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Editorial

Uma Associação para si!
Elisabete J.C. Roldão
Presidente da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais

Faz algum tempo que ouvimos sugestões, opiniões, e nossa opinião é uma rubrica interessante e útil para a
questões apresentadas pelos Terapeutas Ocupacionais jun- tomada de conhecimento do que está a se feito em todo o
to da APTO. Estas são importantes para a associação pois pais ao nível da nossa profissão e que, de alguma forma, é
permitem-nos tomar consciência das necessidades dos inovador ou pouco habitual. Contudo o conhecimento que
colegas, sejam estas ao nível da formação ou da prática, temos do que se passa em todo o pais esgota-se necessidas problemáticas que enfrentam no dia a dia profissional tando que seja sua a iniciativa de o revelar.
ou das suas expectativas. A APTO procura, dentro das suas A alteração da postura perante as situações promove a
possibilidades e no seu âmbito de atuação, corresponder mudança e o desenvolvimento sendo esta uma realidade
às expectativas dos seus associados, dos terapeutas ocu- que temos de abraçar. Só podemos crescer com a partilha,
pacionais em geral e dos estudantes de Terapia Ocupacio- com a divulgação e esta passa também pelo facto de revenal.

larmos publicamente o que fazemos, o que sabemos o que

A atual Direção está empenhada em continuar a desenvol- estamos a projetar. Se uma das nossas funções e objetivo
ver esforços neste sentido, sendo a Magazine APTO um é promover a participação, porque não somos participatimeio para alcançar este fim. Esta publicação permite-nos vos naquilo que é mais importante para nós, a nossa propartilhar com todos os colegas informação de âmbito geral, fissão? Não é somente a associação que tem de desenvolprestando desta forma alguns esclarecimentos e dando a ver iniciativas, intervenções e ações em prol da terapia
conhecer o trabalho desenvolvido em prol da divulgação, ocupacional. Também todos os terapeutas ocupacionais
promoção e defesa da Terapia Ocupacional em Portugal.

têm essa obrigação moral e ética de divulgar, fomentar o

Por outro lado, esta revista permite divulgar o trabalho que desenvolvimento e colaborar na promoção da Terapia Ocuestá a ser desenvolvido por outros colegas na sua prática pacional. À APTO cabe a representação oficial a intervendiária sob a forma de crónica. É neste aspeto que uma vez ção junto de organismos, entidades, a colaboração institumais apelamos a todos os que queiram connosco partilhar cional, o desenvolvimento de ações nacionais, de entre
o seu trabalho, a sua intervenção, os projetos que estão a outras. A si cabe no dia a dia da sua prática promover a
desenvolver, as atividades que realizam com os seus clien- profissão, fazê-lo junto da população, dos seus clientes, de
tes, o façam connosco. Sem a vossa colaboração esta área outros profissionais e dos seus pares. É neste sentido que
temática da Magazine deixará de ter conteúdos sendo apelamos uma vez mais a sua participação. Esta Magazine
excluída. Esta não é uma opção aceitável para nós. O mes- foi feita para si mas precisa de si para ser alimentada e ter
mo acontece em relação à crónica “Quando o terapeuta continuidade no tempo. Envie-nos sugestões, ideias, proocupacional despe a farda”. Até à data todas as crónicas postas de artigos (não científicos) sobre a sua prática proque têm lido na Magazine sobre estas duas temáticas sur- fissional, projetos ou outros. Lembre-se que o conhecimengiram através da iniciativa dos elementos redatores desta to e crescimento faz-se com a partilha.
revista em contatar colegas e solicitar a sua participação
para este fim. Até à data todos têm acedido prontamente
às nossas solicitações, sendo que o resultado final tem permitido partilhar com todos os colegas os projetos que
alguns estão a desenvolver na sua prática profissional. Na
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A APTO trabalha diariamente para si e para a nossa
profissão. E o colega? O que já fez hoje pela sua
profissão?

Notícias APTO

1

ANO NOVO, SEDE NOVA !!

A 11 de Janeiro de 2014 a Associação Portuguesa de

vigor e ainda com os estatutos da APTO. A procura de uma

Terapeutas Ocupacionais - APTO teve mais um marco

nova sede prende-se assim com diversos aspetos nomeada-

histórico no seu percurso de 54 anos. Foi inaugurada a

mente:

nova sede sita na rua Ernesto da silva Nº 8 em Benfica.

- a necessidade de termos um espaço caracterizado e espe-

Esta é a terceira sede com que a APTO conta tendo

cifico para a sede da APTO que nos permita receber institui-

todas elas sido em Lisboa. Ambas as sedes anteriores se

ções, entidades, organismos, empresas nossas patrocinado-

situavam em pequenos apartamentos, que serviam as

ras, parceiros protocolados e a protocolar, de entre outros;

necessidades à data, sendo a primeira na Rua dos Nave-

- a necessidade de termos um espaço que permita a reali-

gantes na Lapa e a segunda em Benfica na Estrada de

zação de pequenas formações evitando despendermos ver-

Benfica.

bas no aluguer de salas de formação;

A necessidade de novas instalações para a sede da APTO

- a necessidade de termos um espaço acessível para o

surge ainda na anterior direção da APTO onde são dados

transporte de todo o material para montagem de eventos. A

os primeiros passos de pesquisa de mercado. Contudo à

anterior sede era um sétimo andar com escadas de acesso

data as condições não eram favoráveis. Durante o ano de

quer ao rés-do-chão quer do sexto ao sétimo piso, o que

2013 e tendo em conta toda a situação do mercado imo-

acarretava grandes esforços para transportar o stand, as

biliário, onde a descida do valor mensal do arrendamento

pastas para formações, o material de encarte, etc…;

de espaços na área da grande Lisboa foi significativa, as

- a necessidade de termos um espaço agradável e que nos

condições estavam reunidas. Desta forma a atual direção

inspirasse para trabalhar em prol da Terapia Ocupacional e

decidiu voltar a pesquisar o mercado em busca de uma

dos terapeutas ocupacionais;

solução ideal tendo em conta o que pretendíamos, de

- a diminuição de custos relacionados com a renda que,

acordo com o Plano de Ação traçado para o mandato em
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com esta mudança reduzem cerca de 19%.

inaugural seguida do discurso proferido pela Presidente da

As atuais instalações reúnem as características acima

APTO acompanhado com uma apresentação em Power-

expostas. O espaço foi decorado para servir a sede da

Point com imagens alusivas às atividades da APTO. O dis-

APTO, tendo os logótipos da Terapia Ocupacional e da

curso terminou com a apresentação de um vídeo animado

APTO pintados nas paredes da mesma. Deixou-se previsto

e ligeiro com algumas piadas a pequenos acontecimentos,

dois espaços para projecção de data show o que nos per-

durante o processo de caracterização da sede. Este, para

mitirá orientar e organizar a sala em dois modelos de dis-

além de proporcionar alguns sorrisos entre os presentes

posição diferentes em função da dinâmica da formação em

permitiu-nos ainda mostrar o trabalho desenvolvido e o

questão. Toda a decoração se encontra em tons de verde,

cuidado com a criação de uma espaço adequado e adapta-

a cor da Terapia Ocupacional, sendo motivadora e inspira-

do às atividades a desenvolver na nova sede. Por fim

dora. Está ainda perto da antiga sede e é servida por

pudemos brindar com champanhe à saúde da APTO e da

diversos transportes facilitando o acesso de colegas que

Terapia Ocupacional em Portugal.

não possuam ou não se desloquem de carro.

Fizemos questão de partilhar com os sócios algumas ima-

Para a inauguração convidamos os sócios da APTO sendo

gens da inauguração e queremos deixar um público agra-

estes os principais catalisadores que permitiram esta

decimento a todos os que nos brindaram com a sua pre-

mudança pois pudemos contar com a sua participação ati-

sença bem como a todos os colegas que carinhosamente

va e recorrente ao longo dos últimos anos e alguns deles

nos enviaram mensagens de apoio e incentivo. Quando

já desde o inicio da formação da APTO. Convidamos algu-

quiserem ou tiverem oportunidade, venham visitar a vossa

mas entidades locais a estarem presentes, nomeadamente

sede.

a Presidente da Junta de Freguesia e o Sr. Presidente da
Câmara Municipal de Lisboa. Alguns dos nossos mais assíduos patrocinadores que têm vindo a reiterar o seu apoio
nas diversas formações realizadas pela APTO, foram também convidados a participar neste momento. Durante a
inauguração tivemos um primeiro momento em que recebemos os convidados após o que se deu inicio à cerimónia
de inauguração. Esta contou com o corte simbólico da fita
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A todos o nosso muito obrigado!
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Assembleia Geral da APTO

Tendo, segundo os estatutos da APTO, de ser realizada

sobre os valores em causa após o que se procedeu à vota-

uma Assembleia Geral Ordinária para apresentação da

ção do Orçamento sendo este aprovado por unanimidade.

Proposta de Orçamento para o ano vigente, esta decorreu

Uma vez mais gostaríamos de poder ter contado com uma

no dia 18 de janeiro do corrente ano nas instalações da

maior participação dos sócios na Assembleia Geral.

nova sede. A Assembleia Geral contou com a participação

Aproveitamos para lembrar que as Assembleias Gerais são

de alguns sócios que ouviram a apresentação da Proposta

um acontecimento importante na nossa vida associativa e

de Orçamento para 2014 apresentada pela Direção da

onde todos os sócios com quotas em dia podem e devem

APTO, colocaram questões sobre a mesma e deram suges-

participar sendo um dos seus deveres como sócio.

tões. A Direção da APTO apresentou esclarecimentos

3

APTO presente no lançamento da Revista Portuguesa de Terapia da Fala
Parabéns por esta iniciativa!

A APTO esteve, no dia 9 de janeiro último, presente no
lançamento da

Revista Portuguesa de Terapia da Fala.

