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Mensagem de boas-vindas 

Depois do inevitável adiamento, em março deste ano, devido à pandemia de

COVID-19, é com muito gosto que realizamos o 2º Congresso Ibérico sobre

Resiliência e Bem-estar, no campus da Academia Militar, numa organização

conjunta do CRC-W: Católica Research Centre for Psychological, Family and

Social Wellbeing, do CINAMIL: Centro de Investigação, Desenvolvimento e

Inovação da Academia Militar, e da Secção de Apoio Psicopedagógico da

Academia Militar.

Após a sua 1ª edição em novembro de 2018, e assente no protocolo de

colaboração estabelecido entre os dois centros de investigação por ocasião do

referido congresso, procuramos novamente em 2020 criar um espaço de

divulgação de trabalhos científicos e de intenso debate entre aqueles que se

preocupam com a resiliência e o bem-estar de indivíduos, famílias e comunidades.

Ao congregar num mesmo encontro investigadores, profissionais e estudantes de

várias ciências sociais e humanas, pretende-se conjugar sinergias para a criação

de uma rede de conhecimento sobre a resiliência e o bem-estar para, de forma

inter e multidisciplinar, podermos contribuir para a construção de uma sociedade

mais resiliente, com maior qualidade de vida e bem-estar global, hoje ainda mais

relevante dada situação pandémica que vivemos.
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A participação de prestigiados especialistas de Portugal e de Espanha, quer nas

conferências plenárias quer nas mesas redondas, permitir-nos-á, durante dois

dias, abordar temas tão diversos como a saúde pública, as situações de

catástrofe e de vulnerabilidade social, ou a paz global. Teremos ainda

oportunidade de conhecer interessantes projetos de investigação e de

intervenção focados no bem-estar e na resiliência, através de um grande

número de comunicações orais e posters que serão apresentados.

Em nome da Comissão Organizadora do 2º Congresso Ibérico sobre Resiliência

e Bem-estar, agradecemos todo o apoio das entidades colaboradoras, dos

jornalistas que gentilmente aceitaram moderar as nossas sessões, bem como

de todas as pessoas da Universidade Católica Portuguesa e da Academia Militar

que permitem que este congresso seja, por fim, uma realidade.

Esperamos que o congresso seja um verdadeiro momento de aprendizagem e

de intercâmbio de experiências, e que desfrutem dos momentos científicos e

sociais de partilha entre os participantes.

Pela Comissão Científica e Organizadora,

Rita Francisco

Diretora do CRC-W

Lisboa, outubro de 2020
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Organização
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Organização 

A Academia Militar tem por missão formar Oficiais destinados aos

quadros permanentes do Exército e da Guarda Nacional

Republicana, habilitando-os ao exercício das funções que

estatutariamente lhes são cometidas, conferir as competências

adequadas ao cumprimento das missões do Exército e da GNR e

promover o desenvolvimento individual para o exercício de funções

de comando, direção e chefia.

O Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da

Academia Militar (CINAMIL) é uma estrutura que tem por missão

promover e/ou participar, em colaboração com outras instituições

da comunidade científica nacional ou internacional, na realização

de projetos de ID&I e na divulgação de conhecimento científico,

nomeadamente, em áreas de interesse para a segurança e defesa

nacionais. O CINAMIL tem ainda por missão apoiar as atividades

de ID&I do Exército e da GNR.

Criado em 2017, o Católica Research Centre for Psychological,

Family and Social Wellbeing (CRC-W) é um centro de investigação

interdisciplinar da Faculdade de Ciências Humanas (Universidade

Católica Portuguesa) que integra docentes e outros investigadores

das áreas de Psicologia, Serviço Social e Ciências da Educação. O

CRC-W tem por missão promover e desenvolver, numa perspetiva

multidisciplinar, investigação sobre o bem-estar, nos contextos

individual, familiar e social.
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A SAP é um serviço de aconselhamento do Comando da Academia

Militar, cujo principal objetivo é o apoio psicoeducativo dos alunos,

individualmente ou em grupo, ao longo dos seus percursos

académicos. Principais atividades: contribuir para a integração,

adaptação e socialização dos alunos ao meio militar e promover

programas de integração, acompanhamento, desenvolvimento

pessoal e vocacional ao longo do seu percurso académico.



Comissão Científica 

Ana Oliveira, CRC-W

Ana Rita Goes, CRC-W

Patrícia Costa, CRC-W

Renato Santos, CINAMIL

Rita Francisco, CRC-W

Rui Gaspar, CRC-W

Sandra Almeida, CINAMIL

Sandrina Cunha, AM

9

Comissão Organizadora

Beatriz Matos, CRC-W

Cristina Godinho, CRC-W

Mónica Sesifredo, CRC-W

Patrícia Costa, CRC-W

Renato Santos, AM

Rita Francisco, CRC-W

Sandra Oliveira, AM

Sandrina Cunha, AM

Sofia Menezes, AM



ÍNDICE

Programa………………………………………………………………………… 11

Conferências……………………………………………………………………. 17

Mesa redonda sobre Resilência e Bem-Estar em Situações de Catástrofe 21

Mesa redonda sobre Saúde, Resiliência e Bem-Estar……………………
27

Mesa redonda sobre Resiliência e Bem-Estar na Vulnerabilidade Social
33

Mesas de Comunicações Livres

Mesa 1 …………………………………………….... 39

Mesa 2
……………………………………………….

47

Mesa 3
……………………………………………….

55

Mesa 4
……………………………………………….

61

Pósteres …………………………………………………………………………… 67



Programa

11



09h00: Abertura do Secretariado. Receção e colocação de pósteres

09h30: Sessão de Abertura

Isabel Capeloa Gil, Reitora da Universidade Católica Portuguesa

Luís António Morgado Baptista, Comandante da Academia Militar

Nelson Ribeiro, Diretor da Faculdade de Ciências Humanas, UCP

Rita Francisco, Diretora do CRC-W

José Alberto Borges, Presidente do CINAMIL

10h00: Conferência

Desafios para a Saúde: Vulnerabilidades e Resiliências

Francisco George (Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa)

10h50: Pausa para café | Pósteres

11h15: Mesa Redonda

Moderação: João Miguel Tavares (Jornalista)

 Os Incêndios em Portugal: O presente e o futuro, Duarte Costa 

(Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, Portugal)

 Aspectos psicológicos que influenciam o processo de adaptação na 

população de refugiados, Inmaculada Hernández (Cruz Vermelha da 

Catalunha, Barcelona)

 Os desafios operacionais da Unidade de Apoio Militar de Emergência, 

Luís Barroso (Regimento de Apoio Militar de Emergência, Portugal)

 Apoio psicológico aos intervenientes em emergências,  Leandro Santana 

(Unidade Militar de Emergências, Espanha)

8 de outubro de 2020

RESILIÊNCIA E BEM-ESTAR EM 

SITUAÇÕES DE CATÁSTROFE
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13h00: Almoço (livre)

14h30: Mesas de comunicações livres

Mesa 1 (Auditório Marquês de Sá da Bandeira)

Mesa 2 (Auditório General Morais Sarmento)

16h20: Pausa para Café | Posters

16h40: Mesa Redonda

Moderação: Paulo Farinha (Jornalista)

 O papel da literacia em saúde na implementação de políticas de saúde 

pública, Miguel Telo de Arriaga (Direção-Geral da Saúde de Portugal; 

CRC-W)

 Bem-estar familiar no confronto com a doença crónica pediátrica, Ana 

Rita Goes (Escola Nacional de Saúde Pública; CRC-W)

 Marcadores no controlo da atividade física extrema: Caracterização 

fisiológica da resiliência, Rui Lucena (Academia Militar, Portugal)

 Liderança e resiliência na preparação de oficiais espanhóis da Academia 

Militar Geral, Carlos García-Guiu (Academia General Militar, Espanha)

18h: Quadríptico Terapêutico

12 de março de 2020

SAÚDE, RESILIÊNCIA E BEM-

ESTAR
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10h00: Conferência 

Famílias multiproblemáticas/multidesafiadas e resiliência familiar e 

individual, Madalena Alarcão (Universidade de Coimbra, Portugal)

10h50: Pausa para Café | Votação do melhor Poster

11h15: Mesa Redonda

Moderação: José Pedro Frazão (Jornalista)

 Trajetos e quotidianos de pobreza em Portugal, Francisco Branco (CRC-W, 

Universidade Católica Portuguesa)

 O enfoque da resiliência na Intervenção Social, Cristina Villalba Quesada

(Universidade Pablo de Olavide, Sevilha, Espanha)

 Resiliência em situações de conflito de guerra e pós-conflito, Juan Lucero

(Ministério da Defesa de Espanha)

 O diálogo e a intuição em comunidades afetadas por violência armada: A 

vulnerabilidade e o véu da ignorância, João Costa (Universidade de 

Cambridge; Mecanismo Nacional de Prevenção, Provedoria de Justiça, 

Portugal)

13h00: Almoço (livre)

RESILIÊNCIA E BEM-ESTAR 

EM SITUAÇÕES DE 

VULNERABILIDADE SOCIAL
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9 de outubro de 2020



14h: Mesas de Comunicações Livres

Mesa 3 (Auditório Marquês de Sá da Bandeira)

Mesa 4 (Auditório General Morais Sarmento)

15h30: Pausa para Café | Posters

15h45: Conferência

Paz global e bem-estar público: Implicações para uma resiliência coletiva, 

Helena Marujo (Universidade de Lisboa, Portugal)

16h45: Sessão de Encerramento

Rita Francisco, Diretora do CRC-W, Universidade Católica Portuguesa

José Alberto Borges, Presidente do CINAMIL

13 de março de 2020 (tarde)
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Conferências
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DESAFIOS PARA A SAÚDE: VULNERABILIDADES E RESILIÊNCIAS

Francisco George

Cruz Vermelha Portuguesa

São apontadas as estratégias a serem implementadas na perspetiva de

controlarem os desafios principais em Saúde Pública, nomeadamente no que se

refere: 1-Envelhecimento da População; 2-Efeitos em Saúde Humana decorrentes

das alterações climáticas; 3-Fenómenos relacionados com as resistências dos

microrganismos patogénicos aos antimicrobianos (antibióticos, antivirais e anti

palúdicos); 4-Gradiente Social e gaps; 5-O acesso universal como questão de

Democracia. Serão discutidos os conceitos de exposição a riscos em função da

vulnerabilidade ou resiliência de pessoas, famílias e comunidades.
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FAMÍLIAS MULTIPROBLEMÁTICAS/MULTIDESAFIADAS E 

RESILIÊNCIA FAMILIAR E INDIVIDUAL

Madalena Alarcão

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade de 

Coimbra, Portugal

19

Existe um número muito relevante de famílias que apresentam não só diversos

problemas/sintomas como são sinalizadas e acompanhadas pela sua aparente

incapacidade de resolvê-los e de promover o bem-estar e o desenvolvimento dos

seus membros. Com frequência, os prestadores de cuidados são referidos como

negligentes ou maltratantes, como incapazes de promoverem uma parentalidade

positiva, e as crianças/adolescentes como tendo um conjunto de comportamentos

mais ou menos disruptivos que dificultam o trabalho de outros sistemas como, por

exemplo, a escola. Acresce, ainda, à narrativa habitual, a existência de uma

história geracional de problemas e de multiassistência que cria um desespero que

se retroalimenta entre família e profissionais. As forças, as crenças e as visões

preferidas de vida destas famílias eclipsam-se por detrás dos múltiplos desafios

com que diariamente têm que lutar e do discurso do défice que sobre elas, e com

elas, se constrói. O construcionismo social, e as abordagens colaborativas, têm

vindo a chamar a atenção para a existência, também nestas famílias, de forças e

de competências que têm de ser exploradas e alimentadas para que a família,

como um todo, e os seus vários elementos possam expandir a sua resiliência, ter

esperança e construir ciclos virtuosos de mudança, bem-estar e desenvolvimento

familiar e individual.



