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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA DA SAÚDE E BEM-

ESTAR II 

7 ECTS 

  ASSESSMENT AND INTERVENTION IN HEALTH PSYCHOLOGY SND WELL-BEING II 
 

 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (PLUS SEMESTER AND 

ACADEMIC YEAR)              

Mestrado em Psicologia do Bem-Estar e Promoção da Saúde / 2.º Semestre / 2022-2023 

Master’s in Psychology of Well-being and Health Promotion / 2nd Semester / 2022-2023 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Bárbara Nazaré 

Margarida Gaspar de Matos 

Marta Pedro 

Rita Francisco 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

4 horas/semana 

4 hours/week 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

Pretende-se que os alunos: 

1. compreendam o âmbito de investigação e aplicação da epidemiologia 

comportamental e que adquiram competências para participar em projetos de 

promoção da saúde e prevenção de comportamentos de risco; 

2. compreendam o papel do desenvolvimento das competências socioemocionais na 

saúde mental, bem-estar e sucesso académico de crianças e jovens, e a sua relação 

com a resiliência;  

3. compreendam o papel da intervenção parental no bem-estar de crianças e jovens; 
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4. conheçam os direitos sexuais, promovendo-os através da educação em sexualidade 

abrangente e intervindo junto de pessoas cujos direitos são desrespeitados (e.g., 

pessoas expostas a discriminação e/ou a violência sexual); 

5. compreendam a natureza multifatorial das perturbações alimentares e suas 

implicações para a prevenção e intervenção terapêutica nestas patologias. 

 

Students are expected to: 

1. Understand the scope of research and application of behavioral epidemiology and 

acquire skills to participate in projects of health promotion and prevention of risk 

behaviors; 

2. Understand the role of the development of socio-emotional skills in mental health, well-

being and academic success of children and young people, and their relationship with 

resilience; 

3. Understand the role of parenting interventions on children and youth well-being; 

4. Know sexual rights, promote them through comprehensive sexuality education, and 

intervene with people whose rights are not respected (e.g., people exposed to 

discrimination and/or sexual violence); 

5. Understand the multifactorial nature of eating disorders and its implications for 

prevention and treatment of these pathologies. 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1. Tema 1: Epidemiologia Comportamental e Comportamentos de Risco 

➢ Epidemiologia e Epidemiologia comportamental 

➢ A saúde dos Portugueses e sua evolução nas últimas décadas 

➢ Comportamentos de risco e proteção ao longo da vida (e.g., violência, 

segurança, comportamentos sexuais)  

➢ Legislação e política de sector e sua avaliação 

2. Tema 2: Promoção de Competências Socioemocionais 

➢ Competências socioemocionais: o seu papel na saúde mental, bem-estar e 

sucesso académico  

➢ Resiliência e aprendizagem socioemocional 

➢ Programas de promoção de competências socioemocionais em contexto 

escolar 

3. Tema 3: Intervenções parentais 

➢ Objetivos e princípios de educação parental 
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➢ Intervenção parental baseada na evidência: problemas de externalização e 

internalização 

4. Tema 4: Educação e Saúde Sexual 

➢ Saúde sexual e direitos sexuais 

➢ Desenvolvimento sexual em crianças e adolescentes e educação em 

sexualidade abrangente 

➢ Intervenção com pessoas cujos direitos sexuais são desrespeitados (e.g., 

discriminação, violência sexual) 

5. Tema 5: Perturbações Alimentares 

➢ A natureza multifatorial das perturbações alimentares: fatores de risco e 

proteção; modelos explicativos 

➢ Prevenção e tratamento das perturbações alimentares 

 

1. Topic 1: Behavioral Epidemiology and Risk Behaviors 

➢ Epidemiology and behavioral epidemiology 

➢ The health of the Portuguese and its evolution in recent decades  

➢ Risk behaviors and protective lifelong conducts (e.g., violence, safety, sexual behavior) 

➢ Legislation and policies and their assessment 

2. Topic 2: Promoting Social and Emotional Competencies 

➢ Social-emotional skills: their role in mental health, wellbeing and academic success  

➢ Resilience and social-emotional learning 

➢ Programs to promote socio-emotional skills in a school context  

3. Topic 3: Parenting interventions 

➢ Goals and principles of parental education 

➢ Empirically based parenting interventions: externalizing and internalizing problems 