Este foi efetuado pela Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala - APTF e decorreu em Lisboa. Foi com muito
orgulho que a Presidente da APTF, Terapeuta Catarina
Olim, conduziu esta cerimónia e partilhou com os presentes o percurso da criação desta revista, os seus responsáveis, conteúdos e objetivos. Esta tem um carácter científico e visa promover o desenvolvimento da Terapia da
Fala bem como o respetivo progresso técnico e científico.
Este primeiro exemplar contou com quatro artigos científicos elaborados por Terapeutas da Fala. Sabemos que este
foi um momento importante para a APTF pelo que não
pudemos deixar de estar presentes e felicitá-los pessoalmente.
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Comemorações dos 40 Anos da Escola Superior de Saúde de Leiria

4

alunos do Orfeão de Leiria - Conservatório de Artes.
A APTO integrou o momento seguinte numa conferência
sobre os “Desafios para o Ensino da Saúde em Portugal”
onde também estiveram presentes as Associações Profissionais dos Terapeutas da Fala e dos Fisioterapeutas e as
Vice-Bastonários da Ordem dos Nutricionistas e Dietéticos
e da Ordem dos Enfermeiros.
O Diretor da Escola Superior de Saúde de Leiria (ESSLei) Por fim uma exposição de fotografias sobre a história da
do Instituto Politécnico de Leiria (IPL), Dr. José Carlos ESSLei acompanhada de um Porto de Honra.
Gomes, convidou a APTO a estar presente na Conferência Uma vez mais a APTO pode fortalecer as relações instituComemorativa dos 40 anos da escola. Após a cerimónia de cionais com um estabelecimento de ensino de Terapia Ocuabertura onde podemos ouvir o Vice-Presidente do IPL, Dr. pacional, ao seu mais alto nível, reforçando a colaboração
João Paulo Marques, o Sr. Presidente da Câmara Municipal já existente entre ambos. Parabéns à ESSLei pelos 40 anos
de Leiria, Raul Castro, o Diretor da ESS, Dr. José Carlos de dedicação a formar profissionais de saúde.
Gomes e o Presidente da Associação de Estudantes, Micail
Barbosa, estudante do curso de Licenciatura de Terapia
Ocupacional, seguiu-se um momento musical à viola pelos

5

APTO dá aula ao 1º Ano do Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional

Em novembro do passado ano a APTO deslocou-se à Esco- nos sendo caracterizada a função de cada um destes orgala Superior de Saúde de Leiria (ESSLei), a convite da Coor- nismos bem como a articulação da APTO com os mesmos.
denadora do Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacio- Este é um procedimento importante para a APTO pois é
nal, Terapeuta Mª Dulce Gomes, para participar numa aula aqui que se estabelece o primeiro contato dos estudantes
da cadeira “Fundamentos de Terapia Ocupacional” falando com a associação tomando estes conhecimento da nossa
sobre a temática do associativismo, organizações nacionais existência. A APTO gostaria de poder contar com este tipo
e internacionais de Terapia Ocupacional. Este é um convite de procedimento em todas as escolas que lecionam Terarecorrente que tem vindo a ser correspondido todos os pia Ocupacional em Portugal. No início do mandato, esta
anos pela APTO permitindo deste modo que os alunos direção fez questão de informar todas as escolas da sua
tomem conhecimento da sua associação profissional, como disponibilidade para o efeito e sem esta ter qualquer tipo
foi criada e se desenvolveu, como funciona e o que faz. Em de contrapartidas. Foi com agrado que recebemos o contarelação aos organismos internacionais de Terapia Ocupa- to de duas das escolas para o efeito. Continuamos sempre
cional, nomeadamente a World Federation of Occupational disponíveis para colaborar com as escolas neste âmbito ou

Therapy (WFOT), o European Network of Occupational noutro que entendam por bem necessitar da nossa coopeTherapy in Higher Education (ENOTHE) e o Council of ração ou participação.
Occupational Therapy for the European Countries (COTEC)
também estes são apresentados pela primeira vez aos alu-
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8º Congresso Nacional de Terapia Ocupacional

6

A APTO já está a dar os primeiros passos para a prepara-

de colegas, a partilha de experiências, a troca de saberes

ção do 8º Congresso Nacional de Terapia Ocupacional que

e o convívio entre profissionais fantásticos que somos.

será realizado no primeiro semestre de 2015, algures em

Prepare-se para este evento. Comece desde já a pen-

Portugal.

sar em propor a apresentação de um poster ou comunica-

Sabemos que este é um evento importante para si pois

ção livre.

reúne a informação do que está a ser feito de inova-

Contamos uma vez mais com a sua participação!

dor, em Portugal e no estrangeiro, no âmbito da Terapia
Ocupacional. Sendo um evento nacional permite a reunião

7

APTO solicitou reunião com a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior
A APTO tomou conhecimento e analisou o relatório publica- mação em cardiopneumologia e em neurofisiologia;
do pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino - ciclo de estudos em “Ciências biomédicas laboratoriais” Superior que visou fazer o balanço do processo de ade- agregará a formação em análise clínicas e saúde pública e
quação dos ciclos de estudos nas áreas das “Tecnologias em anatomia patológica, citológica e tanatológica.
de Diagnóstico e Terapêutica/Terapia e Reabilitação”.

O despacho tem efeito imediato já para o próximo ano leti-

Este relatório preconiza a agregação de diversos cursos vo.
existentes nomeadamente nas áreas da “imagem médica e

A APTO solicitou desde já uma reunião à referida identida-

radioterapia”, da “fisiologia clínica” e das “ciências biomédi- de com o objetivo de aferir qual a estratégia que pensam
cas laboratoriais”. Deste modo os ciclos de estudo passa- seguir de futuro nos cursos da área da Terapia e Reabilitariam a ser os seguintes:

ção.

- ciclo de estudos em “Imagem médica e radioterapia” agregará numa única formação a medicina nuclear, a
radiologia e a radioterapia;
- ciclo de estudos em “Fisiologia clínica” - agregará a for-
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Segurança Social Modelo 5020

de Terapia Ocupacional no ponto 4.5, atualmente substituído pela designação "Outros". Tendo em conta esta
supressão de designação de "Terapia Ocupacional", apre-

sentamos uma reclamação/exposição junto do DiretorGeral da Direção-Geral da Segurança Social Dr. José Cid
Proença, solicitando a reposição da mesma. Somente há
alguns dias recebemos a sua resposta onde nos explica
que não estão a excluir a Terapia Ocupacional uma
vez que esta poderá sempre ser escolhida no item
"outros" tal como outro tipo de apoios.
Percebemos que os formulários não podem estar sempre a
A APTO foi informada, por parte de duas colegas, que a
Segurança Social editou novos modelos para requerer o
Subsidio por Frequência de Estabelecimento de Educação
Especial - Apoio Individual Especializado, o modelo 5020.

ser alterados e que cada vez mais tendem a ser simplificados e menos discriminativos De qualquer modo a APTO
emitiu o seu parecer e esperamos que numa futura revisão este possa ser levado em conta.

Neste modelo outrora podíamos contar com a designação

9

Símbolo da Terapia Ocupacional é uma marca nacional registada no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial
No seguimento de aconselhamento jurídico que a APTO
recebeu e para que a utilização do símbolo da Terapia
Ocupacional não aconteça de forma abusiva por empresas, entidades, instituições ou particulares, a APTO concluiu o registo deste como Marca no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial. Segundo o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, uma marca é um sinal que identifica no mercado os produtos ou serviços (neste caso de
um serviço, a Terapia Ocupacional), distinguindo-os de
outros grupos. Havendo este registo, a APTO detém um
exclusivo que lhe confere o direito de impedir que terceiros utilizem, sem o seu consentimento, sinal igual ou
semelhante, de forma a explorar economicamente a Marca
registada.
Relembramos que a APTO cede a utilização do logotipo da
Terapia Ocupacional aos colegas ou entidades que o pre-

autorização existente no site da APTO. Estes pedidos

tendam utilizar em apresentações, folhetos de divulga-

serão devidamente analisados pela Direção da APTO e,

ção ou outros, devendo para o efeito ser envia-

mediante resposta favorável, o símbolo pode então ser

do, devidamente preenchido, o formulário de pedido de

utilizado de forma legal para o fim solicitado e nos meios
pretendidos.
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Entrevista com o Grupo de Trabalho criado ao abrigo do Despacho 706-C/2014

legais, Organizações representativas e Provedores
do Cidadão com Deficiência;
- Técnicos representados pelas respetivas associações profissionais;
- Peritos selecionados;
- Sindicatos e Conselhos Nacionais vários.

A APTO recebeu um convite para colaborar com o Grupo
de Trabalho criado ao abrigo do Despacho 706-C/2014
através de uma entrevista. Tendo em conta o resultado
das avaliações desenvolvidas pelas estruturas do Ministério
da Educação e Ciência e a opinião de diversas entidades,

Assim no dia 18 do mês passado, foi o dia dedicado a ouvir
as associações profissionais pelo que reunimos com o Dr.
Pedro Cunha e outros membros deste grupo nas instalações do Ministério da Educação em Lisboa. A APTO fez-se
representar pela Presidente, Terapeuta Elisabete Roldão e
pela Diretora da Cerci Oeiras Terapeuta Ivone Félix. A
entrevista sendo semiestruturada continha quatro questões
de base permitindo contudo a discussão e debate dos
temas constantes na ordem de trabalhos. Todas as questões se prendiam com o Dec-Lei 3/2008, a sua aplicabilidade e funcionalidade. Transmitimos ao Grupo de Trabalho o
nosso parecer enquanto associação representativa dos
terapeutas ocupacionais informando-o de que efetivamente
o decreto em questão necessita de alguns ajustes não
estando contudo errado no seu cerne e que somos a favor
da integração e inclusão que este documento preconiza.
Referimo-nos à necessidade de colocação de terapeutas

