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Editorial

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

Também para o exterior a visibilidade da APTO cresceu.
O final de cada ano é sempre um momento de reflexão e Efetivamente com as novas tecnologias cada vez mais sobalanço, sobre os acontecimentos que decorreram ao lon- mos conhecidos e contactados por profissionais, utentes,
go deste, por parte de todas as pessoas. Também a APTO familiares de utentes, outras instituições e entidades. Recefaz essa reflexão por forma a analisar as diversas situações bemos mais convites para estar presentes em eventos,
vendo as suas potencialidades e fragilidades, as oportuni- mais propostas de emprego e de formações para divulgardades que nos surgiram, os projetos que desenvolvemos, a mos aos nossos associados, mais propostas para realização
capacidade de resposta que tivemos perante diversas situ- de protocolos e também mais perguntas em geral de sóações, os progressos a diferentes níveis, e muitas outras cios, profissionais ou estudantes.
questões. Esta análise reflexiva permite-nos programar o Esta é a dinâmica que se pretende e que nos conduzirá ao
ano seguinte pensando, decidindo e organizando as ativi- crescimento e desenvolvimento da profissão. Dando-nos a
dades e projetos a implementar ou dar continuidade.

conhecer, mostrando que existimos, mostrando o que faze-

Este ano foi grandioso para a Associação Portuguesa de mos, ficamos mais conhecidos, mais acreditados, valorizanTerapeutas Ocupacionais. Tivemos o nosso Congresso Na- do, deste modo, não só a APTO como também a Terapia
cional com o maior numero de participantes até à data, Ocupacional e os terapeutas ocupacionais que exercem em
implementámos duas formações, promovemos o lançamen- Portugal.
to de dois livros, reunimos com diversas entidades estatais, Já refletiu sobre o crescimento que a sua associação profisestivemos em representação dos Terapeutas Ocupacionais sional teve nestes últimos anos? Já pensou que todos os
em diversos eventos, estivemos presentes em todas as dias os seus colegas que são membros da Direção da APTO
Escolas onde é lecionado atualmente o Curso de Terapia ou dos restantes Corpos Sociais, fazem algo em prol da
Ocupacional, entregamos cinco prémios Melhor Estudante Terapia ocupacional ou dos terapeutas ocupacionais?
APTO, renovamos a imagem do site da APTO, desenvolve- Está na hora de se juntar a nós e juntos progredirmos ainmos Regulamentos Internos de funcionamento da APTO, da mais e mais depressa. Colabore connosco! Envie-nos
concluímos vários projetos, temos alguns em desenvolvi- sugestões, artigos para a Magazine, participe nos Grupos
mento e outros a ser implementados neste momento e de Interesse, envolva-se nos projetos que desenvolvemos,
outros que se encontram em funcionamento permanente, participe nas nossas formações, associe-se se ainda o não
como esta Magazine.

fez!

Como todos os anos, desde 2010, celebrámos também o Não se esqueça que nesta nossa viagem, só alguns podem
Dia Mundial da Terapia Ocupacional em 27 de outubro. ir ao leme, mas todos trabalham para levar a profissão a
Sentimos que os terapeutas ocupacionais portugueses es- bom porto.
tão cada vez mais despertos para este acontecimento e
desenvolvem mais iniciativas nos seus locais de trabalho. Obrigada!
Também as escolas têm aqui um papel importante, incutindo este espirito nos seus alunos. Eles sem dúvida serão o
futuro da Terapia Ocupacional.
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Assembleia Geral do Conselho Europeu de
Terapeutas Ocupacionais

1

diversos países da Europa. Com este tipo de partilha e
discussão os países menos desenvolvidos podem retirar
ideias e contributos dos países mais desenvolvidos
promovendo o enriquecimento e crescimento da profissão.
Foram ainda debatidos entre os diversos países as
dificuldades sentidas, ao nível da mobilidade, pelos
terapeutas ocupacionais que pretendem emigrar. As
dificuldades não surgem ao nível dos currículos dos
profissionais, pois existe uma plataforma comum de
formação de

modo a

nivelar o curso de

Terapia

Ocupacional na Europa. Contudo, certos países requerem
algum tipo de prova linguística específica ou execução de
unidades curriculares relacionadas com o sistema legal de
Nos dias 3 e 4 de outubro decorreu em Riga, na Letónia a saúde do país em questão. As maiores dificuldades
terceira

Assembleia

Geral

do

COTEC

www.coteceurope.eu/).

Nesta

assembleia

(http:// prendem-se com políticas governamentais de emigração
estiveram que transcendem as recomendações da União Europeia a

presentes 23 países europeus. Durante o primeiro dia este nível. Cada país tem as suas normas de imigração que
foram constituídas mesas redondas para se debaterem implementa dentro das recomendações gerais emanadas
diversos temas de interesse para a Terapia Ocupacional e pela União Europeia. Alguns deles condicionam de forma
para os terapeutas ocupacionais a nível europeu. Ouvimos restrita a entrada de imigrantes através doa condição de
ainda as novidades sobre o trabalho que está a ser domínio da língua oficial do país. Estas são questões que
desenvolvido pela

World

Federation of Occupational ultrapassam o COTEC bem como as associações nacionais.

Therapists (WFOT), bem como pelo European Network for
Occupational Therapists in Higher Education (ENOTHE).
Tivemos ainda a oportunidade de ouvir a presidente do
COTEC, Stephanie Saenger apresentar o European Patient
Forum (http://www.eu-patient.eu/) com o qual o COTEC
está a colaborar no sentido de, através dos utilizadores dos
recursos

de

saúde,

pressionar

o

poder

politico

a

desenvolver políticas de saúde favoráveis aos terapeutas
ocupacionais e os empregadores a criar mais postos de
trabalho.
No segundo dia a Associação de Terapeutas Ocupacionais
da Letónia apresentou os dados estatísticos referentes aos
seus profissionais e descreveu o sistema de saúde e de
educação no seu país. Esta temática foi desenvolvida para
que diversos países pudessem, com a sua experiência,
partilhar sugestões e recomendações a seguir, fomentando
o desenvolvimento da profissão não só na Letónia mas nos
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Associação Russa de Terapeutas Ocupacionais é o novo membro do COTEC

pia Ocupacional em dois anos, com 120 ECTS, sendo este
ministrado por professores suecos. Foi a associação Sueca
que apoiou e supervisionou este processo de estudos na
Rússia. O curso de Terapia Ocupacional, na Rússia, é ainda
uma pós graduação, sendo ministrado em inglês e em russo e tendo como requisito de entrada o grau de doutoramento em Medicina de Reabilitação. A Associação Russa de
Terapeutas Ocupacionais foi aceite na World Federation of
A Associação Russa de Terapeutas Ocupacionais, com sede Occupational Therapists em 2004, tendo um programa
oficial em S. Petersburgo, foi aceite como membro do CO- educativo acreditado com os requisitos mínimos por esta
TEC, na 3ª Assembleia Geral que decorreu na Letónia. O exigidos.
seu Presidente, o terapeuta e médico Sergey Maltsev, foi à A profissão de terapeuta ocupacional ainda não está legalLetónia apresentar a associação bem como a proposta de mente criada. Desde 2004 que estão em negociações com
integrarem o COTEC.

o Governo Russo para estabelecer o curso bem como a

A Rússia está a dar os primeiros passos na Terapia Ocupa- profissão de terapeuta ocupacional. Atualmente estes colecional tendo a associação sido fundada em 2001. Existem gas exercem medicina durante o seu dia de trabalho e descerca de 35 terapeutas ocupacionais na Rússia, com for- te, 30% é dedicado à prática da Terapia Ocupacional.
mação de base em Medicina, que tiraram o curso de Tera-

