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ARDH●GI | Linhas de investigação

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

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



Adaptação humana

Stress e avaliação cognitiva
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Adaptação humana

o Linha 1. Stress e avaliação cognitiva

 Qual a importância dos processos de avaliação cognitiva na

adaptação a situações de stress?

ARDH●GI | Linhas de investigação
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Adaptação humana

o Linha 1. Stress e avaliação cognitiva

| Tópicos de investigação |

• Será que a adaptação humana a situações de rendimento (trabalho,

desporto) é influenciada pelo modo como as pessoas avaliam as suas

atividades?

• Será que os processos de avaliação cognitiva interferem na relação entre o

stress e a adaptação humana a situações de rendimento?

| Contextos e atividades 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)

ARDH●GI | Linhas de investigação

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

Competências psicológicas/vida

Adultos
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Rendimento humano

o Linha 2. Competências psicológicas/vida: Adultos

 Qual a importância dos fatores psicológicos no rendimento

humano?

 Qual a importância do treino de competências de vida no

rendimento humano?

ARDH●GI | Linhas de investigação
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Rendimento humano

o Linha 1. Competências psicológicas/vida: Adultos

| Tópicos de investigação |

• Qual o impacto produzido por programas de treino de competências

psicológicas e de vida no rendimento humano?

| Contextos e atividades 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)

 (…)

ARDH●GI | Linhas de investigação
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Rendimento humano

o Linha 3. Liderança

 Que fatores explicam a eficácia da liderança?

 Quais os conhecimentos e competências dos líderes que

promovem a sua eficácia?

 Qual a importância do treino de competências de liderança no

rendimento humano?

ARDH●GI | Linhas de investigação
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Rendimento humano

o Linha 3. Liderança

| Tópicos de investigação |

• Qual a importância dos estilos de liderança no funcionamento e no

rendimento das equipas?

• Qual a relação entre a filosofia de liderança, os comportamentos de

liderança e a eficácia da liderança?

• Quais são os processos de formação de líderes (e.g., treinadores,

professores de educação física, técnicos de exercício físico e saúde)?

• Quais são os fatores explicativos da eficácia dos líderes?

| Contextos e atividades de estudo |

 Desporto e exercício físico (e.g., treinadores, técnicos, atletas)

 Ensino (e.g., professores, alunos)

 Empresas (e.g., gestores, funcionários)

ARDH●GI | Linhas de investigação
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| H1 |

Congruência de ciclos

Ciclo conceptual

Filosofia de 

liderança
Ideias e princípios 

que fundamentam a 

liderança

Prática de 

liderança
Comportamentos que 

visam atingir a 

filosofia de liderança

Indicadores de 

liderança
Critérios que avaliam 

a filosofia e prática 

de liderança

Ciclo prático

Filosofia de 

liderança
Ideias e princípios 

transmitidos e 

desejados pelos 

colaboradores

Liderança na 

prática
Comportamentos 

assumidos pelo líder 

e desejados pelos 

colaboradores

Indicadores de 

liderança
Critérios utilizados 

pelo líder e 

desejados pelos 

colaboradores

Congruência Circuito de feedback

Eficácia da 

liderança

Transformacional

Transacional

Tomada decisão

| H2 |

Perfil ótimo de liderança

Líder

Membros equipa

Situação

| H3 |

Favorabilidade

da liderança
Situacional

Técnica

Psicológica

Resultados subjetivos

Resultados objetivos

| HC |

Hipótese da 

Congruência
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Desenvolvimento humano

Competências psicológicas/vida

Crianças e jovens
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Desenvolvimento humano

o Linha 4. Competências psicológicas/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?

ARDH●GI | Linhas de investigação
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Desenvolvimento humano

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

| Tópicos de investigação |

• Qual o impacto produzido por programas de treino de competências

psicológicas e de vida no desenvolvimento humano?

| Contextos e atividades de estudo |

 Contextos educativos e escolares

 Contextos desportivos

 Contextos extracurriculares

ARDH●GI | Linhas de investigação
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Desenvolvimento humano

o 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?

ARDH●GI | Linhas de investigação
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Desenvolvimento humano

o Linha 5. Exercício físico e saúde

| Tópicos de investigação |

• Qual a importância dos fatores psicológicos na prática de exercício físico?

• Quais são os fatores psicológicos que explicam o início, a manutenção e a

tendência para a desistência da prática de exercício físico?

| Contextos e atividades de estudo |

 Ginásios e academias desportivas

 Instrutores de exercício físico

 Praticantes de exercício físico

ARDH●GI | Linhas de investigação
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Desenvolvimento humano

o 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?

ARDH●GI | Linhas de investigação

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

o Linha 6. Formação desportiva de atletas

| Tópicos de investigação |

• Quais são os fatores psicológicos envolvidos na formação desportiva de

atletas?

• Qual a experiência psicológica dos atletas nas situações de transição da

formação desportiva para a alta competição?

• Qual o impacto dos pais/familiares e dos treinadores na atividade desportiva

e no desenvolvimento dos atletas?

