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APRESENTAÇÃO

INSCREVA-SE EM

Atualmente, muitas das notícias com que nos deparamos quando folheamos jornais ou revistas, ouvimos 
noticiários ou visitamos sítios eletrónicos refletem o descontentamento face às condições de vida e a incerteza 
quanto ao futuro. A crescente tecnologização da sociedade e a centralidade do trabalho e do consumo 
transformaram os modos de vida e a organização da estrutura produtiva. A precaridade marca as condições 
de trabalho e a incerteza invadiu todas as esferas de vida. A ação humana de planear ou projetar-se no futuro 
torna-se agora mais difícil.
Neste contexto, como poderão as pessoas pensar e planear as suas vidas? Em particular, quais as 
possibilidades para os jovens? Fará sentido intervir em orientação vocacional neste contexto? Como poderão 
os pais ajudar os seus filhos a construírem os seus percursos?
Para contribuir para a reflexão em torno destes temas, o Instituto de Psicologia e Neuropsicologia do Porto irá 
realizar, no dia 23 de março, pelas 21h, uma tertúlia sobre o papel dos pais na construção da carreira e a 
construção de si.

DESTINATÁRIOS
Pais e Profissionais.

DATA E LOCAL
23 de março de 2012 | 21:00h - 23:00h | 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
Vagas limitadas. Inscrições até 11 de Março de 2012.
Valor único: €10
Os pagamentos deverão ser feitos por transferência bancária (forma única de pagamento). 
NIB: 0018 0003 1745 1857 02023.
NOTA: A inscrição só se considera efectiva com o envio do comprovativo de pagamento (via e-mail), de 
acordo com as vagas disponíveis aquando da recepção do mesmo.

Faça a sua inscrição online em www.ipnp.pt.
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