Portugal selecionado para o Comité Eleitoral do COTEC

3

Todos os anos, na Assembleia Geral, é eleito um Comité Comité Executivo sendo que Patric Duletzki da Alemanha e
Eleitoral para proceder ao processo de eleições para os Elitsa Goranova da Bulgária foram os únicos candidatos e,
membros do Comité Executivo do COTEC. Portugal há já consequentemente, eleitos.
dois anos que é membro deste comité e tem acompanhado O papel de Portugal neste comité, embora não seja de reo processo das eleições de candidatos para integrarem o levo dentro do COTEC, permite-nos conhecer cada vez
Comité Executivo do COTEC. Este ano, uma vez mais, Por- mais e melhor os estatutos e os regulamentos deste orgatugal foi votado por unanimidade, para mais um ano de nismo representativo dos terapeuta ocupacionais na Euromandato em conjunto com a delegada da Áustria Petra pa. Desta forma podemos perceber de que modo o COTEC
Schwab. A delegada alemã Gela Maurer teve de sair deste nos pode ajudar, em diversos níveis, no âmbito do crescicomité por limite de tempo máximo de permanência e, por mento da Terapia Ocupacional em Portugal.
outro lado, para garantir a continuidade de membros no
comité que conheçam os procedimentos a seguir. Para a
substituir a delegada da Estónia, Mariliis Põld, voluntariouse e foi aceite pela assembleia.
Este ano tivemos ainda a eleição de dois membros para o
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APTO colabora com a Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas

4

ta ocupacional pode desenvolver por forma a facilitar a
execução de tarefas promovendo a autonomia e participação.
Para a APTO, é importante e faz parte do seu plano de
ação, a divulgação da Terapia Ocupacional, neste caso aos
potenciais utentes, bem como às associações de utentes
ou de doenças. Ao fazê-lo estamos a divulgar o papel do
terapeuta ocupacional, a criar potenciais locais de emprego
e a estabelecer laços importantes para colaborações futuras. Esta politica estratégica de desenvolvimento, criando
maior procura dos nossos profissionais pelos seus utilizadores diretos, angariando desta forma potenciais defensores
da Terapia Ocupacional, junto de entidades patronais estatais e ou privadas, é uma das apostas da Direção da APTO.
A Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas contactou a APTO solicitando a sua colaboração para a implementação do projeto GESTO - Gestão e Educação para a
Saúde, Tratamento e Objetivos. Este projeto é constituído
por 5 Workshops com sigla AMA.TE (Alimentação, Medicação,

Atitude,

Terapias

Expressivas,

Exercício).

Os

workshop’s, de caracter informativo, destinados a portadores de patologias do foro reumatológico, são levados a cabo graças à colaboração interassociativa. À APTO foi solicitado que colaborasse no Workshop de Alimentação, em
conjunto com a Associação Portuguesa de Nutricionistas.
Neste workshop, após a apresentação da alimentação mais
saudável a adotar pelos doentes do foro reumatológico e
em função da patologia em questão, por parte de uma Nutricionista, a Presidente da APTO, Terapeuta Ocupacional
Elisabete Roldão, apresentou diversas estratégias facilitadoras para a preparação e confeção destas refeições.
Na assistência várias participantes, todas portadoras de
doenças reumatológicas mostraram-se interessadas nas
estratégias, nos dispositivos e no trabalho que um terapeu-
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APTO nas 1as Jornadas de Cuidados Paliativos Pediátricos

A Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais este- Estes cuidados são essencialmente necessários para dimive representada, nas 1as Jornadas de Cuidados Paliativos nuir o impacto da doença e da dor na vida da criança ou
Pediátricos nos dias 1, 2 e 3 de outubro de 2015, pela Te- do jovem, promover o apoio à família, facilitar a transição
rapeuta Ana Costa, membro dos Corpos Sociais e do Grupo entre os tratamentos e a preparação para a reintegração
de Interesse em Cuidados Paliativos e Terapia Ocupacional sócio familiar.
da APTO. Estas jornadas, pioneiras nesta área em Portu- Foi também divulgada a recente “Linha telefónica de apoio
gal, contextualizaram estes cuidados, não só a nível nacio- a Cuidados Paliativos”, que pretende esclarecer a populanal como também mundial. Segundo a International ção sobre o que são os cuidados paliativos, onde existem e
Children’s Palliative Care Network, até fevereiro de 2013, como se pode aceder a eles. Os terapeutas ocupacionais
Portugal era o único país da Europa sem atividade reco- poderão divulgá-la, com carácter informativo, aos seus
nhecida, quanto a respostas de cuidados paliativos pediá- utentes. Esta linha conta com o numero “800 209 531”.
tricos. Atualmente está classificado como tendo provisão Sendo a Liga Portuguesa Contra o Cancro um organismo
localizada de respostas devendo desenvolver a integração que funciona principalmente com o voluntarismo da popucom os restantes serviços de saúde.

lação e dos profissionais de saúde, a futura existência de

Foram debatidos temas tão importantes como, os cuidados terapeutas ocupacionais como voluntários neste organisperi e neonatais, o suporte à criança e família, o controle mo, suscitou o interesse do seu Presidente Dr. Manuel Ande sintomas, o contexto domiciliário e a transição para a tónio Silva.
vida adulta. Neste último ponto, foram apresentados dados Por fim, a verdadeira mensagem que ficou destas jornadas
recentes, que indicam que mais de 90% das crianças com foi que “as crianças antes de morrerem… estão vivas!”.
doenças graves, tais como a paralisia cerebral, doenças
neuromusculares, degenerativas e metabólicas, atingirão a
idade adulta, bem como 50% das crianças com doenças
crónicas complexas, necessitam de cuidados paliativos.
8 - Magazine APTO nº 7 - Novembro de 2015
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APTO presente no I Congresso Regional sobre Boas
Práticas na Rede Nacional de Cuidados Continuados

6

O I Congresso Regional sobre Boas Práticas na Rede Nacio- Esta informação foi passada às diversas unidades da
nal de Cuidados Continuados Integrados do Alentejo RNCCI ao nível do Alentejo e a Srª Coordenadora espera
(RNCCI) aconteceu nos dias 19 e 20 de junho na Escola que em breve a regularização desta situação esteja reposSuperior de Saúde de Beja. A APTO foi convidada a partici- ta.
par neste evento tal como a Enfª Maria Eliseu, Coordena- A APTO teve ainda oportunidade de contactar, não só com
dora da RNCCI do Alentejo, com a qual tivemos oportuni- estudantes mas também com profissionais que exercem
dade de discutir alguns assuntos relacionados com este Terapia Ocupacional em diversas localidades do Alentejo.
tipo de unidades e o exercício da Terapia Ocupacional. Um Por este facto consideramos esta oportunidade muito imdos assuntos que debatemos com a Srª Coordenadora foi o portante para aproximar a APTO de mais Terapeutas Ocufacto de em algumas unidades da RNCCI os terapeutas pacionais dando-a a conhecer e divulgando o trabalho que
ocupacionais estarem, por questões económicas, a ser tem vindo a implementar ao longo dos anos. Neste consubstituídos por outros profissionais que auferem honorá- gresso, para além dos profissionais, os estudantes de Terarios mais baixos. Ficamos agradados com o facto da Srª pia Ocupacional tiveram oportunidade de apresentar os
Coordenadora ter conhecimento desta situação e ter entra- seus trabalhos. Desta forma a prática e a investigação estido em contacto com a Administração Central do Sistema veram lado a lado enriquecendo este evento. Felicitamos
de Saúde (ACSS) questionando se existem outros profissio- assim a organização e esperamos pelo II Congresso Regionais que possam exercer as mesmas funções que os tera- nal sobre Boas Práticas na Rede Nacional de Cuidados Conpeutas ocupacionais. A resposta veio por escrito e nesta a tinuados Integrados do Alentejo.
ACSS afirma que não existem outros profissionais que membros dos Corpos Sociais.
possam assumir as funções dos terapeutas ocupacionais.

