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Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver: 

 
Objectives of the curricular unit and competences to be developed: 

 
Conteúdo programático descritivo: 

1. Perspectivas e modelos teóricos do desenvolvimento do adulto e do idoso 
1.1. A perspectiva do ciclo vital de Baltes; 
1.2. A perspectiva do desenvolvimento psicossial de Erikson e as tarefas desenvolvimentais na idade 

adulta; 
1.3. A perspectiva desenvolvimental da construção de significados de Kegan; 

2. Contextos diferenciais de desenvolvimento na idade adulta e no idoso 
2.1. A família e as transformações na parentalidade e na conjugalidade; 
2.2. O trabalho, a reforma e a organização dos tempos livres; 
2.3. O sentido da amizade ao longo do tempo; 

3. Saúde física e mental do adulto e do idoso - fatores stressores e perturbações emocionais e cognitivas 
na terceira idade.  
4. Isolamento e discriminação social de pessoas idosas: fatores de risco e indicadores de abuso e 
negligência junto da pessoa idosa. 
5. Institucionalização - impacto psicoafetivo para o idoso e para os cuidadores (formais e informais). 
6. Morte e processos de luto 

 
Descriptive syllabus: 

1. Perspectives and theoretical models of adult and elderly development 
1.1. The perspective of the Baltes life cycle 
1.2. The perspective of Erikson’s psychosocial development and development tasks in adulthhood; 
1.3. The development perspective of the construction of Kegan’s meanings 

2. Differential contexts of development in adulthood and the elderly 

Ciclo de 
Formação: 

1º 

Ano: 
1º 

Semestre: 
2º 

Área (CNAEF): 
311 

ECTS: 
3 

 

 Identificar caraterísticas e reações dos adultos e pessoas de idade enquadradas no ciclo de vida 
e contextos de referência;   

 Desenvolver mecanismos de screenning e de sinalização de situações críticas/anómalas na 
qualidade de vida e na saúde mental do adulto e do idoso;  

 Discutir os sentidos psicológicos, sociais e culturais da noção de envelhecimento; 

 Avaliar e implementar estratégias de acompanhamento e cuidados psicossociais diferenciados a 
adultos e idosos. 
 

 

 Identify characteristics and reactions of adults and seniors in the life cycle and reference contexts; 

 Develop screening and signaling mechanisms for critical / anomalous situations in the quality of life 
and mental health of the adult and the elderly; 

 Discuss the psychological, social and cultural meanings of the notion of aging; 

 Evaluate and implement strategies for follow-up and psychosocial care for adults and the elderly. 
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2.1. The family and changes in parenting and conjugality 
2.2. Work, retirement and the organization of leisure time; 
2.3. The sense of friendship over time 

3. Physical and mental health of the adult and the elderly - stressors and emotional and cognitive disorders 
in the elderly.  
4. Isolation and social discrimination of the elderly: risk factors and indicators of abuse and neglect among 
the elderly. 
5. Institutionalization - psycho-affective impact for the elderly and caregivers (formal and informal).  
6. Death and grieving processes 
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