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COMPETÊNCIAS DE CONSTRUÇÃO DE CARREIRA
EM TEMPOS DE CRISE

tertúlia

18OUT 12’

INSCREVA-SE EM

FACILITADORA:
Dra. Filomena Almeida



INSCREVA-SE EM

APRESENTAÇÃO
A construção das carreiras e das vidas está profundamente ligada ao contexto histórico-social no 
qual ocorrem. No mundo ocidental, as transformações sociais das últimas décadas levaram à 
reorganização do trabalho e à redistribuição dos empregos. 
Em todas as idades, as pessoas passaram a ser confrontadas com novos problemas de carreira, 
diferentes dos que se viveram durante o século XX. Atualmente, são vistas como 
individualmente responsáveis pelos seus percursos profissionais e pelas suas vidas, apesar de o 
desemprego ser uma realidade estrutural. 
Construir a vida e a carreira num mundo de incerteza coloca novos desafios aos indivíduos e à 
própria Psicologia Vocacional. Com o objetivo de promover a reflexão e o debate em torno 
destas questões, e de apresentar novas abordagens para compreender a temática vocacional e 
promover o desenvolvimento de competências, o IPNP irá realizar no dia 18 de outubro, pelas 
18h, uma tertúlia sobre as carreiras e as vidas no século XXI, para pessoas em momentos de 
transição de carreira e público em geral.

DESTINATÁRIOS
Pais e Profissionais.

DATA E LOCAL
18 de outubro de 2012 | 18:00h - 20:00h | Instituto de Psicologia e Neuropsicologia do Porto

FACILITADORA
FILOMENA COUTINHO ALMEIDA
Psicóloga no Serviço de Psicologia Vocacional do IPNP. Desenvolve ações de consulta e 
orientação vocacional em Serviços de Psicologia e Orientação desde 1990. Licenciada pela 
Universidade do Porto e Mestre em Psicologia Clínica Cognitivo-Comportamental e Sistémica 
pela Universidade de Coimbra. Estágio curricular em Psicologia da Educação; estágio 
extracurricular em Consulta Vocacional de Jovens em Escolas Secundárias e estágio 
profissional organizado pelo Service Académique d'information et d'Orientation de Créteil. 
Autora do caderno de atividades « Agora eu era… actividades para a orientação escolar e 
profissional. Membro da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Carreira. 

INVESTIMENTO
Inscrições até 8 de outubro de 2012 | Valor único: 15 euros
Os pagamentos deverão ser feitos por transferência bancária, com o envio obrigatório do 
comprovativo. NIB: 0018 0003 1745 1857 02023.

Para mais informações, contate-nos!