Reunião da direção da APTO com o Conselho
Deontológico e de Disciplina

7

Os membros do Conselho Deontológico e de Disciplina APTO por questões de estatutos só deve fornecer aos seus
(CDD), um dos Órgãos Sociais da APTO, solicitaram uma associados. As diferenças entre sócios e não sócios têm de
reunião com Direção da APTO que decorreu a 28 de maio. ser marcadas não só pelas vantagens nos valores, no que
A reunião, que decorreu na sede da APTO, teve como diz respeito a inscrições em formações ou em serviços
objetivo esclarecer as funções dos membros do CDD bem junto das entidades protocoladas, mas também pela
como refletir sobre a comunicação estabelecida entre a prestação de informação em primeira mão, informação
APTO, os seus Corpos Sociais, as instituições, os sócios e exclusiva para sócios (ofertas de emprego, divulgação de
os terapeutas ocupacionais.

formações externas à APTO, questionários, noticias de

A Direção da APTO tem vindo a ser mais recetiva ao Terapia Ocupacional no estrangeiro, de entre outras).
exterior,

mais

comunicativa

com

os

terapeutas Desta reunião surge então um documento com o tema

ocupacionais, contudo não nos podemos esquecer que os “Procedimentos de Comunicação da APTO” que será
nossos associados têm e devem ter uma comunicação divulgado em breve pelos membros dos Corpos Sociais.
privilegiada e especial. Há informação e serviços que a
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ADSE — Direção Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas
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não serem comparticipados os atos terapêuticos que sejam
realizados por outros profissionais que não fisioterapeutas
ou médicos fisiatras.
O Sr. Diretor da ADSE garantiu à APTO que já tem reunido
um grupo de trabalho para elaborar uma nova proposta de
tabela de comparticipações para o Regime Livre, bem como para o Regime Convencionado. A alteração ou retificação desta tabela não depende só do Diretor da ADSE necessitando de ser aprovada por uma comissão de avaliação
e posteriormente submetida ao Sr. Secretário de Estado e
ao Ministro da Saúde, motivo pelo qual o diretor da ADSE
não a pode alterar de imediato. Por este motivo, não serão
efetuadas as comparticipações de atos exercidos por teraA APTO reuniu com o Diretor da ADSE, Dr. Carlos Baptista, peutas ocupacionais enquanto as tabelas não forem substipara esclarecer e solucionar o indeferimento da ADSE a tuídas.
pedidos de comparticipação dos atos realizados por tera- A APTO solicita a colaboração de todos os terapeutas ocupeutas ocupacionais. De acordo com informação que a AP- pacionais e recomenda que, ao se deparem com esta situaTO recebeu de diversos associados, está a tornar-se fre- ção façam reclamações e exposições dirigidas ao SR. Direquente a recusa de comparticipação de atos realizados por tor da ADSE manifestando o vosso desagrado. Solicitem
terapeutas ocupacionais ao abrigo do Regime Livre ainda aos vossos utentes que façam o mesmo. Por outro
(domicilio ou institucionais, em que o recibo

lado recomendamos que, até informação em contrário,

seja emitido pelo terapeuta para o utente).

esclareçam os vossos utentes de que os atos exercidos por

Apresentamos esta situação ao Sr. diretor da ADSE e o que Terapeuta Ocupacional não são reembolsados pelo subsisnos foi transmitido e para esclarecimento geral foi que a tema de saúde da ADSE até à entrada em vigor de uma
Tabela de Comparticipações da ADSE do Regime Livre, que nova tabela, já em construção. Tendo em conta a abertura
entrou em vigor a 1-06-2004 tem várias situações irregula- do Diretor da ADSE para a APTO poder colaborar com sures, uma delas, a que tem causado a devolução e não gestões
comparticipação dos recibos verdes passados por terapeu- para a construção da referida tabela, a APTO criou um grutas ocupacionais. O argumento que sustenta a não com- po de trabalho e solicitou a todos os seus associados que
participação dos recibos encontra-se no ponto 3 da tabela colaborassem

com

sugestões

referente à Medicina Física e de Reabilitação (pág. 95) on- neste sentido. Infelizmente nede se lê: "Os actos de medicina física e de reabilitação te- nhum colega nos fez chegar as
rão de ser realizados por médicos fisiatras, ou médicos no suas sugestões, facto pelo qual a
domínio das suas especialidades, ou por fisioterapeutas APTO avançou com uma proposlegalmente habilitados." Segundo este ponto somente mé- ta por si delineada propondo
dicos fisiatras e fisioterapeutas podem efetuar os atos des- uma alteração do sistema de
critos na tabela. Este é um erro crasso tendo o atual Dire- reembolso e algumas recomentor da ADSE assumido que o reconhece e com o qual não dações gerais a
concorda. No entanto, afirmou que terá de fazer cumprir a integrarem a nova tabela.
lei em vigor, pelo que deu instruções para efetivamente
10 - Magazine APTO nº 7 - Novembro de 2015
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A APTO reclama junto da Autoridade Tributária e
Aduaneira
Através de um ofício emitido pela Autoridade Tributária e
Aduaneira,

todas

as

repartições

de

finanças

foram

informadas de quais as despesas de saúde que seriam
dedutíveis em sede de IRS. Nesse mesmo ofício existe uma
lista que nomeia quais os profissionais cujos recibos podem
ser referenciados como despesa de saúde no programa Efatura. A lista nomeia os seguintes profissionais:
- 1010 - Psicologia;

encontra entre os demais.

- 5010 - Enfermeiros;

A

- 5012 - Fisioterapeutas;

competentes, com conhecimento do Ministro, do Secretário

- 5015 - Terapeutas da fala;

de Estado das Finanças, e do diretor da Autoridade

- 5019 - Outros técnicos paramédicos;

Tributária Aduaneira solicitando a imediata retificação

- 7010 a 7024 - Médicos e dentistas.

desta situação.

APTO

apresentou uma

exposição às autoridades

Como se pode observar a profissão 5016-Terapeuta Neste momento, a informação que chegou à APTO é que o
Ocupacional não se encontra nesta lista, estando neste assunto seria analisado pelo Sr.Secretário de Estado dos
momento os clientes impedidos de utilizar os recibos como Assuntos Fiscais, não existindo até ao momento nenhum
despesa de saúde dedutível em IRS.

parecer emitido.

A APTO considera esta situação bastante grave, não só Embora tenhamos consciência que a situação política do
porque todas as outras profissões da área dos Técnicos de país não favorece a rápida resolução desta questão a APTO
Diagnóstico e Terapêutica ligadas à Medicina Física e iniciará em breve novas diligências junto das mesmas
Reabilitação estão comtempladas nesse ofício, como entidades, alargando a nossa reivindicação aos grupos
também porque código profissional 5019- Outros Técnicos parlamentares

dos

partidos

com

representação

na

Paramédicos de maior abrangência e onde até 2005 esteve Assembleia da República.
inserida a profissão de Terapeuta Ocupacional também se

10

Assembleia Geral APTO

Decorreu a 9 de Maio último a Assembleia Geral Ordinária ter um saldo positivo considerável, em relação a anos antepara apresentação do Relatório e Contas da APTO referen- riores. Sem dúvida a organização de formações será cada
tes ao ano de 2014. Desde 2010 que a contabilidade da vez mais uma fonte inestimável de receitas. Também o
APTO mudou ligeiramente devido ao facto de agora termos valor angariado em quotizações tem vindo a aumentar,
de apresentar relatórios anuais às finanças bem como a sem contudo atingir os valores desejados pela direção da
listagem de donativos que recebemos ao longo do ano fis- APTO, pois os terapeutas ocupacionais portugueses ainda
cal. De qualquer modo os procedimentos fiscais ao longo vêem a APTO como um meio para os servir e dele obter
do ano são os mesmos.

vantagens diretas e não um meio para divulgar, promover

Neste último ano, devido ao desenvolvimento das I Jorna- e defender a Terapia Ocupacional em Portugal. Esperemos
das de Reabilitação Pediátrica bem como à criação da Ma- que esta postura mude e que os terapeutas ocupacionais
gazine APTO, que nos permite obter donativos de empre- Portugueses se unam em função da Terapia Ocupacional e
sas, tivemos fontes extras de receitas que nos permitiram em benefício direto desta.
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Marco Mendonça “Melhor Estudante APTO” da Escola
Superior de Saúde de Leiria

A entrega dos certificados aos alunos finalistas do curso de cia e, quando se apercebem que é o melhor aluno que vai
Licenciatura em Terapia Ocupacional da Escola Superior de receber o prémio, também não sabem quem este é.
Saúde de Leiria decorreu no passado dia 25 de julho no Desta forma a APTO pretende estar próximo dos finalistas
Teatro Municipal José Lúcio da Silva.

num momento tão importante na sua vida profissional, o

Uma vez mais a APTO foi convidada a proceder à entrega início. É também nesta altura que lhes faz mais sentido o
do prémio “Melhor Estudante APTO” que este ano coube associativismo e a nossa presença nestes momentos tem
ao finalista Marco Mendonça. Este é um momento de sur- vindo a surtir frutos com inscrições de diversos recém propresa para os estudantes pois desconhecem a sua existên- fissionais.

