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Adaptação humana

o Linha 1. Stress e avaliação cognitiva

Rendimento humano

o Linha 2. Competências psicológicas/vida: Adultos

o Linha 3. Liderança

Desenvolvimento humano

o Linha 4. Competências psicológicas/vida: Crianças e jovens

o Linha 5. Exercício físico e saúde

o Linha 6. Formação desportiva de atletas
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Linhas de investigação

ARDH●GI | Grupo de investigação



Adaptação humana

Stress e avaliação cognitiva

Linha 1
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Linha 1. Stress e avaliação cognitiva

➢ Qual a importância dos processos de avaliação cognitiva na

adaptação a situações de stress?

➢ Será que os processos de avaliação cognitiva interferem na

relação entre o stress e a adaptação humana a situações de

rendimento?

Contextos de estudo
✓ Profissões de risco (e.g., bombeiros, polícias)

✓ Profissões de ensino (e.g., professores)

✓ Profissões de saúde (e.g., médicos, enfermeiros)

✓ Atividades desportivas (e.g., atletas)
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Adaptação humana

ARDH●GI | Grupo de investigação
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Mediação
Avaliação 

Cognitiva

Consequências
Burnout

Saúde mental

Situação

Fontes de stress

Moderação
Sexo, experiência profissional, 

tipo de local de trabalho (…)

Modelo interativo adaptação stress

ARDH●GI | Grupo de investigação



Rendimento humano

Competências de vida

Adultos

Linha 2
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Linha 2
Competências de vida: Adultos

➢ Qual a importância dos fatores psicológicos no rendimento

humano?

➢ Qual a importância do treino de competências de vida no

rendimento humano?

1. Motivação

2. Gestão do tempo

3. Gestão de stress

4. Comunicação

5. Liderança

6. Trabalho em equipa
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Rendimento humano

Contextos de estudo
✓ Profissões de risco

✓ Profissões de ensino

✓ Profissões de saúde

✓ Atividades desportivas

ARDH●GI | Grupo de investigação
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Competências vida
(variáveis internas e externas)

Antes do evento

de mudança Fases da aquisição
Após evento

de mudança

Nível de

competência

1. Motivação (Interesse)

2. Aprendizagem (Assimilação)

3. Automatização (Utilização específica)

4. Transferência (Utilização generalizada)

Nível de

competência

Treino de competências de vida
(Integral | Gradual | Individualizado)

Adaptação

à mudança

Medidas de eficácia
Subjetivas e objetivas

Modelo Eficácia Competências Vida



Rendimento humano

Liderança

Linha 3
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Linha 3. Liderança

➢ Que fatores explicam a eficácia da liderança?

➢ Quais os conhecimentos e competências que promovem a eficácia

dos líderes?

➢ Qual a importância do treino de competências de liderança no

rendimento humano?

Contextos de estudo
✓ Desporto e exercício físico (e.g., treinadores, técnicos, atletas)

✓ Ensino (e.g., professores, alunos)

✓ Empresas (e.g., gestores, funcionários)
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Rendimento humano

ARDH●GI | Grupo de investigação
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Variável 

independente

Variáveis

intervenientes

Variável 

dependente

3. Fatores antecedentes

da liderança
(Favorabilidade da liderança)

1. Ciclos de 

liderança

Eficácia da 

liderança

2. Estilos de liderança
(Perfil ótimo de liderança)

Modelo da Eficácia da Liderança

ARDH●GI | Grupo de investigação



Desenvolvimento humano

Competências de vida

Crianças e jovens

Linha 4
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Linha 4
Competências de vida: Crianças e jovens

➢ Qual a importância dos fatores psicológicos no desenvolvimento

humano?

➢ Qual a importância do treino de competências de vida no

desenvolvimento humano?

1. Motivação

2. Gestão do tempo

3. Gestão de stress

4. Comunicação

5. Liderança

6. Trabalho em equipa
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Desenvolvimento humano

Contextos de estudo
✓ Contextos educativos e escolares

✓ Contextos desportivos

✓ Contextos extracurriculares

ARDH●GI | Grupo de investigação
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Modelo Eficácia Competências Vida

ARDH●GI | Grupo de investigação

Competências vida
(variáveis internas e externas)

Antes do evento

de mudança Fases da aquisição
Após evento

de mudança

Nível de

competência

1. Motivação (Interesse)

2. Aprendizagem (Assimilação)

3. Automatização (Utilização específica)

4. Transferência (Utilização generalizada)

Nível de

competência

Treino de competências de vida
(Integral | Gradual | Individualizado)

Adaptação

à mudança

Medidas de eficácia
Subjetivas e objetivas



Desenvolvimento humano

Exercício físico e saúde

Linha 5
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Linha 5. Exercício físico e saúde
➢ Qual a importância dos fatores psicológicos na adoção de estilos

de vida saudáveis e na prática de exercício físico?