PAZ GLOBAL E BEM-ESTAR PÚBLICO: IMPLICAÇÕES PARA UMA 

RESILIÊNCIA COLETIVA

Helena Marujo

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa, 

Portugal

As emoções positivas, o compromisso, o propósito, o bem-estar pessoal e a

resiliência podem influenciar a paz a diferentes níveis, os quais variam da paz

pessoal e interpessoal, à paz no contexto das comunidades, das nações e do

mundo. Nesta apresentação, primeiramente argumentamos que as experiências

positivas individuais, o bem-estar pessoal e a resiliência pessoal, conforme

definidos na psicologia positiva atual, podem contribuir para a paz pessoal e

interpessoal. Refletiremos também como os mesmos podem trazer consequências

negativas para outros indivíduos, comunidades e nações, e o que fazer para as

prevenir. Segundo, descrevemos como a psicologia da paz contém traços do

modelo da psicologia positiva, especialmente com o seu foco na busca da justiça

social e do bem-estar coletivo. Terceiro, revendo e ampliando o conceito de

resiliência de uma perspetiva individual para uma comunitária, esboçaremos

dimensões facilitadoras de um trabalho concetual e empírico que promova a saúde

mental e a equidade, inspirado na psicologia da paz e nos estudos da

desigualdade. Defenderemos que este trabalho deverá transcender o atual viés

dos estudos psicológicos no que toca ao individualismo e à relevância dada ao

intrapsíquico, e entender bem-estar e resiliência ao nível da "comunidade global" e

da “felicidade pública”. Esta perspetiva pode ser definida como a "psicologia

positiva da paz", que estamos em crer trará importantes contribuições para a

nossa compreensão de como trabalhar em direção à paz global.
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Mesa Redonda - Resiliência e Bem-estar 

em Situações de Catástrofe
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OS INCÊNDIOS EM PORTUGAL, O PRESENTE E O FUTURO

Duarte Costa

Proteção Civil, Portugal

O conceito de cadeia de valor introduzido por Michael Porter em 1985 e adaptado a

muitas realidades sociais e organizacionais permite-nos ponderar que a cadeia de valor

para fazer face a uma catástrofe é composta pelo conjunto de circunstâncias

correlacionadas, mais ou menos sucessivas e muitas vezes interdependentes que no

seu segmento “ex post” leva a que a mesma seja inevitável. No caso dos grandes

incêndios rurais, a falta de ordenamento florestal, o despovoamento do interior, as

alterações climáticas e os comportamentos humanos inadequados, entre outras, são as

circunstâncias da cadeia de valor que originam que o último segmento desta “value

chain” seja a ocorrência de grandes incêndios. Por isso costumo afirmar que o grande

incêndio que vai ocorrer daqui a algum tempo teve a sua origem há cerca de 70 anos.

Sabendo que os pilares fundamentais de uma proteção civil eficaz são a prevenção, a

vigilância, a antecipação, a formação e a organização operacional, interessa que estes

sustentáculos sejam integrados o mais cedo possível na cadeia de valor por forma a não

atuarmos apenas no último segmento da mesma. Porque, como agentes de proteção

civil, nos habituámos a atuar fundamentalmente na resposta às emergências, temos de

definitivamente alterar este paradigma e começar a atuar nos segmentos “ex ante”,

principalmente naqueles onde temos real capacidade de intervenção. Porque apenas a

alteração dos comportamentos humanos inadequados pode fazer diminuir drasticamente

o número de ocorrências, é aqui que o Estado tem de atuar decisivamente. Sendo que o

número de ignições devidas à ação humana representa cerca de 92% do total das

ocorrências, se conseguirmos alterar estes números reduzindo-os drasticamente

podemos ter no horizonte períodos com muito menos incêndios. E como fazer? Com

muito investimento na prevenção e na formação para a cidadania.
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS QUE INFLUENCIAM O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO 

NA POPULAÇÃO DE REFUGIADOS

Inmaculada Hernández

Cruz Vermelha da Catalunha, Espanha

Cuando una persona que huye de su país por circunstancias diferentes a un

proyecto de crecimiento personal, deja atrás su vida, todos sus planes, entorno

conocido, vivencias violentas, muerte de familiares y amigos…

Se traslada o la trasladan a otro lugar ajeno a su entorno conocido y cultura

conocida. Viviendo en este periodo nuevas posibles situaciones violentas o

peligrosas, la persona queda immersa en un mundo de espera y postergación de

su vida. Ante estas situaciones sabemos que hay aspectos psicológicos en el

individuo y también en la sociedad de acogida que tienen importancia en los

procesos de adaptación e integración y hablaremos de cómo estos factores se

interrelacionan y si pueden determinar la mejor evolución de la persona. Si bien no

los podemos estudiar como factores predictores matemáticos sí que pueden ser

orientativos en la intervención psicológica que se realice. Resiliencia, motivación al

cambio, resistencias psicológicas, ambivalencia, adaptación, estrés, trauma,

patología mental son conceptos de los que se hablaran que pueden aparecer antes

de la salida, durante el viaje, la llegada y la instalación a la nueva sociedad.
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OS DESAFIOS OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO MILITAR DE 

EMERGÊNCIA

Luís Barroso

Regimento de Apoio Militar de Emergência, Portugal

A finalidade desta comunicação é apresentar-vos como é que o comandante da

Unidade de Apoio Militar de Emergência (UAME) pode ultrapassar os desafios

colocados pelos efeitos dos pontos de fricção em relação ao emprego operacional

dos meios em AME prestado pelo Exército. Os pontos de fricção são os fatores que,

atualmente, podem dificultam a implementação cabal do AME, com implicações

diretas para o emprego operacional, como são os casos da ligação com a ANEPC e

outras entidades; a interoperabilidade com meios não militares; formação dos

oficiais e sargentos; a intermutabilidade entre militares para as funções no COAME;

a disponibilização de uma COP; e a prontidão de resposta. A nossa proposta,

baseada na nossa experiência profissional, resulta da aplicação de métodos e

técnicas utilizadas no planeamento, preparação e gestão operacional,

especialmente orientadas no planeamento de operações logísticas. Escolhemos

centralizar a nossa análise nas operações logísticas porque o principal fator

distintivo do Exército em AME é a sua capacidade (pessoas, organização,

estruturas, equipamento e procedimentos) em planear e executar operações de

apoio de serviços de grande envergadura em apoio direto às populações em

situação de emergência e em apoio ás autoridades responsáveis pela coordenação

do apoio de emergência. Partindo da análise das experiências norte-americana e

brasileira no terramoto do Haiti em 2010, e dos ensinamentos militares depois

terramoto na Nova Zelândia (em 2011 na região de Chistchurch), propomos um

conjunto de atividades e implementação de medidas capazes de ultrapassar

aqueles desafios operacionais: valorização do AME nas escolas militares;

desenvolvimento de uma linguagem comum (doutrina) ao AME; treino regular

conjunto com as autoridades civis; aquisição de equipamento que sirva o duplo

propósito do apoio logístico militar e AME.

24



APOIO PSICOLÓGICO AOS INTERVENIENTES EM 

EMERGÊNCIAS

Leandro Caballero Santana

Unidade Militar de Emergências, Espanha

La Unidad Militar de Emergencias, considera a su propio personal como su activo más

importante, dando especial prioridad a los procesos de selección, capacitación y

motivación. Por ello en esta unidad de las FAS españolas, especializada en emergencias y

desastres de tipo natural, tecnológico o medioambiental, se realizan diversos tipos de

actividades para potenciar la capacidad de resiliencia de su personal. En el ámbito

psicológico, dichas actividades se centran en desarrollar competencias tales como las

habilidades de comunicación eficaz, la capacidad para aplicar primeros auxilios

psicológicos en incidentes críticos, las habilidades de gestión del estrés tanto en la

intervención como en la vida cotidiana, la capacidad de regulación de la activación

emocional y fisiológica, así como la capacidad de recuperación tras las intervenciones. Por

lo tanto, en todos los procesos de formación y adiestramiento se incluye el aspecto

psicológico, mediante módulos formativos específicos, módulos de entrenamiento

psicológico y procedimientos preventivos durante las intervenciones. Los cinco módulos de

entrenamiento psicológico están incluidos en el Plan General de Preparación como una

actividad más de adiestramiento, que se lleva a cabo en periodos de cinco años, aplicando

un módulo cada año, con un enfoque teórico-práctico. Para la evaluación del impacto de

dichas actividades se utilizan procedimientos específicos en cada actividad, así como las

evaluaciones psicológicas anuales obligatorias. En definitiva, todas estas actividades

buscan fomentar la resiliencia individual de los intervinientes, con la finalidad de prevenir

desajustes psicológicos y aumentar tanto la eficacia como la seguridad en las

intervenciones.
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Mesa Redonda – Saúde, Resiliência e 

Bem-Estar
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O PAPEL DA LITERACIA EM SAÚDE NA IMPLEMENTAÇÃO DE 

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA 

Miguel Telo de Arriaga

Direção-Geral da Saúde de Portugal; CRC-W

28

Atualmente o aumento dos níveis de Literacia em Saúde na população é

considerado estratégico e crucial, como forma de otimizar e melhorar a qualidade

de vida e o bem-estar da população, constituindo-se como um desafio e uma

prioridade da sociedade atual. A promoção da Literacia em Saúde apresenta-se

como uma estratégia eficaz que aborda simultaneamente a saúde e a educação,

dotando a pessoa de capacidades de reflexão e ação relativamente às

oportunidades de promoção da sua saúde. Aplicada às políticas de saúde pública, a

literacia em saúde serve não só como ferramenta de implementação de políticas

públicas, como desempenha também um papel importante na construção e

manutenção de redes inteligentes que permitem maximizar e otimizar os resultados

destas políticas. Aliada às campanhas e programas nacionais de prevenção da

doença e promoção da saúde, a literacia em saúde potencia a sua concretização

de forma efetiva e eficiente. De modo a obter ganhos em saúde, a intervenção nos

vários determinantes de forma sistémica, integrada e sistemática tem extrema

relevância. A implementação de campanhas, como por exemplo, de promoção da

alimentação saudável e da atividade física, bem como a legislação de taxas sobre a

redução significativa e sustentável do consumo excessivo de açúcar, sal e

gorduras, são muito importantes na promoção da saúde e na prevenção da doença,

procurando atingir deste modo um maior bem-estar das populações. Assim, a

literacia em saúde permite a capacitação dos cidadãos no que se refere à

compreensão e integração destas medidas no seu dia a dia.