nomeadamente as escolas, constatou-se a necessidade de
se proceder a uma análise abrangente e sustentada da
Educação Especial não deixando de parte a promoção do
sucesso escolar no sistema educativo. Desta forma surgiu
o Despacho 706-C/2014 que preconiza a criação de um
Grupo de Trabalho para que possa ser efetuado um estudo
com vista à revisão do quadro normativo regulador da educação especial. Este grupo tem 90 dias para apresentar o
relatório do estudo proposto bem como propostas de revisão do atual quadro regulador da educação especial. Deste
Grupo de Trabalho fazem parte o Dr. Pedro Tiago Machado
da Cunha da Direção-Geral da Educação como coordenador, a Dr.ª Isabel Mª Ferreira Cruz da Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares, a Dª Mª Leonor Venâncio
Duarte da Inspeção-Geral da Educação e Ciência e a Dr.ª
Ana Paula sousa Alves do Instituto da Segurança Social, IP.
Este Grupo de Trabalho decidiu iniciar a sua pesquisa pela
auscultação da opinião de quatro grandes grupos relacionados com a Educação especial sendo eles:
- Pessoas com deficiência e seus representantes
Magazine APTO nº 2 - Março de 2014 - 11
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Referimos também a necessidade de dotar as escolas com
equipamentos adequados a esta população não ficando
estes somente limitados aos produtos de apoio destinados
à comunicação pois muitas crianças necessitam de outro
tipo de equipamentos que lhes permita a execução de funções motoras para o desempenho de atividades escolares
nomeadamente a escrita. Muitas outras questões foram
afloradas durante esta entrevista que se pretendia de 45
minutos e se estendeu ao longo de hora e meia de produtivo debate, gerando questões permitindo sugestões e apresentação de propostas alternativas.
ocupacionais ao dispor das escolas de modo a que estes Contudo foi-nos solicitado por este Grupo de Trabalho que
façam parte de todo o processo, desde a elaboração do enviássemos mais contributos até ao dia 15 de marPrograma Educativo Individual, ao acompanhamento das ço. Desta forma a APTO decidiu auscultar os seus associacrianças mesmo durante os períodos de férias, evitando o dos sobre a questão. Através de e-mail, solicitamos a colaretrocesso da aprendizagem. Por outro lado, a permanên- boração de todos os que têm contato com esta realidade
profissional e estivessem disponíveis para colaborar. Foram
cia de terapeutas afetos a escolas favorecendo o trabalho
muito poucos os que responderam mas queremos publicaem equipa e o acompanhamento mais continuado dos
mente agradecer a sua participação. Informamos ainda
casos permitiria, consequentemente, a rentabilização de
que tivemos em conta as sugestões e opiniões que nos
tempos de intervenção e apoio direto. Salientamos também enviaram que integraram o documento final que remetetodo o potencial dos terapeutas ocupacionais para desen- mos ao Grupo de Trabalho. Ficamos atentamente a aguarvolveram o trabalho de transição e integração dos jovens dar mais noticias por parte deste Grupo.
para situações laborais, quando assim o permitirem os
casos, sendo para tal necessário que o trabalho destes não
passe somente pelos apoios, que pressupõem trabalho
direto, mas também pelo desenvolvimento de contatos
com as empresas e entidades patronais locais, estudando o
perfil de trabalhador que estes necessitam e desenvolvendo o treino de competências necessárias nos jovens que se
possam via a adequar a esse posto de trabalho. Este trabalho seria desenvolvido no âmbito do Plano Individual de
Transição, no qual o terapeuta ocupacional seria profissional integrante.
Referimos também as faltas de condições de trabalho, de
materiais e equipamentos com que se deparam os Terapeutas Ocupacionais bem como os escassos 30 minutos
por semana que não permitem o desenvolvimento de um
trabalho continuo e regular para que sejam alcançados os
objetivos pretendidos. Este tipo de intervenção não nos
trará resultados, não nos fará chegar a uma escola inclusiva, pelo contrário permitirá que sejam desperdiçados
dinheiros públicos devido a uma má gestão e planeamento.
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APTO parceira do Simpósio sobre
Cuidados Continuados — Intervenção Multidisciplinar
No dia 25 de janeiro último a APTO esteve presente, como
parceira, no Simpósio sobre Cuidados Continuados – Intervenção Multidisciplinar. Este decorreu em Silves, no auditório do Instituto Jean Piaget. Contou na cerimónia de abertura com a participação do Dr. João Moura Reis, Presidente
da Administração Central dos Serviços de Saúde do Algarve, do Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Silves,
Dr. José Manuel Gonçalves, da Dr.ª Ana Almeida, diretora
da Escola Superior de Saúde Jean Piaget, bem como do
Coordenador do Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional desta escola, o Terapeuta António Duarte e a Presidente da APTO, Terapeuta Elisabete Roldão.
Durante o simpósio, que contou com diversas apresenta-

ções de diferentes profissionais, foram apresentadas as Duarte, Tiago Silva, Sofia Gomes e Virgínia Calado que partipologias das Unidades da Rede Nacional de Cuidados tilharam com os presentes o tipo de intervenção que
Continuados Integrados (RNCCI), a sua dinâmica, poten- desenvolvem nas Unidades onde integram uma equipa
cialidades, carências e expectativas futuras. Foi destacado multidisciplinar. Este Simpósio esteve aberto ao público em
o papel dos Terapeutas Ocupacionais nas diversas tipolo- geral contando maioritariamente com a presença de profisgias das Unidades da RNCCI havendo para o efeito uma sionais de saúde da área da reabilitação.
mesa redonda dedicada à Intervenção da Terapia Ocupacional nas Unidades de Cuidados Continuados. Nesta mesa

12

contamos com as comunicações dos colegas Elisabete

APTO parceira da ANEID para dois cursos de Bandas Neuromusculares para
Terapeutas Ocupacionais
A APTO vai apoiar a organização de dois cursos de Bandas
Neuromusculares para Terapeutas Ocupacionais em parceria com a ANEID. Estes vêm ao encontro das necessidades
que têm sido referidas pelos nossos sócios e por esta ser já
uma técnica em franca expansão e com resultados comprovados por estudos científicos. O primeiro destes cursos
será organizado nos dias 14 e 15 de junho de 2014 na Universidade Atlântica em Barcarena e o segundo será nos
dias 13 e 14 de setembro de 2014 no Hotel Tuela no Porto. Para mais informações
Os sócios da APTO com quotas em dia terão condições Tel: 21 484 96 20
especiais de inscrição, com um desconto de 10%.

Email: formacao@aneid.pt

O Secretariado desta formação será da responsabilidade da www.aneid.pt
ANEID.
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APTO presente em reunião do Fórum das Tecnologias da Saúde

A APTO esteve presente numa reunião, com o Fórum das da República.
Tecnologias da Saúde, cujo intuito era saber a posição das Além destes assuntos, no Fórum voltou a falar-se sobre a
associações profissionais que não fazem parte do fórum ordem conjunta, tendo uma vez mais a APTO, a APF e
atualmente (APTO; Associação Portuguesa de Fisioterapia- APTF mantido a sua posição de defender uma ordem proAPF; Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala- APTF) fissional própria. A APF explicou que, devido à mudança de
sobre uma possível ação conjunta junto do governo sobre governo, o processo que tinha sido iniciado no sentido de
a necessidade de autorregulação das profissões. As asso- criação da Ordem dos Fisioterapeutas sofreu um retrocesso
ciações

em

questão

são

unânimes

na

respos- pelo que voltaram a colocar o processo na Assembleia da

ta. Concordam com a necessidade de autorregulação e República estando a aguardar uma resposta por parte desnuma ação conjunta reunindo esforços para que consiga- ta. Sempre que um governo muda, os processos de criação
mos junto do governo um parecer favorável ao assunto em de ordens que estejam a decorrer são anulados tendo
questão. Foram ainda discutidas algumas formas possíveis de ser efetuados desde o início junto dos membros
de abordar o tema: salientando as questões económi- do governo em vigência .
cas, a importância da saúde/utentes, chamando as associações de doentes, levando as profissões a demonstrarem
o seu trabalho no parlamento, de entre outras
Todos os anos, a Assembleia da República dedica um dia à
saúde permitindo que as associações apresentem as suas
profissões. Este ano não deverá ser exceção e estamos a
envidar esforços para podermos estar representados . Esta
apresentação passa pela demonstração do trabalho exercido pelos profissionais, entrega de folhetos, realização de
rastreios demonstrativos, etc. Será uma mais valia poder
mostrar, de forma efetiva, o nosso exercício profissional
junto de todo o pessoal que exerce funções na Assembleia

COLABORE CONCOSCO NA MAGAZINE APTO!!
ENVIE-NOS SUGESTÕES E IDEIAS!
ESTA É UMA REVISTA FEITA PARA SI!
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APTO organiza I Encontro de Reabilitação em Pediatria

A Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais outras) tendo por objetivos estimular o desenvolvimento e
realizou nos dias 24 e 25 de janeiro, em parceria com o aumentar a funcionalidade. Nesta linha, nas diferentes etaServiço de Medicina Física e de Reabilitação do Hospital pas do desenvolvimento ajusta a sua intervenção aos objeDona Estefânia, o I Encontro de Reabilitação em Pedia- tivos funcionais e ocupações significativas, tendo a família
tria. Este momento de formação contou com cerca de 175 como um aliado indispensável durante todo o processo de
participantes e 20 palestrantes de diferentes áreas da rea- reabilitação
bilitação pediátrica, contribuindo inequivocamente para o É notório o investimento que se tem verificado neste área,
aumento do conhecimento e melhoria dos serviços presta- quer a nível de investigação, quer ao nível da abordagem,
dos.

com uma atualização constante de técnicas de intervenção
e metodologias de avaliação.
A realização de 3 workshops de áreas distintas como a
“Confeção

de

Produtos

de

Apoio

em

Neoprene”;

“Intervenção nas Perturbações Alimentares (1ª Infância)” e
“Massagem do Bebé” constituiu igualmente um importante
complemento a este Encontro de Pediatria. Com estes, foi
permitido aos participantes desenvolver as suas competências técnicas em áreas cada vez mais indispensáveis
de
Ao longo dos dois dias de formação, foram apresentadas
as intervenções preconizadas para diferentes quadros de
disfunção (prematuridade, atrasos de desenvolvimento
psicomotor, lesão obstétrica do plexo braquial e alterações
músculo esqueléticas).
O Terapeuta Ocupacional na pediatria pode intervir com
bebés, crianças e jovens com alterações de desenvolvimento

e

utiliza

técnicas

específicas intervenção, com impacto direto na abordagem em Pedia-

(neurodesenvolvimento, integração sensorial, terapia pelo tria.
brin-

car,

treino

de

ativi-

Nas conclusões do encontro salientou-se a importância
da criança ser vista como tendo características próprias,

dades

da

ligadas ao seu desenvolvimento, que podem e devem

vida

diá- influenciar a abordagem de cada profissional. O reforço da

ria,

importância do trabalho em equipa foi também uma cons-

entre

tante, pois apenas a equipa poderá estabelecer um plano

mui-
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de reabilitação que englobe as diferentes áreas de desen-

Formação APTO

volvimento global da criança – motor, sensitivo, sensorial,
socio afetivo e/ou familiar.
De referir ainda que a participação dos patrocinadores na
realização deste Encontro foi uma mais-valia, ficando aqui
um

agradecimento

especial

à

“Mobilitec”,

“JMV”,

“Johnson’s Baby”, “Medela, “Relicário de Sons”, “Oficina
Didáctica”,

“Ergométrica”,

“Bwizer”,

“Proft”,

“Sumol+Compal” e “Ipsen”
Na perspetiva da Associação Portuguesa de Terapeutas
Ocupacionais, estes espaços assumem-se cada vez mais
como indispensáveis para a atualização e partilha de
conhecimentos por parte dos profissionais de saúde a
intervir diretamente na área de Pediatria.
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Entrevista
Joana Santiago, uma Terapeuta Ocupacional Portuguesa nas ArábiaS
Biografia
Nome: Joana Santiago
Profissão: Terapeuta Ocupacional
Joana Santiago, terapeuta ocupacional licenciada pela Escola Superior de Saúde
do Alcoitão começou por desempenhar funções em 2004 em contexto escolar com
crianças com necessidades educativas especiais. Desde cedo desenvolveu uma
paixão pela possibilidade de poder intervir através de produtos de apoio concebidos para facilitar a autonomia de pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. Após passar por vários contextos de intervenção clínica, optou por enveredar
a via de consultoria de produtos de apoio, onde viria a especializar-se na área da
mobilidade e posicionamento. Há 7 meses mudou-se para os Emirados Árabes
Unidos, residindo atualmente no Dubai.

