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Júlia Serpa Pimentel, Psicóloga desde 1972, é Doutorada em Psicologia do
Desenvolvimento e Educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
da Universidade do Porto.
Trabalhou como Psicóloga, sempre em serviços do âmbito da Segurança Social com
actuação junto de crianças em situação de risco ou com deficiência e respectivas
famílias, desde 1973 até 1998, com particular interesse pela área da Intervenção
Precoce. Foi fundadora da Associação Portage e Formadora do Programa Portage
desde 1985.
As teses de Mestrado e Doutoramento, com investigação na área da Interacção
Mãe-Bebé e Intervenção Precoce, foram publicados pelo Secretariado Nacional para
a Reabilitação (actualmente Instituto Nacional de Reabilitação-INR): Um Bebé
Diferente: Da individualidade da interacção à especificidade da intervenção (1997);
Intervenção Focada na Família: Desejo ou Realidade (2005). Ambas estão
disponíveis on-line no site do INR.
É docente no ISPA - Instituto Universitário, na área de Psicologia Educacional, desde
1991, sendo Professora auxiliar em regime de exclusividade, desde 2004. Dirigiu
várias edições de uma Pós-Graduação em Intervenção Precoce na Infância e
orientou Teses de Mestrado e Doutoramento no âmbito da Intervenção Precoce e
do Projeto Oficinas de Pais.
Para além da docência, sempre colaborou em inúmeras acções de formação em
serviço para profissionais de educação, nos domínios da sua especialidade e tem
participado em diversos Encontros Científicos Nacionais e Internacionais, sendo
autora de vários artigos, publicados em revistas de referência.
Em conjunto com a Associação Pais-em-Rede (PeR) organizou e dinamizou a Edição
Experimental das “Oficinas de Pais” que decorreu no ISPA - Instituto Universitário
entre Abril e Maio de 2010. Foi a coordenadora geral do projecto “Oficinas de
Pais/Bolsas de Pais” financiado pelo Alto Comissariado para a Saúde/Direção Geral
de Saúde e pela Fundação Gulbenkian. Este projeto, implementado desde março de
2011 até em Outubro de 2014, abrangeu 547 pais de 14 distritos. Contou com as
parcerias do ISPA-Instituto Universitário e Universidades do Porto, Évora, Aveiro,
Algarve, Coimbra e Universidade Católica do Porto. Este projeto foi retomado em
2016 e, desde essa data, contou com o envolvimento ativo de alguns dos Núcleos
do Pais-em-Rede.
Atualmente aposentada, continua a colaborar quer com o ISPA – Instituto
Universitário, quer com a PeR.