➢ Que fatores explicam a relação entre a intenção de prática de

exercício físico e o comportamento de exercício físico?

Contextos de estudo
✓ Ginásios e academias desportivas

✓ Instrutores de exercício físico

✓ Praticantes de exercício físico
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Desenvolvimento humano

ARDH●GI | Grupo de investigação
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Relação intenção-exercício

Atitudes

Normas 

subjetivas

Perceção de 

controle 

comporta.

Intenção
Exercício 

físico

Planeamento

Bem-estar

Mal-estar

Fadiga

ARDH●GI | Grupo de investigação



Desenvolvimento humano

Formação desportiva de atletas

Linha 6
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Linha 6. Formação desportiva de atletas

➢ Que fatores explicam o desenvolvimento humano de atletas em

contextos de formação desportiva?

➢ Qual a importância dos fatores psicológicos na formação

desportiva de atletas?

Contextos de estudo
✓ Clubes com escalões de formação desportiva

✓ Treinadores e pais de atletas de formação desportiva

✓ Atletas de formação desportiva
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Desenvolvimento humano

ARDH●GI | Grupo de investigação
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Formação desportiva atletas

Desenvolvimento 

de jovens atletas

Fatores

pessoais

Fatores 

desportivos

Fatores 

relacionais

Fatores 

organizacionais

Fatores 

psicológicos

ARDH●GI | Grupo de investigação
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Grupo de investigação ARDH…
✓ Membro do grupo (participar em estudos ARDH)

✓ Membro convidado (participar nas reuniões ARDH)

Escola Competências de Vida…
✓ Como participante, integrando os nossos projetos de treino de

competências psicológicas/vida

✓ Como parceiro, ajudando na implementação dos nossos projetos de

treino de competências psicológicas/vida

Universidade do Minho, Escola de Psicologia…
✓ Doutoramento em Psicologia

✓ Pós-doutoramento

ARDH ● Investigação  |  ardh.pt                 ECV ● Intervenção  |  e-cv.pt 

ARDH●GI | Grupo de investigação



Mais sobre nós?

Investigação Intervenção

|  www.ardh.pt  | 

| ardh@psi.uminho.pt |

|  www.e-cv.pt  | 

| geral@e-cv.pt |
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Human Adaptation

o Line 1. Stress and cognitive appraisal

Human Performance

o Line 2. Psychological/life skills: Adults

o Line 3. Leadership

Human Development

o Line 4. Psychological/life skills: Youth

o Line 5. Exercise and health behaviors

o Line 6. Youth sport participation

APHD ● Research  |  ardh.pt                  SLS ● Intervention |  e-cv.pt 

Research lines

APHD●RG | Research group



Human adaptation

Stress and cognitive appraisal

Line 1
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Line 1. Stress and cognitive appraisal

➢ What is the importance of cognitive appraisal in the adaptation to

stressful situations?

➢ Do cognitive appraisals interfere with the relationship between

stress and human adaptation to performance situations?

Contexts of study
✓ Risk professions (e.g., firefighters, police officers)

✓ Education professions (e.g., teachers)

✓ Health professions (e.g., physicians, nurses)

✓ Sports activities (e.g., coaches, athletes)

APHD ● Research  |  ardh.pt                  SLS ● Intervention |  e-cv.pt 

Human Adaptation

APHD●RG | Research group
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Mediation
Cognitive 

appraisal

Consequences
Burnout

Mental health

Situation

Stress sources

Moderation
Sex, age, tenure, job (…)

Interactive Model of Human Adaptation to 

Stress

APHD●RG | Research group



Human performance

Life skills

Adults

Line 2
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Line 2. Life skills: Adults

➢ What is the importance of psychological factors in human

performance?

➢ What is the importance of life skills training in human

performance?

