o
desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas e orais) e a organização e gestão do trabalho
em equipa. A aquisição das competências relacionadas com os objetivos a atingir realiza-se através de um
processo continuado, com base em critérios objetivamente quantificados (relacionados com a demonstração
crítica dos conhecimentos adquiridos, a capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação
nas aulas, e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com
apresentação oral, e através da elaboração de atividades práticas

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methodology includes a theoretical and expositive component, balanced with a theoretical and
practical component. The theoretical component consists of the exposition and explanation of the syllabus,
while the theoretical and practical component aims to consolidate, strengthen, complement and apply
theoretical knowledge to real examples by performing different activities.
The teaching-learning methodologies are diverse and have been selected taking into account their specificity to
facilitate achieving the learning objectives defined. Expository classes are complemented with classes of
demonstration of techniques and evaluation methodologies, emphasizing especially the training of practical
skills. The theoretical and practical activities are designed to apply the theoretical content covered in the
curricular unit in the practice of specific issues that value the development of communication skills (written and
oral) and the organization and management of teamwork. The acquisition of skills related to achieving the goals
is realized through a continuous process, based on objectively quantified criteria (related to the critical
demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy, class participation, and with self -
assessment) and quantitative (individual and group work, written and oral presentation, and through the
development of practical activities.

3.3.9. Bibliografia principal:
Barros, L. (2003).Psicologia pediátrica: Perspectiva desenvolvimentista. Lisboa: Climepsi.
Bayle, F. & Martinet, S. (2008).Perturbações da Parentalidade. Lisboa: Climepsi Editores
Christie, D., & Martin, C. (2012).Psychosocial Aspects of Diabetes: Children, Adolescents and Their Families.
Radcliffe Publishing.
Davis, A. (2010).Handbook of Pediatric Neuropsychology. Springer Publishing.
Drotar, D. (2014).Promoting Adherence to Medical Treatment in Chronic Childhood Illness: Concepts, Methods,
and Interventions. London: Psychology Press.
Edwards, M. (2010).Promoting Psychological Well-Being in Children With Acute and Chronic Illness. Jessica
Kingsley Pub.
Law, M. (2014).Family-Centred Assessment and Intervention in Pediatric Rehabilitation London: Routledge.
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Rende, (2104).Psychosocial Interventions for Genetically Influenced Problems in Childhood and Adolescence.
London: John Wiley & Sons.
Roberts, M. C., & Steele, R. G. (2010).Handbook of Pediatric Psychology London: Guilford Press.

Mapa IV - Intervenções em Contextos Específicos de Saúde / Interventions in Specific Health Contexts

3.3.1. Unidade curricular:
Intervenções em Contextos Específicos de Saúde / Interventions in Specific Health Contexts

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Marina Alexandra Diogo Carvalho (52,5)

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer informação que propicie a aquisição de competências sobre intervenções em contextos específicos
no âmbito da Psicologia da Saúde e uma sólida formação científica de base que permita aos Estudantes vir a
aprofundar conhecimentos nestes mesmos contextos. 
Pretende-se que os estudantes adquiram competências que lhes permitam compreender diferentes contextos
de intervenção e reconhecer as suas especificidades, nomeadamente no que respeita à diversidade de
contextos, população-alvo e condições clínicas e, em consequência, ao tipo de actividades que podem ser
desenvolvidas nesses contextos. Pretende-se também que os estudantes adquiram competências de reflexão
crítica acerca das potencialidades e limites da intervenção psicológica em contextos de saúde.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide information that enables skills' training on interventions in specific contexts within Health Psychology
and a solid scientific basis, which enables students to come to deepen their knowledge in these same contexts.
It is intended that students acquire skills that enable them to understand different contexts of intervention and
recognize its specificities, particularly with regard to the diversity of contexts, target population and clinical
conditions and, consequently, the type of activities that can be developed within these contexts. 
It is also intended that students acquire skills of critical reflection about the potential and limits of psychological
intervention in health contexts.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Especificidades dos contextos de intervenção em Psicologia da Saúde
Intervenções psicoeducativas
Os cuidadores
Intervenções dirigidas a cuidadores
Intervenções dirigidas à motivação para a mudança
As crises e situações de emergência:
Comunicação de más notícias
Intervenção na crise
Intervenções nos cuidados paliativos.
Intervenções dirigidas a pessoas em fim de vida.
Implicações da avaliação das intervenções para o desenvolvimento de políticas de saúde
Questões éticas
Estudo de casos práticos.

3.3.5. Syllabus:
Specificities of intervention contexts in Health Psychology
Psychoeducational interventions
Caregivers
Interventions for caregivers
Interventions aimed at motivating change
Crises and emergencies :
Communication of bad news
Crisis intervention
Interventions in palliative care
Interventions for people at end of life
Implications of evaluation of interventions for the development of health policies
Ethical issues
Case studies
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3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:

O programa aborda inicialmente um conjunto de contextos específicos de intervenção em Psicologia da Saúde.
Os conteúdos programáticos definidos abordam os temas mais relevantes neste contexto, em particular no
âmbito dos cuidados de saúde secundários, incluindo as intervenções com cuidadores, necessidade de gerir a
comunicação de más notícias, e de intervir em contextos de fim de vida, que reflectem o estado da arte neste
campo especifico, numa perspetiva de interdisciplinaridade.
Esta unidade curricular permite, ainda, compreender o papel do Psicólogo em contextos de saúde no
desenvolvimento de politicas de saúde, através da avaliação de eficácia das intervenções implementadas.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The program initially covers a set of specific contexts of intervention in Psychology of Health. Defined syllabus
address the most important issues in this context, particularly within the secondary health care, including
interventions with caregivers, need to manage communication of bad news, and to intervene in the context of
end of life, reflecting the state of the art in this particular field, in an interdisciplinarity perspective.
This course also allows the understanding of the role of the psychologist in the context of health policy
development, through the evaluation of the effectiveness of interventions implemented.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas
na resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e
profissionaL Aprendizagem baseada na Internet (E-Based Learning), através do Moodle. 
Avaliação contínua: Entrega e apresentação de uma reflexão crítica (40%) e de um projecto de programa de
intervenção (40%) no âmbito de um dos temas abordados na unidade curricular (ou de outros temas relevantes
para a mesma), formatado de acordo com as normas da Associação Americana de Psicologia para a redação
de manuscritos com o formato de artigo científico); desenvolvimento de atividades individuais e assiduidade e
participação nas aulas (definidas através de critérios objectivos) (20%).

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Teaching methods: Lectures, using the expositive method. Theoretical and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitorings and activities for personal and professional
development. Learning based on Internet (E-Based Learning), through Moodle.
Continuous assessment: Delivery and presentation of a critical reflection (40%) and a draft intervention
program (40%) within one of the topics covered in the curricular unit (or other relevant topics), formatted
according to the standards of the American Psychological Association to draft manuscripts / scientific papers);
development of individual activities and attendance and participation in classes (defined by objective criteria)
(20%).

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

A metodologia de ensino engloba uma componente teórica e expositiva equilibrada com uma componente
teórico-prática. A componente teórica consiste na exposição e explicação dos conteúdos programáticos,
enquanto a componente teórico-prática tem como objectivo consolidar, aprofundar, complementar e aplicar os
conhecimentos teóricos a exemplos reais através da realização de diferentes actividades.
As metodologias de ensino-aprendizagem são diversificadas e foram seleccionadas tendo em conta a sua
especificidade de modo a facilitar o alcançar dos objectivos de aprendizagem definidos. As aulas de cariz
expositivo são complementadas com aulas de demonstração de técnicas e metodologias de avaliação,
enfatizando-se sobretudo o treino de competências práticas. As actividades teórico-práticas visam a aplicação
dos conteúdos teóricos abordados na unidade curricular à prática de questões especificas que valorizam o
desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas e orais) e a organização e gestão do trabalho
em equipa. A aquisição das competências relacionadas com os objetivos a atingir realiza-se através de um
processo continuado, com base em critérios objetivamente quantificados (relacionados com a demonstração
crítica dos conhecimentos adquiridos, a capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação
nas aulas, e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com
apresentação oral, e através da elaboração de atividades práticas).

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methodology includes a theoretical component, balanced with a practical component. The
theoretical component consists of the exposition and explanation of the contents of the syllabus, while the
theoretical and practical component aims to consolidate, strengthen, complement and apply theoretical
knowledge to real examples by performing different activities.
The teaching- learning methodologies are diversified and have been selected taking into account their
specificity to facilitate achieving the learning objectives defined. Expository classes are complemented with
classes demonstrating techniques and methodologies of assessment, emphasizing especially the training of
practical skills. The theoretical and practical activities are designed to apply the theoretical content covered in
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the curricular unit to the practice of specific issues that value the development of communication skills (written
and oral) and the organization and management of teamwork. The acquisition of skills related to achieving the
goals is implemented through a continuous process, based on objectively quantified criteria (related to the
critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy, class participation, and
with self-assessment) and quantitative (individual and group work, written and oral presentation, and through the
development of practical activities).

3.3.9. Bibliografia principal:
Barbosa, A., & Galriça-Neto, I. (2010). Manual de cuidados paliativos. Lisboa: Faculdade de Medicina.
Carvalho, M. (2011) (Coord.). Estudos sobre Intervenção Psicológica em Situações de Emergência, Crise e
Catástrofe. Portimão: Edições ISMAT. 
Walsh, J. (2010). Psychoeducation in Mental Health. London: Lyceum Books Inc..
Breitbart, W., & Poppito, S. R. (2014). Meaning-Centered Group Psychotherapy for Patients with Advanced
Cancer: A Treatment Manual. OUP USA.
Breitbart, W., & Poppito, S. R. (2014). Individual Meaning-Centered Psychotherapy for Patients with Advanced
Cancer: A Treatment Manual OUP USA.