Antes de mais gostaríamos de agradecer a disponibilidade A empresa procurava um terapeuta ocupacional com a
da colega, Joana Santiago, para falar da sua experiência minha experiência e através de uma contacto comum acaprofissional, nos Emirados Árabes Unidos.

baram por me abordar diretamente. O processo de recrutamento decorreu pelo processo normal de entrevistas (uma

Magazine

APTO

–

Para

que

organização/ das quais presencial) e proposta final.

instituição/empresa trabalha no Dubai? E como foi
o processo de recrutamento?

Magazine APTO – Quais as funções que desempe-

Antes de mais agradeço o vosso convite.

nha como Terapeuta Ocupacional no Dubai?

Encontro-me a exercer funções na empresa Orthopadie As minhas responsabilidades estendem-se por todo o terri-

Technik Berlin (OTB), uma empresa alemã sediada no tório dos Emirados Árabes Unidos e não apenas para a
Dubai especializada na consultoria, desenvolvimento e dis- cidade do Dubai.
tribuição de próteses, ortóteses e equipamentos de reabili- Sou responsável por uma equipa de terapeutas que efetação.
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Entrevista
foi a adaptação à nova realidade, num país tão diferente de Portugal?
Como qualquer processo de adaptação, foi necessária uma
abordagem gradual e com enorme sensibilidade cultural
tendo em conta a variedade de nacionalidades quer das
equipas médicas quer dos pacientes. Um processo continuo
de escuta e aprendizagem que ainda hoje se mantem.

Magazine APTO – Qual é o horário e a semana de
trabalho?
Nos Emirados Árabes Unidos, a semana de trabalho começa ao Domingo e termina na Quinta-feira.
Confesso que ainda hoje troco dos dias da semana, pois
verdadeiramente as quintas feiras sabem a sextas e os
domingos a segundas…

Magazine APTO – O exercício da Terapia Ocupacional no Dubai é em muito diferente do que se realiza
em países europeus, nomeadamente em Portugal?
A prática profissional tem necessariamente os mesmos
moldes, tendo em conta que a grande maioria dos terapeutas em exercício são também eles expatriados de origem ocidental. No entanto, existem algumas restrições de
da mobilidade e posicionamento para centros de reabilita- âmbito cultural que dificultam o normal exercido da terapia
ção e para alguns dos principais hospitais do país.
ocupacional. A rejeição por parte de algumas mulheres
Igualmente, levo a cabo ações de formação e sensibiliza- árabes de serem tocadas por um terapeuta masculino é
ção desta área de intervenção junto de Equipas Médicas, um bom exemplo disso.
Departamentos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

Por outro lado, a escassez de verbas para produtos de

apoio que se verifica em Portugal, não se aplica para a
Magazine APTO – Como foram os primeiros dias no maioria dos Emirados. O acesso aos mesmos é facilitado
Dubai? E qual ou quais as maiores dificuldades sen- pelas entidades governamentais que garantem, quase sem
tidas?

restrição, todo e qualquer equipamento médico ou de reaAs minhas primeiras semanas no Dubai coincidiram com o bilitação que os Emiratis precisem.
Ramadão e o pico do Verão. Nesta altura do ano, as temperaturas rondam os 45º e a impossibilidade de poder
comer e beber desde o nascer ate ao pôr-do-sol tornou a Magazine APTO
adaptação à realidade local um verdadeiro desafio.

– Quais as principais diferenças

sentidas por si, no exercício da profissão no Dubai?

Obviamente que emigrar para um pais que se desconhece A língua passa a ser um obstáculo diário, tendo em conta
e onde não se possuem contactos de referência que nos as diferentes nacionalidades que coabitam neste país. As
diferentes capacidades de se exprimir numa língua franca –
deem a conhecer a realidade do país, transformou cada dia
por norma em inglês, leva a desafios de comunicação diánum processo de aprendizagem continuo.
rios. Para vos dar um exemplo, só na OTB, de 45 colaboradores, existem 14 nacionalidades diferentes.
Magazine APTO – Depois de alguns anos a exercer
como Terapeuta Ocupacional no nosso país, como
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Magazine APTO – Consegue fazer uma caracteriza- Magazine APTO – Em que Instituições trabalham os
ção dos Terapeutas Ocupacionais a exercerem no Terapeutas Ocupacionais a exercer no Dubai?
Dubai?

Maioritariamente em Hospitais Públicos e Privados, Centros

Tendo em conta a inexistência de universidades que lecio- de Reabilitação, Clínicas e Escolas.
nem Terapia Ocupacional no pais faz com que grande
maioria dos terapeutas nos Emirados sejam expatriados o
que leva a alguma disparidade de conhecimentos e práticas.
Igualmente, pelas razões acima apresentadas, o exercício
da Terapia Ocupacional carece ainda de alguma maturidade e consistência de práticas quer por parte dos Hospitais
quer por parte dos privados.
Existem medidas interpostas pelo Ministério da Saúde que
visam regulamentar a prática qualificada, o que de alguma
forma garante uma intervenção eficaz .

Magazine APTO – Existe uma Associação Nacional
de Terapia Ocupacional no Dubai?
Que eu tenha conhecimento, não.
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- A um nível mais pessoal, como

são os dias depois do trabalho, que hobbies, diversões, passatempos estão disponíveis no Dubai?
O Dubai é atualmente uma cidade extremamente cosmopolita onde podemos fazer basicamente tudo. Incluindo
snowboard no Ski Dubai, Mall of Emirates.
Existe uma comunidade portuguesa relativamente ativa,
com quem tenho tido a oportunidade de efetuar atividades
que vão de simples jantares até acampamentos e safaris
no deserto.

Entrevista
Magazine APTO - Num pais muçulmano, onde existem tantas regras restritivas, para as mulheres,
como é o dia a dia de uma mulher europeia?
O Dubai não é o exemplo de uma cidade muçulmana tendo
em conta a grande variedade de nacionalidades que aqui
residem. Existe uma mentalidade mais aberta e ocidentalizada que faz com que essas restrições não se sintam. Apesar de mais conservadores, os restantes emirados, têm
ainda assim um grau de tolerância bastante superior ao
resto do médio oriente, sendo possível viver uma vida
semelhante ao que estamos habituados.

Magazine APTO – Que conselhos dá a outros Terapeutas Ocupacionais, que lhe queiram seguir as
pisadas e aventurarem-se pelos países do Golfo Pérsico?
Para mim sempre foi fascinante conhecer novas realidades
e passar por novos desafios. Como se proporcionou a possibilidade de vir, decidi arriscar.
No entanto, aconselho uma extensa pesquisa do país de
destino e das suas práticas (profissionais, culturais, ...)
antes de abraçarem qualquer desafio. Procurar conhecer
qual o real custo de vida e quais os aspetos negativos que
um novo pais possa trazer, podem evitar dissabores. Existem

elevados custos camuflados, quer financeiros quer

pessoais, num processo de emigração para o médio oriente.

Agradecemos a cedência das fotos ao fotógrafo Diogo Branco
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Este espaço pode ser seu.

Publicite na
nossa revista!
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A Mobilitec é desde 22 de Janeiro de 2014, o novo distribuidor exclusivo da JENX em Portugal.
A JENX é uma empresa britânica líder mundial no fabrico de produtos de apoio postural para crianças, com
mais de 30 anos de experiência no mercado.
De destacar os seus inovadores produtos, divididos pelas gamas SEATING (posicionamento), STANDING
(auxiliares de verticalização), SLEEPING (posicionamento no leito) e THERAPY (reabilitação).
O posicionamento no leito pela JENX

O posicionamento pela JENX

Os sistemas de assento JENX foram concebidos para A gama posicionamento no leito da JENX permite à
crianças com todo o tipo de necessidades posturais, criança experimentar um descanso de melhor qualipodendo ser facilmente ajustados para melhorar a dade, ao reduzir as ações indesejadas dos reflexos
função, o relaxamento ou a atividade.

posturais e o tónus muscular assimétrico.
DREAMA

BEE| ABELHA
Concebido especificamente para

O Dreama é provavelmente o mais

ser apelativo para as crianças, o

avançado sistema de posicionamen-

sistema de assento Bee é a intro-

to no leito que existe, consistindo

dução ideal, divertida e suave

num colchão que combina o alívio

para o posicionamento apoiado. A

da pressão com o suporte postural.

sua vasta gama de bases (com

Isto permite que a criança ou o

altura fixa e regulável) e de apoios

adulto consigam ter um sono seguro

de cabeça, suportes de tronco,

e confortável. O facto de ter a capa-

apoios de pernas e de pés fazem

cidade de se adaptar à sua base flexível, permitindo a inserção de

com que o Bee possa ser ajustado completamente à medida das almofadas, cunhas e rolos, faz com que o utilizador obtenha um
necessidades especificas de cada criança. O encosto é ajustável perfil de colchão completamente customizado.

A reabilitação pela JENX

na angulação, tendo opção de basculação. Ideal para bebés desde
os 4 meses a crianças com 5 anos.

A verticalização pela JENX

Os produtos de reabilitação da JENX são atrativos,
alegres, flexíveis e fáceis de usar, sendo ideais para

A gama de standing frames da JENX oferece uma crianças com todo o tipo de necessidades de desengrande variedade de posições de verticalização, cor- volvimento.
respondendo a todas as necessidades que a criança

ADVANCED SIDE LYING BOARD | BANCO DE DECÚBITO
LATERAL

possa ter.
MONKEY | MACACO
Concebido especificamente para ser
apelativo para as crianças, o Monkey
é a maneira mais divertida e suave
para as iniciar no processo de verticalização. Permitindo um ajuste suave e
fácil do ângulo, o Monkey pode ser
elevado até aos 90 e baixado até aos
20 na posição prono – perfeita para
construir uma tolerância gradual à verticalização. A capacidade de
suporte torácico e pélvico em conjunto com um posicionamento

O banco de decúbito

lateral

proporciona grande apoio a crianças que têm pouco controlo de
tronco, baixo tónus muscular ou
têm

tendência

para

curvar-se

lateralmente. A posição de deitado
em decúbito lateral é ideal para impedir a curvatura da espinha. O
seu estofo almofadado permite o posicionamento confortável,
enquanto descansam ou fazem as suas atividades.

GABINETE DE TERAPIA OCUPACIONAL E
POSICIONAMENTO DA MOBILITEC

flexível das pernas fazem do Monkey uma opção ótima de NOTA: Pode clicar nos hiperlinks para obter mais informações
sobre os produtos JENX ou consultar o nosso site:
standing frame, na posição prono, para quase todas as crianças.
www.mobilitec.pt
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Artigo de Prática
O Trio Canadiano no contexto do Paradigma Contemporâneo da Terapia
Ocupacional: Parte 1, os conceitos base do trio canadiano.

