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7 anos de
história

A Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Carreira (APDC) comemorou o seu 7.º aniversário no
dia 22 de maio do presente ano, data em que se formalizou o seu registo em cartório. Sete anos de existência
merecem ser comemorados e nada melhor do que recuarmos no tempo e embarcarmos numa viagem
retrospetiva reveladora de todo o percurso traçado até aos dias de hoje.
A

APDC

enquanto

processo

de

constituição

associação científica dedicada à

mereceu

a

dedicação

promoção do estudo e intervenção

envolvimento

nos domínios Vocacional e da

Órgãos

Carreira em 2009. Em abril desse

direcionam todos os seus esforços

comunidade

ano,

apresenta

para o cumprimento de todos os

internacional.

formalmente o seu projeto na V

procedimentos formais necessários.

Conferência de Desenvolvimento

Foi sobretudo um ano de reflexão e

Vocacional organizada pela Escola

de tomadas de decisão constantes

de Psicologia da Universidade do

acerca

Minho. Neste evento, a APDC deu

estatutos e regulamento interno da

voz à sua missão e objetivos

Associação.

centrais,

Findos os procedimentos legais,

a

comunidade

nasce

APDC

aproximando-se
científica

da

nacional.

conjunto

legal

tornou-se

missão,

produção

de

o

materiais de divulgação facilitou a

de

13

comunicação e o estreitamento de

que

relações entre a Associação e a
nacional

e

objetivos,

prioritário

dar

Esta apresentação constituiu, assim,

visibilidade à APDC através da

um marco fundamental enquanto

criação de um Logótipo e de um

mote para a constituição legal da

Website representativo do trabalho

Associação em maio de 2009. Este

desenvolvido

pela

na

e

Fundadores,

da

investimento

mesma.
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Entre 2009 e 2010, a APDC

Newsletter. Ao longo do tempo, a

destaque no que toca à promoção

assinalou presença em

Associação

da divulgação e da partilha de

eventos

organizou

científicos de relevo nacional: no

desenvolveu

Seminário "Educação de Adultos e

atividades associadas à construção

especializada.

Certificação

Competências:

e à dinamização do Website. A

organiza

Processos de E com Qualidade" em

criação de uma linha Editorial da

formativo, com a calendarização de

Vila

Jornadas

APDC e o estabelecimento das

workshops temáticos, na tentativa

Anuais do Instituto de Orientação

condições logísticas para a edição

contínua

Profissional

na

de obras foi mais um dos objetivos

formação e o treino de agentes

Universidade de Lisboa; no VII

concretizados. Editaram-se, assim,

responsáveis

pela

intervenção

Simpósio Nacional de Investigação

as obras “Integração e Bem-estar

educacional

e

vocacional.

em Psicologia (VII SNIP), na

em Contextos de Trabalho” sob a

Simultaneamente,

Universidade do Minho; e na VI

coordenação de Maria do Céu

prossegue as suas ações através da

Conferência de Desenvolvimento

Taveira

dinamização

Vocacional:

“Desenvolvimento

do

de

Conde;

nas

–

IOP,

Avaliação

conjunto

de

(2010)

e

investigação
o

de

científica
No
seu

mesmo
próprio

contribuir

a
da

ano,
plano

para

a

Associação
atividade

Vocacional:

“Repórter por um dia” apelando à

de

Avaliação e Intervenção” sob a

participação dos seus sócios. Esta

Psicologia, na Universidade do

coordenação de Maria do Céu

atividade favoreceu a partilha de

Minho. Neste último, a APDC

Taveira

experiências vividas em ambientes

assumiu um papel de extrema

(2010).

científicos por parte dos associados

relevância uma vez que assumiu a

Entre 2010 e 2011, a APDC avança

e o fortalecimento da relação com a

responsabilidade

com a renovação da sua imagem,

APDC.

Intervenção,

na

Escola

ao

nível

e

um

e

da

e

Ana

Daniela

Silva

organização deste evento científico,

apostando

num

que contou com a presença dos

espelhasse

a

conferencistas

principais objetivos da Associação.

Bryan

Hiebert,

logótipo

dinâmica

que
e

os

Itamar Gati e Eduarda Duarte.

