
Caros/as amigos e colegas, 

 
Estamos a aproximar-nos do 1.º Congresso Internacional de Parentalidade do IPNP!

 
» ÚLTIMOS DIAS!
Caso ainda não se tenha inscrito, ainda o poderá fazer, no site oficial do congresso, em www.ciparentalidade.ipnp.pt.

 
Aproveitamos também para informar que o programa científico já se encontra concluído e disponível para download,
podendo ser consultado aqui.

 
Conheça as últimas confirmações:

 

- Cláudia Viana (Jornalista RTP)

- Raquel Quelhas Lima (Pedopsiquiatra e Psicanalista)
- Manuel Pinto (Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho)
- Fátima Abreu Ferreira (Psicóloga, Investigadora na área da Sexualidade e Agressões Sexuais, Violência e Vitimologia)
- Edmundo Martinho (Observatório da Segurança Social, em Genebra, da Associação Internacional de Segurança Social)
- Mary Crowley (Reino Unido) (Presidente da Federação Internacional de Educação Parental)

- Rachel Epstein (Canadá) (Coordenadora da Rede Parental LGBTQ do Centro de Saúde de Sherbourne)
- Jorge Gato (Terapeuta familiar e investigador nas áreas de Psicologia da Família, Psicologia LGBT e Género)

- Arminda Sousa Deusdado (Coordenadora editorial do programa Biosfera - RTP2)

 

Não perca esta oportunidade única de reflexão e troca de experiências com profissionais e especialistas nacionais e

internacionais sobre os grandes desafios da parentalidade contemporânea.

Na expectativa de poder dar-lhe as boas-vindas, apresentamos os melhores cumprimentos.

Valéria Sousa-Gomes

Presidente da Comissão Organizadora 

 

Apoios:

    

http://www.ciparentalidade.ipnp.pt/
http://ciparentalidade.webnode.pt/programa/
http://www.segafredo.pt/
http://www.fonteviva.com.pt/


Dear colleagues and friends, 

 
We are approaching the 1st International Parenting Congress!

 
» LAST DAYS!

If you have not registered yet, you can still can do it at the official congress website, in www.ciparentalidade.ipnp.pt.
 
The scientific program is already completed, and it can be accessed on the official website of the

congress (www.ciparentalidade.ipnp.pt). These are the last confirmations:
 

- Cláudia Viana (RTP Journalist)
- Raquel Quelhas Lima (Psychiatrist and Psychoanalyst)
- Manuel Pinto (Centre for Communication and Society, University of Minho)

- Fátima Abreu Ferreira (Psychologist, Researcher in the field of Sexuality and Sexual Assault, Violence and Victimology)
- Edmundo Martinho (Centre of Social Security, in Geneva, International Social Security Association)
- Mary Crowley (United Kingdom) (President of the International Federation for Parental Education)

- Rachel Epstein (Canada) (LGBTQ Parenting Network Coordinator of the Sherbourne Health Centre)
- Jorge Gato (Family therapist and researcher in the areas of Family Psychology, LGBT Psychology and Gender)
- Arminda Sousa Deusdado (Editorial coordinator of the Biosphere Programme - RTP2)

 

Do not miss this unique opportunity for reflection and experiences exchange with professionals and national and
international experts on the major contemporary challenges of parenting.

Hoping to welcome you, we present our best regards. 

Valéria Sousa-Gomes

President of the Organizing Committee 

http://www.ciparentalidade.ipnp.pt/
http://ipnp.pt/newsletter/27/newsletter.html