BEM-ESTAR FAMILIAR NO CONFRONTO COM A DOENÇA 

CRÓNICA PEDIÁTRICA

Ana Rita Goes

Escola Nacional de Saúde Pública; CRC-W

Ao longo das últimas décadas, ao mesmo tempo que assistimos a uma redução na

mortalidade infantil, verificamos que cada vez mais crianças vivem com condições

crónicas de saúde, com implicações importantes para o bem-estar das crianças e

das famílias. Tem sido preconizado que as intervenções em saúde infantil adotem

uma abordagem centrada na família, reconhecendo a família como unidade de

intervenção. De forma coerente, a evidência empírica tem permitido identificar os

desafios com que estas famílias se confrontam mas também o seu elevado

potencial de adaptação e a interação complexa entre a adaptação da família e os

resultados em saúde da criança. Assim, tem sido salientada a importância de

considerar indicadores positivos de adaptação no confronto com a doença crónica

pediátrica e de identificar as ameaças mas também os recursos favoráveis a essa

adaptação. Este trabalho apresenta uma leitura socio ecológica da adaptação

familiar, focando particularmente o papel da autorregulação parental. Embora este

construto multidimensional seja reconhecido como essencial para promover a

saúde e desenvolvimento das crianças, a evidência relativa ao seu papel nos

processos de adaptação à doença crónica pediátrica é escassa. Assumindo a

adaptação à doença crónica uma natureza complexa, heterogénea e dinâmica, a

autorregulação parental revela-se particularmente apetecível e coerente com uma

abordagem centrada na família. Serão feitas algumas propostas para a

investigação e intervenção.
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MARCADORES NO CONTROLO DA ATIVIDADE FÍSICA EXTREMA: 

CARACTERIZAÇÃO FISIOLÓGICA DA RESILIÊNCIA

Rui Lucena

Academia Militar, Portugal

Atualmente são exigidos aos militares altos níveis de força, potência, velocidade e

agilidade para levar a cabo a sua missão, num complexo ambiente que caracteriza

o combate moderno. Não só se verificou uma alteração ao nível do seu

equipamento individual, mas também na exigência extrema, a nível fisiológico,

exercida no corpo humano. Neste sentido, comandar, decidir e combater nestes

contextos complexos, sob um estado de fadiga e stress elevados, obriga a uma

performance física, psicológica duma enorme resiliência e sacrifício. A capacidade

de persistir diante dos desafios e de recuperar perante as adversidades, promove

respostas positivas ao esforço e de stress que só se verifica através da aplicação

de um treino contínuo, sistemático, planeado e específico para a missão

(funcional), desenvolvendo no militar uma aptidão física, operacional e

psicoemocional desejável para o desempenho da sua função.

A capacidade de avaliar e definir os parâmetros e marcadores fisiológicos a utilizar,

permite caracterizar as diferentes respostas para as diferentes situações de stress

e de estados de fadiga, ao longo do tempo. Estes parâmetros fisiológicos,

constituem-se como uma ferramenta essencial para o ensino, treino e

aprendizagem da resiliência no militar.
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LIDERANÇA E RESILIÊNCIA NA PREPARAÇÃO DE OFICIAIS 

ESPANHÓIS DA ACADEMIA MILITAR GERAL

Carlos García-Guiu López

Academia General Militar, Espanha

La preparación de líderes militares resilientes constituye una de las prioridades de

todos los ejércitos como factor determinante para asegurar el éxito en el

desempeño de sus cometidos asignados a las Fuerzas Armadas. El concepto de

resiliencia militar se puede abordar planteando diferentes niveles de aproximación,

bien desde la faceta individual, como en el plano organizacional, fundamentado en

la cohesión de las unidades, y en la fortaleza y capacidad de recuperación de la

sociedad. El desarrollo de la resiliencia de los oficiales españoles en la Academia

General Militar se fundamenta la formación basada en currículo oficial

complementado por el desarrollo de un plan de liderazgo. Diferentes estudios

apuntan la relación entre diferentes estilos de liderazgo tanto con la resiliencia o la

inteligencia emocional así como con diferentes variables psicosociales como son el

bienestar, la satisfacción o el rendimiento.
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TRAJETOS E QUOTIDIANOS DE POBREZA EM PORTUGAL

Francisco Branco

CRC-W, Universidade Católica Portuguesa

A presente comunicação baseia-se na exploração de dados preliminares do estudo Trajetos

e quotidianos de pobreza em Portugal, realizado por um consórcio de investigadores

portugueses e financiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Tendo como ponto

de partida uma análise extensiva das pessoas em situação de risco de pobreza em Portugal

com recurso aos dados do ICOR 2018, que permitiu identificar os grandes perfis da

população portuguesa em situação de pobreza, esta investigação assume um caracter

essencialmente qualitativo através da realização de 100 entrevistas de orientação biográfica

visando conhecer e analisar as trajetórias, quotidianos e representações destes cidadãos,

em ordem à compreensão: i. dos acontecimentos e os mecanismos que poderão ter

contribuído para despoletar, manter e/ou sair da situação de pobreza; ii. da diversidade de

estratégias que os atores mobilizam para lidar com a situação de pobreza; iii. das

representações e expectativas relacionadas com condição de pobreza. A lente analítica

explorada pretende por em relação, quer a proposta de Walsh (2002) sobre a resiliência

familiar, quer a perspetiva de Maclean et al. (2016) sobre a convergência das visões

disciplinares sobre as dimensões sociais da resiliência, quer ainda a perspetiva da

resiliência social, nomeadamente a questão da relação estrutura-agência ("structure-agency

problem”) assinalada, entre outros autores por Dagdeviren e Donoghue (2019), num estudo

recente sobre as respostas dos agregados familiares às situações de dificuldade ocorridos

em diversos países europeus no período de recessão económica entre 2007 e 2011. Assim,

pretende-se, a partir da evidência recolhida num conjunto de entrevistas, identificar o tipo de

implicações das relações sociais estruturais que marcaram a trajetória e quotidiano dessas

pessoas e a agência dos indivíduos no controlo das suas circunstâncias de vida, dimensões

que tendem a distinguir, com frequência, a visão da resiliência dos estudos sobre a pobreza.
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EL ENFOQUE DE RESILIENCIA EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL

Cristina Villalba Quesada

Universidade Pablo de Olavide, Sevilha, Espanha

Resiliencia es un concepto holístico convertido en área de interés académico y

profesional en numerosas disciplinas. Es un concepto que, en lo biológico y

psicosocial, se refiere a la expresión, expansión y recuperación de la vida en sus

multiples dimensiones. En Intervención Social en los últimos años la resiliencia se

ha convertido en un paradigma, en un enfoque, que observa, identifica, impulsa y

ayuda a activar las fortalezas, aprendizajes y posibilidades de las personas,

familias y comunidades en sus trayectorias de desarrollo. Este paradigma lo

situamos en la perspectiva ecológica y de derechos humanos y de ética de la

intervención social. Desde aquí en la comunicación se irán especificando (1) los

aportes que este paradigma ofrece en los distintos niveles de intervención (micro,

meso y macrosociales); (2) la importancia de legitimar los programas con enfoques

de resiliencia (3) la necesidad de colaboración entre profesionales, responsables

políticos, ciudadanía e investigadores en programas marco de resiliencia y (4) la

necesidad de formación específica de los profesionales en este tema. Finalmente

se pondrá énfasis en la necesidad de usos de trabajo en red y narrativas resilientes

tanto en intervención como en investigación social.
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RESILIENCIA EN SITUACIONES DE CONFLICTO Y POST 

CONFLICTO

Juan Lucero

Ministério da Defesa, Espanha

En las situaciones de conflicto y post conflicto, todos los habitantes sufren debido a

los horrores de las guerras y de las atrocidades que muchas veces se cometen

contra la población civil por parte de las fuerzas regulares y de las guerrillas o las

milicias. Todas las colectividades soportan graves amenazas de seguridad hacia su

integridad física y en contra de los derechos humanos. Pero dentro de los

diferentes sectores de toda la población, las mujeres y las niñas sufren la peor

parte de las más execrables consecuencias de la violencia armada. En las últimas

décadas, el uso de la violencia contra éstas durante los conflictos, y especialmente

la violencia sexual, se ha exacerbado y se ha hecho más visible, convirtiéndose en

herramienta común de terror, siendo, en muchos casos, más peligroso ser mujer

que soldado en un conflicto armado. Aparte del incremento de la violencia sexual,

los conflictos agravan muchas desigualdades que puede durar hasta mucho

después de acabada la guerra. La protección de las mujeres que viven en situación

de conflictos armados o bajo ocupación extranjera es uno de los pilares en los que

se sustenta la Agenda Mujer, Paz y Seguridad. Esta Agenda es un conjunto de

Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que persigue, entre

otras, la prevención de abusos contra los derechos humanos, incluida la violencia

sexual, la protección de mujeres y niñas, hombres y niños, en conflicto y post-

conflicto o la participación de las mujeres en los procesos de paz.
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O DIÁLOGO E A INTUIÇÃO EM COMUNIDADES AFETADAS POR 

VIOLÊNCIA ARMADA: A VULNERABILIDADE E O VÉU DA IGNORÂNCIA

João Costa

Universidade de Cambridge; Mecanismo Nacional de Prevenção, Provedoria 

de Justiça, Portugal

Em comunidades locais afetadas por conflitos armados, o impacto da violência é comum a

todos os indivíduos que aí residam. É hoje consensual a relevância da inclusão e do diálogo

para a resolução destes conflitos de forma sustentável, de forma a ultrapassar também as

divisões profundas resultantes destes períodos de instabilidade agravada pela violência. Não

obstante, apesar de cada vez mais se incitar à participação de grupos particularmente

vulneráveis em momentos de negociação, a influência destes continua diminuta face às

discrepâncias socioeconómicas e de poder real da sua voz para a tomada de decisões que

(também) os afetam. Neste contexto, as iniciativas de construção de paz e resolução de

conflitos podem recorrer a conceitos de vários ramos do conhecimento para inovar e criar

situações de maior equilíbrio inicial. Entre estes, o “véu da ignorância” de John Rawls é o ponto

de partida para um exercício que está na base da ferramenta de resolução de conflitos que

proponho. A coexistência pacífica depende, pelo menos em parte, de instituições sociais justas.