Sílvia Maria Coelho Martins,
Terapeuta Ocupacional pela ESSA,
Mestre em Saúde Pública pela UNL,
Doutoranda em Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional no ISCTE-IUL,
Título de Especialista na área científica de Terapia e Reabilitação — Terapia Ocupacional.

Introdução

assenta em três constructos principais: o papel da ocupa-

Face ao convite endereçado pela APTO, para falar sobre o ção na saúde e no bem-estar, reconhecendo a tendência
“novo modelo canadiano”, a primeira questão que surgiu natural dos humanos para fazerem coisas, e o papel que
foi: “O que dizer sobre o modelo? Ou melhor, sobre “o trio isso tem nas suas vidas; o reconhecimento de desafios e
canadiano”? Porque não faz sentido falar de um dos ele- problemas ocupacionais, baseado na ideia de que um acesmentos sem falar dos outros dois que o complementam. so restrito a ocupações ou situações de privação ocupacioNo entanto, torna-se difícil falar sobre este trio, abordando nal levam a consequências negativas para a saúde e para a
todos os conceitos do mesmo e discutindo a pertinência do qualidade de vida; e a crença de que as intervenções deveseu uso, dentro dos limites de espaço disponível. Assim, rão ser baseadas na ocupação, reconhecendo o potencial
optou-se por dividir o artigo em duas partes: numa primei- terapêutico da ocupação na melhoria da saúde e do bem
ra, abordar-se-ão os conceitos do trio canadiano, com estar (Kielhofner, 1997).
maior destaque para o Modelo Canadiano de Desempenho Surgem então diversas teorias em torno destes valores e o
e Envolvimento Ocupacional e, numa segunda parte, discu- corpo de saberes específicos da terapia ocupacional
tir-se-ão os motivos que tornam este trio tão apelativo aumenta significativamente, criando-se enquadramentos
para guiar o raciocínio do terapeuta ocupacional nas suas concetuais e modelos de prática profissional, todos eles
tomadas de decisão, ao longo da abordagem com o clien- centrados na ocupação. É neste contexto que surge o
te.

Modelo Canadiano de Desempenho Ocupacional (Canadian

Model of Occupational Performance).
O paradigma contemporâneo

O Trio Canadiano: O Modelo Canadiano de Desempenho e

No contexto da história da terapia ocupacional, é no final Envolvimento Ocupacional; O Enquadramento Canadiano
dos anos 70, que começa a emergir o chamado paradigma do Processo da Prática e o Modelo Canadiano da capacitacontemporâneo, que vem agregar os aspetos mais positi- ção Centrada no Cliente.
vos dos dois paradigmas anteriores, centrando de novo o Não se pode falar do Modelo Canadiano de Desempenho e
enfoque da profissão na ocupação (presente no paradigma Envolvimento Ocupacional (Canadian Model of Occupatioda ocupação, vigente nos anos 40), e recorrendo a um nal Performance and Engagement: CMOP-E) sem se falar
pensamento científico para produção de evidência para a no seu antecessor, uma vez que a maior parte dos conceirelação entre ocupação e saúde (rigor científico adquirido tos permanecem idênticos.
com o paradigma mecanicista, nos anos 60). Este novo

Nos anos 90, surge o Modelo Canadiano de Desempenho

paradigma, vem explorar e trazer à luz, os fatores multidi- Ocupacional, cujo enfoque central é a abordagem centrada
mensionais que influenciam o desempenho e o envolvi- no cliente e no seu desempenho ocupacional (Law et al.,
mento ocupacional (pessoa, ambiente e ocupação) e 1994). Segundo este modelo, o papel primordial do tera-
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peuta ocupacional é habilitar para a ocupação, e o privilé- afetivos. O conceito central do modelo, a espiritualidade,
gio da terapia ocupacional reside na singularidade do seu não sendo um constructo mensurável, é considerada como
enfoque na ocupação como contributo central para a pro- uma dimensão indispensável a ter em conta numa visão
moção e manutenção da saúde e bem estar (Law et al., holística da pessoa. É vista como a essência do eu, definin2000).

do-se como uma força que une e coordena todos os aspe-

A essência da terapia ocupacional reside assim, numa tos da vida da pessoa e que não se conforma às normas
abordagem integrada e equilibrada das três áreas de sociais, podendo ser vivenciada no contexto da religião,
desempenho, sendo que a capacitação para a ocupação mas também fora dele. A espiritualidade é exteriorizada
contribui para o empowerment das pessoas que apresen- através das ocupações significativas da pessoa (CAOT,
tem limitações no seu desempenho ocupacional. Assim, 1997). O terapeuta ocupacional deverá ter em conta a
através de parcerias e em colaboração com os clientes, os espiritualidade ou dimensão intrínseca do indivíduo, uma
terapeutas ocupacionais capacitam-nos para alcançarem vez que o seu papel passa não só, por habilitar o cliente
um desempenho satisfatório nas ocupações da sua esco- para as ocupações significativas, mas também por ajudá-lo
lha, colocando ênfase no fazer com o cliente e não para ou a redescobrir a natureza espiritual inerente às mesmas.
pelo cliente (CAOT, 1997).

Esta prática, exige uma atenção ativa em escutar o cliente

Importa referir que o conceito de cliente no contexto deste e uma relação baseada na comunicação como fundação de
trio engloba indivíduos, famílias, grupos, comunidades, uma intervenção centrada no cliente e pode aumentar a
organizações e populações.

sua motivação, a adesão à intervenção e o desempenho

O desempenho ocupacional, conceito que dá nome ao em relação aos objetivos terapêuticos (Rosenfeld, 2001).
modelo, é descrito como um fenómeno mais experimenta- O ambiente, é constituído pelo contexto e pelas situações
do e vivenciado pelo indivíduo do que observável do exte- exteriores à pessoa, no qual o desempenho ocupacional
rior (Law et al., 1994) e pode-se definir como a habilidade ocorre e que lhe exigem respostas. Apresenta quatro
da pessoa para escolher, organizar e desempenhar de for- dimensões: física (integrando aspetos relacionados com os
ma satisfatória, ocupações significativas que sejam cultu- fatores naturais, como o tempo, com os fatores construíralmente definidas e adequadas à idade, com o objetivo de dos, como equipamentos, ferramentas, tecnologias, edifíolhar por si próprio, apreciar a vida, e contribuir para o cios e outras estruturas na comunidade); social (elementos
desenvolvimento social e económico da comunidade humanos da interação social no dia a dia com a sua família
(CAOT, 1997). Este desempenho é influenciado pelos ou comunidade); cultural (os aspetos comuns dos grupos
papéis que o indivíduo assume no seu dia a dia e pelo seu sociais, como os interesses, valores, atitudes, crenças,
ambiente, devendo ter-se em conta não apenas a capaci- género, idade, raça, religião, hábitos e rituais); e institudade e a competência para realizar certas ocupações, mas cional (aspetos como estruturas, regulamentos e redes
também a satisfação com a forma como as mesmas são sociais das organizações e instituições).
realizadas. O desempenho resulta assim, da interação A ocupação, sendo uma necessidade humana básica, refedinâmica entre a pessoa, a ocupação e o ambiente, sendo re-se a grupos de atividades ou tarefas do dia a dia,
que qualquer mudança que ocorra numa destas dimensões nomeados, organizados e valorizados pelo indivíduo e pela
afetará todas as outras.
Para se perceber a ordem e a desordem

sua cultura, e é considerada como tudo aquilo que a pesao nível do soa faz para cuidar de si própria (autocuidados), contribuir

desempenho ocupacional, dever-se-á olhar com mais deta- para o desenvolvimento social ou económico da sua comulhe para cada uma das suas dimensões:

nidade (produtividade) ou para apreciar a vida (lazer). É

A pessoa é representada como um ser único, social e espi- ainda vista como uma determinante da saúde, com potenritual, com capacidade de fazer escolhas e com potencial cial terapêutico, e uma fonte de equilíbrio, satisfação, sigde mudança, que, através da sua participação na ocupa- nificado e intencionalidade, que fornece os meios para a
ção, modela e é modelada pelo ambiente. É concebida organização do tempo, do material e do espaço e que pode
como um todo integrado que engloba uma dimensão espi- ser um meio de gerar rendimentos (CAOT, 1997).
ritual e componentes de desempenho físicos, mentais e Em 2007, dez anos após a publicação do documento
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“Enabling Occupation: An occupational therapy perspecti- pacional, identificando os problemas ocupacionais e possí-

ve” onde foi descrito este modelo, a Associação Canadiana veis metas para a sua abordagem, sendo neste ponto de
de Terapeutas Ocupacionais publica a sua atualização atra- ação que se aplica a Medida Canadiana de Desempenho
vés do documento “Enabling occupation II: Advancing an Ocupacional); asses/evaluate, (avaliação do “estado” ocu-

occupational therapy vision for health, well-being, & justice pacional, sonhos e potencial de mudança, identificando os
through occupation”.
fatores pessoais, ambientais e ocupacionais que influenNesta nova edição, o modelo passou a designar-se por
Modelo Canadiano de Desempenho e Envolvimento Ocupacional (Towsend & Polatajko, 2007). É realçado pelas autoras, que a inclusão do termo envolvimento ocupacional era
indispensável, pois o ter ocupações não corresponde
necessariamente a desempenhar ocupações. O ser humano, envolve-se em ocupações sem ter de as desempenhar.
É dado o exemplo de Rick Hoyt de 43 anos, que já se
envolveu em 85 maratonas, sem ter dado um único passo,
uma vez que era o seu pai que o empurrava na cadeira de
rodas. Os terapeutas ocupacionais devem dar atenção a
outros aspetos, para além do desempenho ocupacional,
como seja a transformação ocupacional, a adaptação ocupacional, o significado ocupacional, a identidade ocupacional, o envolvimento ocupacional, o equilíbrio ocupacional e
a justiça ocupacional. O conceito de envolvimento ocupacional compreende tudo aquilo que nós fazemos para interagirmos com uma ocupação, apresentando uma perspetiva muito mais abrangente do que o desempenho, que se
refere apenas ao iniciar e desenvolver uma ocupação percorrendo todas as etapas da mesma, até ao final. Ao utilizarem este modelo, os terapeutas deverão preocupar-se
com diferentes aspetos do envolvimento, como a natureza
(passiva ou ativa), a intensidade (esporádica ou constante), extensão (completamente envolvido ou pouco atento)
e competência do desempenho (principiante ou especialista), entre outros (Towsend & Polatajko, 2007).

