


O envellecemento da poboación é unha das transformacións sociais máis 
significativas do século XXI, cun impacto directo nas estruturas familiares, nas 
relacións interxeracionais ou no mercado de traballo. 

Precisamente, no ámbito laboral espérase un progresivo envellecemento da 
poboación traballadora, ao igual que se prevé un retraso xeralizado da idade de 
xubilación. En concreto, estímase que a proporción de persoas traballadoras de 
idade avanzada aumentará máis dun 15% en toda a Unión Europea ao longo da 
próxima década. Como consecuencia, a idade media das traballadoras e dos 
traballadores será máis alta que nunca, producindo cambios inevitables aos que 
as empresas e organizacións terán que adaptarse.

Ante este escenario complexo e cambiante, as Seccións de Psicoloxía do Traballo 
e das Organizacións e de Intervención Social organizan conxuntamente un espazo 
de intercambio onde compartir inquedanzas, experiencias e ideas que permitan 
facer fronte aos retos emerxentes do cambio demográfico. Un foro de debate que 
permita identificar liñas de traballo e propostas específicas para orientar a 
intervención aplicada na procura do envellecemento activo a través dunha vida 
laboral mellor e máis saudable.

Ao día seguinte de rematar o prazo de inscrición comunicarase por e-mail a 
admisión ou non admisión.

METODOLOXÍA 

O foro terá un mínimo de asistentes, tendo preferencia os socios e socias da 
Sección de PTO e da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do COPG, 
podendo suspendelo o Colexio no caso de non obter un número suficiente de 
inscricións.

Nº DE PRAZAS

ORGANIZAN

Ata completar aforo.

Sección de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións e Sección de Psicoloxía 

da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

Promover a xestión da idade nos centros de traballo desde unha perspectiva 
psicosocial, de xeito que todas as persoas, con independencia da súa idade, se 
sintan capacitadas para cumprir os seus obxectivos persoais e laborais.

Salón de Actos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. (Rúa da Espiñeira, 10 

baixo, 15706 Santiago de Compostela).

Carlos Montes Piñeiro e Mª Jesús López Cernadas.

Foro e debate posterior.

LUGAR 

HORARIO

De 10:00 a 13:30 horas

Gratuíta, previa inscrición.

COORDINAN

INSCRICIÓN 

Na admisión respectarase rigorosamente a orde de entrada, para o que se terá en 
conta tanto a data de rexistro de entrada das solicitudes enviadas por correo 
ordinario, fax, correo electrónico, ou entregadas persoalmente na sede do Colexio 
no momento de recibilas, como a data de certificación de Correos no momento de 
envialas cando se empregue ese medio.

OBXECTIVOS 

Último día de inscrición: 11 de outubro de 2019.

10:15-11:00  

11:00-11:30  
Pausa café.

11:30-12:15 

10:00-10:15 

Idade e traballo: Como afecta o envellecemento?
María Lueiro Mendoza, Directora do centro 
Atendo en Santiago de Compostela.

Traballadores maiores no lugar de traballo: 
A experiencia individual e os esforzos 
organizacionais. 

Presentación.

Eduardo Oliveira, Profesor de Xestión de Recursos 
Humanos e Comportamento Organizacional da 
Universidade de Porto.

09:45-10:00 
Recepción e entrega de documentación.

Debate e peche.

A (re)incorporación ao mercado laboral despois 
dos 50 anos.
Antonio Fuertes Saavedra, Director de Down Vigo.

12:15-13:00 

13:00-13:30  
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