Para as promover, o exercício, a conduzir em grupos de foco, retira rótulos aos participantes

desde o início, colocando-os em posições de igualdade onde cada um interpreta o papel de

todos os outros na busca de um consenso quanto a objetivos comuns de coexistência. Estes

são depois traduzidos em intervenções adaptadas ao contexto local, com vista ao seu

desenvolvimento e à promoção do bem-estar de cada indivíduo. Tais intervenções encontram-

se legitimadas pela participação equitativa dos membros da comunidade na sua escolha,

independentemente do seu background económico, político, religioso, entre outros. Espera-se

que o exercício tenha como efeito a mudança de perspetivas dos indivíduos, passando a olhar o

conflito como um problema comum a todos os membros da comunidade e, apelando à intuição,

emoções e criatividade, altere a perceção de “inimigo” que se possa ter do “outro”. As

interações sociais propostas assemelham-se àquilo que Émile Durkheim chama de

efervescência coletiva, ao serem eventos com forte carga emocional que resultam em

sentimentos morais e intelectuais de pertença e união.
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PREDITORES DE BEM-ESTAR EM JOVENS DO ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES

Mónica Sesifredo, Beatriz Raposo e Rita Francisco

Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Católica Portuguesa

Contacto: sesifredo.m@gmail.com

Durante a adolescência é comum o aumento de sintomas de ansiedade e depressão, o

que tem repercussões ao nível do bem-estar dos jovens. Assim, é fundamental identificar

os fatores protetores e de risco associados ao bem-estar subjetivo dos adolescentes no

sentido de compreender o que influencia a sua qualidade de vida. Considerando a lacuna

na literatura acerca do bem-estar dos adolescentes portugueses, principalmente ao nível

das regiões insulares, o presente estudo tem como objetivo compreender os preditores

que influenciam o bem-estar destes adolescentes. Participaram no estudo 319

adolescentes (12-18 anos) do 3º ciclo do ensino básico e secundário da Ilha de S. Miguel

(Açores). Os participantes completaram um conjunto de questionários de autorrelato

sobre uso de substâncias, dificuldades de regulação emocional, sintomatologia de

internalização, clima familiar e bem-estar. Os resultados mostram níveis mais elevados

de problemas de internalização e de dificuldades de regulação emocional nas raparigas,

mas também um sentimento mais positivo pela escola, quando comparadas com os

rapazes. Por outro lado, os rapazes praticam mais atividade física. Quanto aos

preditores de níveis elevados de bem-estar, apenas o sexo (masculino) e menores

dificuldades de regulação emocional se revelaram preditores significativos. Estes

resultados remetem para a necessidade de explorar as relações entre diferentes

variáveis psicológicas nos jovens da ilha de São Miguel, considerando o estilo de vida

destes adolescentes e a forma como influenciam o seu bem-estar. são discutidas

implicações para a prática clínica e para o desenho de programas de prevenção da

psicopatologia e da promoção do bem-estar global dos adolescentes.
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QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR DE JOVENS ADULTOS À 

ENTRADA DO ENSINO SUPERIOR MILITAR

Beatriz Matos, Renato Pessoa Santos, Rita Francisco e Sandra Oliveira de 

Almeida

Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Católica Portuguesa

Contacto: beatriz_matos97@hotmail.com

A entrada no ensino superior militar acarreta novos desafios e exigências, tanto pelo

seu regime militar como de internato. A qualidade de vida dos universitários tem sido

uma preocupação para as instituições, sendo o objetivo deste estudo compreender as

relações entre estratégias de coping, bem-estar global e qualidade de vida associada

a um evento potencializador de stress, a Prova de Aptidão Militar (PAM). Participaram

no estudo 166 candidatos à PAM, entre 17 e 24 anos (M=18,78; DP=1,53)

maioritariamente do sexo masculino (82,5%) e candidatos aos cursos de Ciências

Militares (63,2%). Os participantes preencheram instrumentos de autorrelato para

avaliação de bem-estar global (Flourishing scale), estratégias de coping (Incope-2R) e

qualidade de vida (EUROHIS-QOL-8). Os resultados mostraram correlações entre

diversas estratégias de coping (e.g., ruminação, resolução de problemas), o bem-estar

global, e a qualidade de vida. Através de uma regressão linear múltipla hierárquica,

foram identificados como preditores do bem-estar global o sexo dos participantes

(feminino), a perceção de qualidade de vida e a reduzida utilização do evitamento

como estratégia de coping. Em conjunto, estas variáveis explicam 36.8% da variância

do bem-estar dos candidatos à AM. A utilização de estratégias de coping adequadas

permitirão uma adaptação positiva à PAM e consequentemente um impacto positivo

no bem-estar e saúde mental, podendo ser foco de intervenções preventivas nesta

fase de vida.
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A RELAÇÃO ENTRE AVÓS E NETOS, RITUAIS FAMILIARES, CLIMA FAMILIAR 

E BEM-ESTAR PSICOLÓGICO EM JOVENS ADULTOS

Joana Arsénio e Maria Teresa Ribeiro

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa

Contacto: joanaduartearsenio@gmail.com

A família é um dos principais agentes socializadores dos seus membros (Jiménez &

Bernal, 2013), tendo um papel fundamental no processo de ajustamento dos jovens

(Lucero et al., 2014) e tem um forte impacto no bem-estar dos jovens (Leme, Prette &

Coimbra, 2015). De um modo geral, além dos pais, os avós são os principais agentes

socializadores das crianças (Dutra, 2008). O objetivo do estudo é investigar de que

modo os afetos entre avós e netos se associam ao bem-estar psicológico dos netos.

A amostra foi constituída por 200 jovens adultos com idades compreendidas entre 18

e 30 anos, 151 do sexo feminino e 49 do sexo masculino. Preencheram a Escala de

Afetos entre Avós e Netos (Arsénio, Ribeiro & Pedro, 2018), a Escala de Rituais

Familiares (Crespo & Lind, 2004), o Inventário do Clima Familiar (estudos de

adaptação inicial para Portugal por Francisco, 2015) e a Escala de Bem-Estar

Psicológico (Novo, Silva & Peralta, 1997). Verificou-se que as dimensões da relação

avós-netos estão relacionadas com o bem-estar psicológico dos netos, através do

clima familiar. Assim como a existência de associações positivas entre o afeto avós-

netos, o significado dos rituais familiares nas comemorações anuais, o clima familiar e

o bem-estar psicológico dos netos. Também se verificaram diferenças de sexo e de

frequência de contacto entre avós e netos, relativamente às variáveis em estudo. O

que reforça os benefícios nesta relação intergeracional e o seu impacto no

desenvolvimento dos jovens e da família.
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CONFLITO COMO NEGOCIAÇÃO PARA O BEM-ESTAR EM 

FAMÍLIAS TRANSACIONAIS

Carlos Barros, Jennifer Mcgarrigle, Ana Sofia Santos e Magda Roberto 

Centro de Investigação em Ciência Psicológica, Faculdade de Psicologia da 

Universidade de Lisboa

Contacto: carlos.barros@campus.ul.pt

A solidariedade intergeracional (SI) é uma componente fundamental na construção do

projeto migratório, já que diferentes gerações se estabelecem como rede de suporte ao

longo de todo o processo. Assim, poderá a mesma constituir-se como um mecanismo de

proteção e resiliência de quem emigra, promovendo ajustamento a indutores de risco

associados à emigração. Este estudo pretende contribuir para a (re)análise das

dimensões da SI, com enfoque na transversalidade da dimensão do conflito. Com

recurso a abordagem qualitativa, recolhemos entrevistas semiestruturadas a jovens

adultos portugueses emigrantes no espaço europeu (N=22), tendo-se procedido a

análise temática sob uma perspetiva construtivista, com suporte do software N-Vivo

(Codificações N=129). Os resultados sugerem a necessidade de se considerar o conflito

como um momento essencial à perceção de autonomia e/ou necessidade de

(re)significação do espaço da família na vida dos emigrantes. Ainda, para a necessidade

de se trabalhar a comunicação familiar como matriz essencial para a criação de

mecanismos de Coping saudáveis. Adicionalmente, o conflito promove a necessidade de

trabalhar a perceção de valores intergeracionais. Os dados da análise sugerem a

necessidade de reflexão sobre como as diferenças geracionais estão a condicionar

dinâmicas que promovam um maior bem-estar.
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“FAMILIES WHO LOVE AND CARE FOR EACH OTHER”: PROCESSO DO 

DESENVOLVIMENTO E PERCEÇÃO DOS INTERVENIENTES NUM PROGRAMA 

DIRIGIDO À POPULAÇÃO REFUGIADA

Sofia Sateila e Rita Francisco

Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Católica Portuguesa

Contacto: sofia.sateila@gmail.com

Numa época de globalização o movimento em massa de pessoas vulneráveis tem

adquirido uma nova complexidade. A população refugiada encontra-se em condições

extremamente vulneráveis, pois a sua jornada até aos países de acolhimento implica

ultrapassar um número significativo de adversidades. Contudo, no momento de chegada

ao “porto seguro” surgem novos obstáculos que têm um impacto ainda mais significativo

no seu bem-estar a longo prazo. O programa “Families who love and care for each other”

tem como objetivo promover o bem-estar emocional e relacional das famílias refugiadas. O

presente estudo qualitativo pretende avaliar o seu processo de desenvolvimento e

implementação, bem como a perceção dos intervenientes em relação ao seu

funcionamento e impacto na vida dos participantes. A amostra é constituída por 10

profissionais especializados em Migrações e Saúde, bem como seis famílias refugiadas da

Síria, Irão e Eritreia. Recorreu-se a guiões de entrevista não estruturadas, questionários

semiestruturados e registos de observação. A análise de dados qualitativos foi realizada

através do procedimento de análise temática enquanto os dados quantitativos foram

analisados com recurso à estatística descritiva. Os resultados identificaram quatro aspetos

principais a ter em conta no desenvolvimento do programa: considerações particulares

(e.g., questões culturais, educacionais e linguísticas), papel dos intervenientes, relação

entre intervenientes e gestão do programa. O programa correspondeu às necessidades

manifestadas pela população refugiada, sendo que a perceção dos intervenientes em

relação ao funcionamento e impacto do programa foi bastante positiva.
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“O TEU LEGADO É CADA VIDA QUE TOCASTE”: A CAPACIDADE DE GERAR E 

FLORESCER NA RELAÇÃO DE CASAL

Susana Costa-Ramalho, Marta Pedro, M. Teresa Ribeiro e Alexandra Marques-Pinto

Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Católica Portuguesa

Contacto: susana.costaramalho@fch.lisboa.ucp.pt

A Reação Aguda ao Stress corresponde a uma resposta não adaptativa transitória a uma

situação de crise ou catástrofe, de gravidade significativa e que remite dentro de horas ou

dias. A Perturbação de Stress Pós- Traumático, por seu lado, ocorre como uma resposta

tardia após a exposição a um evento traumático grave, no qual o indivíduo apresenta

sintomas de revivência do evento traumático, evitamento de estímulos associados ao

evento e hiperexcitabilidade. O objetivo deste trabalho consiste em diferenciar estas duas

entidades clínicas e discutir as abordagens terapêuticas disponíveis para o seu tratamento.

Métodos: revisão bibliográfica do tema, sendo a pesquisa realizada através da consulta

online nas bases de dados: Pubmed, UpToDate e Psychinfo. Resultados: Identificam-se

fatores predisponentes para o desenvolvimento destas entidades clínicas, nomeadamente

natureza e intensidade do evento traumático e traços de personalidade específicos que

podem baixar o limiar para o desenvolvimento da perturbação ou agravar o seu curso,

embora não sejam imperativos ou suficientes por si só para o causarem. Aquando do

desenvolvimento da Perturbação de Stress Pós-Traumático podem ser instituídas várias

estratégias terapêuticas, nomeadamente farmacológicas ou psicológicas, como a terapia

cognitivo-comportamental, que incluiu reestruturação cognitiva e exposição progressiva

aos estímulos que recordam o evento traumático. Conclusão: Consoante as formas de

resposta dos indivíduos aos eventos traumáticos, podem apresentar sintomas ansiosos ou

depressivos ou desenvolver uma Reação Aguda ao Stress, que pode evoluir para

Perturbação de Stress Pós-Traumático. Estes devem ser diferenciados para se instituir a

terapêutica dirigida adequada, nomeadamente farmacológica e intervenção psicológica.

Palavras-chave: relação conjugal, bem-estar, generatividade, flourishing
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RESILIÊNCIA DOS ALUNOS DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL: QUE 

SIGNIFICADOS?