ciam o envolvimento e desempenho nas ocupações
“problema”, e criação de uma explicação plausível para os
problemas ocupacionais encontrados) ; agree on objetives

and plan (reflexão sobre os desafios ocupacionais do cliente e sobre os resultados da avaliação, respeitando as prioridades do mesmo, estabelecimento dos objetivos baseados na evidência e delineação do plano de ação); imple-

ment the plan (implementação do que foi planeado no
ponto de ação anterior, sempre com base no envolvimento
em ocupações); monitor and modify (avaliação contínua
para determinar se as estratégias usadas estão a levar aos
objetivos pretendidos, podendo conduzir a pequenas alterações nos objetivos ou no plano, tais como, aumentar o
grau de dificuldade e complexidade de uma ocupação) ;

evaluate the outcome (aplicação dos métodos de avaliação
de resultados, selecionados quando se desenhou o plano,
para examinar se os objetivos foram atingidos) ; conclude/

exit (descontinuidade dos serviços). Ao longo de todos os
pontos de ação o cliente é um participante ativo em todo o
processo, colaborando em todas as tomadas de decisão. O
consentimento informado deverá estar sempre presente ao
longo da abordagem.
O Modelo de Habilitação/Capacitação Centrado no Cliente
consiste numa metáfora visual para representar a habilitação para a ocupação centrada no cliente, descrevendo as
competências a que o terapeuta recorre na sua relação
com o cliente, ao longo de todo o processo de colaboração,

sendo estas: adaptar, advogar, treinar, colaborar, consulEste modelo juntamente com o Modelo de Capacitação/ tar, coordenar, conceber/construir, educar, envolver e
Habilitação Centrada no Cliente (Canadian Model of Client- especializar (adapt, advocate, coach, collaborate, consult,

Centred Enablement) e com o Enquadramento Canadiano coordinate, design/build, educate, engage e specialize.
do Processo da Prática (Canadian Practice Process Frame- Segundo as autoras, este Trio Canadiano dá suporte a uma
work), constituem o chamado Trio Canadiano.
prática coerente com o conceito que propõem de terapia

O Enquadramento Canadiano do Processo da Prática é o ocupacional, como sendo uma profissão que consiste na
elemento do Trio Canadiano que fornece a estrutura à arte e na ciência de: habilitar para o envolvimento na vida
abordagem. É constituído por oito pontos de ação: enter/ quotidiana através da ocupação; habilitar as pessoas para
initiate (identificação do cliente e triagem para perceber se desempenharem ocupações que promovam a sua saúde e
tem ou não indicação para terapia ocupacional) ; set the bem-estar; e habilitar para uma sociedade justa e inclusiva
stage (estabelecimento da relação terapêutica e envolvi- onde todas as pessoas possam, de acordo com o seu
mento do cliente numa reflexão sobre a sua narrativa ocu- potencial, participar nas ocupações da vida do dia-a-dia.
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São estes os conceitos fundamentais do trio canadiano,
aqui abordados de forma breve. Obviamente que, para
quem quiser guiar o seu raciocínio com base neste modelo,
aconselhamos a leitura do livro “Enabling Occupational II”,
já referido anteriormente, onde estes e outros conceitos
estão explorados de forma detalhada e abrangente, dandonos ideia da diversidade de abordagens que o terapeuta
ocupacional pode levar a cabo na sua prática. O objetivo
deste artigo foi o de despertar o interesse e a curiosidade
para a utilização deste modelo na prática. Quaisquer dúvidas, comentários, sugestões são extremamente bem vindos, uma vez que os mesmos ainda poderão ser tidos em
conta na elaboração da segunda parte do artigo. Para tal,
pode enviar email para silviacoelhomartins@gmail.com.
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Quando o Terapeuta Ocupacional despe a farda...
Rita Caraca dos Santos, a Terapeuta Ocupacional Escafandrista
Biografia
Bio
Nome: Rita Caraca dos Santos
Formação: Escola Superior de Saúde do Alcoitão
Conclusão do Curso: 2001
Área de Residência: Lisboa
Local de Trabalho: Santa Casa da Misericórdia de Almada
Hobbies: Mergulho de Escafandro Autónomo

A APTO Magazine entrevistou a colega Rita Carraca Santos,
destacando a sua paixão pelo mergulho de escafandro.
APTO Magazine – Quando e como surgiu a paixão
pelo mergulho de escafandro autónomo ?
O mergulho surgiu por um acaso, na altura o meu namorado ofereceu me um batismo de mergulho, o qual aceitei
mas com muito receio. Quando chegou ao dia experimentei
e adorei, disse que ia fazer então o curso de open water
(curso inicial), mas não fazia mais nenhum. Quebrei esta
promessa várias vezes pois à medida que ia mergulhando e
realizando os cursos queria sempre aprender mais e assim
cheguei a assistente de instrutor. Também um dos aspetos
que gosto no mergulho é o ambiente que se vive entre os
mergulhadores, que começa desde a preparação do material para o mergulho e acaba no final por vezes com um Como pré requisitos é necessário ter no mínimo 10 anos de
petisco e falar sobre o que vimos. Graças ao mergulho já idade. O curso open water que é o curso inicial tem 5 aulas
fiz grandes amizades e vivi grandes aventuras..

teóricas com quizzes e exame final mais 5 aulas práticas de

APTO Magazine – Consegue transmitir por palavras piscina e 4 aulas de mar. Com este curso a pessoa pode
o que se sente, quando se está mergulhar?

mergulhar com escafandro até 18 metros.

É difícil exprimir por palavras tudo o que sinto, mas vou APTO Magazine – Onde tirou o seu curso base? Pretentar, começa com um sentimento de felicidade e ao mes- tende tirar mais cursos na área do mergulho?
mo tempo ansiedade em descobrir o que vou encontrar. Iniciei o meu curso base numa escola certificada PADI, em
Quando estou na água consigo desligar do resto do mun- Lisboa, Cipreia, acabando o último curso numa outra escola
do, do dia-a-dia, é um relaxamento para mim perfeito.

em Coina, Casco Antigo . Por enquanto encontro-me satis-

Um dos mergulhos que adoro é em naufrágios, descobrir feita no nível que estou de mergulho, mas não posso dizer
cada pedaço de história e observar como a vida marinha que não vou tirar mais cursos.
fez essa interligação.

APTO Magazine – Onde habitualmente mergulha?

APTO Magazine – O mergulho de escafandro para Em Sesimbra e portinho da Arrábida
ser realizado, é necessário um curso. Pode-nos APTO Magazine – E qual o sítio onde mergulhou que
explicar como se processa esse curso e que pré- lhe traz melhores recordações?
requisitos são necessários?
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foi a sensação de liberdade de movimentos e de satisfação
por realizar uma atividade que pensavam ser interdito à sua
condição
APTO Magazine - Que tipo de formação específica
deve ter um Terapeuta Ocupacional para efetuar
mergulho adaptado.
Para promover a experiência de mergulho é necessário ser
instrutor de mergulho . O facto de termos uma formação
com base na saúde ajuda na compreensão dos casos é em
sugerir adaptações.
APTO Magazine – Segundo a sua opinião o mergulho
de escafandro para pessoas com deficiência ou com
limitações físicas, poderá ser uma área de trabalho a
ser explorada pelos Terapeutas Ocupacionais?
Acho que pode ser um complemento na nossa Formação,
mas o mergulho ainda tem que ser mais desenvolvido em
Portugal ao nível de infraestruturas e tem que se realizar
mais investigação acerca dos benefícios do mergulho para
pessoas com deficiência ou com limitações físicas.
APTO Magazine – Que mensagem gostaria de deixar
aos Terapeutas Ocupacionais que ainda não experimentaram o mergulho com escafandro, mas que tem
interesse na matéria.
Maldivas por ser um destino que sempre sonhei ir e pela
riqueza da vida marinha também gostei muito do México
pois tive a possibilidade de mergulhar em grutas.
APTO Magazine – Já fez mergulho adaptado com
algum utente com mobilidade condicionada?
Sim, tive um período em que estive envolvida num projeto
de mergulho adaptado para pessoas com deficiência e
com limitações físicas. O projeto passava por proporcionar
um batismo de mergulho na piscina e posteriormente no
mar.
APTO Magazine - Quais as patologias que acha que
mais podem beneficiar com este tipo de atividade?
Antes de realizar esta atividade é importante uma avaliação médica da condição da pessoa e depois disso penso
que é benéfico em casos que tem gosto pelo meio aquático, sendo que existem poucos estudos científicos que

Aconselho vivamente a experimentar o mergulho com escafandro e a prepararem-se para viver grandes aventuras.
Mini curriculum de mergulhador:
Julho de 2005 curso de open water diver e advanced open
water diver;
Abril de 2006 rescue diver;
Junho de 2007 divemaster ;
Setembro de 2008 Assistente de instrutor.
Número de mergulhos: por volta de 150 mergulhos
Horas de mergulho: por volta de 120 horas
Locais que já mergulhou: Portugal, Sesimbra, Berlengas,
Portinho da Arrábida, Sagres, Madeira. Estrangeiro, México,
Jamaica, República Dominicana, São Tomé e Príncipe, Maldivas, Sul de Espanha

demonstrem os benefícios terapêuticos desta atividade.
Alguns artigos referem como benefícios o relaxamento
físico e/ou mental, bem como pode aumentar a auto estima.
Um dos aspetos que várias pessoas com patologia me
referiram durante a prática do mergulho com escafandro

Colabore com a Magazine APTO sugerindo
colegas que ache que deveriam estar em
destaque nesta rubrica por atividades ou
hobbies que desenvolvam.
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Benefícios para Sócios da APTO
A atual Direção está empenhada em continuar a estabelecer diversos acordos institucionais
com especial destaque para entidades formadoras. Estes protocolos têm sempre como
objetivo trazer-lhe a si, sócio da APTO, as melhores vantagens.
declaração da APTO, permitindo usufruir dos benefícios
concedidos

ao

abrigo

do

presente

protocolo.