Mapa IV - Análise Quantitativa de Dados em Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional/Quantitative Data Analysis.

3.3.1. Unidade curricular:
Análise Quantitativa de Dados em Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional/Quantitative Data Analysis.

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Pedro Joel Mendes Rosa (52,5)

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos estudantes conhecimentos que os conduzam, através de um processo de Aprendizagem
orientado em casos práticos, a aplicar procedimentos estatísticos multivariados, a sua maioria baseada no
modelo linear clássico, geralmente utilizados em investigação em Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional. 
Pretende-se igualmente, através de uma vertente mais prática, que os estudantes apliquem, analiticamente, os
procedimentos com o apoio de um software estatístico (IBM-SPSS ).
Fornecer competências para a seleção dos procedimentos estatísticos adequados aos casos expostos, bem
como a sua interpretação e descrição substantiva e gráfica dos resultados segundo as normas atuais da APA.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide students with skills that will lead them through a process of guided learning in practical cases, applying
multivariate statistical procedures, mostly based on classic linear model, often used in research in Health
Psychology and Occupational Health. 
It is intended, through a more practical side, that students apply procedures analytically, with the assistance of a
statistc software (IBM-SPSS).
Provide skills for the selection of suitable statistical procedures to cases exposed, as well as their interpretation
and substantive description, and also graphical results, according to current APA standards.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
A Modelação estatística.
Análise de regressão Linear Múltipla (OLS)
Inferência em modelos de Regressão
Moderação vs Mediação
Análise de artigos com moderação e mediação 
Modelação de moderação via Regressão Linear
Modelação de mediação via Regressão Linear com base nos pressupostos de Baron e Kenny (passos causais
e teste de Sobel) 
Mediação parcial e total 
Regressão Logística 
Análise de Covariância
Anova de Medidas Repetidas
Análise de Sobrevivência
Aplicação com recurso ao IBM-SPSS
Representação gráfica, em quadros e escrita de resultados de acordo com as normas da APA
Apresentação de resultados em relatório/artigo
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3.3.5. Syllabus:
Statistical Modeling .
Multiple linear regression analysis (OLS)
Inference in Regression Models
Moderation vs. Mediation
Analysis of articles in moderation and mediation
Modeling moderation via Linear Regression
Modeling mediation via linear regression, based on the assumptions of Baron and Kenny (causal steps and
Sobel test)
Partial and full mediation
Logistic Regression
Analysis of Covariance
ANOVA for repeated measures
Survival Analysis
Application using the IBM-SPSS
Graphical representation on boards and writing results according to APA standards
Presentation of results in report / article

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:

Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que o programa
foi concebido para abordar os procedimentos estatísticos de aplicação recorrente na área da Psicologia da
Saúde e Saúde Ocupacional, com uma sustentação teórica inicial, permitindo a assimilação de conceitos
fundamentais para a modelação de dados estatísticos quantitativos, com recurso ao software de análise
estatística IBM-SPSS. 
Os temas e casos reais foram selecionados por forma a demonstrar como a metodologia quantitativa de
análise de dados, nomeadamente os procedimentos multivariados, pode ser aplicada em investigação em
Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional. Ao longo da exposição dos conteúdos serão feitas alusões às
principais questões e desafios levantados por psicólogos e investigadores na análise de dados quantitativos na
área das Ciências da Saúde.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents are consistent with the objectives of the course since the program was designed to address the
recurring statistical procedures applied in the area of Health Psychology and Occupational Health, with an initial
theoretical framework, allowing the assimilation of fundamental concepts for modeling of quantitative statistical
data using the IBM-SPSS statistical analysis software. 
The themes and actual cases were selected to demonstrate how the quantitative methodology of data analysis,
including multivariate procedures, can be applied to research in Health Psychology and Occupational Health.
Throughout the exposition of contents allusions will be made to the main issues and challenges raised by
psychologists and researchers in the analysis of quantitative data in the area of Health Sciences .

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com recurso ao método expositivo e demonstrativo.
Aulas em contexto laboratorial, com vista no IBM SPSS, a partir da exploração de bases de dados.
Tutorias e auto-monitorização.
Aprendizagem baseada na Internet (E-Based learning), através do Moodle.
A avaliação contínua nesta unidade curricular compõe-se de:
1) um teste escrito (50%)
2) realização de um trabalho empírico em grupo, formatado de acordo com as normas da APA para artigo
científico, que inclua a operacionalização de um projeto de investigação básica, com análise de dados, e
representação gráfica, em quadros e escrita dos resultados obtidos (40%)
3) assiduidade e participação nas atividades realizadas durante as aulas laboratoriais (10%)
A não satisfação destes requisitos remete o estudante para exame final (100%).

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Internet -based learning (E-Based Learning) through Moodle.
Continuous assessment in this course consists of:
1) a written test (50%)
2) conduct of an empirical group work, formatted according to APA standards for scientific papers, which
includes the operation of a basic research project, with data analysis, and graphical representation on boards
and writing of the results (40%)
3) attendance and participation in activities during laboratory classes (10%)
The failure to meet these requirements refer the student for the final examination (100%) .

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
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curricular:
As metodologias de ensino-aprendizagem valorizam o desenvolvimento de competências reflexivas (escritas e
orais); bem como a análise e gestão do trabalho individual e em equipa, através de metodologias ativas
baseadas na prática. Já as metodologias expositivas têm o intuito de facilitar o fornecimento de informação
relativa aos fundamentos teóricos dos conteúdos abordados, fundamentais para uma boa praxis. A aquisição
das competências relacionadas com os objetivos a atingir realiza-se através de um processo continuado, com
base em critérios relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, com o
desenvolvimento de atividades práticas, a realização de um teste (com uma componente teórica e prática), de
um trabalho empírico e da auto-avaliação.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching-learning methodologies value the development of reflective skills (written and oral); as well as the
analysis and management of individual and team work, through active methodologies based on practice. The
exposition methodologies are intended to facilitate the providing of information related to the theoritical
foundations of covered contents, essential for a good praxis. The acquisition of skills related to achieving the
goals is implemented through a continuous process, based on related critical demonstration of the knowledge
acquired, with the development of practical activities, the conducting of a test (with theoretical and practical
contets), empirical work, and self -assessment .

3.3.9. Bibliografia principal:
APA (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington: APA.
Coolican, H. (2009). Research methods and statistics in psychology. London: Hooder Education.
Field, D. C. (2013): Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (4th ed.). London: Sage.
Grimm, L., & Yarnold, P. (2009). Reading and understanding multivariate statistics.USA: American Psychological
Association.
Hair, J., Tatham, R. & Anderson, R. (2009). Multivariate data analysis. London:Prentice-Hall.
Maroco, J. (2012). Análise estatística com o SPSS Statistics (5ª edição). Pêro Pinheiro: Report Number.
Tabachnick, B. & Fidell, L (2013). Using Multivariate Statistics (6th ed.). Boston : Pearson Education

Mapa IV - Estágio / Internship

3.3.1. Unidade curricular:
Estágio / Internship

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Paulo Soares Pereira (90h)

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Manuel de Almeida Brites (90h); Maria do Rosário Dias (90h); Marina Alexandra Diogo Carvalho (90h);
Pedro Miguel Margalhos Rodrigues (90h).

(Ao longo da unidade curricular, está prevista a realização de Seminários breves, a serem realizados por
profissionais especialistas que serão convidados a partilhar a sua experiência em campos específicos,
relacionados com as áreas de Estágio que os Estudantes vão desenvolver. // During the curricular unit, short
workshops will be organized by invited professional experts, who will share their expertise in specific fields,
related with the areas of Internship that students are develloping.)

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Para que sejam alcançados os primordiais objectivos do Estágio, o mestrando/a-estagiário/a deverá, nos
contextos de Saúde: 
a) Tomar contacto com instituições, serviços e psicólogos/as ligados à área da saúde e/ou da Saúde
Ocupacional; 
b) Ser confrontado/a com as problemáticas para a avaliação e intervenção psicológica; 
c) Adquirir e desenvolver conhecimentos/aptidões de investigação em psicologia; 
d) Adquirir e desenvolver conhecimentos/competências com vista à sua formação pessoal e à sua prática
profissional;
e) Desenvolver hábitos de análise científicos dos problemas e dos casos quotidianos na prática de consulta
psicológica; 
f) Colaborar nos programas de intervenção em curso na instituição ou serviço e/ou na comunidade, procurando
soluções eficazes para o efeito.
g) Realizar um relatório de estágio onde constem as actividades desenvolvidas.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
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For the primary goals of the Internship to be achieved, the Master's candidate should in Health contexts:
a) Make contact with institutions, services and psychologists linked to Health and / or Occupational Health
areas;
b ) Be faced / confronted with psychological assessment and intervention problematics;
c ) Acquire and develop knowledge / skills in psychology research;
d ) Acquire and develop knowledge / skills having in mind personal training and professional practice;
e) Develop habits of scientific analysis of the problems and cases in everyday practice of psychological
counseling;
f ) Collaborate in intervention programs under way in the institution or service and / or community, seeking
effective solutions for this purpose .
g ) Perform an internship report containing relevant activities.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos específicos do estágio dependem do contexto de escolhido e da instituição onde o mesmo
decorrerá.
Constituem conteúdos transversais desta unidade curricular:
Organizações e Sistemas de Saúde: observação, análise e estudo de casos
O papel do Psicólogo em contextos de saúde: funções, trabalho interdisciplinar e limites.
Avaliação Psicológica em contextos de saúde: objectivos, destinatários, contextos, procedimentos.
Comunicação de informação em contextos de saúde: objectivos e procedimentos.
Desenvolvimento e implementação de programas de promoção/prevenção/intervenção baseados em
evidências: objectivos, modelos teóricos, racional da intervenção, estruturação, procedimentos. Avaliação da
sua eficiência/eficácia.
Análise de questões éticas.
Apresentação e discussão de casos práticos.