Com o estabelecimento desta nova

Após ano e meio de existência

imagem

surgiu o momento propício para a

renovar todo um leque de materiais

inauguração de mais uma das

relacionados com a atividade da

atividades desta Associação – a

APDC. Em 2011, a APDC em

Newsletter APDC. No mesmo ano,

parceria

avança-se com o estabelecimento

Orientação Profissional apoiou a

de

organização da VII Conferência de

uma

parceria

AIOSP/IAEVG

–

com

a

Associação

houve

com

necessidade

o

Desenvolvimento

Instituto

de

de

Vocacional:

Internacional de Orientação Escolar

Carreira,

Criatividade

e

e Profissional, iniciando o trabalho

Empreendedorismo. Mais uma vez,

de tradução para português da sua

a APDC assume um papel de
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Em

2012, a

3

os

Carreira”; no 3º Congresso da

na

próximos anos sejam promotores

Ordem dos Psicólogos Portugueses,

Seminário

de renovação e revigorização da

no Porto, com a apresentação “O

Internacional “Vidas de Trabalho e

APDC. Deste modo, o Plano de

Ensino da Psicologia Vocacional

Desenvolvimento Humano: Novo

Atividades proposto para o presente

em Portugal”; e ainda, na IAEVG

Desafios

triénio

conquistas

Conference 2016 em Madrid, com

relevantes. A construção do novo

o trabalho intitulado “History and

Website

Evolution

primeira

APDC

vez

parceira

organização

do

para

Vocacional”.
conseguiu

foi pela

a

Psicologia

Simultaneamente
estabelecer

também

atuação,

pretende-se

arrecada
com

já
um

que

design

European Summer School 2012

realidade que muito orgulha os

Contributions and implications”.

com o objetivo de divulgar a

Corpos Dirigentes da Associação.

De modo a dar a conhecer a APDC

APDC. No mesmo ano, constitui-se

O novo mandato assumiu ainda o

bem como promover o alargamento

como entidade promotora de um

compromisso de desenvolver e

da sua rede, foi levado a cabo um

projeto submetido à Fundação para

apoiar

seminário

a Ciência e Tecnologia sobre o

profissionalização e investigação-

apresentação

tema da Aprendizagem Vocacional,

ação

(missão,

conquistando

a

âmbito, em colaboração com a

credibilidade e o reconhecimento

Ordem dos Psicólogos Portugueses,

nacionais. Entre 2011 e 2012,

a Associação acolheu três estágios

foram editados mais quatro livros:

profissionais. Tem havido ainda um

“Estudos

Psicologia

investimento efetivo na divulgação

Vocacional” sob a coordenação de

e alargamento da rede da APDC.

Maria do Céu Taveira (2011);

Com este intuito, a APDC esteve

“Carreira,

representada através de uma banca

de

Criatividade

Empreendedorismo”

e
(Faria,

no

uma

projetos
na

de

especialidade.

Simpósio

Internacional

da

Psicologia,

na

Araújo, Morais, Sá, Pinto & Silva,

História

2011); e “Learning, Achievement

Universidade

and

Preveem-se ainda representações

Career

Development”

da

Neste

Portucalense.

(Taveira, Pinto & Silva, 2012).

formais da APDC em eventos

Entre 2012 e 2015, como resultado

científicos

da

alguns

Simpósio Nacional de Investigação

membros e de mudanças ao nível

em Psicologia, em Faro, com a

das

apresentação

indisponibilidade
suas

carreiras,

de
a

APDC

tais

como:

do

no

IX

trabalho

enfrentou alguns desafios no seu

“Genograma da Carreira: Análise

funcionamento. Assim, no sentido

de Dissertações de Doutoramento

de prosseguir a sua linha de

em Portugal na Psicologia da

Psychology

Vocational

conteúdos

confiança,

é

of

parceria com a organização da

a

renovados

e

in

onde

se
da

objetivos,

dirigentes e atividades).

Portugal:

realizou

a

associação
órgãos
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De salientar também que a APDC
criou protocolos de colaboração
com

entidades

projetos

parceiras

com

ligados

ao

aconselhamento vocacional e de
carreira, tais como a Escola de
Psicologia da Universidade do
Minho (Portugal), a Universidade
Portucalense Infante D. Henrique
(Portugal), o Agrupamento de
Escolas Gaia Nascente (Portugal),
a Associação de Desenvolvimento
de

Nogueira

(Portugal),

da

a

Regedoura

Fundacja

EBU

(Polónia) e a Blum International
Consulting

(Áustria).