12

Susana Barreira “Melhor Estudante APTO” da Escola
Superior de Saúde do Alcoitão

Num momento organizado para o efeito, a Escola Superior o efeito. Á colega Susana Barreira, uma vez mais, os nosde Saúde do Alcoitão (ESSA) recebeu a APTO para entre- sos parabéns pelo esforço, dedicação e empenho ao longo
gar o Prémio “Melhor Estudante APTO”. A colega Susana do curso.
Barroso foi a melhor aluna, do Curso de Licenciatura em
Terapia Ocupacional 2013-2014, recebendo o Prémio
“Melhor Estudante APTO”. Esta foi a primeira vez que a
APTO entregou este prémio na ESSA, sendo uma novidade
para os seus estudantes. A colega, embora já se encontre
a exercer, deslocou-se do Algarve acompanhada de familiares, para receber este Prémio, sendo um motivo de orgulho para todos. A APTO tece ainda a oportunidade de falar
um pouco sobre o trabalho que tem vindo a desenvolver
bem como os seus projetos, objetivos a curto e médio prazo.
A APTO agradece publicamente à ESSA o facto de nos ter
recebido nas suas instalações e criado este momento para
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Maria João Horta e Sérgio Filipe Charuto “Melhor Estudante
APTO” da Escola Superior de Saúde de Beja

A Escola Superior de Saúde de Beja (ESS Beja) festejou a lhor aluno foi o estudante Sérgio Filipe Charuto, também
Bênção das Pastas dos estudantes dos Cursos de Licencia- ele premiado com a inscrição de sócio, oferta da APTO.
tura de Saúde Ambiental, Enfermagem e Terapia Ocupacio- Esta foi uma iniciativa que era ainda desconhecida por parnal no passado dia 23 de maio.

te dos estudantes, motivo pelo qual, estes foram realmente

A APTO foi convidada a estar presente para entregar o Pré- “apanhados de surpresa”. Assim pudemos ver no seu rosto
mio “Melhor Estudante APTO”. Tendo em conta que o pri- a admiração e espanto pela iniciativa, bem como a alegria
meiro curso desenvolvido pela ESS Beja terminou recente- dos vencedores quer pelo prémio quer pela notícia de samente, uma vez que o seu início foi alguns meses após o berem que são os melhores alunos.
do lectivo normal, a APTO entregou não um, mas sim dois A APTO agradece publicamente à ESS Beja o facto de ter
prémios. A colega Maria João Horta foi a melhor aluna do aceite esta nossa proposta e de nos ter recebido nas suas
1º Curso realizado na ESS Beja recebendo o Prémio instalações. Aos alunos, uma vez mais, os nossos parabéns
“Melhor Estudante APTO” que consiste na oferta da inscri- pelo esforço, dedicação e empenho ao longo do curso.
ção, como sócia na APTO, durante o corrente ano. Em relação ao 2º Curso a ser desenvolvido pela ESS Beja, o me-

14

Sharon Pratt em Portugal no inicio do próximo ano

A APTO tem o prazer de anunciar a vinda a Portugal de - h t t p : / / w w w . r s t c e . p i t t . e d u / M S L /
Sharon Pratt, prestigiada oradora internacional na área da ISS2013Foamology101_IC63/Sta ndardPla yer.html?
mobilidade e posicionamento em reabilitação complexa. plugin=HT
Com o apoio da Mobilitec e da Vicair esta oradora estará
em Portugal no início do próximo ano para realizar uma M L 5 & c a t a l o g = e 1 7 f 5 1 6 b - a 8 4 d - 4 7 6 e - 8 c f e formação.

ad7429ba7fef&mimetype=video%2Fmp4

Sharon Pratt, formada em Fisioterapia pela Trinity College
em Dublin, possui uma vasta experiência na área da mobi- - h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
lidade e posicionamento, tendo já feito mais de 800 apre- v=uVSsckoYipg&feature=youtu.be
sentações por todo o mundo. Destacamos ainda o seu envolvimento no grupo de trabalho que esteve na origem da Brevemente serão divulgados mais
definição dos diferentes códigos ISO para as cadeiras de pormenores sobre esta formação.
rodas.

Mantenha-se atento!

Sharon Pratt é especialmente conhecida pelas suas palestras dinâmicas e absolutamente enérgicas, que fazem dela
uma formadora interessante de renome internacional. Pode
ver algumas das suas apresentações em:
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Receber Estágios—ser Educador Clinico
O contributo diferencial do terapeuta ocupacional na prática profissional

duração de alguns dias enquanto os estágios finais que
decorrem no último ano de curso tem uma duração de vários meses. Independentemente da fase de curso em que
decorre o estágio estes constituem sempre períodos fulcrais para a aprendizagem de cada aluno.
Segundo o Código Deontológico e de Disciplina do Terapeuta Ocupacional, no Artigo 4º referente à Conduta Profissional e mais especificamente na alínea 9, podemos ler
“É dever do terapeuta ocupacional disponibilizar-se para
colaborar no ensino técnico e prático dos estudantes de
Terapia Ocupacional”. Neste âmbito e em pareceria com as
várias escolas nacionais que lecionam terapia ocupacional
Como sabe, atualmente existem, em Portugal, cinco esco- alertamos para a importância de colaborar recebendo estálas a lecionar o Curso de Licenciatura em Terapia Ocupaci- gios de alunos de Terapia Ocupacional e, desta forma,
onal. O nosso curso é lecionado ao nível do Ensino Superi- apoiar o ensino da nossa profissão na qualidade de Educaor Politécnico em Escolas Superiores de Saúde. Assim, te- dor Clínico. Por outro lado, acreditamos que receção de
mos em funcionamento escolas no Porto, em Penafiel, em estagiários é também um fator de crescimento e grande
Leiria, em Alcoitão e em Beja.

aprendizagem para os terapeutas ocupacionais permitindo

Com o aumento do número de escolas, verificado nos últi- relembrar e aprofundar questões subjacentes à profissão
mos anos, também aumentou a necessidade de existência mas de carácter mais teórico.
de mais locais de estágio. Existem diversos níveis de está- Desta forma fazemos aqui um apelo a todos os colegas
gios, consoante o ano do curso em que cada aluno se en- que colaborem com as escolas, sempre que solicitados e
contram, havendo um aumento progressivo da duração e lhes seja possível, recebendo estagiários e fazendo, desta
complexidade dos estágios à medida que o aluno progride forma, parte do crescimento e da promoção da Terapia
no plano de estudos. Os primeiros estágios podem ter a Ocupacional ao nível nacional.
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A Veldink é uma marca holandesa especializada em cadeiras de rodas manuais pediátricas, que se distinguem pelo equilíbrio entre o seu
design contemporâneo e pela sua funcionalidade. Todas as cadeiras Veldink são totalmente ajustáveis, para poderem acompanhar o
crescimento da criança.
A Veldink produz as suas cadeiras de rodas manuais de acordo com três princípios:

 Design inovador: a manobralidade e as adaptações individuais das cadeiras Veldink permitem às crianças
aumentarem o seu nível de atividade, dando-lhes ao mesmo tempo liberdade e independência.

 Customização: as cadeiras Veldink são apenas produzidas depois de um levantamento preciso de todas as
necessidades da criança, isto é, a nível de medidas, cor da estrutura da cadeira, etc. O objetivo é a criança
poder expressar a sua individualidade através da sua cadeira.

 Sem limites: não há impossíveis para a Veldink no que diz respeito a customização, funcionalidade e
adaptações especiais.