3.3.5. Syllabus:
The specific content of the internship depends on the context chosen and the institution where it will be
conducted.
The main contents of the curricular unit will be:
Organizations and Health Systems: observation, analysis and case studies
The role of the psychologist in health contexts: functions, interdisciplinary work, and limits.
Psychological assessment in health settings: goals, recipients, settings, procedures.
Communication of information in the health contexts: objectives and procedures.
Development and implementation of promotion / prevention / intervention programs based on evidences:
objectives , theoretical models, rational of intervention, structuring, procedures. Assessing its efficiency /
effectiveness .
Analysis of ethical issues.
Presentation and discussion of case studies.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:

O estágio decorre em contextos de saúde, permitindo o desenvolvimento de um modelo de aprendizagem
baseado na experiência direta. De forma a facilitar a integração dos estudantes nas instituições de acolhimento
e a sua capacidade reflexiva sobre o seu papel e funções, os conteúdos iniciais desta unidade curricular têm
em conta / envolvem a apresentação das normas de estágio e a identificação dos aspectos éticos e
deontológicos de base ao trabalho do Psicólogo nestes contextos, dos diferentes conteúdos funcionais dos
diferentes elementos envolvidos nas equipas interdisciplinares e das competências necessárias ao trabalho
em equipa. O projecto de estágio será elaborado com o objectivo de facilitar a aquisição de competências de
observação e reconhecimento dos aspectos específicos dos contextos de saúde, em articulação com o
Orientador na Instituição de Acolhimento e o Supervisor no ISMAT. Ao longo de todo o ano lectivo, serão
apresentados e discutidas as actividades de estágio, incluindo casos práticos, o que é essencial para o
desenvolvimento de competências várias que incluem a identificação de modelos conceptuais, formulação de
casos, metodologias e medidas de avaliação e a articulação entre a formulação do caso e a proposta de plano
de intervenção. Ao longo de todo o Seminário, decorrerão diversas Conferências, proferidas por especialistas
convidados nas áreas específicas de Estágio dos Estudantes, com o objectivo de articular conteúdos teóricos e
práticos, partilhar experiências, e reflectir criticamente sobre resultados de investigações nesses mesmos
contextos.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The internship takes place in health contexts, allowing the development of a learning model based on direct
experience. In order to facilitate the integration of students in the host institutions and their capacity for
reflection on their role and functions, the initial contents of this curricular unit have in mind / involve the
presentation of internship norms and the identification of basical ethical and deontological aspects of the
Psychologist's work in these contexts, the different functional content of the different elements involved in
interdisciplinary teams and the skills needed to work as a team. The internship project will be developed in order
to facilitate the acquisition of skills of observation and recognition of specific aspects of health settings, in
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conjunction with the Supervisor at the Host Institution and the Supervisor at ISMAT. Throughout the school year,
will be presented and discussed the activities of probation, including case studies, which is essential for the
development of various skills that include the identification of conceptual models, case formulation ,
methodologies and assessment measures, and link between the formulation of the case and the proposed
treatment plan. Throughout the seminar, various conferences will take place, uttered by guests in specific areas
Internship Students , with the aim of articulating the theoretical and practical knowledge , share experiences ,
and to reflect critically on research findings in these same contexts specialists .

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas, baseadas na apresentação e discussão de actividades e casos práticos, bem como
apresentações de alunos no sentido de estimular a troca crítica de ideias sobre temas preparados. Tutoria e
Auto-monitorização. Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle. 
A avaliação nesta unidade curricular é composta pela elaboração, apresentação e discussão de um relatório de
estágio (100%).

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical and practical lessons, based on presentation and discussion of activities and case studies, as well
as performances by students in order to stimulate the exchange of ideas on critical topics prepared. Self-
monitoring and mentoring. Internet-based learning (E-Based Learning) through Moodle.
The assessment in this course consists of the preparation, presentation and discussion of an internship report
(100%).

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

As metodologias de ensino-aprendizagem privilegiam a descoberta individual com supervisão, a aprendizagem
em grupo e o método exploratório. A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir
realiza-se através de um processo continuado, com base em critérios qualitativos (relacionados com a
demonstração critica dos conhecimentos adquiridos, a capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia,
a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos
(apresentações orais, discussão de casos, etc.). Os estudantes, ao participarem num ambiente de seminário,
com apresentações de temas e realização de debates críticos entre pares, exercitam e desenvolvem
capacidades de procura e definição do seu projecto pessoal.
A exposição de conteúdos teóricos e do estado da arte sobre os temas abordados tem como objectivo principal
a consolidação dos conhecimentos adquiridos pelos Estudantes no 1º ano do curso de especialização e visa o
desenvolvimento da prática nos contextos de saúde e a reflexão acerca dos limites dessa mesma prática.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching-learning methodologies emphasize the individual discovery with supervision, group learning and
exploratory methods. The acquisition of skills related to the objectives pursued is achieved through a
continuous process, based on qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge,
initiative, responsibility and autonomy, class participation, development of parallel activities and self-
assessment) and quantitative (oral presentations, case discussions, etc.). Students, by participating in a
workshop environment with presentations of topics and conducting critical discussions among peers, exercise
and develop skills in searching and defining their personal project.
Exposure of theoretical contents and state of the art on the topics covered has as its main objective the
consolidation of knowledge acquired by students in the 1st year of specialization, and aims at the development
of practice in health settings and reflections about the limits of that same practice.

3.3.9. Bibliografia principal:
Baum, A., Revenson, T. A., & Singer, J. (2010). Handbook of Health Psychology. London: Psychology Press.
Boyd, G. E. (2014). A Student's Guide to Clinical Supervision: You Are Not Alone. The Taos Institute Publications.
Camic, P. M., & Knight, S. J. (2004). Clinical Handbook of Health Psychology: A Practical Guide to Effective
Interventions. Hogrefe & Huber.
Hunter, C., Hunter, C., & Kessler, R. (2014). Handbook of Clinical Psychology in Medical Settings: Evidence-
Based Assessment and Intervention. London: Springer.
Larkin, K. T., & Klonoff, E. A. (2014). Specialty Competencies in Clinical Health Psychology (Specialty
Competencies in Professional Psychology).OUP USA.
Leka, S., & Houdmont, J. (2010). Occupational Health Psychology. London: Wiley-Blackwell.
Mostofsky, D. I. (2014). The Handbook of Behavioral Medicine (Blackwell Handbooks of Behavioral
Neuroscience). London: John Wiley & Sons.
Wilcock, A. A., & hocking, C. (2014). An Occupational Perspective of Health. SLACK Incorporated.

Mapa IV - Dissertação / Dissertation
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3.3.1. Unidade curricular:
Dissertação / Dissertation

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Marina Alexandra Diogo Carvalho (90h)

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Paulo Soares Pereira (90h); Hugo João Fernandes Amaro (90h); Pedro Joel Mendes Rosa (90h); Pedro
Miguel Margalhos Rodrigues (90h).

(A unidade curricular funciona através de grupos de supervisão, compostos, no máximo, por 5 a 6 estudantes,
que serão orientados individualmente. // The curricular unit functions through supervsion groups, with a
maximum of 5 or 6 students, who will be tutored individually.)

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos estudantes orientação para o processo de investigação, desde da procura e formulação das
questões de investigação nas áreas da Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional, desde a escolha do tema,
questões de investigação, seleção de um modelo teórico e formulação de objetivos e hipóteses de acordo com
o mesmo, operacionalização de medidas, recolha e arquivo de dados, até à análise e redação da investigação
proposta, a realizar no último Semestre do ciclo de estudos. No final da UC os estudantes deverão:
1. Reconhecer as áreas Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional que são, atualmente, objeto de maior
atenção e relevância social e científica.
2. Dispor de uma bibliografia abrangente de artigos científicos que lhes permitam obter um panorama alargado
na área das Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional
3. Identificar algumas questões de investigação que irão aprofundar e desenvolver no decorrer do percurso
letivo.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide students with guidance to the research process, from demand and formulation of research questions in
the areas of Health Psychology and Occupational Health, from the choice of topic, research questions, selection
of a theoretical model and formulation of objectives and hypotheses, according to the same operationalization of
measures, collection and storage of data, to the analysis and writing of the proposed research project, to be held
in the last semester of the study cycle. 
At the end of curricular unit students should :
1. Recognize the areas of Health Psychology and Occupational Health that are currently the subject of
increased attention and social and scientific relevance .
2. Have a comprehensive bibliography of scientific articles that allow them to get a broad overview in the area of
Health Psychology and Occupational Health
3 Identify some research questions that will be explored and developed throughout the academic route.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Seleção de uma área temática
Pesquisa e gestão bibliográfica através do software Mendeley
O estado de arte
Formulação dos objetivos e hipóteses
Proposta de investigação
Metodologias de seleção da amostra 
Cálculo da dimensão amostral com recurso ao G Power.
Seleção e operacionalização das medidas de avaliação
Procedimentos para recolha de dados
Arquivo e preparação de dados
Modelação estatística
Interpretação dos resultados
Redação da investigação com as regras da APA
Aspetos éticos na investigação

3.3.5. Syllabus:
Selecting a subject area
Research and bibliographic management through Mendeley software
State of the art
Formulation of objectives and hypotheses
Research proposal
Methods of sample selection
Calculation of the sample size using G Power .
Selection and implementation of measures for assessment
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Procedures for data collection
File and data preparation
Statistical modeling
Interpretation of results
Writing of research project using APA rules
Ethical aspects in research

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:

O programa foi concebido para orientar os estudantes para o processo da procura e formulação das questões
de investigação nas áreas de Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional, sendo que os conteúdos
programáticos propostos começam por definir as áreas de trabalho, fornecendo, de seguida, uma
apresentação das principais ferramentas de procura e a definição das diversas etapas que o estudante deverá
gradualmente prosseguir em prol do seu objetivo. Desta forma está assegurada a coerência com os objetivos
propostos. Ademais, uma vez que o trajeto individual de procura depende dos interesses e opções de cada
estudante, os conteúdos programáticos poderão sofrer adaptações no decorrer do semestre, podendo ser
enriquecidos com contribuições associadas a temas resultantes do trabalho de procura desenvolvido pelos
estudantes.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The program is designed to direct students to the process of searching and formulating research questions in
the areas of Health Psychology and Occupational Health, and the proposed syllabus begins by defining work
areas, providing then a presentation of the main tools of research and the definition of the various steps that the
student should gradually climb in view of proposed goal. Thus is ensured consistency with the proposed
objectives. Moreover, since the individual path of demand depends on each student's interests and options, the
syllabus may change sufffer adjustments during the semester and can be enriched with contributions
associated with issues arising research work developed by students .