Antonela Jesus, Francisco Branco, Ana Oliveira e Inês Guerra 

Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Católica Portuguesa

Contacto: antonelajesus@fch.lisboa.ucp.pt

Num contexto em que a incerteza se torna estruturante (Giddens, 2002), exigindo práticas

profissionais tecnocratas e managerialistas, o Serviço Social (SS) vem experimentando uma

atividade profissional que se apresenta como potencial fonte de esgotamento, de desânimo e

insatisfação (Palma-Garcia & Hombrados-Mendieta, 2013). Procurando contrariar a

afirmação de que são poucos os estudos a abordarem o desenvolvimento da «resiliência»

nos estudantes de SS (Kinman & Grant, 2011), a comunicação aqui apresentada pretende

compreender como se edifica tal capacidade/competência dos/as alunos/as de SS da

Faculdade de Ciências Humanas (Universidade Católica Portuguesa), assumindo-a enquanto

processo em constante evolução. Define-se como objetivo geral do nosso trabalho

compreender o processo de construção, os significados e os desafios atribuídos ao

desenvolvimento e consolidação da «resiliência» no decorrer da formação em SS. Com

efeito, procura-se compreender (i) o significado da «resiliência» na perspetiva dos estudantes

da licenciatura em SS; (ii) depreender as atribuições aos contextos formativos e pré-

profissionais na construção do “espírito resiliente”; (iii) analisar em profundidade os planos

curriculares – de formação, estágio, supervisão e de outras práticas pedagógicas,

estabelecendo paralelismos e divergências entre a «capacidade resiliente» e o bem-estar

profissional; (iv) explorar os desafios associados ao desenvolvimento da resiliência enquanto

umas das competências centrais do assistente social. Metodologicamente, orientamo-nos por

uma abordagem qualitativa de lógica indutiva, operacionalizando o processo de recolha de

dados através da aplicação de entrevistas semiestruturadas e da análise documental. O

tratamento dos dados desenvolve-se através da análise de conteúdo, com recurso ao

software MaxQDA.
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A ACADEMIA SÉNIOR SMPC AMADORA, UMA ESTRATÉGIA DE 

INTERVENÇÃO PARA RESILIÊNCIA NO MUNICIPIO AMADORA

Carlos Miguel S. G. Rocha, Luís Carvalho, Maria Lourenço, Manuel Farinha e 

Emanuel Pinhal

Câmara Municipal Amadora/Serviço Municipal Proteção Civil

Contacto: carlos.rocha@cm-amadora.pt
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Apostar numa estratégia para a resiliência efetivou a criação do projecto “Academia Sénior”, no

Município da Amadora em 2014. Tendo por base o voluntariado, e dirigida à população sénior

para criação de mecanismos multiplicadores no âmbito da proteção de pessoas e bens,

pretende-se com esta iniciativa que este segmento populacional tenha uma participação mais

ativa e, um papel social valorizado, de forma a combater o isolamento e exclusão social ao

nível da cultura de segurança.

O “Agente Sénior” depois de ser capacitado, fica habilitado a ministrar temáticas relacionadas

com risco de desastre, com intuito de estimular uma maior relação de proximidade entre o

SMPC e as instituições que representa: Captar o interesse dos seus pares, divulgar as

recomendações (avisos e alertas), realizar ações intergeracionais de sensibilização a

população escolar e participar em diversas iniciativas e simulacros organizadas pelo SMPC.

Nos resultados alcançados, importa referir o envolvimento dos organismos com intervenção

privilegiada na área da segurança e socorro, o número de associações que aderiram (13) e o

número de agentes já existentes (42), mais de 20 iniciativa dinamizadas e mais de 60 ações

sensibilização nas escolas do município.

O principal impacto desta estratégia retrata a lógica de envelhecimento ativo e participativo, em

que a idade não é fator condicionante, mas sim uma mais-valia, aliado à grande disponibilidade

de aprender e ensinar novos conceitos, no sentido de as motivar para uma participação no seio

das comunidades e instituições que representam.
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OBSERVAÇÃO DE MARCAS DE RESILIÊNCIA EM POPULAÇÕES IDOSAS A 

PARTIR DO SERVIÇO DE APOIO DOMICILIAR

Cristiana Montibeller Schroeder, Helena Neves Almeida e Sónia Ferreira

Universidade de Coimbra e Universidade Católica Portuguesa

Contacto: cristiana.montibeller@hotmail.com

O termo resiliência, advindo do campo da Física, designa a capacidade de um corpo físico de

voltar ao seu estado normal após ter sofrido pressão sobre si (Goldstein, 2012). Com base em

Fantova (2008) e Ojeda (2004), existem três correntes, a norte-americana ou anglo-saxônia, a

europeia e a latino-americana, que possuem perspectivas conceituais diferentes. A primeira

possui uma abordagem mais pragmática e quantitativa centrada na capacidade pessoal, de

resistência ao estresse face a situações adversas, como competência individual de adaptação,

habituação e ajustamento social. A europeia é relativista, qualitativa e subjetiva com enfoque na

representação de cada sujeito, está centrada na sua visão e narrativa sobre significados e

respostas a determinado problema, posicionando a ênfase desta abordagem na dinâmica

psicológica do sujeito. Já a corrente latino-americana, apresenta uma perspectiva mais social e

comunitária, centrada na capacidade do contexto social grupal como resposta às adversidades

e situações de estresse dos sujeitos, pelo que os fatores sociais do meio são responsáveis e

influenciam a explicação e solução das situações desfavoráveis ou vulneráveis.

Existem muitos programas direcionados a populações idosas no sentido de promover a

resiliência e o seu bem-estar maior possível. A partir do trabalho de atendimento domiciliar por

quatro meses em uma IPSS, utilizando a observação como instrumento de recolha e registro de

dados, os resultados evidenciam marcas de resiliência em alguns idosos: preservação de

identidade e valores familiares e culturais, generosidade, aceitação do futuro, otimismo,

resistência e força de vontade, veracidade e transparência nas palavras e sentimentos, empatia

e valorização do outro, aceitação de algumas mudanças e opiniões, humildade e simplicidade,

capacidade de auto-organização bem como de enfrentamento, persitência e superação. Alguns

idosos mostram-se mais fragilizados diante das adversidades de sua condição social, física ou

psicológica e, quando recebem atendimento, apoio e cuidados domiciliares apresentam maior

resistência frente a todo o processo de envelhecimento.
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“NA SOMBRA DA DOENÇA”: UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE A 

RESILIÊNCIA FAMILIAR EM CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS

Alexandra Jóni Nogueira e Maria Teresa Ribeiro

Faculdade de Psicologia, Universidade de Lisboa 

Contacto: alexandra.jnog@gmail.com

Os cuidados paliativos pediátricos (CPP) destinam-se a sistemas familiares que incluam

uma criança ou jovem com doença crónica complexa (Goldman, Haim, & Liben, 2012),

visando promover o bem-estar físico, psíquico e espiritual de todos os envolvidos (WHO,

1998). A vivência deste tipo de doença produz um impacto significativo em toda a

estrutura e dinâmica familiares, influenciando e sendo influenciada pela resiliência de

cada família. Pretende-se por isso conhecer o processo de resiliência familiar, através

de uma revisão da literatura sobre a experiência psicológica da doença de cada

subsistema familiar, nomeadamente os pais cuidadores, os avós e os irmãos em idade

escolar. Os resultados sugerem que os pais abdicam dos seus projetos pessoais,

profissionais e sociais em prol da prestação de cuidados (Nogueira & Francisco, 2017),

tendendo a apresentar sintomatologia de stress pós-traumático (Jurbergs, Long, Ticona,

& Phipps, 2009). Por sua vez, a forma como os adultos cuidadores se adaptam à

doença afeta a experiência psicológica dos filhos saudáveis (Prchal & Landolt, 2009).

Estes têm de se adaptar às mudanças no funcionamento familiar, à fadiga física e

emocional dos pais e ao seu próprio turbilhão emocional (Brown, Coad, & Franklin,

2017). Adicionalmente, os avós tendem a diminuir a expressão do seu sofrimento,

tentando assegurar o suporte emocional para toda a família (Mendes-Castillo & Bousso,

2016), manifestando sintomatologia de depressão e ansiedade (Wakefield et al., 2014).

Esta revisão bibliográfica pretende contribuir para a reflexão sobre linhas orientadoras

na intervenção psicológica sistémica, promovendo o bem-estar e a resiliência familiar em

contexto de CPP.

51

mailto:alexandra.jnog@gmail.com


BEM-ESTAR BIOPSICOSSOCIAL EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

Deolinda Leão

ACREDITAR

Contacto: dl@acreditar.pt

Na sequência de uma investigação a profissionais dos serviços de oncologia

pediátrica, a cuidadores e ex-cuidadores foi elaborado um plano de intervenção

psicossocial para os cuidadores informais atendendo às áreas definidas como

prioritárias para um empowerment emocional procurou-se promover um bem-estar

físico, psicológico, social, emocional e espiritual com o objetivo de minimizar o impacto

da doença dos seus filhos e encontrar estratégias de resiliência para uma melhor

qualidade de vida familiar. O plano de intervenção para os cuidadores informais diretos

incluiu actividades de bem-estar, lazer e capacitação, desenvolvimento pessoal e

profissional, envolvendo profissionais de saúde dos serviços, ex-cuidadores e

sobreviventes. Foram realizadas sessões com temáticas como oncobiologia,

espiritualidade na família, parentalidade consciente, risoterapia, suporte básico de vida

pediátrico, massagens e estética, oficinas artísticas, entre outras. A participação nas

actividades foi maioritariamente do sexo feminino, de famílias com os filhos em

tratamento há mais de 3 meses ou pós-tratamento. A adesão às actividades em

contexto hospitalar e fora do hospital foi positiva, verificando-se uma melhor integração

dos cuidados e aceitação da doença e garantindo à família estratégias de resiliência.

Ao promover o bem-estar biopsicossocial e espiritual do cuidador informal, está-se a

promover o bem-estar da criança/ jovem, numa cura holística, mais integrativa e

participativa.
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SUBJECTIVE WELL-BEING IN PORTUGUESE CHILDREN 

ACCORDING TO THEIR GENDER AND ETHNICITY

Joana Alexandre, Helena Carvalho e Carolina Cortez 

ISCTE-IUL/CIS

Contacto: joana.alexandre@iscte-iul.pt

Introduction & goals: Subjective well-being is an important indicator in terms of mental

and physical health. Children's subjective well-being has been studied particularly in

the last decade through children’s perceptions, giving them more voice and the

opportunity to participate in topics that are important for them. In the present study the

aim is to present the International Survey of Children’s Well-Being (ISCWeB – 3rd

wave) adapted and validated to the Portuguese context with children from different age

groups and to analyse whether subjective well-being varies according to gender and

children’s (self-reported) ethnicity. Methods: Overall 766 children from the 3rd, 5th and

7th grades from a representative sample of Lisbon Urban area participated in this

study. The survey was applied in schools chosen through a previous randomization

procedure and after parents’ consent. Results: results showed that subjective well-

being varies according to children’s gender and ethnicity: overall girls are more

satisfied with school than boys. Portuguese Roma children are less happy with their life

at school, with the things they have and with friends, than others (white Portuguese;

black Portuguese; mulatto Portuguese). White Portuguese children are happier in their

family domain and with the things they have when compared to other children (black

Portuguese; mulatto Portuguese; Portuguese Roma). Discussion: Overall this

international survey can be considered as a good measure to collect information on

subjective well-being for children at different age groups; results will be discussed

considering international results with the same instrument and for planning

school/community interventions.
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A IMPORTÂNCIA DO COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