Com

o

propósito de promover a sua linha
editorial, a APDC colaborou com

refletem

a Direção-Geral de Educação na

desafiante premiada com vitórias

conceção da Brochura intitulada

que não teriam sido possíveis sem

“Os alunos e o processo de

o envolvimento, a dedicação e o

Para tornar-se Sócio deverá:

orientação”

está

esforço das pessoas que ao longo

trabalhar

deste tempo têm contribuído para

1- Fazer download da ficha de
inscrição no nosso site www.apdc.eu

afincadamente na construção de

este projeto. Concluímos selando o

guias práticos orientadores de

desejo de que, daqui a mais 7

distintos momentos de transição ao

primaveras, voltemos a refletir

longo

a

sobre um percurso ao qual tenham

2 - Anexar a esta ficha o seu
Curriculum Vitae resumido e
atualizado, e uma declaração de
intenções.

promover atividades de formação

sido somadas outras gloriosas

3 – Enviar estes documentos via:

neste domínio da Psicologia, a

vitórias e brindemos a um projeto

APDC

com

(2015)

atualmente

da

a

vida.

De

pretende

e

modo

organizar

congressos,

seminários

ou

workshops

subordinados

a

uma

impacto

cada

caminhada

vez

mais

significativo e reconhecido pela
sociedade portuguesa.

temáticas da especialidade.
Não

podemos

terminar

esta

A todos o nosso agradecimento.

viagem escrita ao passado, sem

Ana Daniela Silva

referir que estes 7 anos de APDC

Presidente APDC

Inscrições de Novos Sócios APDC

E-mail: inscricoes@apdc.eu
Morada Postal: Edifício da Escola
de Psicologia, Universidade do
Minho Campus de Gualtar
4710-057 Braga
Portugal
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Dissertações de Doutoramento 2016
Destacamos os produtos de investigação realizados no âmbito das dissertações de Doutoramento, defendidas no
domínio da Psicologia Vocacional e da Carreira. No presente ano civil e até ao momento, decorreram duas
Provas Públicas de Doutoramento, uma em janeiro na Universidade do Algarve, e outra em maio na
Universidade do Minho.

Na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do
Algarve, Maria de Lourdes Gomes, sob a orientação do Professor
Doutor Paulo Cardoso, defendeu a Dissertação de Doutoramento
intitulada “As conceções de trabalho e a satisfação com a vida de
indígenas de etnia Macuxi”.

Na Escola de Psicologia da Universidade do Minho, Cátia
Marques, sob a orientação da Doutora Ana Daniela Silva,
defendeu a Dissertação de Doutoramento intitulada “Valores
básicos de vida e reflexividade ética na carreira em jovens”, tendo
obtido a classificação máxima.

A APDC felicita a Cátia Marques e a Maria de Lourdes Gomes por estes contributos que muito
enriquecem esta nossa área de conhecimento, e passarão a integrar o nosso Genograma da
Carreira.
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APDC pelo país e pelo mundo...
Os Corpos Dirigentes da APDC firmaram, no Plano de Atividades proposto para o presente triénio, a vontade de
continuar a intencionalizar a promoção e divulgação da associação no contexto nacional e internacional. Assim,
é com enorme satisfação e orgulho, que a APDC anuncia a presença em eventos científicos agendados para o
presente ano civil, quer através da apresentação de trabalhos científicos, quer através da representação formal da
APDC num stand destinado para o efeito:
Ü

IX Simpósio Nacional de Investigação em Psicologia, que decorrerá entre o
dia 30 de junho e 2 julho, na Universidade do Algarve em Faro;

Ü

3.º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que realizar-se-á no
Centro de Congressos da Alfândega do Porto, desde 28 de setembro até 1 de
outubro;

Ü

Conference of the International Association of Educational and Vocational
Guidance (IAEVG), que terá lugar entre o dia 15 e 18 de novembro, na
Universidad Nacional de Educación a Distancia, em Madrid.

A APDC reconhece a importância de divulgar antecipadamente as suas próximas ações formais e pretende dar
continuidade a esta comunicação permanente com os seus associados, através da sua Newsletter, Website e
página de Facebook.

Convidamo-lo a entrar em contato connosco através das diferentes vias de comunicação

Endereço para assuntos de caráter geral: geral@apdc.eu
Endereço relacionado com a linha editorial: edicoes@apdc.eu
Endereço para inscrições de sócios: inscricoes@apdc.eu
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Carreira
Edifício da Escola de Psicologia, Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710-057 Braga – Portugal