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas, baseadas na exposição de conceitos, as definições e o enquadramento teórico, bem
como apresentações dos estudantes no sentido de estimular a troca crítica de ideias sobre temas preparados.
Tutoria e Auto-monitorização. Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle. 
A avaliação nesta unidade curricular é composta pela elaboração, apresentação e discussão de uma
investigação científica (100%).

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical and practical classes, based on discution of concepts, definitions and theoretical framework, as well
as presentations by students, in order to stimulate the exchange of ideas on critical topics prepared. Self-
monitoring and mentoring. Internet-based learning (E-Based Learning) through Moodle.
The assessment in this curricular unit consists of the preparation, presentation and discussion of scientific
research (100 %).

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

As metodologias de ensino-aprendizagem privilegiam a descoberta individual, a aprendizagem em grupo e o
método exploratório. A aquisição das competências relacionadas com os objetivos a atingir realiza-se através
de um processo continuado, com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração critica dos
conhecimentos adquiridos, a capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas,
o desenvolvimento de atividades paralelas e com a autoavaliação) e quantitativos (trabalhos individual e em
grupo; escritos e com apresentação oral, e através da elaboração da investigação). Os estudantes, ao
participarem num ambiente de seminário, com apresentações de temas e realização de debates críticos entre
pares, exercitam e desenvolvem as capacidades de procura e definição do seu projeto pessoal de
investigação.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching-learning methodologies emphasize the individual discovery, group learning and exploratory
method. The acquisition of skills related to goals to be attained is achieved through a continuous process, based
on qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and
autonomy, class participation, development of parallel activities, and self-assessment) and quantitative
(individual and group work, written and oral presentations, and through the development of research). Students,
participating in a workshop environment, with presentations of topics and conducting of critical discussions
among peers, exercise and develop the search capabilities, and also define their personal research project .

3.3.9. Bibliografia principal:
APA (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington: APA.
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Coutinho, C. (2013). Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e Humanas. Coimbra: Edições Almedina
Eco, Humberto (2007). Como se faz uma tese em Ciências Humanas (15ª Edição). Lisboa: Editorial Presença.
Field, D. C. (2013): Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (4th ed.). London: Sage.
Quivy, R. & Van Campenhoudt, L (2008). Manual de Investigação em Ciências Sociais. Lisboa: Gradiva
Publicações
Maroco, J. (2012). Análise estatística com o SPSS Statistics (5ª edição). Pêro Pinheiro: Report Number.
Martins,C. (2011). Manual de análise de dados quantitativos com recurso ao IBM SPSS. Braga: Psiquilibrios.
Morgan, G. A., et al. (2010). IBM SPSS for introductory statistics: Use and interpretation. NJ: Routledge.
Nicol, A. A. M., & Pexman, P. M. (2011). Displaying your findings: A practical guide for creating figures, posters,
and presentations (6th Ed).Washington: APA.

4. Descrição e fundamentação dos recursos docentes do ciclo de estudos

4.1 Descrição e fundamentação dos recursos docentes do ciclo de estudos

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa V - Ana Emília Pinto Martins da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Emília Pinto Martins da Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Cofac - Cooperativa De Formação E Animação Cultural, C.R.L.

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Carla Sofia Gomes Andrade

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carla Sofia Gomes Andrade

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Cofac - Cooperativa De Formação E Animação Cultural, C.R.L.

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/annexId/a87378d6-5c2a-dfab-879f-54184f8ce7d5
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Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Hugo João Fernandes Amaro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Hugo João Fernandes Amaro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Cofac - Cooperativa De Formação E Animação Cultural, C.R.L.

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - João Paulo Soares Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Paulo Soares Pereira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Cofac - Cooperativa De Formação E Animação Cultural, C.R.L.

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - José Manuel de Almeida Brites

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel de Almeida Brites

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Cofac - Cooperativa De Formação E Animação Cultural, C.R.L.

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/annexId/32fa85a9-a338-8745-4a49-5422b14bb768
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4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
50

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Maria Filomena Lopes Capitão Bayle

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Filomena Lopes Capitão Bayle

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Cofac - Cooperativa De Formação E Animação Cultural, C.R.L.

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Maria do Rosário F. Martins Dias

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria do Rosário F. Martins Dias

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Cofac - Cooperativa De Formação E Animação Cultural, C.R.L.

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
50

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Marina Alexandra Diogo Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marina Alexandra Diogo Carvalho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Cofac - Cooperativa De Formação E Animação Cultural, C.R.L.

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Nuno Filipe Rocha de Oliveira Marreiros

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Filipe Rocha de Oliveira Marreiros

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Cofac - Cooperativa De Formação E Animação Cultural, C.R.L.

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Pedro Joel Mendes Rosa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Joel Mendes Rosa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Cofac - Cooperativa De Formação E Animação Cultural, C.R.L.

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Pedro Miguel Margalhos Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Miguel Margalhos Rodrigues

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
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Cofac - Cooperativa De Formação E Animação Cultural, C.R.L.

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos

4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Teaching staff of the study programme

Nome / Name Grau /
Degree Área científica / Scientific Area Regime de tempo /

Employment link
Informação/
Information

Ana Emília Pinto Martins da
Silva Mestre Psicologia da Saúde 100 Ficha submetida

Carla Sofia Gomes Andrade Mestre Psicologia Clínica e da Saúde 100 Ficha submetida
Hugo João Fernandes Amaro Doutor Psicologia da Saúde 100 Ficha submetida
João Paulo Soares Pereira Doutor Psicologia 100 Ficha submetida
José Manuel de Almeida
Brites Doutor Neuropsicologia Clínica 50 Ficha submetida

Maria Filomena Lopes
Capitão Bayle Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Maria do Rosário F. Martins
Dias Doutor Psicologia Clínica 50 Ficha submetida

Marina Alexandra Diogo
Carvalho Doutor Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

Nuno Filipe Rocha de Oliveira
Marreiros Mestre Comportamentos de dependência e

seus tratamentos 100 Ficha submetida

Pedro Joel Mendes Rosa Doutor Psicologia Clínica e da Saúde 100 Ficha submetida
Pedro Miguel Margalhos
Rodrigues Doutor Psicologia Clínica e da Saúde 100 Ficha submetida

(11 Items)   1000  

<sem resposta>

4.2. Dados percentuais dos recursos docentes do ciclo de estudos

4.2.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

4.2.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers: 9 90

4.2.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

4.2.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD (FTE): 7 70
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4.2.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

4.2.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI
/
FTE

Percentagem*
/ Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos
(ETI) / Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE): 7 70

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais
do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional experience and competence, in
the main areas of the study programme (FTE):

0 0

4.2.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

4.2.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
anos / Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three years: 6 60

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching
staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE): 2 20

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente
actualização:

A avaliação das qualificações e competências dos docentes inclui: inquirição dos estudantes sobre o
desempenho pedagógico e científico dos docentes; análise de dados disponíveis em SI sobre performance dos
docentes (ex. rácios da avaliação); mecanismos de feedback por pares, envolvendo a consulta e avaliação de
docentes pelos seus pares; especificação de requisitos formais para contratação e progressão do docente na
carreira (incluindo verificação de competências pedagógicas, académicas e de investigação); análise e
verificação de sumários e registos de assiduidade; avaliação do currículo e trajecto académico do docente
pelos órgãos directivos e RH da instituição; verificação de taxas e perfis de utilização por parte do docente das
novas tecnologias de informação e da comunicação colocadas à disposição. A Coordenação do Curso faz,em
conjunto com os Coordenadores das ucs, semestralmente, a avaliação dos aspectos relevantes relacionados
com o funcionamento de cada uma das unidades curriculares e com o desempenho do pessoal docente, com
objectivos formativos, da qual é dada informação retroactiva aos docentes, com vista à melhoria 
da qualidade dos aspectos pedagógicos nas unidades curriculares em que leccionam e, em particular, com 
vista a facilitar uma melhor articulação entre unidades curriculares. Esta avaliação constitui um valioso 
elemento de ponderação do desempenho ao nível pedagógico, considerando a assiduidade do docente, a sua 
disponibilidade para acorrer às necessidades dos alunos e a qualidade geral da leccionação e materiais de 
suporte, para além da verificação via internet da qualidade das aulas sumariadas e das taxas de sucesso 
escolar. No plano científico é empreendido, com a periodicidade elevada, um encontro de coordenadores de 
área científica, de molde a que cada um apresente um relatório das actividades desenvolvidas e principais 
projectos a prosseguir. 
Esta iniciativa é complementada com iniciativas regulares de formação em metodologias de ensino e novas 
tecnologias.A par do desempenho pedagógico, é tida em consideração a actividade de investigação 
desenvolvida por cada docente e a respectiva produção científica para progressão na carreira, sendo criadas 
condições para o desenvolvimento da capacidade de investigação e publicação, bem como o envolvimento dos 
docentes em projectos de investigação, preferencialmente em parceria e financiados, com o objectivo de 
melhorar a qualificação pedagógica e científica do corpo docente. O ISMAT estimula os seus docentes a 
realizarem um esforço continuado de actualização curricular e valorização profissional, seja numa linha de 
progressão no grau académico, seja através da participação activa em acções de formação, conferências,
palestras, a nível nacional e internacional.,e em várias iniciativas de índole cultural que organiza regularmente.
Adicionalmente, quando um seu docente progride em grau académico, promove-o também em termos de
escalão na sua carreira profissional