Kiddo Space:
A Kiddo Space é a cadeira de rodas infantil ideal para os primeiros tempos de infância , uma vez que
acompanha o crescimento da criança e é ajustável em largura, profundidade e altura. O seu design
contemporâneo e compacto faz desta cadeira de rodas especialmente leve de conduzir (peso a partir de
7kg). Cada almofada de assento é produzida individualmente de acordo com as medidas da criança,
existindo uma ampla gama de opções e configurações. É possível colocar opções de posicionamento
adicionais , como assento anatómico ou ergonómico, encosto envolvente ou cunha de abdução. Estão
também disponíveis diferentes tipos de encostos de cabeça ajustáveis em ângulo, altura e profundidade.
O patim é fornecido com uma placa de base única com um rebordo no calcanhar e é ajustável em altura
e ângulo (duas opções: fixo ou rebatível). Há também opção de colocação de tabuleiro, fornecido com
uma barra dupla para ser colocado junto aos protetores de roupa e até o encosto.
Opções e Acessórios:

Apoios de
cabeça

Assento anatómico
standard

Encosto com
suportes laterais

Patim único

SAIBA MAIS EM
Kit de transporte

Tabuleiro /
Mesa de atividades

Punhos de condução

Protetores de raios

www.mobilitec.pt
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27 de Outubro
As comemorações do Dia Mundial da Terapia Ocupacional em Portugal
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No passado dia 27 de Outubro comemorou-se o Dia Mundial da Terapia Ocupacional. Para assinalar e divulgar este
dia, desenvolveram-se diversas iniciativas um pouco por
todo o país, onde mais uma vez ficou demonstrada toda a

Comemorações em Alcoitão

criatividade dos terapeutas ocupacionais.

Na Escola Superior de Saúde do Alcoitão (ESSA) as come-

A Magazine APTO tem imenso gosto em divulgar os diver- morações deste dia também não foram esquecidas e diversos eventos, realizados pelos colegas, no âmbito das come- sas atividades foram dinamizadas nos diferentes espaços.
moração do Dia Mundial da Terapia Ocupacional e que nos Um bom exemplo disso foi a visita de um grupo de clientes
da Associação Quinta Essência, Uma Nova Linguagem para
foram dadas a conhecer.
a Incapacidade, uma IPSS do Concelho de Sintra, acompanhadas pela Terapeuta Ocupacional Maria Ana Soares e
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gas que se encontram espalhados pelo Mundo, tudo isto
abrilhantado pela já habitual atuação da ESSATuna.
Segundo as terapeutas ocupacionais presentes, houve uma
excelente aceitação de todos os participantes, que acarinharam a iniciativa. Outros profissionais, nomeadamente
fisioterapeutas, terapeutas da fala e médicos, felicitaram a
organização do evento.

prepararam uma manhã recheada de atividades que proporcionaram a interação entre os clientes e os alunos da
ESSA. No período da tarde em colaboração com o Centro
de Medicina de Reabilitação do Alcoitão e contando com a
presença de alunos, profissionais e clientes, foi possível
ouvir o Testemunho da Terapeuta Inês Brandão, da Professora Sílvia Martins bem como diversas mensagens de cole
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27 de Outubro
Comemorações em Leiria

Comemorações em Beja

Na Escola Superior de Saúde de Leiria, embora estivesse a
decorrer a análise do Curso de Licenciatura em Terapia
Ocupacional pela Agência de Avaliação e Acreditação do
Ensino superior, a A3ES, docentes e alunos assinalaram o
dia através da criação de uma árvore alusiva à Terapia
Ocupacional e ao Dia Mundial. Esta foi construída sendo as
folhas desenhadas através da impressão digital marcada
com digitinta verde pelas pessoas que passavam no átrio
da escola. O uso de balões que suspendiam o logótipo da
Terapia Ocupacional e frases alusivas à profissão deram
um colorido diferente aos corredores da escola.

Mais a sul na Escola Superior de Saúde de Beja o Dia
Mundial foi celebrado através da realização de um evento
no Auditório da Escola Superior de Educação de Beja, onde

foi dinamizada uma mesa redonda que contou com a
presença de vários Terapeutas de referência na área de
talas e dispositivos de compensação. Aproveitando a ocasião foi também lançado o livro “Talas e Dispositivos de
Compensação na Reeducação do Membro Superior” dos
terapeutas ocupacionais António Duarte, João Paulo Torres, Marco Mendonça e Stephanie Rodrigues.
A Escola Superior de Saúde de Beja, realizou ainda um vídeo alusivo ao Dia Mundial da Terapia Ocupacional, se ainda não o conhece, clique na imagem a baixo. Ainda em
Ao longo das escadas existiam ainda expostas frases e Beja a turma do 1ª Ano do Curso de Terapia Ocupacional e
imagens alusivas à importância e papel da Terapia Ocupa- a docente da Unidade Curricular de Anatomofisiologia I,
cional.

Ana Isabel Ferreira, fizeram questão de marcar o Dia MunAcima de tudo a Escola Superior de Saúde de Leiria está de dial da Terapia Ocupacional, com a fotografia acima.
parabéns pois foi reacreditada pela A3ES.
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No Porto
Este ano não foi possível realizar actividades oficiais de
comemoração do dia da TO na Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto, por motivos de agenda profissional e institucional.
Contudo, segundo o Coordenador do Curso de Terapia
Ocupacional desta escola "uma boa forma de comemorar
o dia da Terapia ocupacional, também passa pelas actividades que realizamos todos os dias. No nosso caso, isso
traduz-se na contribuição para uma formação de qualidade
dos nossos futuros terapeutas ocupacionais e pelo envolvi- Foram oferecidos no hospital saquinhos com bolachas de
mento dos estudantes nas sessões lectivas, todos os di- manteiga, confecionados pelas terapeutas, estagiárias e
utentes e balões para as crianças.
as".

Comemorações no Centro Hospitalar Ton- Para os outros profissionais do serviço foram confecionadela- Viseu

dos cupcakes e oferecidos marcadores de livros alusivos ao
Dia Mundial da Terapia Ocupacional tendo sido todos eles
executados pelas terapeutas, estagiárias e utentes.

As colegas, Terapeutas Ocupacionais do Centro Hospital
Tondela - Viseu, também fizerem questão de festejar o Dia
Mundial da Terapia Ocupacional.

Magazine APTO nº 7 - Novembro de 2015 - 19

Notícias APTO
APTO celebra o Dia Mundial da Terapia Ocupacional
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A Associação Portuguesa de Terapeuta Ocupacionais, todos mais variados órgãos de comunicação social, jornais, rádios
os anos, tenta marcar as comemorações da melhor forma e televisões.
possível e com o maior impacto quer para a opinião pública Para além disto a APTO enviou uma mensagem telefónica
quer para a comunidade de terapeutas ocupacionais.

a todos os contactos de telemóvel de que dispõe, estando
entre eles, utentes, alunos, terapeutas ocupacionais, associações, Ipss’s, escolas de entre muitos outros. Nesta mensagem fazíamos votos de um Dia Mundial da Terapia ocupacional muito feliz. Foram muitos os colegas que nos devolveram a mensagem agradecendo e retribuindo.
Caso não tenha recebido esta mensagem ou a documentação que enviamos é porque ainda não temos o seu contacto.

Este ano a APTO optou por lançar uma campanha onde
desafiava todos os sócios e terapeutas ocupacionais em
geral a colocar na sua fotografia de capa do facebook a Pode enviá-lo por e-mail para apto.portugal@gmail.com .
imagem da Federação Mundial de Terapeutas Ocupacionais Para além de Portugal, este dia foi comemorado em dezealusiva a este dia, pedindo também que solicitassem aos nas de países por todo o mundo.
seus amigos e familiares para procederem do mesmo modo. Com esta ação foi possível uma divulgação em larga
escala e sem custos, tendo a adesão dos terapeutas ocupacionais superado as nossas expectativas.
Enviamos ainda, aos terapeutas ocupacionais, todo o material promocional disponibilizado pela Federação Mundial
de Terapeutas Ocupacionais (posters, banners, calendários
e logotipos) para serem usados nos seus locais de trabalho. Criamos também um concurso de fotografia e enviamos informação sobre o Dia Mundial da Terapia Ocupacional e sobre a atuação dos Terapeutas Ocupacionais, aos
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APTO celebra um Protocolo com a Editora Papa-Letras
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Sabendo da cada vez maior necessidade dos nossos pro- divulgação da Terapia Ocupacional contribuindo para o
fissionais terem livros editados em português e de autoria desenvolvimento profissional quer dos nossos associados,
de terapeutas ocupacionais portugueses, no passado sá- quer da profissão.
bado dia 31 de outubro a APTO celebrou um protocolo Mediante este protocolo, os sócios da APTO podem adquicom a Editora Papa-Letras.

rir estes e outros livros da Editora Papa-Letras, com 20%
de desconto, através do seu site em http://papaletras.pt/ .