• Qual a relação entre os objetivos do desporto juvenil e o desenvolvimento

dos atletas?

| Contextos e atividades de estudo |

 Clubes com escalões de formação desportiva

 Treinadores e pais de atletas de formação desportiva

 Atletas de formação desportiva

ARDH●GI | Linhas de investigação
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No ARDH…

 Membro efetivo (participar em estudos ARDH)

 Membro colaborador (participar em apresentações ARDH)

 Membro convidado (participar nas reuniões ARDH)

Na Universidade do Minho, Escola de Psicologia…

 Doutoramento em Psicologia Aplicada (vagas especiais para alunos

CPLP)

 Post-doc

No nosso projeto 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

ARDH●GI | Colaborar connosco
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Mais sobre nós?

Investigação Intervenção

| www.ardh.pt |

| ardh@psi.uminho.pt |

| www.e-cv.pt |

| geral@e-cv.pt |
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APHD●RG | Research lines

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 
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Human Adaptation

o Line 1. Stress and cognitive appraisal

 What is the importance of cognitive appraisal processes in the

adaptation to stressful situations?

APHD●RG | Research lines
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Human Adaptation

o Line 1. Stress and cognitive appraisal

| Research topics |

• Is human adaptation to performance situations (work, sports) influenced by

the way people evaluate their activities?

• Do cognitive appraisal processes interfere with the relationship between

stress and human adaptation to performance situations?

| Contexts and study activities |

 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●RG | Research lines
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APHD●RG | Research lines
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Psychological/life skills

Adults
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Human Performance

o Line 2. Psychological/life skills: Adults

 What is the importance of psychological factors in human

performance?

 What is the importance of life skills training in human

performance?

APHD●RG | Research lines
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Human Performance

o Line 2. Psychological/life skills: Adults

| Research topics |

• What is the impact of psychological factors and life skills training on human

performance?

| Contexts and study activities |

 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●RG | Research lines
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Human Performance

o 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?

APHD●RG | Research lines
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38

Human Performance

o Line 3. Leadership

| Research topics |

• What is the importance of leadership styles in the functioning and

performance of teams?

• What is the relationship between leadership philosophy, leadership

behaviours, and leadership efficacy?

• How to educate and prepare leaders to professional practice (e.g., coaches,

physical education teachers, physical exercise and health instructors,

managers)?

• What factors better explain the leaders' efficacy?

| Contexts and study activities |

 Sports and physical exercise (e.g., coaches, technical staff, athletes)

 Teaching (e.g., teachers, students)

 Companies (e.g., managers, employees)

APHD●RG | Research lines
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| H1 |

Congruence of cycles

Conceptual cycle

Leadership 

philosophy
Beliefs and principles 

of leadership

Leadership 

practice
Specific and 

observable behavior 

of leadership

Leadership 

indicators
Personal and 

professional criteria

Practical cycle

Leadership 

philosophy
Transmitted ideas and 

principles about

leadership and desired

by team members

Leadership 

practice
Leading behaviors 

perceived by the 

leader and desired by 

the team members

Leadership 

indicators
Criteria used by 

the leader and 

desired by the 

team members

Congruence Feedback loop

Leadership 

efficacy

Transformational

Transactional

Decision making

| H2 |

Optimal profile of leadership

Leader

Team members

Situation

| H3 |

Leadership 

favorability
Situational

Technical

Psychological

Subjective outcomes

Objective outcomes

| HC |

Hypothesis of 

congruence

APHD ● Research  |  ardh.pt                  SLS ● Intervention |  e-cv.pt 
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Psychological/life skills

Youth
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Human Development

o Line 4. Psychological/life skills: Youth

 What is the importance of psychological factors in human

development?

 What is the importance of life skills training in human

development?

APHD●RG | Research lines
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Human Development

o Line 4. Psychological/life skills: Youth

| Research topics |

• What is the impact of psychological and life skills training programs

in human development?

| Contexts e study activities |

 Educational and school contexts

 Sports contexts

 Extracurricular contexts

APHD●RG | Research lines
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Exercise and health behaviors
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Human Development

o 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?

APHD●RG | Research lines
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Human Development

o Line 5. Exercise and health behaviors

| Research topics |

• What is the importance of psychological factors in the practice of exercise?

• What are the psychological factors that explain the beginning, maintenance,

and the tendency to give up the practice of exercise?

| Contexts e study activities |

 Gyms and sports academies

 Physical exercise instructors

 Physical exercise practitioners

APHD●RG | Research lines
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Human Development

o 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?

APHD●RG | Research lines
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Human Development

o Line 6. Youth sport participation

| Research topics |

• What are the psychological factors involved in youth sport participation?

• What is the psychological experience of athletes in situations of transition

from youth sport participation to high performance participation?

• What is the impact of parents/family and coaches on athletes’ sports activity

and development?

• What is the relationship between the goals of youth sport participation and

the development of athletes?

| Contexts e study activities |

 Sport clubs with youth sport participation

 Coaches and parents of athletes

 Children and young athletes

APHD●RG | Research lines
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In the APHD…

 Effective member (participate in APHD studies)

 Collaborating member (participate in APHD presentations)

 Invited member (participate in APHD meetings)

In the University of Minho, School of Psychology…

 PhD in Applied Psychology (special places for CPLC [Community of

Portuguese Language Countries] students)

 Post-doc

In our project School of Life Skills

 As a participant, by integrating our psychological/life skills training

projects

 As a partner, by helping in the implementation of our

psychological/life skills training projects

APHD●RG | Collaborating with us
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More about us?

Research Intervention

| www.ardh.pt |

| ardh@psi.uminho.pt |

| www.e-cv.pt |

| geral@e-cv.pt |