4.3. Teaching staff performance evaluation procedures and measures for its permanent updating:
The assessment of skills and competencies of teachers include: questioning the students about the pedagogical
and scientific performance of their teachers; analysis of available data in IS on the performance of teachers (eg
ratios of assessment); peer feedback mechanism, involving consultation and evaluation of teachers by their
peers; formal requirements specification for recruitment and career progression (including verification of
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teaching, academic and research skills), analysis and verification of summaries and attendance records,
evaluation of curriculum and academic trajectory by the faculty boards and HR services of the institution;
verification of rates and user profiles by the teacher of new technologies of information and communication
available to them. In addition, the Course coordinator carries out also semiannually, with the units Coordinators,
the assessment of relevant aspects related to the ofunctioning of each of the units and the performance of
teaching staff, with training purposes, giving retroactive information to teachers in order to 
improve the quality of the pedagogical aspects in the courses they deliver and, in particular, to facilitate better
coordination between courses. This review constitutes a valuable element of weighting performance at a
pedagogical level, considering the attendance of teachers, their availability in order to attend to the needs of
students and the overall quality of teaching and support materials, in addition to internet checking of the quality
of lessons summarized and rates of success. On the scientific level is undertaken, with high frequency, a
meeting of coordinators of scientific area, in order to each submit a report of developed activities and major
projects to pursue. 
This initiative is complemented by regular initiatives of training in teaching methodologies and new technologies.
Alongside teaching performance the research activity developed by each teacher and its scientific output is
taken into consideration for career advancement, and conditions are created for the development of research
and publication capacity as well as the involvement of teachers in research projects, preferably in partnership
and funded, with the aim of improving the scientific and pedagogical qualification of the faculty. ISMAT
encourages its faculty to conduct a continuing effort to update curriculum and professional development, is a
line of progression in the academic degree, either through their active participation in training actions,
conferences, lectures, etc.., national and international, as well as in various cultural events that organizes
regularly. Additionally, when a teacher progresses in his academic degree, ISMAT also promotes him in terms of
ranking in professional career.

5. Descrição e fundamentação de outros recursos humanos e materiais
5.1. Pessoal não docente afecto ao ciclo de estudos:

O ISMAT dispõe de recursos humanos, ao nível administrativo, técnico e auxiliar, capazes de assegurar toda a
logística associada ao funcionamento de um ciclo de estudos como o
proposto. 
4 (quatro) funcionários, todos com dedicação exclusiva, são adstritos a este ciclo de estudos:
1 Administrativo; 1 Operador de Informática; 1 Técnico de Laboratório de Psicologia; 1 Auxiliar Educativo.

5.1. Non teaching staff allocated to the study programme:
ISMAT has the human resources, at the administrative, technical and auxiliary levels capable of ensuring all the
logistics associated to the functioning of the proposed program. 
4 (four) employee, all in full-time, are alocated to this study cicle: 1 Administrative; 1 Computer operator; 1
Téchnician for Psychology Laboratory; 1 Education Auxiliary.

5.2. Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios,
salas de computadores, etc.):

- 2 Salas de aulas devidamente equipads à disposição das 08 às 24 (dias úteis), e das 08 às 18 (sábados)
- Um conjunto de salas destinadas especificamente ao trabalho e investigação dos docentes deste CE, à
disposição das 08 às 21 (dias úteis) e das 08 às 13 (sábados)
- 1 Biblioteca (funciona em horário contínuo das 09 às 22, dias úteis, e das 09 às 13, sábados). 
- 1 Laboratório de Informática: com 16 PCs devidamente equipados.
- 1 Laboratório de Psicologia Experimental e 1 Laboratório de de Avaliação Psicológica, estruturas de suporte
às unidades curriculares e à investigação.
- 1 Sala para funcionamento do Serviço de Aconselhamento Psicológico para Estudantes. 
- 1 sala para funcionamento do Centro de Investigação em Psicologia (CIP). 
O ISMAT dispõe ainda de uma alargado número de salas de aula e de outros espaços de formação (auditórios,
oficinas, salas de reuniões), que podem sempre que necessário ser mobilizadas para o presente CE.

5.2. Facilities allocated to and/or used by the study programme (teaching spaces, libraries, laboratories, computer
rooms, etc.):

- 2 class rooms available to students from 08 to 24 on week days and from 08 to 18 on saturdays. 
- A group of class-rooms specifically allocated to work and research of the academic staff, open from 08.00 to
21.00 on week days and from 08.00 to 13.00 on saturdays. 
- 1 Library, open continuously from 09.00 to 22.00 on week days and from 09.00 to 13.00 on saturdays. 
- 1 Laboratory of Computers: 16 PCs. 
- 1 Laboratory of Experimental Psychology and 1 Laboratory of Psychological Assessment: two supporting
structures for the 
curricular unities and for research, in the second case with specific regulation pertinent for good practices in the
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adminstration of psychological tests. 
- 1 room for the Student Psychological Counselling Centre. 
- 1 room for the Psychology Research Centre (PRC). 
Ismat also has a larger number of classrooms and other learning spaces (auditoriums, offices, meeting rooms),
which can be mobilized whenever necessary for the CE present.

5.3. Indicação dos principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos
didácticos e científicos, materiais e TICs):

- Dispositivos audiovisuais (projector, quadro, leitor de vídeo/dvd, som) disponíveis em cada uma das salas; 
- Na área específica da Psicologia, como programa aquisitivo mínimo, para além das fontes bibliográficas já
existentes, foi concretizada a aquisição das bibliografias fundamentais referenciadas nos programas das
unidades curriculares.
- Bases de dados científicas disponibilizadas online (APA, Proquest) em sistema aberto a partir não só das
instalações escolares (e da Biblioteca Victor de Sá da ULHT), mas também a partir do exterior com uso de
password.
- Provas de avaliação psicológica, para além das provas já existentes, específicas desta área (e.g., MMPI, IB,
SWBQ, QLQ-C30, MOCA, PG-13), que têm, estado, por fases, a ser adquiridas/obtidas para suporte aos
conteúdos das unidades curriculares, à prática supervisada e à investigação.
- Aplicações informáticas (PASW + Amos, Infopath, SuperLab, E-Prime 2 e Google Forms) no Laboratório de
Psicologia Experimental e de Informática.

5.3. Indication of the main equipment and materials allocated to and/or used by the study programme (didactic and
scientific equipments, materials and ICTs):

- Multimedia (projector, board, CD/RW, sound) in evert class room. 
- In the specific area of Psychology, as as minumum, besides bibliography already available at the ISMAT 
Library, the acquisition of fundamental bibliography for all the syllabuses included in the studies' plan. 
- Scientifc databases on-line (APA, Proquest), in open access system, not only within the campus, but also from 
the outside, through password. 
- Psychological assessment tests: besides the tests already existent at ISMAT Library, specific tests from this
area (e.g., MMPI, IB, SWBQ, QLQ-C30, MOCA, PG-13) which are being acquired/obtained to support the
programmes of the relevant curricular unities, supervised practice and reesearch.
- Informatic applications (PASW + Amos, Infopath, SuperLab, E-Prime 2 and Google Forms) at Experimental
Psychology Lab and Informatic Lab.

6. Actividades de formação e investigação

Mapa VI - 6.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes
desenvolvem a sua actividade científica

6.1. Mapa VI Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua
actividade científica / Research Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop their
scientific activities

Centro de Investigação / Research Centre Classificação (FCT) /
Mark (FCT) IES / Institution Observações / Observations

Centro para a Malária e Doenças Tropicais,
Laboratório Associado Excelente Universidade de

Lisboa 1 Docente

Centro de Investigação e Intervenção Social Excelente ISCTE, IUL 3 Docentes

Centro de Investigação em Psicologia Não avaliado ISMAT 5 Docentes (+ 1 Docente em processo
de integração)

COPELABS Bom ULHT 1 Docente

Centro de Investigação em Psicologia Não avaliado Universidade de
Lisboa 1 Docente em processo de integração

Egas Moniz Centro Multidisciplinar de
Investigação em Psicologia Não disponível Egas Moniz -

ISSCS 1 Docente

Perguntas 6.2 e 6.3

6.2. Mapa resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, na área predominante do ciclo
de estudos, em revistas internacionais com revisão por pares, nos últimos cinco anos (referenciação em formato
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APA):
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a

6.3. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as actividades
científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos:

Actividades Científicas desenvolvidas: V Simpósios de Psicologia do ISMAT, desde 2010; IV Ciclo de
Conferências em Psicologia Clínica e da Saúde, desde 2011; I Jornadas de Psicologia do ISMAT em 2012 (as
próximas irão decorrer ainda este ano); I Congresso Internacional de Psicologia.
Programa de Formação Contínua: 20 cursos breves, pré e prós-graduados. 
Parcerias com várias Universidades (ex. U. Murcia, U. Complutense de Madrid e Roehampton) e várias
instituições públicas e privadas da região do Algarve (ver Protocolos). 
Articulação permanente com outros estabelecimentos de ensino do grupo Lusófona. 
Projectos a decorrer: Developmental pathways to emotional and behavioral disorders in childhood 
and adolescence (Resp. PhD Marina Carvalho) 
Candidatura ao Convénio FCT-CNRST de Marrocos na área dos Comportamentos de Saúde (estudo HBSC),
aguarda resultados.
Candidatura ao Programa de Investigação da Fundação Bial na área da Psicofisiologia, aguarda resultados.