E DA MOTIVAÇÃO NO LÍDER MILITAR

Maria Inês Espírito Santo Louro de Andrade e Sandra Luzia Esteves Oliveira de 

Almeida

Academia Militar

Contacto: maria20ines@gmail.com

A relação entre o comprometimento organizacional e a motivação tem assumido

especial interesse por parte das organizações pois, acredita-se, que a junção destes

dois conceitos se possa transformar em criação de valor para as organizações e para

os colaboradores. Por isso, através deste estudo, pretende-se enquadrar os conceitos

de motivação e do comprometimento organizacional, em todas as suas dimensões, no

contexto específico da Força Aérea Portuguesa, especialmente no que respeita aos

militares oficiais dos quadros permanentes. O principal objetivo da investigação foi

analisar se o Líder Militar está comprometido e motivado com a Força Aérea

Portuguesa. Para a concretização dos objetivos foi aplicado um inquérito por

questionário a 170 militares, composto por três escalas: Questionário

sociodemográfico, Work Preference Inventory e a Escala do Comprometimento

Organizacional. Os oficiais dos quadros permanentes demonstram que estão

comprometidos afetivamente com a instituição, bem como apresentam níveis

significativos de motivação intrínseca e extrínseca. Concluímos que os resultados

demonstraram que os objetivos propostos nesta investigação foram cumpridos, uma

vez que, o líder militar se encontra comprometido e motivado para com a organização

e assume comportamentos que demonstram essa motivação.
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AS LIMITAÇÕES E POTENCIALIDADES NA PREVENÇÃO, INTERVENÇÃO E 

PÓSVENÇÃO DO SUICÍDIO NA GUARDA NACIONAL

Luís Carlos Santos Ferreira e Renato Pessoa dos Santos

Guarda Nacional Republicana

Contacto: santos.recp@mail.exercito.pt

Em Portugal, a taxa de suicídios de elementos das Forças de Segurança atingiu valores

duas vezes superiores aos verificados na população em geral ao longo da última década.

Os militares procuram no suicídio uma solução para os seus problemas e para o fim do

sofrimento sendo este causado por uma complexa multiplicidade de fatores. Esta

investigação tem como objetivo geral compreender a problemática do suicídio na Guarda

Nacional Republicana. Para tal, foram estabelecidos objetivos específicos,

designadamente: Analisar as causas e consequências do suicídio como fenómeno,

atendendo às várias correntes existentes; caracterizar os serviços existentes na GNR no

que diz respeito à prevenção e intervenção no suicídio; determinar o impacto do suicídio

nas forças de segurança; identificar a pósvenção como fenómeno impulsionado e

potencial eixo de prevenção do suicídio. A metodologia utilizada tem por base uma lógica

dedutiva, recorrendo a uma abordagem qualitativa, através de uma análise documental e

entrevistas semiestruturadas. No final do trabalho, conclui-se que a GNR tem aplicado e

desenvolvido as medidas implícitas nos planos de prevenção do suicídio, tendo

estabelecido para tal, canais que permitem auxiliar prontamente um militar e,

paralelamente, canais que possibilitam pedir apoio numa determinada situação. No

entanto, há ainda um longo caminho a percorrer no que diz respeito à formação nesta

área, à otimização de recursos e ainda na divulgação de informação de apoio na área da

saúde mental. Há que quebrar o tabu e envolver todos numa prevenção responsável,

bem estruturada e monitorizável. Este trabalho pretende assim aumentar a literacia e

conhecimento científico do tema do suicídio, antecipando possíveis eixos orientadores

para futuros programas ou medidas preventivas e, acima de tudo, contribuir para quebrar

o estigma e aumentar a sensibilização relativamente ao tema do suicídio.
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A INFLUÊNCIA DA EQUITAÇÃO NA RELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS 

VINCULAÇÃO DE ADULTO, INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E VULNERABILIDADE 

AO STRESSE E AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Joana Isabel Ribeiro Granja e Renato Pessoa dos Santos

Exército Português

Contacto: santos.recp@mail.exercito.pt

Os benefícios da equitação, principalmente no âmbito terapêutico, já são bastante

conhecidos e referenciados na literatura existente. Contudo, importa neste caso analisar

se o mesmo ocorre em pessoas sem necessidades da prática de equitação como terapia,

dando especial relevância aos militares. O principal objetivo deste trabalho é compreender

o contributo da equitação no desenvolvimento de competências pessoais, focando a

importância da sua prática no Exército Português e na Guarda Nacional Republicana, em

particular na Academia Militar. Procurou-se também perceber se as variáveis stresse,

vinculação e inteligência emocional assumem influência quanto às relações interpessoais,

nos praticantes de equitação. Para tal, foi aplicado um questionário de dados pessoais e

sociodemográficos, o Questionário de Perceção de Aquisição de Valores e Competências,

a Escala de Vinculação do Adulto, a Escala de Inteligência Emocional de Wong e Law, o

Questionário de Vulnerabilidades ao Stress, e o Questionário das “Experiências em

Relações Próximas - Estruturas Relacionais” a uma amostra de 541 indivíduos dos quais

189 são civis, 94 são militares que praticam equitação e 258 são militares que não

praticam equitação. Os resultados revelaram que a perceção dos indivíduos que praticam

equitação converge para o reconhecimento que a mesma potencia o desenvolvimento de

várias competências e valores pessoais, com resultados mais positivos para os

participantes que efetuaram o exame da Sela 4 quando comparados com os que não

realizaram este exame, sobretudo para os civis, quando comparados com os militares.

Verificou-se ainda que a prática de equitação é moderadora na relação entre a

vulnerabilidade ao stresse, a vinculação e a inteligência emocional nas relações próximas.

58

mailto:santos.recp@mail.exercito.pt


RESILIÊNCIA EM TRABALHADORES DOS SETORES INDUSTRIAL E 

TECNOLÓGICO DA REGIÃO CENTRO DE PORTUGAL: RELAÇÃO COM O BEM-

ESTAR SUBJETIVO E COM A PERCEÇÃO DE SUPORTE SOCIAL

Cláudia Figueiredo, Ana D. Daniel, João Almeida, Carlos F. Silva e Sandra C. Soares

Universidade de Aveiro

Contacto: claudiafigueiredo@ua.pt

A resiliência entendida como um atributo pessoal que permite ao individuo moderar o

efeito negativo de eventos stressantes ou angustiantes na capacidade de adaptação

tem sido alvo de um interesse crescente por parte da comunidade cientifica e dos

empregadores em geral. Este atributo assumido como uma característica positiva

implica força interior, otimismo, flexibilidade e estratégias de coping que permitem

perante diferentes eventos potencialmente prejudiciais ao sujeito uma resposta mais

equilibrada e protetora. A relação entre a resiliência e as medidas de bem-estar e

suporte social parece poder ser assumida como bastante próxima tendo, no entanto,

sido pouco estudada, em particular em população ativas de setores de produção

intensa. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi o de aprofundar a

compreensão da relação entre estas dimensões. Um total de 202 funcionários de

empresas do sector industrial e tecnológico da região Centro de Portugal responderam

a um questionário onde se consideraram medidas de bem-estar subjetivo (satisfação

com a vida, afeto positivo e afeto negativo), de perceção de suporte social (extensão

da rede de suporte social e satisfação com o suporte social), assim como resiliência.

Os resultados de uma regressão hierárquica múltipla, revelaram que o bem-estar

subjetivo, a perceção de suporte social e a idade explicam 41.5% da variância da

resiliência. De um modo geral as duas variáveis mais importantes na explicação deste

atributo são a satisfação com a vida e o afeto positivo. Estes resultados reforçam a

importância de se pensar de forma integrada o bem-estar e a resiliência das

populações.
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PREDITORES DA SATISFAÇÃO COM A VIDA EM GERAL

Paulo C. Dias

Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, 

Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos

Contacto: pcdias@braga.ucp.pt

A satisfação com a vida em geral (SVG) é um componente importante das teorias e

dos instrumentos de avaliação do bem-estar subjetivo. Uma das medidas mais

utilizadas para a avaliar é o Índice de Bem-estar Pessoal (IBeP), uma medida

desenvolvida pelo International Wellbeing Group (IWbG, 2003), a partir dos trabalhos

de Robert Cummins (1991, 1996, 1997). Dada a escassez de estudos no nosso

contexto sobre a temática, pretendemos explorar os principais preditores da SVG.

Para isso, utilizamos o IBeP – versão adultos (Ribeiro & Cummins, 2008) –, que

contém um item de avaliação da SVG e em oito domínios específicos: satisfação com

o nível de vida, saúde, realização, relações pessoais, segurança, ligação à

comunidade, segurança com o futuro e o item opcional de satisfação com a

espiritualidade/religião, acompanhados de um questionário sociodemográfico. Os

instrumentos foram administrados em suporte de papel a uma amostra constituída por

509 indivíduos, 202 mulheres (39.7%), com idades entre os 18 e os 65 anos (M =

35.12, DP = 9.69). Os resultados permitiram perceber uma relação negativa entre SVG

e idade (r = -.091, p = .041). Não foram encontradas diferenças de género ou em

função do estado civil. Analisando os mais fortes preditores da SVG, encontramos um

modelo significativo (F = 158.891, p < .001), que explica 55.4% da variância com o

nível de vida, com as relações pessoais, saúde e realizações. Os restantes fatores

parecem não ter impacto na SVG. Os dados são discutidos à luz da literatura e

sugestões para futuros estudos apresentadas.
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COPING CAPABILITY AND RECOVERY FROM HEAT WAVES: 

LONGITUDINAL STUDY

Samuel Domingos, Rui Gaspar, João Marôco e Wändi Bruine de Bruin

William James Center for Research

Contacto: samuel.domingos@sapo.pt

Introduction: Building adaptation and communities’ resilience to heat waves has become a

priority. Promoting protective action and recovery from these events may involve

understanding how people currently cope with heat waves. Using the perception of

demands and resources as an indicator of coping capability we implemented a web-based

longitudinal study with four measurement points (before the summer, during the summer,

during a heat wave, and after the summer). Method: 238 Portuguese residents participated

in the study. In each measurement point, participants perception of demands posed by

heat waves and available coping resources was evaluated. Participants socio-demographic

information was collected, including geographical location as an indicator of geographical

susceptibility to heat waves. Results: Overall results suggest that participants perceived

having more resources than demands across all measurement points. Yet, perception of

demands significantly increased during a heat wave, followed by a recovery trend.

Comparing participants by geographical susceptibility to heat waves (low, medium, high)

showed a similar trend with no differences between participants in low and medium

susceptibility. Differently, participants in high susceptibility showed a tendency to perceive

having higher demands than resources during a heat wave, and a greater recovery trend

afterwards. Conclusion: Results will be presented and discussed, focusing on the

implications for the promotion of human adaptation and resilience to heat waves. The goal

will be to provide practitioners, policy makers, and other professionals working in climate

adaptation with insights that may allow monitoring communities coping capability and

recovery from heat waves and identify intervention needs.
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PREDITORES PSICOLÓGICOS, SOCIAIS E COMPORTAMENTAIS DO 

AJUSTAMENTO AO LÚPUS EM MULHERES

Sofia Ribeiro, Cristina Godinho, Cláudia Camilo, Marta Marques, Sónia Bernardes

ISCTE-IUL

Contacto: silva.ribeiro.sofia@gmail.com

O Lúpus é uma doença autoimune que impacta consideravelmente a qualidade de vida

(QV). Fatores específicos da doença, de personalidade, cognitivos (e.g., suporte percebido),

e comportamentais (e.g., dieta saudável) têm demonstrado estar associados ao ajustamento

ao lúpus e à QV, mas não existe ainda uma revisão sistemática sobre a importância relativa

destes fatores. Este estudo teve por objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura

sobre preditores potencialmente modificáveis (i.e., psicológicos, sociais e comportamentais)

do ajustamento ao lúpus e da atividade da doença.

