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1. Introdução

Introdução

As entidades intervenientes no projeto Therapy 2.0 desenvolveram este curso de 
formação com o objetivo de auxiliar os orientadores, conselheiros e terapeutas na
compreensão dos diferentes modos de utilizar as tecnologias no processo de 
aconselhamento e terapia. As intervenções digitais oferecem inúmeros benefícios, 
não só para orientadores, conselheiros e terapeutas , mas também para os clientes e 
pacientes. Estes módulos de formação alertá-lo-ão para esses benefícios e apoiá-lo-
ão no processo de tomada de decisão, caso os utilize como ferramenta de suporte.



1. Introdução

Introdução

Pode utilizar estes módulos como uma ferramenta de auto-
aprendizagem ou como matéria para um seminário entre colegas.

Apesar de tudo, o aconselhamento / terapia online pode não ser o 
método mais apropriado para alguns clients/pacientes, seja por estes
não se sentirem à vontade com as novas tecnologias, seja por estarem
a atravessar uma crise profunda. Em casos de crise profunda, uma
primeira consulta de aconselhamento online pode revelar-se útil para 
analisar a situação e decidir quais os próximos passos a seguir.
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Introdução

Estes módulos de formação visam sensibilizar para o potencial das interações
online no aconselhamento e processos terapêuticos.  Os conhecimentos
adquiridos na formação podem ser aplicados de imediato na prática de 
aconselhamento e de terapia. 

Para exemplos de boas práticas e linhas orientadoras detalhadas, visite o site do 
projeto Therapy2.0 : www.ecouncelling4youth.eu

http://www.ecouncelling4youth.eu/
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Esperamos que goste do curso!
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Chancela
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Parceria Therapy 2.0

Alemanha 

 

media k GmbH (Coordenador) 
Dr. Karin Drda-Kühn / Hans-Jürgen Köttner • Therapy2.0@media-k.eu • + 49 
7931 99 27 30 

Alemanha 
 

Innovation in Learning Institute – University of Erlangen-Nuremberg 
Evelyn Schlenk • Evelyn.Schlenk@ili.fau.de • + 49 9131 856 1111 

Eslovénia 
 

Integra Institut, Institut za razvoj clovekovih potentialov 

Sonja Bercko Eisenreich • sonja.bercko@eu-integra.eu • + 38 659 013 2641 

Croácia 
 

Sveuciliste u Rijeci, Medicinski Fakultet 
Dr. Tanja Franciskovic / Dr. Marina Crepulja • tanja.franciskovic@medri.uniri.hr 
• + 38 591 2000 000 

Islândia  
Iceland Academy of the Arts 
Björg Jóna Birgisdóttir • bjorg@lhi.is • + 354 552 4000 

Áustria 
 

Wissenschaftsinitiative Niederösterreich 
Dr. Wolfgang Eisenreich • office@wissenschaftsinitiative.at • + 43 676 944 5447 

Portugal  
Instituto Politecnico do Porto 
Dr. Regina Silva • ras@eu.ipp.pt • + 351 222 061 

Grécia 

 

GUnet Akadimaiko Diadiktyo 
Pantelis Balaouras / Constantinos Tsibanis • costas@noc.uoa.gr • + 30 210 
7275603 

 