6.3. List of the main projects and/or national and international partnerships, integrating the scientific, technological,
cultural and artistic activities developed in the area of the study programme:

Scientific activities: V Symposia of Psychology since 2010; IV Conferences Cicles in Clinical and Health
Psychology, since March 2011; I Workshop of Research in Psychology, in 2012 (the next workshop will take
place this year); I International Congress of Psychology. 
Programme of Continuous Formation: 20 short courses and post-graduations. 
Partnerships with several Universities and private and public regional partnerships (see cooperation protocols)
Continuous connection with the Lusófona group universities. 
Projects ongoing: «Developmental pathways to emotional and behavioral disorders in childhood and 
adolescence» (Resp. PhD Marina Carvalho)
Apliccation to FCT-CNRST of Marroc Convenium in Health Behaviours (HBSC study), wating for results.
Application to Bial Foundation Research Programme in Psychophysiology, waitng for results.

7. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artísticas, prestação de
serviços à comunidade e formação avançada
7.1. Descreva estas actividades e se a sua oferta corresponde às necessidades do mercado, à missão e aos
objetivos da instituição:

Com vista à aproximação dos estudantes da vida académica à prática profissional, são desenvolvidas
parcerias com outras instituições na comunidade para divulgação do trabalho realizado que permitem obter
uma ideia no terreno das diferentes áreas de prática na Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional. 
O Laboratório de Avaliação Psicológica apoia as ucs e a construção e adaptação de provas, em estreita ligação
com o Lab. Psic. Experimental e o Centro de Investigação em Psicologia. 
No Serviço de Aconselhamento Psicológico para Estudantes (SAPE, que integra a RESAPES): são
desenvolvidos e avaliada a eficácia de programas de intervenção e prevenção baseados nas Boas Práticas e,
em simultâneo, actividades de formação, supervisão e investigação, incluindo a realização de estágios da OPP. 
Estas actividades enquadram-se na missão e objectivos da instituição na medida em que as estruturas de base
à avaliação e investigação e a estrutura de apoio à comunidade suportam estes Ciclos de Estudos.

7.1. Describe these activities and if they correspond to the market needs and to the mission and objectives of the
institution:

With the aim of bringing the students from academic life to professional practice, partnerships with other 
institutions in the community are developed in order to allow the dissemination of their work enabling to obtain
an idea of the different areas in Health and Occupational Health Psychology field.
The Psych. Assessment Lab supports the different courses and the construction and adaptation of tests, in
close coordination with the Experimental Psych. Lab and the Center for Research in Psychology.
In the Psychological Couselling Service (SAPE, which integrates RESAPES) intervention and prevention 
programs based on best practices are developed and its efficacy assessed and, simultaneously, training,
supervision 
and research, including the completion of internships linked to OPP, are developed.
These activities fall under the mission and objectives of the institution because the structures for assessment
and research, and the structure directed to the community support the courses.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a
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8. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior
público)
8.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclos de estudos similares com base nos dados do
Ministério da Economia:

Face às necessidades actuais de especialização no campo da Psicologia, e tendo em consideração que, ao
longo dos anos, a área da Psicologia da Saúde tem sido, independentemente do estabelecimento de ensino
superior, uma das áreas com mais procura e, em simultâneo, mais oferta em termos do mercado de trabalho,
não se prevê, à data, uma inversão neste padrão.
Por outro lado, com a criação da OPP e, em consequência, com a delimitação de regras para o exercício da
profissão, nas quais se baseia, também, o Ciclo de Estudos agora proposto, a formação proposta, baseada em
evidências, constitui, seguramente, uma mais valia para a inserção no mercado de trabalho e, em
consequência, para a previsível empregabilidade dos estudantes a ser graduados por este Ciclo,
especializados na avaliação, prevenção e intervenção nos diferentes aspectos da adaptação à doença, bem
como da promoção da saúde, no campo da Psicologia da Saúde e, especificamente, da Saúde Ocupacional.

8.1. Evaluation of the graduates' employability based on Ministry of Economy data:
Taking into account the current needs of specialization in the field of Psychology and considering that, over the
years, the area of Health Psychology has been, regardless of the higher education institution, one of the areas
with more demand and, simultaneously, with more supply in the labour market, we do not expect a reversal in
this pattern. On the other hand, with the creation of the OPP and, consequently, with the definition of ground rules
for the profession on which the cycle of studies now proposed is based, the proposed training, based on
evidences, is an added value for the insertion into the labour market and, consequently, for the foreseeable
employability of the future graduates, specialized in assessment, prevention and interventions on the different
aspects of disease adaptation and prevention, as well as health promotion in the field of Health Psychology and,
specifically, Occupational Health.

8.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
Os dados disponibilizados pela DGES revelam que a taxa média de atração do ensino superior universitário do
setor privado, no Algarve, é de 33%. Os valores referentes ao ISMAT, oriundos da mesma fonte, referem 47%
para 2008, 45% para 2009 e 49% em 2010. Assim, o ISMAT aparece acima da média regional, e
aproximadamente a par dos valores nacionais das zonas mais densas do país, em termos de capacidade de
atração de novos alunos para curso de 1º ciclo e mestrados integrados.

8.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
The information available from the Portuguese Government Higher Education Department (DGES) showS that
the medium rate of atraction of the private universities in the Algarve is 33%. The values available from the
same source for ISMAT are: 47% for 2008, 45% for 2009 and 49% for 2010. So, it is possible to see that ISMAT's
rates are above the regional medium rate, and close to national values in the more dense regions of Portugal, in
terms of its capacity to atract new students into 1st cycle courses and integrated MAs.

8.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares:
Não existe, na região do Algarve, outra instituição do ensino superior que leccione um CE similar.

8.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes:
In Algarve region, there is no other institution teaching similar study programmes.

9. Fundamentação do número de créditos ECTS do ciclo de estudos
9.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no determinado
nos artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do Decreto-Lei n.º 74/2006,
de 24 de Março:

O Decreto Lei nº 74/2006 estabelece no artigo 9º que “— No ensino universitário, o ciclo de estudos conducente 
ao grau de licenciado tem 90 a 120 créditos e uma duração normal compreendida por 3 e 4 semestres
curriculares de trabalho dos alunos”. 
Por outro lado, com base no Diploma Europeu de Psicologia, a formação em Psicologia deve ter dois ciclos de
formação, o primeiro dos quais deve fornecer as bases com vista à preparação para a prática profissional
futura. Com base nestas recomendações, o 2º Ciclo em Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional segue as
normas da maioria dos cursos de 2º Ciclo, compostos por 120 ECTs, e uma duração de 4 semestres.
O Ciclo de Estudos integra dois semestres de especialização curricular e um ano destinado à realização de um
estágio supervisado e de uma investigação científica, baseando o nº de créditos no tipo de horas de contacto
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(tutorias, projectos e trabalhos, etc) e de trabalho (nas unidades curriculares, actividades de aprendizagem e
avaliação).

9.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on articles
no.8 or 9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of Decreto-Lei no. 74/2006, March
24th:

Within the university education, the cycle of studies that conduces to the degree of Master should have no less
than 180 and no more than 90 to 120 ECTS, and a normal lenght of 3 to 4 semesters of curricular work of the
students». On the other hand, the European Psychology Diploma establishes that the formation in Psychology
should be divided in two cycles of formation, the fisrt of which should include the necessary basis as a
preparation for the future profissional practice. With these 
recommendations in mind, the 2nd Cycle in Health Psychology follows the norms of the majority of 2nd cycle
degrees in Europe, which include 120 ECTS and a lenght of 4 curricular semesters.
The programme includes two curricular semesters for specialization and one year aimed to the realiztion of a
supervised training programme and a scientific research, with the number of ECts based on contact hours
(tutorship, projects and works) and work (in programmes, learning activities and evaluation).

9.2. Metodologia utilizada no cálculo dos créditos ECTS das unidades curriculares:
O cálculo dos créditos associados a cada disciplina foi realizado através da seguinte expressão: 
[15×(# HC) + 20×(#HT) + (#HA)]×60/1680 em que: 
#HC: número de horas de contacto (ensino teórico (T), teórico-prático (TP), prático e laboratorial (PL), trabalho
de campo (TC), seminário (S), estágio (E), orientação tutorial (OT), outra (O)) semanais da unidade curricular;
#HT: número de horas de trabalho pessoal do estudante, por semana, associadas à unidade curricular (onde se
inclui o estudo, a participação em eventos científicos, a recolha e análise de dados, etc.); #HA: número de horas
de avaliação (provas escritas e/ou orais) necessárias para aprovação na unidade curricular.

9.2. Methodology used for the calculation of the ECTS credits of the curricular units:
The calculation of ECTS associated with each curricular unity follows the expression: 
[15×(# HC) + 20×(#HT) + (#HA)]×60/1680 where: 
#HC: number of weekly contact hours (theorical [T], theorical-practical [TP], practical and laboratorial [PL], field
work [TC], seminary [S], professional practice [E], tutorial guidance [OT], other [O]) for each curricular unity;
#HT: number of weekly hours of personnal work of the student, associated with the curricular unity (including
study, participation in scientific events, collection and analysis of data, etc.); #HA: number of hours of evaluation
(written or oral evaluation) necessary to the successfull completion of the curricular unity.