Lançamento de livros da Editora Papa-Letras
No sábado dia 31 de outubro, a APTO em colaboração

19

com a Editora Papa-Letras, promoveu o lançamento de
duas recentes edições de livros, escritos por terapeutas
ocupacionais, que trabalham em Portugal, seguido de um
convívio entre todos os presentes.
Os livros apresentados foram a “Criança e

Motricidade

Fina” de Paula Serrano e Cira de Luque e “Talas e
Dispositivos de Compensação na Reeducação do Membro
Superior” de António Duarte, João Paulo Torres, Marco
Mendonça e Stephanie Rodrigues. Durante o lançamento
os presentes tiveram a oportunidade de adquirir estes livros, com o desconto promocional, bem como solicitar aos
autores que os autografassem.
Esta editora lançou recentemente dois livros de autoria de
vários terapeutas ocupacionais, alguns deles nossos associados, o que muito nos congratula, pois permite dar-nos
uma nova dimensão projetando a Terapia Ocupacional.
Enquanto associação profissional que somos, e no âmbito
do nosso estatuto, devemos associar-nos a iniciativas de
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Entrevista aos Autores dos Livros
Aproveitamos a ocasião do lançamento dos Livros da Edito- publico especializado e da saúde, segundo encontrar a
ra Papa-Letras para falarmos com os autores, sobre como

editora apostada em promover estas áreas carenciadas.

foi todo o processo de publicação de um livro.

APTO Magazine – O primeiro livro editado em
Espanha, poderá ser editado também em Portugal?
António Duarte - Penso que sim, dependendo da vontade
da editora.
APTO Magazine – A edição de livros, bem como a
publicação de artigos por terapeutas ocupacionais,
deverá ser o caminho para a afirmação da profissão
em Portugal?
António Duarte - É uma forte aposta neste mercado que
A P T O

Magazine – Publicar um livro para o António, já não
é novidade, no entanto, o primeiro livro editado foi
em Espanha! É assim tão difícil editar livros em
Portugal?
António Duarte - Obrigado por esta oportunidade de falar e
escrever para nosso magazine. Foi mais célere editar em
Espanha o 1º livro sobre Ligaduras Funcionais na
Reeducação Membro Superior. O processo requereu
algumas correções de imagem e ficou pronto a editar, o
convite foi formulado pela própria editora, pois lá tal como
em Portugal, edições efetuadas por terapeutas ocupacionais são poucas.
Em Portugal a procura de uma editora foi-me facultada
pela colega Paula Serrano, pois a primeira tarefa já tinha
sido cumprida por ela.
APTO

Magazine

–

Como

surge

o

“Talas

e

Dispositivos de Compensação na Reeducação do
Membro Superior” ?
António Duarte - Há longos anos que me venho
interessando, e praticando no âmbito do meu contexto de
trabalho, por talas. A bibliografia existente é muito antiga,
a formação obtida por nós no Hospital de Faro precisa de
ser delegada e por isso, nossa equipa resolveu fazer este
veículo de transmissão do conhecimento baseado na
prática diária.
APTO Magazine – Quais as principais dificuldades do
processo de criação, edição do livro?
António Duarte - Primeiro é necessário encontrar matéria
adequada à edição e que ofereça bagagem cientifica ao
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pretende vingar o conhecimento das nossas competências
no âmbito da saúde em geral e que ainda teima em
desconhecer muitas das nossas atuações no desempenho
da profissão.
APTO Magazine – Que sugestão tem para outros
colegas que também tenham ideias para escrever
um livro?
António Duarte - Façam a pesquisa adequada, vejam áreas
de eleição em Portugal, recolham o melhor de suas
práticas e escrevam. Dêem a terceiros para uma leitura
crítica do vosso produto e depois escolham a editora.

APTO Ma- conseguia expressar a importância que tinha para mim que as
gazine

– imagens impressas guardassem fiabilidade com as originais.

Paula, Cira Este aspeto, que considero ser relevante para que a mensao que vos gem chegue ao leitor, foi-me difícil trabalhar à distância e folevou

a ram necessários mais correios eletrónicos do que eu gostaria.

escrever o Felizmente, conseguimo-nos entender e foi uma boa aprendilivro

“

A zagem para todos nós.

criança e a - APTO Magazine – Habitualmente diz-se que o que
motricida- custa é começar, o vosso primeiro livro já é uma realide fina” ?

dade, o que nos reserva o futuro?

Paula Serrano - O objetivo inicial foi escrever um livro que Paula Serrano – Na verdade ideias não faltam… se tudo correr
fosse útil para os pais e professores. Depois de muitos anos a bem em 2016 esperamos ter uma outra surpresa.
fazer folhetos, listagens de atividades para casa, e de respon- Cira de Luque - Por agora quero saborear e desfrutar deste
der às perguntas dos pais sobre o porquê das dificuldades de primeiro encontro entre a terapia ocupacional e o mundo dos
motricidade fina dos filhos, veio a ideia de juntar tudo e dispo- livros, e a seguir deixar acontecer… como a Paula diz, “ideias
nibilizar para os professores, educadores e pais. Depois as não faltam”.
pessoas perguntavam:

- APTO Magazine – Livros escritos por Terapeutas Ocu-

Há algum livro que possamos ler? E na verdade em Portugal pacionais, em Portugal é coisa rara, termos assistido à
não havia nada, com a visão da terapia ocupacional. Nada que apresentação de dois livros, no mesmo dia, será um
juntasse a motricidade fina ao desenvolvimento e ao desem- bom augúrio para a edição futura de novos livros por
penho ocupacional da criança. De início foi uma aposta sem Terapeutas Ocupacionais?
saber se seria possível publicar, mas houve sempre esse dese- Paula Serrano – Eu fiquei muito satisfeita e espero que seja
jo.

um bom augúrio. Espero que mais terapeutas se inspirem para

Cira de Luque - A partilha e o poder contribuir através do meu partilhar os seus conhecimentos e dar a conhecer a nossa proolhar a criar consciência em relação a este tema. Preocupa-me fissão. Acho que em Portugal existem muitas pessoas a fazer
o rumo da educação, e quando vejo educadores a “treinar” um trabalho com muita qualidade e acho que beneficiamos
crianças a apanhar uma caneta num momento em que as todos quando partilhamos a nossa experiencia e nos damos a
competências ainda se encontram imaturas para tal tarefa, conhecer como terapeutas.
assusta-me e deixa-me apreensiva. Através da fotografia, rela- Cira de Luque – Espero que sim, gostaria que esta iniciativa
ciono-me com aquilo que quero refletir e com aquilo que verão incentivasse outros colegas a partilhar e divulgar o olhar da
os demais, sendo esta a forma de expressão que escolho para terapia ocupacional.
fazer chegar a mensagem à comunidade. Espero que este APTO Magazine – Que sugestão tem para outros coletrabalho de documentação fotográfica facilite a compreensão gas que também tenham ideias para escrever um livro?
do livro e ajude a ampliar a perceção sobre os processos que Paula Serrano

- Que avancem! Procurem uma editora que

influenciam o desenvolvimento da motricidade fina e a sua tenha uma linha editorial na mesma área e exponham o proconexão com o desempenho ocupacional da criança.

jeto. Se não responderem não faz mal tentam com outra. Nós

APTO Magazine – Quais as principais dificuldades do tivemos sorte porque a editora Papa-Letras foi a segunda ediprocesso de criação, edição do livro?