A revisão foi realizada através de uma pesquisa em oito bases de dados (e.g., PubMed e

PsycArticles) e com termos-chave predefinidos (e.g., wellbeing, predictor, social). Foram

analisadas 30% das 2004 referências encontradas, por dois juízes, de forma independente,

de acordo com critérios de inclusão (e.g., ter medida de ajustamento ao lúpus) e exclusão

(e.g., estudos de revistas sem revisão de pares), das restantes, apenas as que suscitaram

dúvidas foram analisadas por dois juízes, uma vez que demonstraram um excelente acordo

inter-juízes.

Foram encontrados preditores psicológicos (e.g.: perceção da doença e do tratamento,

autoeficácia), sociais (e.g.: funcionamento social) e comportamentais (e.g.: atividade física)

que potenciam o ajustamento ao lúpus. Estes preditores identificados foram analisados à luz

do Framework of Adjustment to Chronic Disease (Moss-Morris, 2013). O impacto que os

diferentes fatores de ordem psicológica, comportamental e social demonstram ter no

ajustamento ao lúpus e na atividade da doença realça a necessidade de uma visão

integrada para o aumento da eficácia de futuras intervenções na promoção da QV destes

doentes.
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RESILIENCIA EN VÍCTIMAS DE TRATA: UNA INVESTIGACIÓN CON 

MUJERES SUBSAHARIANAS

María del Mar García Navarro 

Universidad Pablo de Olavide

Contacto: maria02_02@hotmail.com

INTRODUCCIÓN: La trata de mujeres con fines de explotación sexual es una grave

vulneración de derechos humanos. Es también una forma de violencia de género con

graves consecuencias en quienes la sufren, que pueden ser compensadas mediante el

desarrollo de factores de resiliencia. Palabras clave: trata de seres humanos, violencia

de género, resiliencia. OBJETIVOS: Conocer las secuelas de la trata en la salud de las

mujeres que recorren itinerarios de compra-venta de seres humanos. Profundizar en

los aspectos de resiliencia que presentan quienes habiendo sido tratadas, han

reconstruido sus vidas. MÉTODOS: Los sujetos de la investigación fueron 110 mujeres

subsaharianas que cumplían los criterios que definen la trata de personas según el

Protocolo de Palermo (2000). Se utilizaron métodos cuantitativos y cualitativos. La

presencia de secuelas se analizó mediante un cuestionario que mide ansiedad,

depresión y trauma. Los aspectos de resiliencia a través de 5 historias de vida con

enfoque narrativo. RESULTADOS: Nuestros hallazgos permiten establecer la relación

existente entre las variables salud física, salud mental y resiliencia, profundizando en

los aspectos de resiliencia que aparecen en las narrativas de las mujeres

entrevistadas. Estos se configuran como factores capaces de mitigar los efectos de la

violencia sufrida. CONCLUSIÓN: Las mujeres tratadas con fines de explotación sexual

pueden desarrollar aspectos de resiliencia que les permiten compensar las secuelas de

la violencia extrema, constatándose la necesidad de profundizar en el enfoque de

resiliencia en investigación e intervención con esta población.
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UNCERTAIN CLIMATE INFORMATION: COMMUNICATION 

RECOMMENDATIONS

Samuel Domingos, Astrid Kause, Wändi Bruine de Bruin, Neha Mittal, Jason Lowe, 

e Fai Fung

William James Center for Research, ISPA

Contacto: samuel.domingos@sapo.pt

Introduction: Climate related communications are often uncertain. Here, we present a

systematic review of this literature, focusing on English-language peer-reviewed academic

articles. Based on this systematic review we aimed to summarize: 1) how to improve users’

perceptions and interpretations of uncertain climate information; 2) how individual

differences between users, such as climate change beliefs, political ideology, or numerical

skills, shape their responses to uncertain climate information; and 3) what general policy

strategies for communications about inherently uncertain climate information exist. Method:

Following the PICO methodology we performed a systematic review of scientific

publications in the field of climate change communication published on the Web of Science

and PsychINFO databases in the fields Environment, Psychology, Policy, Politics,

International Studies, Sociology, and Social Policy. Data extraction was performed between

July 4th and 16th 2019. Results: Studies of uncertain climate information focused mostly on

uncertainty stemming from conflicting information, such as diverging model estimates or

experts, or from expressions of imprecision, such as ranges. Studies substantially varied in

how they operationalized those variables. Overall, users tended to be more responsive to

uncertain climate information if they had stronger beliefs about man-made climate change,

lower conservative political ideology, or better numerical skills. Conclusion: Based on

included studies, we summarize recommendations on how to best present uncertain climate

information involving conflict or imprecision, identify research gaps, and discuss general

policy strategies for communicating uncertain climate information to the public.
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FOMENTAR Y VALORAR LA RESILIENCIA EN CONTEXTOS MULTICULTURALES 

VULNERABLES A TRAVÉS DEL ARTE

Inês Espada Vieira

Centro de Estudios de Comunicación y Cultura – Universidade Católica Portuguesa

Contacto:: iev@fch.lisboa.ucp.pt

En un mundo complejo, Europa contemporánea afronta diferentes crisis: ya no es

percibida como el suelo seguro y pacífico en el que distintas nacionalidades e

identidades viven en común, sino lugar de conflictos constantes. Contextos múltiples,

heterogéneos y ricos – estos términos, que vemos como oportunidades para la

convivialidad, son a menudo sinónimos de esos conflictos. Desde esta constatación y

de la convicción de que no podemos obviar el reto y la responsabilidad que el hecho

supone para la Academia, un grupo de instituciones universitarias y de agentes

culturales y artísticos puso en marcha un proyecto de cooperación que ha recibido una

financiación de €1,8 millones del Programa Cultura de Europa Creativa. Con ocho

partners europeos, el proyecto – 4Cs: From Conflict to Conviviality through Creativity

and Culture – está coordinado por la Universidade Católica Portuguesa. En esta

ponencia presentaré dos actividades concretas del proyecto 4Cs, desarrolladas junto

de comunidades de migrantes y refugiados en París (el workshop Cultivating

Conviviality y el laboratorio de mediación cultural Celebrating Crafts for Social

Change), como ejemplo de buenas prácticas a seguir en el ámbito del pensamiento y

la acción resilientes. Partiendo de estas experiencias (en el marco de un proyecto más

amplio) veremos cómo es posible involucrar a grupos vulnerables, dándoles “la

palabra” y el protagonismo técnico y creativo en la comunidad, al mismo tiempo que se

fomenta la empatía y la colaboración del público y del sector cultural. Las conclusiones

son ejemplares para mejorar las estrategias colaborativas de integración y dialogo

intercultural.
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DETERMINANTES DA SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA EM 

IMIGRANTES QUALIFICADOS: REDES, RELAÇÕES E CAPITAL SOCIAL

Paulo Nascimento, Magda S. Roberto e Ana Sofia Santos

Faculdade de Psicologia – Universidade de Lisboa

Contacto: paulo.nascimento@edu.ulisboa.pt

A migração, voluntária ou forçada, é um processo complexo que afeta os seres humanos,

abrange diversos fatores e é sustentada pelas aspirações dos migrantes à procura de uma

melhor qualidade de vida. Porém, a literatura ilustra que os migrantes são vulneráveis a

problemas de saúde mental e de bem-estar, enfatizando a necessidade de se entender os

seus determinantes sociais, considerando a resiliência nas várias etapas do ciclo

migratório. Originalmente aplicada a sistemas ecológicos, a resiliência é um processo de

ajuste e mudança, que consiste na capacidade dos indivíduos se adaptarem e superarem

com êxito desafios que ameaçam o seu funcionamento e/ou desenvolvimento. A resiliência

pode ser analisada considerando os aspetos sociais da experiência de migração,

nomeadamente através do capital social. Este, ao abordar a coesão social, as redes

sociais e as oportunidades de envolvimento na comunidade por meio de grupos/ pares,

pode prejudicar ou aumentar a resiliência e ter impacto em outros determinantes da saúde

mental dos migrantes como o emprego. Apesar da literatura sugerir interconexões entre

resiliência, capital social (por meio de redes sociais), emprego e saúde mental, a

operacionalização destas associações carece de um sólido enquadramento teórico capaz

de ilustrar como essas variáveis podem beneficiar, ou prejudicar, a saúde mental e a

qualidade de vida dos migrantes. Neste âmbito, pretende-se ilustrar através do Network

Episode Model a dinâmica desses elementos na compreensão das trajetórias de saúde

mental de imigrantes qualificados, partindo dos seus determinantes sociais e respetivo

envolvimento no processo tomada de decisão.
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PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DA VERSÃO PORTUGUESA DO 

QUESTIONÁRIO DE ESTILOS AFETIVOS

Mónica Leal e Bárbara Nazaré

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Escola de Psicologia e 

Ciências da Vida

Contacto: mokitaleal@gmail.com

Introdução e objetivo: os estilos afetivos referem-se às diferenças interindividuais na

sensibilidade e regulação das emoções. O objetivo deste estudo foi avaliar as

propriedades psicométricas da versão portuguesa do Questionário de Estilos Afetivos

(QEA), um instrumento de autorrelato para avaliar os estilos afetivos. Método: O estudo

incluiu uma amostra comunitária de 278 participantes, maiores de 18 anos (M = 39; DP =

11,85), que responderam aos questionários numa plataforma online. Resultados: A

validade de constructo foi avaliada através de uma análise de componentes principais, com

uma rotação ortogonal Varimax. A estrutura fatorial difere da original, incluindo quatro

subescalas (Ocultar, Ajustar, Tolerar e Conter). Os valores de consistência interna foram

muito bons para as subescalas Ocultar (α = 0,89) e Ajustar (α = 0,84). Para as subescalas

Tolerar (α = 0,65) e Conter (α = 0,62), os valores foram considerados minimamente

aceitáveis. As validades convergente e divergente foram analisadas a partir das

correlações entre o QEA e a Escala de Dificuldades de Regulação Emocional (correlações

entre -0,9 e -0,45), Escalas de Ansiedade, Depressão e Stress (correlações entre 0,05 e -

0,61) e Brief Cope (correlações entre 0,00 e -0,40), tendo sido encontrado suporte para as

validades convergente e divergente. Na avaliação da validade de grupos conhecidos,

foram comparadas pessoas com e sem doença psiquiátrica atual. O segundo grupo

apresentou médias superiores no estilo afetivo Ajustar. Conclusão: os resultados indicaram

que a versão portuguesa do QEA é uma escala curta, fiável e válida para medir diferenças

individuais nos estilos afetivos.
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A IMPLICAÇÃO DOS MODELOS DE INTERVENÇÃO SOCIAL NO 

SURGIMENTO DA SÍNDROME DE BURNOUT

Maria de Fátima Morgado Barreto de Oliveira

Serviço Social - Programa Interuniversitário UCP e UC, Portugal

Contacto: fatimamorgado@gmail.com

Os atuais processos de globalização impõem mudanças estruturais nos principais sistemas

socioeconómicos e nos regimes assistenciais sociais. As velocidades destas mudanças

desregulam o complexo sistema de funcionamento e de dinâmicas sociais. Nas respostas