9.3. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das
unidades curriculares:

A participação activa dos docentes neste processo foi formalmente assegurada através dos órgãos
estatutariamente previstos, bem como através da sua consulta por meio da realização de reuniões de reflexão
e da criação de grupos de trabalho específicos. Complementarmente, tem-se procedido semestralmente à
realização de reuniões gerais de docentes e reuniões parcelares com os estudantes de cada ano do ciclo de
estudos, por forma a avaliar do seu grau de conhecimento e apreciação das transformações em curso e
eventuais sugestões de melhoria; nos inquéritos realizados aos alunos no curso anterior, os mesmos foram
auscultados sobre esta matéria, existindo uma questão específica acerca do número de horas de trabalho
dedicado a cada unidade curricular. 

9.3. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS credits of
the curricular units:

The active participation of the academic staff in this process was formally concluded through the academic
organs, as well as through their consultation in reflexion meetings, and also through the creation of specific
work groups. On the other hand, there have been semestrial general meetings of the academic staff, and also
restricted meetings with specific groups within each stuy cycle, in such a way as to ensure theacademic staff's
knowledge and appreciation of the functioning of the cycle of studies and eventual suggestions of improvement;
in the surveys conducted with previous courses students, they were listened on this issue, there as a specific
question about the number of orking hours devoted to each unit.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu
10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino
Superior com duração e estrutura semelhantes à proposta:

Alguns dos 2ºs Ciclos de Estudos na área da Psicologia da Saúde e da Saúde Ocupacional, a nível nacional e
internacional, com estrutura e duração semelhantes ao 2º Ciclo proposto, são leccionados em Universidades
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de grande prestígio e tradição na formação nesta área específica: 2º Ciclo em Psicologia da Saúde do ISPA, 2º
Ciclo em Saúde Ocupacional da Fac. Medicina da U. Coimbra, o Mestrado em Psicologia da Saúde Ocupacional
da U. Leiden e o Mestrado em Psicologia do Trabalho, Organizações e Recursos Humanos da U. Jaime I,
compostos, na sua maioria, por dois anos. O primeiro ano é um ano curricular, com uma estrutura composta
por ucs, na sua maioria, teórico-práticas e práticas/ensino laboratorial, agrupadas, no campo da Psicologia da
Saúde, em três áreas principais: fundamentos e modelos teóricos, avaliação e investigação, e contextos e
áreas de intervenção. O segundo é destinado a trabalho de campo em termos de investigação e prática
supervisada,

10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions of the
European Higher Education Area:

Some of the 2nd Cycles lectured in the area of Health Psychology and Occupational Psicology in Portugal and
abroad, with an identical structure and an identical lenghth to the current 2nd Cycle of Health Psychology and
Occupational Psychology of ISMAT, in highly prestigious univesities, with a tradition of trraing in this specifi
area: 2nd Cycle in Health Psychology- ISPA, 2nd Cycle in Occupational Psychology - Fac. Medicine, University
of Coimbra, Master in Occupational Health Psychology- U. Leiden and Master in Work, Organizatyions and
Human Resources, U. Jaime I each of them composed of two academic years, with a structure consisting
mostly of theoretical-practical and practical / laboratory teaching units, 
grouped in the field of Health Psychology in three main areas: foundations and theoretical models, assessment
and research,, and contexts and areas of intervention. Second year is aimed to field work in research and
supervised practice.

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de
referência do Espaço Europeu de Ensino Superior:

A opção por um 2º Ciclo de Estudos com a duração de 4 semestres teve em conta a comparação com ciclos de 
estudos semelhantes, com objectivos análogos, inclusive em Portugal. Por comparação, os 2º Ciclos são 
compostos por unidades curriculares que incluem os modelos teóricos relativos à área de especialização da
Psicologia, neste caso da Saúde e Saúde Ocupacional, a avaliação e investigação, e as diferentes áreas e
contextos de intervenção. De uma forma geral, nestas Universidades de referência os objectivos destes CE
envolvem proporcionar uma formação sólida, a nível teórico, técnico e metodológico, nesta área de
conhecimento, a qual inclui a formação aprofundada no âmbito dos fundamentos, avaliação, intervenção e
investigação no âmbito da Psicologia da Saúde e Saúde Ocupacional que constituem objectivos de
aprendizagem também do presente Ciclo de Estudos.

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference
institutions of the European Higher Education Area:

The option for a 2nd Cycle of Studies in Health Psychology and Occupational Psychology with the lenght of 4
semesters took into account the above mentioned examples of outstanding university formation in the area of
Psychology, with comparable study cycles, comparable structure, and comparable lenght, in Portugal and
abroad. The relevant study cycles all include curricular unities that study theoretical models in the area of
specialization of Health Psychology and Occupational Psychology, assessment and research, and the different
areas and contexts of intervention. In general, in these reference Universities, the objectives of these cycles
involve providing a solid education, both theoretical, technical and methodological, in this knowledge area, which
includes in depth training in fundaments, assessment, intervention and research in Health Psychology and
Occupational Psychology which are learning goals of the present Course.

11. Estágios e/ou Formação em Serviço

11.1. e 11.2 Locais de estágio e/ou formação em serviço (quando aplicável)

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

Mapa VII - Santa Casa da Misericórdia de Lagos

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Santa Casa da Misericórdia de Lagos

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._SCM de Lagos.pdf

Mapa VII - Associação Nacional de Professores

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/cba9bb00-652c-79a4-c885-54184f86ec7e
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11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Associação Nacional de Professores

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop anp_opt.pdf

Mapa VII - Associação Portuguesa de Gestores e Técnicos de Recursos Humanos

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Associação Portuguesa de Gestores e Técnicos de Recursos Humanos

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop apg_grn_opt.pdf

Mapa VII - Associação Portuguesa de Qualidade

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Associação Portuguesa de Qualidade

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop apq_opt.pdf

Mapa VII - Associação Sindical dos Seguranças da Polícia Judiciária

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Associação Sindical dos Seguranças da Polícia Judiciária

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop asspj_opt.pdf

Mapa VII - Cofre da Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Cofre da Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop cofre.pdf

Mapa VII - Serviços Sociais da GNR

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Serviços Sociais da GNR

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop gnr_opt.pdf

Mapa VII - Groundforce

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Groundforce

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop groundforce_opt.pdf

Mapa VII - Grupo Desportivo ee Cultural da Fidelidade

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Grupo Desportivo ee Cultural da Fidelidade

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop grupo desp cult fidelidade_opt.pdf

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/e03ab4cc-7625-751b-fa50-5427ea3bacae
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http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/e17c12b4-d449-34c4-d378-5427ea4c9a03
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/d28704ca-d48e-444d-71a3-5427ea1c0e89
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/c4adc9bf-c95c-8e9a-a8e5-5427ea04451c
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/165ca98a-0b9d-6f56-7e21-5427ea0fef1b


10/15/2014 NCE/14/00816 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=df890dfb-ec62-f358-dc85-541713969392&formId=6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a 55/59

Mapa VII - Hotéis Premium

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Hotéis Premium

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop hoteis premium_opt.pdf

Mapa VII - Fundação Inatel

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Fundação Inatel

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop inatel_opt.pdf

Mapa VII - Sociedade Turística da Penina

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Sociedade Turística da Penina

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop penina_opt.pdf

Mapa VII - Sindicato dos Fisioterapeutas Portugueses

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Sindicato dos Fisioterapeutas Portugueses

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop sind fisio pt_opt.pdf

Mapa VII - Sindicato dos Professores da Zona Sul

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Sindicato dos Professores da Zona Sul

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop spzs_opt.pdf

Mapa VII - Sitava

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Sitava

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop sitava_opt.pdf

Mapa VII - Serviços Sociais da CGD

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Serviços Sociais da CGD

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop sscgd_parte 1.pdf

Mapa VII - Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/d1c9317c-eff1-dce7-b780-5427ea628711
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/e6c1f379-64f2-49f5-75af-5427ea6bd4a1
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/12fdc012-5376-8d0d-4edf-5427eaa298ba
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/303fa9fc-dce9-d455-acf1-5427ea290576
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/efd85400-e03c-51ab-b521-542dd4a1c71a
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/b2c80c16-5928-76c0-e061-542dd4eb2e50
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/6eaf6b42-b94b-d828-a0ef-542dd4a46e5d
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11.1.2._prot coop stec_opt.pdf

Mapa VII - Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Solidariedade e Segurança Social

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Solidariedade e Segurança Social

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop stssss.pdf

Mapa VII - Zon Mulitmédia

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Zon Mulitmédia

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop zon_opt.pdf

Mapa VII - Câmara Municipal de Albufeira

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal de Albufeira

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop cmalbufeira.pdf

Mapa VII - Câmara Municipal de Aljezur

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal de Aljezur

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop cmaljezur.pdf

Mapa VII - Câmara Municipal de Faro

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal de Faro

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop cmf.pdf

Mapa VII - Câmara Municipal de Lagos

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal de Lagos

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop cml.pdf

Mapa VII - Câmara Municipal de Lagoa

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal de Lagoa

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop cmlagoa.pdf

Mapa VII - Câmara Municipal de Poritmão

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal de Poritmão

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/e2c2f269-37dd-3be5-7ad9-542dd45cb36d
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/10d716c0-ed97-9fcd-4e9d-542dd4973e41
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/5045b1ca-d7ed-fc5c-b420-542dd490f596
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/82d0bf12-5617-85c2-1908-542e68137a23
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/55c60495-148d-dbe9-9e34-542e68446885
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/32efdcf4-eba2-ed76-4160-542e683a0631
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/6d9af68f-ccc4-2144-9ac1-542e680eee39
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/ac828d4d-41d4-52f0-34d8-542e68622ded
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11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop cmp.pdf

Mapa VII - Câmara Municipal de Vila do Bispo

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal de Vila do Bispo

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop cmvb.pdf

Mapa VII - Câmara Municipal de Vila Real de Santo António

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal de Vila Real de Santo António

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._prot coop cmvrsa.pdf

Mapa VIII. Plano de distribuição dos estudantes

11.2. Mapa VIII. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço
demonstrando a adequação dos recursos disponíveis.(PDF, máx. 100kB).