Existem ainda o Cheque Ensino Pós-Graduação, o qual
poderá ser fracionadamente utilizado no pagamento das
propinas e o Cheque Ensino Maiores de 23 Anos que poderá ser usado no pagamento do Curso de Preparação para o
A APTO celebrou um Protocolo de colaboração com o ISLA
- Instituto Superior de Línguas e Comunicação, através do
qual os associados da APTO, bem como os seus cônjuges,
filhos e pais, beneficiarão, anualmente, de um Cheque
Ensino Licenciatura.
Terão direito a este cheque os associados da APTO, que,
até 15 de Outubro de cada ano, apresentem na secretaria
do ISLA-Lisboa cartão de associado devidamente atualizado com a vinheta do ano respetivo colada no cartão ou

Exame de Avaliação de Capacidades para o Ensino Superior
(antigo Exame Ad Hoc).
Os associados da APTO, bem como os seus cônjuges, filhos
e pais, beneficiarão de um desconto de 15% nas propinas
dos Cursos de Mestrado e de 10% nas propinas dos cursos
de formação não financiados e nos cursos de Formação de
Formadores.
Para mais informação deverá dirigir-se ao ISLA sito na
Quinta do Bom Nome, Estrada da Correia, 53 Lisboa, Tel:
210309900 ou consultar o site http:// www.isla.pt
beneficiarão, de um preço reduzido nas ofertas desta
empresa. De entre estas destacamos os batismos e os
diversos cursos de mergulho. Para poder beneficiar destes descontos basta, ao inscrever-se, apresentar o seu
cartão de sócio com a vinheta de quotas atualizada.
Esperamos que adiram a esta oportunidade usufruindo de

APTO celebrou um Protocolo de colaboração com a empresa Casco Antíguo que se dedica a atividades náuticas mais
especificamente mergulho.
Através deste protocolo os associados da APTO, com as
quotas em dia, bem como os seus familiares ou amigos,

mais uma experiência enriquecedora e divertida.
Para mais informação deverá dirigir-se ao Casco Antiguo
na Av. Lusiada, nº14E, 1500-359 São Domingos de Benfica-

Lisboa,

Tel:

boa@cascoantiguo.com

217
ou

272

067,

consultar

e-mail:
o

site

lis-

http://

www.cascoantiguo.pt
APTO estabeleceu um Protocolo de colaboração com a
empresa PROFT cedendo a utilização do logótipo da Terapia
Ocupacional em peças de vestuário da farda destes profissionais.
Desta forma tentamos uniformizar a imagem dos Terapeutas Ocupacionais e divulgar a profissão através do seu símbolo.
Estas peças de vestuário podem ser adquiridas através da
PROFT com desconto, para os sócios com quotas em dia.
Consulte o site http://www.proftfardas.com/
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A APTO celebrou um protocolo de cooperação na área da
formação com a AC-CAT. Mediante a apresentação do cartão de sócio, com a vinheta das quotas do ano corrente ou
imediatamente anterior, os sócios da APTO beneficiam de
descontos de 15% nas ações de formação implementadas
pela AC-CAT e 10 % na aquisição de material.
Para mais informações deverá contatar a AC-CAT, Av. Eng.
Arantes e Oliveira, 44, 5º Esquerdo 1900-223 Lisboa Tlm:
915 202 552 ou consultar o sitehttp://www.ac-cat.com/

Pedagógica Inicial de Formadores. Mediante a apresentação do cartão de sócio, com a vinheta das quotas do ano
corrente ou imediatamente anterior, os sócios da APTO
beneficiam de descontos de 15 euros na taxa de inscrição
e 10 % na propina de qualquer curso.
Para mais informações deverá contatar o CCL, no Instituto
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Avenida
A APTO celebrou um protocolo de cooperação na área da das Forças Armadas Lisboa, Edifício ISCTE, Gabinete 1N16
formação com o Centro de Cursos Livres - CCL, uma enti- 1649-026 Lisboa ou consultar o sitehttp://www.ccl.pt/
dade com vários cursos de línguas, workshops e Formação

cartão de sócio, com a vinheta das quotas do ano corrente
ou imediatamente anterior, beneficiem de descontos de
10% face ao preço das ações de formação implementadas
pela Oficina Didáctica, de 5 % em compras até 70 € e de
10% em valores superiores.
Estes descontos não incidem sobre os Testes e Programas
de Intervenção.
A APTO celebrou um protocolo de cooperação na área da
formação com a Oficina Didáctica. Este vem beneficiar os
sócios da APTO permitindo que, sob a apresentação do

Para mais informações dirija-se a Oficina Didáctica, Rua D.
João V, 6-B 1250-090 Lisboa, Tel: 21 387 24 58. e-mail:
info@oficinadidactica.pt

ou

consultar

o

site

http://

www.oficinadidactica.pt/
Mediante a apresentação do cartão de sócio, com a vinheta das quotas do ano corrente ou imediatamente anterior,
os sócios irão beneficiar de desconto de 10% no valor da
inscrição, nas iniciativas, cursos ou oficinas de formação;
desconto de 10% em todo o software educativo IMAGINA
(não acumulável com campanhas e/ou promoções em
vigor
na
altura
da
encomenda).

A APTO celebrou um protocolo de colaboração com a
empresa Imagina - Software Educativo, que tem como
principais focos de atuação o desenvolvimento de interfaces e aplicações multimédia interativas 2D e 3 D para contextos de aprendizagem formais e não formais; conceção
de agentes virtuais interativos; narrativa e interação computacional; conteúdos e metodologias de formação; tecnologias
interativas
e
robótica
educativa.

Para mais informações deverá contactar a Imagina na
morada: Casa de S. Francisco, Estrada de Assafarge, nº 6,
3040-718 Castelo Viegas - Coimbra ou consultar o site
http://www.imagina.pt
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A APTO celebrou uma parceria com o Instituto Universitário
de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida– ISPA, segundo
a qual os sócios da APTO com quotas em dia beneficiaram
de desconto de 10% nas ações de formação. Para tal basta
que ao fazerem a sua inscrição comprovem a sua condições de sócio apresentando o cartão de sócio da
APTO presencialmente ou digitalizado bem como cópia do
BI/Cartão do Cidadão.
Para mais informações deverá contatar o ISPA na Rua Jardim do Tabaco, nº 34, 1140-041 Lisboa, pelo telefone 218
811 785, por e-mail: dfp@ispa.pt ou no sitehttp://
dfp.ispa.pt/

Foi estabelecido um protocolo entre a APTO e o ACP –
Automóvel Clube de Portugal. Aos sócios da APTO, o ACP
oferece a joia de inscrição no valor de 36€ e um desconto
de 10% na quota da primeira anuidade e poderá usufruir
de todos os benefícios em serviços e produtos que a ACP
dispõe. Terá que apresentar o seu cartão de sócio da APTO
com a vinheta das quotas do ano corrente ou do ano anterior.
Para mais informações deverá contactar o ACP, na Rua
Rosa Araújo, 24 1250 – 195 em Lisboa, telefone
213180100 ou no sitehttp://www.acp.pt/

A B de Brincar é uma empresa especializada em brinquedos didáticos, produzidos em materiais diferentes que, por
norma, não se encontram nas grandes superfícies. Grande
parte deles são feitos em madeira, uma das melhores alternativas para o grande número de brinquedos feitos de
plástico e outros materiais sintéticos que se podem encontrar em todas as lojas de brinquedos.
O protocolo estabelecido com a empresa B de Brincar, permite aos sócios da APTO com quotas em dia, obter descontos na ordem dos 5% e 10% (em compras superiores a 30
euros) mediante a apresentação de um código.
Para consultar todos os produtos disponíveis e realizar
encomendas pode consultar o site www.bdebrincar.com
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20% de desconto nas armações de óculos, lentes oftálmológicas e de contato bem como nos produtos de manutenção das mesmas. Têm ainda 15% de desconto nos óculos
de sol, prioridade na marcação de consultas, rastreio visual
e auditivo gratuito. Para poderem beneficiar deste Protocolo
devem apresentar o cartão de Sócio da APTO com a vinheta
do ano corrente ou imediatamente anterior. Em caso de
dúvida o Instituto Visão + poderá solicitar informações adiA APTO estabeleceu um Protocolo com o Instituto Visão +, cionais à APTO.
uma empresa de ótica com sede na Amadora que disponi- Para mais informações contate Instituto Visão + , Praça
bilizará aos sócios da APTO serviços no âmbito da Oftal- Teófilo Braga Nº 5 C, Alfornelos 2650-074 AMADORA
mologia, Optometria, Contactologia e Audiometria.

Tel: 214 754 303 Tlm:

935 039 752 ou em https://

Os sócios da APTO e seus familiares diretos, beneficiam de facebook.com/institutovisaomais

Mediante a apresentação do cartão de sócio, com a vinheta das quotas do ano corrente ou imediatamente anterior,
os sócios irão beneficiar de desconto de 10% no valor do
livro a adquirir.
Este desconto não se consegue na compra on-line, devendo os interessados adquirir os livros junto do comercial
A APTO celebrou um protocolo de colaboração com a
empresa Saúdiforma. Esta empresa dedica-se à divulgação
e comercialização de livros técnicos, procurando satisfazer
as necessidades dos profissionais e estudantes da área da
saúde. A Saúdiforma tem disponível um vasto número de
livros específicos para Terapeutas Ocupacionais e noutras
matérias

do

interesse

da

Terapia

Ocupacional.

Paulo Morgado. Também o poderão fazer nos Stands da
Saúdiforma referindo sempre este protocolo com o comercial Paulo Morgado, quando o próprio não estiver presente.
Para mais informações deverá contatar Paulo Morgado,
Tlm. 966327215, Rua Dr. Jaime Cortesão Nº 22 r/c-Esq.
2620-146 Póvoa de Sto. Adrião ou consultar o site http://
saudiforma.com/index.php

Tipos de formatação publicitária

As entidades e empresas interessadas poderão contratualizar de forma pontual ou periódica espaços publicitários na Magazine APTO. O espaço em questão poderá ter forma e tamanho variável sendo o seu conteúdo
da inteira responsabilidade do anunciante. Para mais
informações contate-nos para
magazine.apto@gmail.com
ou apto.portugal@gmail.com.
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Neste documento encontram-se as normas de funcionamento e de apresentação/submissão de artigos para a
Magazine da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais (Magazine APTO).

nos de terapia ocupacional, sócios e não sócios bem como
outros profissionais.

3. Os artigos submetidos por elementos externos ao corpo
editorial da Magazine APTO serão sempre revistos pelo
Conselho de Revisores e, caso haja necessidade de alteraESTATUTOS EDITORIAIS
ção ou sugestão, os autores serão informados. Os mesmos
1. A Magazine APTO é pertence da Associação Portuguesa não devem ter sido previamente publicados nem enviados
para outras publicações. As submissões devem ser por via
de Terapeutas Ocupacionais - APTO.
eletrónica para o CE pelo seguinte endereço eletrónico
2. A Magazine APTO é uma revista quadrimestral de infor- magazine.apto@gmail.com.
mação especializada que defende a liberdade de expressão e informação, repudia qualquer forma de censura ou 4. O incumprimento de entrega atempada de artigos pode
pressão, seja ela legislativa, administrativa, politica, econó- implicar a sua não edição na publicação em causa ou a sua
mica ou cultural, e é independente de todos os poderes, correção sob o ponto de vista da formatação ou forma do
manifestando esse espírito de independência também em texto, sem alteração do conteúdo ou significado do mesrelação aos seus próprios anunciantes, colaboradores e mo, sem conhecimento prévio do autor.
responsáveis.
5. Qualquer norma ou regra omissa será analisada pelo CE
3. A Magazine APTO assume-se como uma publicação de da Magazine APTO que terá a decisão final em relação à
mesma.
natureza informativa.
4. A Magazine APTO tem presente os limites impostos pela 6. Com o acto de submissão de artigos para publicação na
deontologia e ética profissional recusando o sensacionalis- Magazine APTO, os autores estão a ceder, a esta, todos os
mo e a exploração mercantil da matéria informativa.
direitos de publicação e divulgação do mesmo.
5. A Magazine APTO estabelece as suas opções editoriais
sem hierarquias prévias entre os diversos setores de atividade e reserva-se no direito de decidir quais os critérios e
as prioridades de publicação de reportagens, testemunhos
e notícias, de acordo com o estabelecido.