às demandas que o sistema exige para o desejado equilíbrio social, o papel atual dos

assistentes sociais encontra-se sujeito a uma maior pressão, pela natureza da intervenção

e crescentes solicitações sociais. O Serviço Social tem crescente papel de relevo nas

ciências sociais, pelas constantes demandas e nos domínios limítrofes ou de outros,

acabando por fruir dessa sinergia, mas também sofrer repercussões dos efeitos

conceptuais e operacionais. Tal exige dos profissionais uma adaptação constante às

alterações das dinâmicas organizacionais, das quais a gestão de riscos psicossociais que

depende fortemente da sensibilidade das organizações para novos modelos operativos,

funcionais e relacionais e pela capacitação dos profissionais para novas formas de gerir e

conciliar os seus projetos pessoais, familiares e profissionais. Os modelos tradicionais de

programação/organização laboral tornam-se desadequados, a falta de enquadramento

teórico e prático nas bases operativas/funcionais, a par de outros fatores determinantes,

propulsoras de estados de stress laboral e, in extremis, no surgimento de Síndrome da

Burnout. Nas atuais condições de trabalho, os Assistentes Sociais encontram-se sujeitos a

uma pressão que, face à inexistência de programas eficazes de prevenção de riscos

psicossociais, conduzem geralmente a casos crónicos de stress e ao desenvolvimento de

outras patologias que acabam por afetar a sua proficiência e qualidade de vida.
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O BEM-ESTAR DOS INTERVENTORES SOCIAIS E A INSIPIÊNCIA DOS 

PROGRAMAS DE GESTÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS EM CONTEXTO 

LABORAL

Maria de Fátima Morgado Barreto de Oliveira

Serviço Social - Programa Interuniversitário UCP e UC, Portugal

Contacto: fatimamorgado@gmail.com

Os riscos psicossociais são uma temática muito incipiente no domínio das novas

problemáticas estudadas pelas ciências sociais. A velocidade de novas ocorrências em

meio assistencial, mudanças organizativas, funcionais, operacionais e programáticas,

transversais na hierarquia, de montante a jusante, tornam os riscos psicossociais elemento

fundamental e integrante da programação estratégica estrutural nas organizações. As

especificidades do trabalho tendem a ser burocráticas, orientadas por objetivos de sucesso

e qualidade com adequações regulares e diversas. Os ambientes profissionais tendem a

ser complexos e os formatos de gestão conservadores, sem programas eficazes de

prevenção dos riscos, desconsiderando o bem-estar subjetivo e não reconhecendo a mais-

valia da prevenção de riscos profissionais, aumentando a sobrecarga psicológica,

emocional e física que, de forma espiralóide, conduz a casos crónicos de stress e de

outras patologias, que afetam a sua proficiência e qualidade de vida. De acordo com a

revisão da literatura, a plena consciencialização destes riscos conduz a uma inflexão nos

modelos organizacionais e funcionais e, possivelmente, no tipo de paradigma assistencial

atual, no bem-estar e eficácia operativa e no planeamento organizacional laboral. Uma

gestão que não contemple na sua estrutura e orgânica a prevenção de riscos psicossociais

estará votada ao fracasso, i.e., afetará negativamente prestadores e utentes

indiscriminadamente. Uma eficaz programação na prevenção dos riscos psicossociais

permitirá dar as devidas e necessárias respostas neste domínio, como se comprovou em

investigação quantitativa de mestrado realizada pela autora, no distrito de Faro, em

respostas residenciais para Pessoas com Deficiência.
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MICROAGRESSÕES EM CONTEXTO DE SAÚDE: PERSPETIVAS 

INTERSECCIONAIS E IMPLICAÇÕES PSICOSSOCIAIS EM PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE DE MINORIAS SOCIAIS

Sara Martinho, Carla Moleiro e Melanie Vauclair
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O presente estudo é parte integrante do projeto doutoramento em Psicologia intitulado

“Microagressões em contexto de saúde: perspetivas interseccionais e implicações

psicossociais em profissionais de saúde de minorias sociais”. As microagressões dirigidas

a profissionais de saúde com identidades sociais minoritárias ainda se encontra por

explorar, por comparação à investigação em que as/os utentes em saúde são o alvo de

discriminação. As microagressões são pequenos insultos verbais e não verbais, subtis

incidentes do dia-a-dia, promovidos quer de forma intencional quer por pessoas bem

intencionadas, que comunicam mensagens negativas ou insensíveis a minorias sociais

(Sue et al., 2007). Esta investigação qualitativa tem como objetivo explorar e descrever que

tipo de microagressões ocorrem em contexto de saúde, contra as/os profissionais, durante

a prática clínica (público e privado); como é que as/os profissionais gerem esta

discriminação quer por parte de outras/os colegas e/ou utentes; quais as implicações

psicossociais para a/o profissional envolvida/o; como é que as identidades interseccionais

podem aumentar o risco de microagressão; e quais as principais consequências para o

sistema de saúde em geral. Foram realizadas 38 entrevistas individuais a profissionais de

saúde, recorrendo à técnica de incidentes críticos (Flanagan, 1954), através de análise

temática (Braun e Clarke, 2006), no programa Nvivo. São apresentados e discutidos vários

exemplos de microagressões dirigidas a profissionais de saúde no panorama nacional.
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PRIMEIROS SOCORROS PSICOLÓGICOS: UMA REVISÃO DA EFICÁCIA

Ana Osório, Inês Pereira, Isabel Calejo, Joana Carneiro, Marina Moreira e Randdy

Ferreira
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Contacto: randdy.ferreira@cvpgaia.org

Introdução: As pessoas tendem a querer ajudar após eventos críticos que se podem

revelar traumáticos. O apoio psicológico normalmente disponibilizado consiste em

estratégias que procuram satisfazer necessidades psicológicas, seja a nível emocional,

cognitivo e fisiológico. Ao mesmo tempo, durante ou no período de rescaldo destes

acontecimentos, é importante promover uma sensação de segurança, calma, eficácia

individual e coletiva, conexão social e esperança. Atualmente, os Primeiros Socorros

Psicológicos (PSP) são uma opção. Não só podem ser prestados por profissionais, mas

também pela família, amigos e vizinhos. Contudo, apesar de muitas vezes utilizados, é

escassa a informação acerca da sua eficácia. Objetivo: aferir a eficácia dos PSP. Método:

uma revisão da investigação sobre a eficácia dos PSP. Resultados: depois da aplicação de

PSP, alguma investigação sugere benefícios em crianças, mulheres e homens, bem como

níveis mais baixos de ansiedade. Todavia, sobretudo por questões metodológicas e éticas,

relacionadas com a realização de estudos em contexto de crise e/ou desastre, a

informação que suporta a eficácia dos PSP resulta essencialmente da opinião de

especialistas ou de linhas orientadoras para intervenção por parte de organizações de

referência (isto é, os PSP são uma “evidence-informed approach”). Conclusão: os PSP são

uma resposta psicossocial consensualmente recomendada em situações de emergência.

Contudo, observa-se uma escassez de evidência que suporte a sua eficácia. Assim, é

fundamental que a comunidade científica invista em investigação nesta área.
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UMA EDUCAÇÃO CONSTRUITIVISTA EM NOME DA IGUALDADE DE 

GÊNEROS

Ana Lúcia Senise, Julianne Jacob e Marina Campelo
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O seguinte trabalho consta de uma proposta para um projeto de intervenção cujo objetivo é

a promoção da igualdade de gêneros e, consequentemente, a prevenção da recorrência e

manutenção de uma lógica sexista nos mais diversos níveis e âmbitos da vida em

sociedade. Tratando-se de um problema cujas dimensões se alastram e permeiam

inúmeros sistemas, desde o pessoal e familiar aos contextos macropolítico e econômicos,

a igualdade de gêneros é uma vitória a ser conquistada em longo prazo, entretanto, a ser

promovida desde a base, através da educação e conscientização dos sujeitos. O projeto

consta de um conjunto de atividades selecionadas, integrando perspetivas críticas em prol

da igualdade de gêneros, a serem realizados com jovens (dos 10-14 anos) e suas famílias,

como também professores, visando a conscientização para a problemática em questão e a

formação cívica de sujeitos ativos e politicamente envolvidos na construção de uma

sociedade equitativa.
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RESILIÊNCIA E VULNERABILIDADE NA DEFICIÊNCIA

Ana Oliveira, Mário Hipólito e Miguel Ângelo
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A Deficiência ou Multideficiência apresenta-se como uma disfunção física ou mental que afeta

em muito o comportamento dos seus portadores do ponto de vista cognitivo, social, motor e

emocional. Estes indivíduos são uma população bastante vulnerável e que exige muitos

cuidados diferenciados especializados e, como consequência, extrema resiliência aos

cuidadores. É neste sentido que achamos pertinente inserir a temática da Resiliência e

Vulnerabilidade nesta população específica num congresso que em tudo se enquadra com o

trabalho que desenvolvemos diariamente na nossa instituição. Consideramos para a

realização deste trabalho abordar alguns fatores de risco na deficiência: famílias disfuncionais

ou desestruturadas; preconceito social; barreiras físicas à mobilidade; personalidade do sujeito

(auto perceção negativa); entre outros. Contudo, existem também fatores de proteção que

pretendemos realçar como o suporte familiar, o apoio comunitário, solidariedade e

personalidade do sujeito (auto perceção positiva), entre outros. É também nestes fatores

protetores que nos enquadramos enquanto instituição, ou seja, trabalhamos diariamente com

profissionais de saúde e educadores que desenvolvem a autonomia, higiene, autoimagem,

mobilidade, motivação e acompanhamento da população e dos seus cuidadores, familiares ou

não, de forma a proporcionar os melhores cuidados e mais adequados às suas necessidades

e carências específicas. Paralelamente a isso, é feito um trabalho de inserção na comunidade

proporcionando algumas competências sociais e emocionais para a sua inclusão.
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O modo como adolescentes com doença crónica lidam com adversidades relaciona-se com o

seu potencial de resiliência, construído também através da relação estabelecida com

enfermeiros. Objectivos: Identificar intervenções de enfermagem promotoras de resiliência em

adolescentes com doença crónica; avaliar a resiliência de adolescentes com doença crónica; e

relacionar o seu nível de resiliência com intervenções recebidas. Métodos: Estudo misto

exploratório sequencial - um primeiro estudo qualitativo, com um grupo focal de oito

enfermeiros dum hospital pediátrico português, elencando-se uma lista de intervenções de

enfermagem promotoras de resiliência (LIER); e um segundo estudo quantitativo, aplicando-

se um questionário a 32 adolescentes com doença crónica (incluindo a Resilience Scale e a

LIER obtida no primeiro estudo). Resultados: Os enfermeiros enumeram diferentes

intervenções de enfermagem promotoras de resiliência, agrupadas em sete categorias:

“Perseverança”, “Auto-confiança”, “Serenidade”, “Sentido de Vida”, “Autossuficiência”, “Escuta

Activa” e “Disponibilidade”. A escala criada no estudo I apresenta boa fiabilidade quando

aplicada no estudo II. Numa amostra de 32 adolescentes com doença crónica, o nível de

resiliência é médio, superior nos do foro neurológico e nas raparigas. Verificou-se uma baixa

correlação entre o nível de resiliência e as intervenções de enfermagem recebidas Conclusão:

Sugere-se a divulgação dos resultados e um investimento crescente para que a promoção da

resiliência dos adolescentes com doença crónica resulte, inequivocamente, das intervenções

de enfermagem.
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