tora que contactamos, mas a nossa ideia era mandar para

Paula Serrano - O processo de criação foi lento e feito com quantas editoras fosse necessário. Para os colegas que dizem
calma. O mais complicado foi a fase final quando juntamos a que não têm tempo para escrever, gostaria de dizer que pesimagem e o texto e tivemos que resolver as questões mais quisar e escrever é algo que se faz em casa, sem pressas e
técnicas para mandar tudo para a edição. Essa altura foi mais leva o tempo que for preciso. O importante é fazer-se.
intensa e tornou-se um pouco mais complicado conjugar a Cira de Luque- Avante!
edição do livro com vida profissional e familiar.
Cira de Luque - Recordo entrar quase em desespero durante a
edição do livro quando algumas das imagens apareceram recortadas no trabalho de paginação feito pela editora. Tive
também dificuldade em comunicar com a editora, pois não
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Entrevista
Voluntariado—A experiência de Fabiana Santos

APTO Magazine: Como surgiu a oportunidade de Fabiana Santos - A Tailândia, a Terra da Liberdade e dos
efetuarem este voluntariado, e a através de que or- Sorrisos, surgiu por ser um país bastante diferente da realiganização foi desenvolvida?

dade vivida em Portugal. O meu principal objetivo era cau-

Fabiana Santos—Uma vez que me encontrava no 4º e últi- sar algum tipo de impacto positivo no mundo e na sociedamo ano da Licenciatura em Terapia Ocupacional (TO) con- de que me rodeia, mas também desenvolver e melhorar as
siderei que seria o período ideal para realizar uma experi- minhas competências pessoais. Assim sendo e porque queência de voluntariado internacional. Assim sendo e, depois ria realmente sair da minha zona de conforto, a Tailândia
de alguma pesquisa na Internet e nas redes sociais, encon- pareceu-me o destino perfeito. A “gente”, a cultura, a relitrei a AIESEC que considerei ser a organização ideal para gião e a comida era algo que me suscitava curiosidade e
realizar este tipo de voluntariado. A AIESEC é “ uma plata- entusiamo e assim foi…
forma internacional para jovens explorarem e desenvolve- Candidatei-me a um projeto chamado “Sawasdee Thailand
rem o seu potencial de liderança. Sendo a maior organiza- Project”. Este era um projeto internacional e de grande
ção estudantil do mundo, desenvolve estudantes a uma dimensão que se realizava em diversas províncias na Taiescala global para serem líderes responsáveis e empreen- lândia. A descrição do projeto referia que o local de atuadedores.”.

ção seria em escolas na zona rural e que o principal objetivo consistiria na realização de atividades, execução de ma-

APTO Magazine: Como foi feita a escolha do país e teriais e o ensino da língua inglesa a crianças que não terisubsequente projeto?
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am a oportunidade de aprender da forma mais desejada.

APTO Magazine: O que acham que ganharam, ao
realizar este voluntariado?
Fabiana Santos - Na verdade sinto que ainda não tive tempo suficiente para refletir sobre tudo aquilo que vivenciei
uma vez que foram seis semanas bastante intensas. E, por
isso, torna-se difícil enumerar as competências que desenvolvi ou explicar aquilo que ganhei ao realizar este volunta-

Deste modo, senti que poderia ser útil, de alguma forma,
tendo algo a oferecer a este projeto.
Para isso, candidatei-me, fiz a entrevista de seleção, esperei (e desesperei) alguns dias até saber a resposta e, quando soube que fui selecionada foi um dos melhores momentos da minha vida! É tão bom quando um sonho se torna
realidade… e foi realmente um privilégio!

riado. Mas posso dizer que foram inúmeras as situações e
momentos em que tive a oportunidade de me colocar à
prova e desenvolver muitas das caraterísticas que eu penso serem essenciais para qualquer ser humano e, neste
caso, Terapeuta Ocupacional. A autonomia, a tolerância, o
respeito pelo outro, o trabalho em equipa, a criatividade, a
capacidade de improviso, a resolução de problemas, o dinamismo, a capacidade de adaptação e a liderança são
aspetos que me surgem primeiramente quando reflito sobre este tema.
APTO Magazine: Que sugestão/ões dão a outros coAPTO Magazine: Que fizeram concretamente duran- legas que queiram ter uma experiência semelhante?
te a missão de voluntariado?

Fabiana Santos - O único conselho que tenho a dar é: ar-

Fabiana Santos - Durante o estágio de Voluntariado tive risquem, não deixem nada por fazer, saiam da zona de
como principais funções: o ensino de inglês a 100 crianças conforto e partam para uma experiência para qualquer
dos 6 aos 12 anos numa escola na zona rural na Tailândia, parte do mundo!
que decorreu durante 6 semanas; a criação e execução de Posso dizer, com toda a certeza,
materiais para auxiliar durante as aulas realizadas e o pla- que foram as melhores seis seneamento e realização de atividades e jogos com as crian- manas da minha vida. Uma exças.

periência como esta torna-se

Para além destes aspetos considerei fulcral envolver-me na indiscritível.
cultura, tentando contactar ao máximo com a comunidade
e, também, aprender mais sobre a gastronomia, a religião

Clique na imagem em cima e assista ao vídeo da

e a língua tailandesa.

experiência da Fabiana Santos .
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Artigo de Curiosidade
NOVAMENTE — Associação de Apoio aos Traumatizados Crânio-Encefálicos e
Suas Famílias
novamente e recomece tudo como uma nova pessoa, não
é fácil, mas é possível.

O que é a Novamente?
A Novamente – Associação de Apoio aos Traumatizados
Crânio Encefálicos e Suas Famílias é uma IPSS, criada a 8
de Fevereiro de 2010, por um pai cujo filho sofreu um TCE
e que, desde então, tem percorrido um longo caminho de
recuperação e reintegração na sociedade.
Até à criação da Novamente, as famílias e as vítimas de
TCE não conheciam a sua própria realidade e a forma de
fazer face às sequelas deixadas pelo acontecimento. Desta
forma e resultado disso, a Novamente existe para apoiar e

O papel da Novamente com as vítimas de orientar as famílias neste caminho que, em muitos casos,
se inicia no coma, percorrendo a fase hospitalar,
Traumatismo Crânio Encefálico (TCE)
reabilitação e, finalmente, a reintegração na Sociedade. O

O que é um TCE?
O TCE é o resultado de uma força que é exercida sobre a
cabeça e que pode resultar de um acidente de viação,
queda,

atropelamento,

etc.

É

um

acontecimento

inesperado que faz (qualquer pessoa) iniciar um longo
processo de luta e recuperação possível. É uma alteração
radical na vida, um renascer de uma nova pessoa.
Com este acontecimento, a família fica desorientada e em
desgaste emocional, tem falta de informação e fica
financeiramente fragilizada.
A longo prazo, as sequelas com que se fica podem ter
maior ou menor impacto na felicidade de cada um e é
necessário que cada um se redesenhe para se amar
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foco da Novamente é dar a conhecer a estas famílias e aos
TCE os seus direitos e os recursos que existem para fazer
face às dificuldades e necessidades que vão surgindo ao
longo de cada fase.
A Novamente faz uma avaliação de cada situação e define
um plano de intervenção: prestação de informações sobre
o TCE, informações sobre recursos existentes e respectivos
encaminhamentos, articulação com profissionais de saúde,
apoio na resolução de questões burocráticas, ajuda na
reintegração

profissional,

entre

outros.