4. Topic 4: Sexual Education and Health 

➢ Sexual health and sexual rights  

➢ Sexual development in children and adolescents and comprehensive sexual 

education 

➢ Intervention with people whose sexual rights are not respected (e.g., discrimination, 

sexual violence) 

5. Topic 5: Eating Disorders 

➢ The multifactorial nature of eating disorders: risk and protective factors; models of 

disordered eating 

➢ Prevention and treatment of eating disorders 
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7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

Recorrer-se-á à exposição teórico-prática, à interação contínua e ao debate de apelo à 

reflexão sobre os conteúdos propostos, em articulação com conhecimentos previamente 

adquiridos noutras unidades curriculares do curso. Será utilizada a análise e discussão de 

casos reais, de artigos científicos e de programas de prevenção, em que se pretende 

explorar a ligação entre o saber e o saber-fazer, na reflexão crítica e resolução de exercícios 

sobre situações práticas e concretas. 

Avaliação: Reflexão crítica final individual, escrita (máximo de 6 páginas), sobre os vários 

temas abordados no Seminário (30%); trabalho de grupo – apresentação oral de um 

programa de prevenção sobre um tópico específico de um dos temas abordados (70%). 

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de avaliação 

que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

Theoretical and practical exposure, continuous interaction and debate call for reflection on the 

contents proposed will be used, in conjunction with previously acquired knowledge in other 

curricular units of the course. Discussion and analysis of real cases, scientific articles and 

prevention programs, which aims to explore the link between knowledge and know-how on critical 

thinking and problem-solving exercises on concrete and practical situations will also be used. 

Assessment: A written and individual (max. 6 pages) critical reflection on the topics covered in the 

seminar (30%); group work – oral presentation of a prevention program on a specific topic of one 

of the topics covered (70%). 

Any evidence of plagiarism shall be penalized with a mark of zero (0). Plagiarism is the improper 

use of a text and/or ideas that are not one’s own.  

 

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

   Tema 1 

▪ Matos, M. G., & Tomé, G. (2012). Aventura Social: Promoção de competências e capital 

social para um empreendedorismo com saúde na escola e na comunidade. Estado da 

arte. Placebo. 

▪ Sallis, J. F., Owen, N., & Fotheringham, M. J. (2000). Behavioral epidemiology: A 

systematic framework to classify phases of research on health promotion and 

disease prevention. Annals of Behavioral Medicine, 22(4), 294-298. 

https://doi.org/10.1007/BF02895665 

Tema 2 
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▪ Marques-Pinto, A., & Raimundo, R. (Coords.) (2016). Avaliação e promoção de 

competências socioemocionais em Portugal. Coisas de Ler. 

▪ Wright, M. O., Masten, A. S., & Narayan, A. J. (2013). Resilience processes in 

development: Four waves of research on positive adaptation in the context of 

adversity. In S. Goldstein, & R. B. Brooks (Coords.), Handbook of resilience in children 

(pp. 15–37). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3661-4_2 

Tema 3 

▪ Pereira, A. I., Goes, A. R., & Barros, L. (Coords.) (2015). Promoção da parentalidade 

positiva: Intervenções psicológicas com pais de crianças e adolescentes. Coisas de Ler. 

▪ Leijten, P., Gardner, F., Melendez-Torres, G. J., van Aar, J., Hutchings, J., Schulz, S., 

Knerr, W., & Overbeek, G. (2019). Meta-analyses: Key parenting program 

components for disruptive child behavior. Journal of the American Academy of Child & 

Adolescent Psychiatry, 58, 180-190. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2018.07.900 

Tema 4 

▪ Hall, K. S. K., & Binik, Y. M. (Coords.) (2020). Principles and practice of sex therapy (6.ª 

ed., pp. 371-394). Guilford. 

▪ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2018). International 

technical guidance on sexuality education: An evidence-informed approach. 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ITGSE.pdf  

Tema 5 

▪ Pennesi, J.-L., & Wade, T. D. (2016). A systematic review of the existing models of 

disordered eating: Do they inform the development of effective interventions? 

Clinical Psychology Review, 43, 175–192. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.12.004  

▪ Yager, Z., Diedrichs, P. C., Ricciardelli, L. A., & Halliwell, E. (2013). What works in 

secondary schools? A systematic review of classroom-based body image programs. 

Body Image, 10, 271–281. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2013.04.001 

https://doi.org/10.1016/j.jaac.2018.07.900

