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Nota Introdutória
Em 2019, o III Seminário Internacional de Desenvolvimento de Carreira e
Aconselhamento: Novos Contributos da Investigação e Prática decorreu na Faculdade de
Psicologia da Universidade de Lisboa e teve como propósitos a atualização de conhecimentos
e a partilha de saberes e de ideias, nomeadamente sobre o papel dos profissionais de
carreira face à diversidade de expectativas e destinatários, nos atuais contextos sociais da
educação, do trabalho e do emprego.
No programa científico, é de salientar a conferência de Jêrome Rossier Strengthening
peoples’ resources to help them managing their career and lives, que nos proporcionou
reflexão conceptual sobre temas relevantes no campo do Desenvolvimento e
Aconselhamento de Carreira e sobre práticas dirigidas para o desenvolvimento do indivíduo,
da comunidade e da sociedade. Realçam-se também os seis workshops, do primeiro dia, com
caráter mais prático, e dirigidos às exigências da intervenção, que desafiam competências
técnicas, comunicacionais e relacionais dos profissionais. No Seminário foram apresentados
setenta e nove trabalhos, sendo quarenta em forma de comunicação e trinta e nove de
poster. Este livro de atas inclui alguns destes trabalhos, em que constam revisões teóricas
sobre Adaptabilidade, Educação para a carreira e Sucesso na carreira com públicos desde a
infância, jovens adultos e adultos. Os restantes capítulos contêm trabalhos empíricos, quer
de investigação quer de intervenções e recursos, com abrangência de temas e populações
ao longo da vida. Esta sumula breve, realça a diversidade de temas e populações analisados
nos trabalhos apresentados, concluindo-se que este Seminário foi um bom indicador do
domínio, em variedade de temas e potencialidades de investigação e atuação da Psicologia
da Carreira.
Uma palavra de apreço e amizade para os colegas do Brasil, que trouxeram
multiplicidade de olhares para as questões do desenvolvimento da carreira adstritas aos
atuais contextos sociais, culturais e políticos. Obrigada por terem enriquecido a nossa
reflexão sobre os eixos da investigação e prática da educação e carreira, na
contemporaneidade. Um agradecimento também a todos os estudantes, colaboradores e
patrocinadores que tornaram possível a realização deste evento científico. A todos os
participantes, desejamos boas memórias deste III Seminário, pelos encontros e
(re)encontros e pelo estímulo para fazermos mais e melhor, no sentido do bem-estar e
desenvolvimento das pessoas, das comunidades e dos próprios países.
Maria Odilia Teixeira, Isabel Janeiro, & Alexandra Barros
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