7. Com o acto de submissão de imagens, símbolos ou
outras formas de representação figurativa para publicação
na Magazine APTO, os autores expressam de forma inequívoca, o consentimento a que, sem qualquer contrapartida, a APTO possa publicar na Magazine APTO a ou as
6. A Magazine APTO dirige-se a terapeutas ocupacionais, imagens enviadas.
estudantes de terapia ocupacional, colegas de outras
áreas profissionais, instituições, cuidadores, empresas e 8. Os autores são inteiramente responsáveis, pelo conteúoutras entidades.
do dos artigos, imagens, gráficos e/ou opiniões expressa7. A Magazine APTO respeita a privacidade dos seus par- das.
ceiros quer sejam mecenas, anunciantes, patrocinadores
9. Em determinadas circunstâncias, o CE poderá propor
e/ou leitores.
alterações ao texto para posterior publicação. A este
8. À APTO reserva-se o direito de alteração desta periodi- reserva-se ainda o direito de corrigir possíveis erros de
cidade para intervalos inferiores a quatro meses, bem léxico, forma ou formatação do artigo original, sem alteracomo a criar edições especiais, temáticas ou não, de forma
ção do sentido do mesmo, devendo informar o autor.
esporádica.
10. Os artigos apresentados ficarão como propriedade
permanente da revista, e não poderão ser reproduzidos
1. A Magazine APTO é constituída pelo Conselho Editorial total ou parcialmente, sem licença da APTO.
(CE), pelo Conselho de Revisores e pelo Conselho de
Apoio.
CONSIDERAÇÕES GERAIS

2. Poderão remeter para apreciação da Magazine APTO,
terapeutas ocupacionais, sócios e não sócios da APTO, alu-
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ORGANIZAÇÃO DOS ARTIGOS

TIPOLOGIA DE ARTIGOS

A revista publica artigos da iniciativa dos autores e dos
editores. Os artigos da iniciativa dos autores são: os artigos de prática profissional, de formação, opinião e debate,
breves, Clube Leitura e as Cartas aos Editores. Os editoriais, os documentos, os artigos informativos, o dossier e o
Websaúde são da iniciativa dos editores, embora possam
ser aceites submissões da iniciativa de autores, desde que
contatem previamente os editores da Magazine APTO.

Artigo de Prática

Os artigos devem ser datilografados em qualquer processador de texto e gravados num dos seguintes formatos:
Microsoft Word, RTF, PAGES ou Open Office. Deverá ser
usada letra Tahoma 10 no corpo de texto e Tahoma 12 a
negrito nos títulos. As páginas devem ser numeradas. Os
ficheiros devem ser entregues em formato aberto de forma a permitirem a moldagem durante a edição.

- Dimensão: Não deverão ultrapassar os 7000 caracteres
com espaços incluídos, sendo admitido o número máximo
de seis ilustrações (quadros ou figuras) por artigo.

- Conteúdos: Consistem em relatórios de avaliação de qualidade, trabalhos descritivos de experiências ou projetos
considerados relevantes para a melhoria da qualidade da
abordagem do terapeuta ocupacional. O artigo deve incluir
referências bibliográficas.

- Dimensão: Não deverão ultrapassar os 8000 caracteres
Todos os artigos apresentados à Magazine APTO deverão com espaços incluídos, sendo admitido o número máximo
ter um título, a descrição dos autores e um corpo de texto. de quatro ilustrações (quadros ou figuras) por artigo.
Em determinadas tipologias de artigos poderão ser incluí- Artigo de Formação
das ilustrações no corpo de texto e bibliografia devendo
esta última seguir o formato indicado nas normas interna- - Conteúdo: Consistem em relatos de projetos ou experiências considerados importantes no campo da educação
cionais (estilo de Vancouver).
pré e pós-graduada. O artigo deve incluir referências
Formatação dos ficheiros de texto submetidos
bibliográficas.

Formatação dos ficheiros de imagem submetidos
São permitidos três tipos de ilustrações: figuras, quadros e
fotografias. As figuras devem ser numeradas com algarismos árabes e os quadros com numeração romana, pela
ordem da sua primeira citação no texto. As fotografias
devem ser identificadas com recurso ao abecedário. Caso
ilustrem de modo explícito pessoas, o autor do artigo fica
automaticamente responsável pela cedência de utilização
das mesmas através do preenchimento da Declaração de
Autorização em anexo. Gráficos, diagramas, gravuras e
fotografias deverão ser apresentados com qualidade que
permita a sua reprodução direta. Não devem ser utilizados
gráficos tridimensionais. As figuras em formato digital
devem ser enviadas como ficheiros separados e não dentro do documento de texto. São aceites os formatos JPEG,
TIF e EPS, preferencialmente com uma resolução de 300
pontos por polegada (dpi) ou superior. O não cumprimento destes formatos ou características podem conduzir á
não edição da imagem por falta de qualidade da mesma.

Artigo de Opinião e Debate
- Conteúdo: Consistem em textos de opinião livre suscetíveis de fomentar a reflexão e a discussão sobre temas de
interesse para a terapia ocupacional. O artigo deve incluir
referências bibliográficas.
Dimensão: Não deverão ultrapassar os 5000 caracteres
com espaços incluídos, sendo admitido o número máximo
de seis ilustrações (quadros ou figuras) por artigo.
Artigo Breve
- Conteúdo: Consistem em textos de pequena dimensão
como, por exemplo, estudos originais curtos ou de divulgação de resultados preliminares, apontamentos sobre casos
clínicos ou pequenos estudos de séries. O artigo deve
incluir referências bibliográficas.
Dimensão: Não deverão ultrapassar os 4000 caracteres
com espaços incluídos, sendo admitido o número máximo
de quatro ilustrações (quadros ou figuras) por artigo.
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TIPOLOGIA DE ARTIGOS (continuação)

Estrutura: Deve incluir referência ao sítio na internet. O
corpo de texto deve incluir informação relativa aos recurCarta ao Diretor
sos disponíveis no sítio da internet, a entidade responsável
- Conteúdo: Consistem em comentários a artigos publica- pelos conteúdos e descrição de como o autor os utiliza na
dos previamente na revista ou notas breves sobre expe- sua prática profissional.
riências relevantes na prática diária. As cartas referentes a
artigos só serão aceites até três meses após a publicação PUBLICIDADE
do artigo original. O artigo pode incluir até 3 referências
bibliográficas.
A revista Magazine APTO reserva-se o direito de rejeitar
- Dimensão: Não deverão ultrapassar os 3000 caracteres publicidade que não se enquadre na sua orientação editocom espaços incluídos, sendo admitida até uma ilustração rial ou gráfica. A colocação da publicidade será subordina(quadro ou figura).
da às conveniências de paginação e à localização dos
Documentos
anúncios fixada pela Magazine APTO de acordo com as
- Conteúdo: Consistem em declarações, recomendações suas possibilidades técnicas, exceto se estiver abrangida
ou outros documentos de âmbito nacional ou internacio- pela taxa de localização (capa). Qualquer erro ou omissão
nal que sejam relevantes para a terapia ocupacional.
só será compensado com a repetição do respetivo anúnDossier
cio, em boas condições.
Conteúdo: O Dossier reúne artigos referentes a um tema O conteúdo publicitário é da inteira responsabilidade do
comum. O objetivo do dossier é a divulgação de trabalhos anunciante podendo o CE solicitar alguma correção do
de atualização científica e de temas de revisão elaborados ponto de vista da forma do texto.
por peritos. Os artigos do dossier serão solicitados pelos Será enviado ao anunciante toda a informação necessária
editores da Magazine APTO ou por um perito designado para que possa entregar os artigos de acordo com o estapelo CE como elemento coordenador. O artigo deve incluir belecido por estas normas.
referências bibliográficas.
- Reserva de Publicidade
Dimensão: Os artigos do dossier não deverão ultrapassar A reserva de publicidade deve ser efetuada até 3 semanas
as 6.000 palavras, sendo admitido o número máximo de 8 antes da data de saída, através de uma Ordem de Publiciilustrações (quadros ou figuras) por artigo.
dade enviada via e-mail ou outro meio escrito. A entrega
Clube de Leitura
dos materiais para inserção deve ser feita com a anteceConteúdo: O objetivo da secção é proporcionar uma leitu- dência máxima de 4 dias sobre a data de saída da revista.
ra comentada de artigos, livros ou outros textos proceden- - Anulação da Reserva
tes de outras publicações científicas. O artigo ou publica- A anulação só será aceite se for comunicada por escrito,
ção escolhida deve ser atual (editado nos últimos 4 meses) via carta ou e-mail, com o mínimo de 4 semanas de antee relevante para a prática da terapia ocupacional. As cita- cedência sobre a data da saída da revista. Caso esta situações dos artigos que deram origem ao texto, o resumo do ção não se verifique, o editor reserva-se o direito de fatuestudo (que deverá manter a estrutura do artigo original), rar o espaço contratado.
devem de constar. No comentário, o autor deverá expor a - Condições de Pagamento
sua opinião sobre a importância do artigo e apresentar O pagamento deve ser efetuado 15 dias antes a contar da
alguns dados da sua experiência ou de outros estudos que data de lançamento da revista estando isento de IVA
apoiem ou não as conclusões deste, comentado em estilo segundo o artigo 53.
jornalístico.
Dimensão: O texto não deverá ultrapassar as 1.300 palavras, não havendo lugar para ilustrações.
Websaúde
Conteúdo: Tem como objetivo a divulgação de sítios da
Internet relevantes para a terapia ocupacional.
Dimensão: O texto não deverá ultrapassar as 350 palavras.
Haverá lugar a uma ilustração por cada sítio na internet
referido até a um máximo de 3 ilustrações por texto.
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Anexo

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO

Eu, ____________________________________________________, com a categoria profissional____________________________, com a cédula profissional Nº ______________, assumo toda
e qualquer responsabilidade do conteúdo e imagens constantes no artigo que autorizo, sem qual-

quer contrapartida, a Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais a publicar na Magazine
APTO ___________________________________________________ de minha autoria, concedendo
a esta os direitos de publicação e divulgação do mesmo.

Lisboa, ____ de ______________ de _________

___________________________________________________
(Assinatura conforme BI/CC)
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