11.2._Plano de Distribuição dos Estudantes pelos Locais de Estágio.pdf

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes
nos estágios e/ou formação em serviço.

11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos estágios e/ou
formação em serviço:

O ISMAT conta com colaboradores para o acompanhamento dos estudantes em estágio e de um colaborador
para apoio internacional. Nos estágios nacionais, os estudantes/graduados são acompanhados por um tutor
sempre disponível. No Portal Emprego, pelo registo de login, os alunos podem aceder a toda a informação
disponível, ofertas inseridas pelas empresas registadas e responder on-line, permitindo agilizar a relação Univ.
-Empresas e Alunos-Empresas. O SACEE mantém contacto com instituições a nível nacional e internacional,
dos diferentes sectores de actividade, com o objectivo de alargar as possibilidades de estágio e inserção no
mercado de trabalho. Os estágios internacionais decorrem ao abrigo dos Programas LLP/Erasmus e LLP/LDV,
sendo a instituição Detentora de um Consórcio Erasmus. No âmbito do presente 2º CE, decorre um Seminário
de Estágio, com Regulamento específico, com vista à supervisão das actividades em desenvolvimento e
articulação com os responsáveis pela formação nas IEs.

11.3. Resources of the Institution to effectively follow its students during the in-service training periods:
ISMAT has collaborators for monitoring students in internship and a colaborator for international support. In the
national internships, students / graduates will be accompanied by a tutor always available. In Employment
Portal, registration login, students can access all the information available, posted by companies registered and
respond online, allowing streamline the relationship Univ. -Business and Business-Students. The SSJTC
maintains contact with institutions at national and 
international levels of the different activity sectors, with the aim of extending the possibilities of training and
insertion in the labor market. International Internships are carried out under Programs LLP / Erasmus and LLP /
LDV, and the institution is holder of an Erasmus Consortium. In the present 2nd CS, there is a Training Seminar,
with a specific Regulation, aimed to supervise ongoing activities and articulation with the persons which are
responsible at the institutions.

11.4. Orientadores cooperantes

Mapa IX. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio e/ou formação em serviço
responsáveis por acompanhar os estudantes

11.4.1 Mapa IX. Mecanismos de avaliação e selecção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em
serviço, negociados entre a Instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço
(PDF, máx. 100kB):

11.4.1_MecanismosAvaliaçãoSelecçãoOrientadores.pdf

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/f031b495-eeb0-cc27-41c1-542e68d0fc78
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/3ce2292c-3cb3-dc19-a04c-542e68d3b5e6
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/9ee1a27f-430d-5b67-e30c-542e683d9ea7
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b98bbf30-6db0-65e6-6f70-54025f6c9240
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ae4a200-bcae-0b82-b6e8-54184fcf779a/questionId/b9a7b086-2feb-00e9-7408-54025f1986e5
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Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos de
formação de professores)

11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de
estudos de formação de professores) / External supervisors responsible for following the students' activities
(mandatory for teacher training study programmes)

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional /
Professional qualifications

Nº de anos de serviço /
Nº of working years

<sem resposta>

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:

Ensino conducente à aquisição de competências para a maximização da eficiência de projectos e recursos na
área.
Cúrriculo actual, robusto e ajustado ao das melhores escolas internacionais e de acordo com padrões
legislativos nacionais e internacionais: Rigor, modernidade e completude das áreas temáticas do Plano
Curricular
Existência de recursos próprios (LPE, LAP, CIP, SAPE) e parcerias estreitas com a comunidade
Corpo docente maioritariamente doutorado, com especificidade académica e profissional. Investigação
organizada e produção científica, Centro e Linhas de Investigação que permitem a inserção dos alunos na
praxis. Forte possibilidade de parcerias Internacionais. Valores assumidos de Competência, Rigor e Exigência
Reconhecimento externo muito favorável; vontade organizacional para um projecto inovador. Localização
económica numa envolvência industrial, serviços e turismo
Dimensão das turmas no Ciclo; Excelente relacionamento interpessoal e facilidade de acesso ao corpo
docente.

12.1. Strengths:
Education leading to the acquisition of skills to maximize the efficiency of projects and resources in the area. 
Current, robust and adjusted to the best international schools and in accordance with national and international
legislative standards curriculum. Rigor, modernity and completeness of the thematic areas of the Curriculum
Plan.
Existence of own resources (LPE, LAP, CIP, SAPE) and close partnerships with the community. 
Mostly of the faculty with PhD and academic and vocational specificity. Organized research and scientific
prodution. Centre and research guidelines that allow insertion of students in praxis. Strong possibility of
international partnerships. Values assumed of Competency, Rigor and Requirement .. 
Very favorable external recognition; organizational will for an innovative project. Economic location in industrial
surroundings, services and tourism. 
Class sizes in the cycle; Excellent interpersonal relationships and ease of access to faculty.

12.2. Pontos fracos:
“Juventude” das estruturas que prestam serviços à comunidade
Escassa ligação ao mercado empresarial;

12.2. Weaknesses:
"Youth" of structures that provide services to the community 
Scant connection to the business market;

12.3. Oportunidades:
Curso que fomenta uma resposta integrada e única no país para uma realidade Internacionalmente considerada
como nuclear
Única formação especializada na área naquele que é, por excelência, o meio de influência do ISMAT.
Perspectiva abrangente na área da saúde e domínio integrativo de técnicas
Cooperação e intercâmbio de discentes e docentes com outras Universidades que desenvolvem trabalho
académico reconhecido neste campo.
Estabelecimento de uma política de parcerias com o objectivo de facilitar os apoios à formação e inserção na
vida activa.
Capitalizar o investimento governamental nas acções de promoção da saúde, respondendo com profissionais
adaptados, do bom período de reconhecimento da importância da área na organização social e na redução de
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custos com a saúde e da inserção do 2º ciclo em redes internacionais
Necessidades do mercado na área.
Proximidade com Instituições de vários sectores onde o papel do Psicólogo da Saúde e da Saúde Ocupacional é
factor de extrema importância

12.3. Opportunities:
Course that promotes an integrated and unique response in the country for a reality Internationally regarded as
nuclear 
Only specialized training in the area in what is, by excellence, through the influence of Ismat. 
Comprehensive perspective on health and integrative mastery of techniques 
Cooperation and exchange of students and teachers with other universities that develop academic work
recognized in this field.
Establishing a partnership policy with the aim of facilitating support for training and inclusion in active life. 
Capitalize government investment in health promotion actions, responding with tailored professionals, good
period for recognizing the importance of social organization in the area and reducing health care costs and the
insertion of the 2nd cycle in international networks 
Market needs in the area. 
Proximity to institutions of various sectors where the role of Health and Occupational Health Psychologist is of
utmost importance.

12.4. Constrangimentos:
Sensibilização dos estudantes para entrarem numa área “nova” da intervenção da Psicologia.
Pelo pioneirismo, a necessidade de elaborar todo um trabalho de base na área da Psicologia da Saúde e Saúde
Ocupacional, havendo uma grande interdependência das instituições do meio onde o ISMAT se situa.
Crise financeira
Baixo entendimento do que é a Psicologia da Saúde e a da Saúde Ocupacional

12.4. Threats:
Awareness of students to enter a "new" area of intervention of Psychology. 
Because of the pioneering, the need to develop a whole groundwork in the area of Health Psychology and
Occupational Health, existing a great interdependence of the institutions where the middle lies Ismat. 
Financial crisis 
Low understanding of Health Psychologyand Occupational Health

12.5. CONCLUSÕES:
O 2º Ciclo agora proposto procura responder à existência de uma lacuna numa das áreas de especialização da
Psicologia no nosso país e, em particular na região do Algarve, procurando dar resposta à crescente
necessidade e procura de uma formação de qualidade na área da Psicologia da Saúde. 
O ISMAT, em conjunto com as parcerias existentes e as que se poderão vir a desenvolver, com outras
instituições do ensino superior nacionais e internacionais e, especificamente, no que respeita às parcerias com
outras instituições com vista à inserção dos estudantes no mercado de trabalho, tem recursos, competências e
currículo para oferecer um 2º Ciclo sólido e de prestígio, com base no quadro de referência a nível nacional
(com a Ordem dos Psicólogos) e Europeu (através do Diploma Europeu de Psicologia) no âmbito da formação
nesta área.

12.5. CONCLUSIONS:
The proposed 2nd cycle seeks to answer the existence of a gap in one of the specialization areas of psychology
in Portugal, and in particular in the Algarve region, seeking to respond to the growing need and demand for
quality training in the area of Health Psychology.
ISMAT, together with existing partnerships and those that are likely to develop, with other national and
international institutions of higher education, and specifically with regard to partnerships with other institutions
for the integration of students into the labor market, possesses resources, skills and curriculum to offer a solid
and prestigious 2nd cycle, based on a frame of reference at national level (with the Order of Psychologists) and
European level as well (through the European Diploma of Psychology) within training in this specific area.