1. Motivation

2. Time management

3. Stress management

4. Communication

5. Leadership

6. Teamwork
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Human Performance

Contexts of study
✓ Risk professions (e.g., firefighters)

✓ Education professions (e.g., teachers)

✓ Health professions (e.g., nurses)

✓ Sports activities (e.g., coaches, athletes)

✓ (…)

APHD●RG | Research group
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APHD●RG | Research group

Life Skills Efficacy Model
Life skills

Internal and external variables

Changing event

(beginning)

Life skill level

Stages of life skills training
Changing event

(final)

1. Motivation (Openness)

2. Learning (Assimilation)

3. Automatization (Specific utilization)

4. Transference (Generalized utilization)

Life skill level

Life skills training

(Integral | Gradual | Individualized)
Adaptation

to change

Efficacy measures

(Subjective learning acquisition | Subjective wellbeing)

(Subjective outcomes | Objective outcomes)



Human performance

Leadership

Line 3
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Line 3. Leadership
➢ Which factors explain the efficacy of leadership?

➢ Which knowledge and skills do leaders possess that promote their

efficacy?

➢ What is the importance of training leadership skills in human

performance?

Contexts of study
✓ Sports and physical exercise (e.g., coaches, technical staff,

athletes)

✓ Teaching (e.g., teachers, students)

✓ Companies (e.g., managers, employees)

APHD ● Research  |  ardh.pt                  SLS ● Intervention |  e-cv.pt 

Human Performance

APHD●RG | Research group
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Independent

variable

Intervening

variables

Dependent

variable

3. Antecedent factors

of leadership
(Leadership favorability)

1. Leadership 

cycles

Leadership 

efficacy

2. Leadership styles
(Optimal leadership profile)

Leadership Efficacy Model

APHD●RG | Research group



Human development

Life skills

Youth

Line 4
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Line 4. Life skills: Youth

➢ What is the importance of psychological factors in human

development?

➢ What is the importance of life skills training in human

development?

1. Motivation

2. Time management

3. Stress management

4. Communication

5. Leadership

6. Teamwork

APHD ● Research  |  ardh.pt                  SLS ● Intervention |  e-cv.pt 

Human Development

Contexts of study
✓ Educational and school contexts

✓ Sports contexts

✓ Extracurricular contexts

APHD●RG | Research group
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APHD●RG | Research group
Life Skills Efficacy Model

Life skills
Internal and external variables

Changing event

(beginning)

Life skill level

Stages of life skills training
Changing event

(final)

1. Motivation (Openness)

2. Learning (Assimilation)

3. Automatization (Specific utilization)

4. Transference (Generalized utilization)

Life skill level

Life skills training

(Integral | Gradual | Individualized)
Adaptation

to change

Efficacy measures

(Subjective learning acquisition | Subjective wellbeing)

(Subjective outcomes | Objective outcomes)



Human development

Exercise and health behaviors

Line 5
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Line 5. Exercise and health behaviors
➢ What is the importance of psychological factors in the adoption of

healthy lifestyles and in the practice of exercise?

➢ Which factors explain the relationship between the intention to

practice exercise and the behavior of exercise?

Contexts of study activities
✓ Gyms and sports academies

✓ Physical exercise instructors

✓ Physical exercise practitioners

APHD ● Research  |  ardh.pt                  SLS ● Intervention |  e-cv.pt 

Human Development

APHD●RG | Research group
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The intention-behavior gap

Attitude

Subjective

norms

Perceived

behavioral

control

Intention
Exercise 

behavior

Planning

Positive well-

being

Psychological

distress

Fatigue

APHD●RG | Research group



Human development

Youth sport participation

Line 6
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Line 6. Youth sport participation
➢ What factors explain the human development of children and

young athletes in contexts of sport participation?

➢ What is the importance of psychological factors in contexts of

sport participation?

Contexts of study
✓ Sport clubs with youth sport participation

✓ Coaches and parents of athletes

✓ Children and young athletes
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Human Development

APHD●RG | Research group
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Youth sport participation

Youth athletes

developement

Personal

factors

Sport

factors

Relational

factors

Organizational

factors

Psychological

factors

APHD●RG | Research group
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Researh group APHD…
✓ Member (participate in APHD studies)

✓ Invited member (participate in APHD meetings)

School of Life Skills
✓ As a participant, by integrating our life skills training projects

✓ As a partner, by helping in the implementation of our life skills

training projects

University of Minho, School of Psychology…
✓ PhD in Psychology

✓ Post-doctoral studies
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APHD●RG | Research group



More about us?

Research Intervention
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