Além

desta

intervenção e de forma a estar mais perto de quem sofre
um TCE, a Novamente criou o Grupo de Pares.

das suas potencialidades que poderão ser o grande motor
para a sua reintegração na sociedade.
De

entre

várias

actividades,

destacam-se:

as

apresentações individuais organizadas e apresentadas por
cada

elemento

profissionais

do

externos

grupo,
à

formações

Novamente,

dadas

realização

por
de

exercícios de treino cognitivo, discussão de temas,
implementação de um projecto comum a longo prazo e a
organização de eventos no exterior.
Neste momento, os encontros de pares decorrem em
Cascais e no Porto mas, brevemente, irão entender-se a
mais distritos de forma a chegarmos a um maior número
de pessoas.
Com a sua intervenção, a Novamente pretende fazer a
diferença na vida de quem sofre um TCE e mostrar a cada

Grupo de Pares – O que é?
O Grupo de Pares é constituído por pessoas com dano
cerebral adquirido, em circunstâncias idênticas e com
problemas comuns que se encontram semanalmente para
partilharem experiências, definirem objectivos futuros e
formas práticas de os alcançar, desenvolverem as suas
capacidades e competências a partir da realização de
várias

actividades

em

grupo

e

de

ganharem

um

compromisso conjunto.
A ideia fundamental é a de manter ou proporcionar às
pessoas

que

tenham

sofrido

TCE

uma

forma

de

encontrarem soluções e estratégias para as suas vidas,
ultrapassando as suas limitações e ganhando consciência

pessoa as suas potencialidades e a forma para melhorar a
sua condição. O estar informado e orientado é, sem
dúvida, um meio importantíssimo para o aumento da
qualidade de vida de quem, de um momento para o outro,
viu

a

sua

vida

alterada e virada
do avesso.
Porque não
basta
sobreviver, é
preciso viver!
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Quando o Terapeuta Ocupacional despe a farda...
Carla Braga, Terapeuta Ocupacional e Atriz
Biografia
Nome: Carla Maria Correia Pinheiro Baioneta Braga
Formação: Terapeuta Ocupacional e Licenciada em Desenvolvimento Comunitário e Saúde Mental
Conclusão do Curso: 1992/2004
Área de Residência: Charneca de Caparica
Local de Trabalho: CECD Mira-Sintra/Queluz
Hobbies: Teatro

A APTO Magazine entrevistou a colega Carla Braga, desta-

diretamente e na elaboração do próprio guião.

cando o seu lado artístico de atriz.

APTO Magazine – Essa utilização do teatro com a
população com que trabalha, no caso deficiência

APTO Magazine – Muitas das entrevistas desta ru- intelectual, é a primeira vez que acontece? Ou tem
brica tem sido de colegas dedicados às artes. Acha sido utilizada ao longo dos anos de trabalho?
que o trabalho de terapeuta ocupacional desperta o Carla Braga - Iniciamos com uma brincadeira. Na altura
pedi ao meu marido que escrevesse alguma coisa simples.
artista que há em nós?

Carla Braga - Sim, mesmo porque o teatro também é uma Escreveu um pequeno diálogo com animais, em que se
arte. Neste momento, também com os jovens com quem falava da reciclagem. Chamava-se “Festa no Pendão”.
trabalho (deficiência Intelectual) estamos a ensaiar uma Apresentámos na festa de Natal da Instituição, com frases
pequena peça com os pregões de Lisboa, na qual intervém gravadas.
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Quando o Terapeuta Ocupacional despe a farda...

Em 2014, foi feito um melhoramento nos textos, um au- blico de Santo Amaro, a esta revista?
mento no numero de animais e fizemos 2 apresentações, Até agora muito boa, já ultrapassamos os 2500 espectadosendo eles a interpretar as próprias frases do guião.

res.
APTO Magazine – Acha que público procura mais a

A peça deste ano, foi escolhida e escrita pelo grupo, e as revista e a sua sátira como catarse dos problemas
roupas também serão executadas com a ajuda dos jovens. que atravessa Portugal?
APTO Magazine – Como tem sido a aceitação dos Neste momento o público procura algo bem feito e onde
clientes da instituição à dramatização?

possa rir...passar umas horas divertidas...

Carla Braga - No primeiro ano estavam no grupo 8 jovens; APTO Magazine – Quais os próximos projetos como
neste momento estão 18. De quando em vez ainda vão atriz?
pedir para também entrar no grupo. É colocado o pedido

Neste momento não tenho...

em grupo e decidido se podem ou não fazer parte desse
grupo. Ninguém quer sair....
APTO Magazine – Como surgiu a representação na
sua vida?
Carla Braga - Por acaso, também na Academia de Santo
Amaro, com uma peça para crianças, feita por crianças,
chamada “O burrinho fagote”, tinha 8 anos. Esta peça teve 2 anos em cena...
APTO Magazine – Neste momento está em cena
com “Vivá à Revista, em Santo Amaro, claro!” Falenos um pouco do argumento deste trabalho.
Carla Braga - O conceito de revista, aborda diversos temas
(sátira política, música, figuras públicas, situações caricatas, etc). Esta, em especial, foi escrita pelo meu marido,
quadros e músicas, e entramos os 4 elementos do meu
agregado familiar (eu, o meu marido que também nos
ensaiou, e os meus filhos).
APTO Magazine – Como tem sido a receção do pú-

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.
Com esta parceria a APTO pretende alargar a oferta formativa aos Terapeutas Ocupacionais e ainda proporcionar
um desconto de 10% na aquisição de qualquer produto da
Anditec aos sócios com quotas em dia (mediante a apresentação do cartão de sócio com a vinheta de validade do
ano corrente ou imediatamente anterior). Para mais informações poderá consultar o site: www.anditec.pt ou contactar através do e-mail: info@anditec.pt ou dos contactos
telefónicos: 217 110 170 ou 916 646 559.

Foi celebrado um protocolo entre a APTO e a INCLU no
qual esta se compromete a proceder a descontos de 10%,
sobre o preço de venda ao público, nos produtos por si
comercializados, através do seu site, aos sócios da APTO.
O referido desconto não se aplica aos custos de envio.
Para Mais informações poderá aceder ás paginas
www.jogoinclu.com ou www.facebook.com/jogoinclu ou
ainda através do endereço de e-mail info@jogoinclu.com.

quotas em dia, bem como os seus familiares ou amigos,
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

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:

217

272

067,

e-mail:

lis-

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.
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Benefícios para Sócios da APTO
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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Benefícios para Sócios da APTO
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
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
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 proCom o protocolo celebrado entre a APTO e a MenteJovem
os sócios da APTO, com quotas em dia, beneficiam de um
desconto de 10% em toda a oferta formativa. Para tal devem apresentar o cartão de sócio da APTO com etiqueta
válida. Os interessados podem obter mais informações no
site: http://www.mentejovem.com ou através dos eA APTO e a Loja do Wood - Brinquedos Educacionais de
Madeira, estabeleceram um protocolo que permite aos sócios da APTO com as quotas em dia, um desconto imediato
de 10 % na aquisição de brinquedos. Para mais informações poderá consultar o site: www.lojadowood.pt ou contactar através do e-mail: geral@lojadowood.pt ou do conProtocolo APTO – Totusalus Foi celebrado um protocolo
entre a APTO e a TOTUSALUS – Associação de Apoio Terapêutico e Social. Com este, os sócios da APTO com quotas
em dia, poderão usufruir de descontos nas formações destinadas e/ou realizadas por Terapeutas Ocupacionais, organizadas pela TOTUSALUS. Para mais informações, dirija-se
à Rua de Camões, nº527 3.5, 400-147 Porto ou contacte
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Benefícios para Sócios da APTO
Os sócios da APTO e seus familiares diretos, beneficiam de
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
A APTO estabeleceu um Protocolo com o Instituto Visão +, dúvida o Instituto Visão + poderá solicitar informações adiuma empresa de ótica com sede na Amadora que disponi- cionais à APTO.
bilizará aos sócios da APTO serviços no âmbito da OftalPara mais informações contate Instituto Visão + , Praça
mologia, Optometria, Contactologia e Audiometria.
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 em- Paulo Morgado. Também o poderão fazer nos Stands da
presa Saúdiforma. Esta empresa dedica-se à divulgação e Saúdiforma referindo sempre este protocolo com o comercomercialização de livros técnicos, procurando satisfazer as cial Paulo Morgado, quando o próprio não estiver presennecessidades dos profissionais e estudantes da área da te.
saúde. A Saúdiforma tem disponível um vasto número de Para mais informações deverá contatar Paulo Morgado,
livros específicos para Terapeutas Ocupacionais e noutras Tlm. 966327215, Rua Dr. Jaime Cortesão Nº 22 r/c-Esq.
matérias

do

interesse

da

Terapia

Ocupacional. 2620-146 Póvoa de Sto. Adrião ou consultar o site http://
A APTO e o Banco Santander Totta, SA celebraram um protocolo de cooperação que tem como finalidade proporcionar vantagens para os associados da APTO, na constituição
ou aquisição de produtos e serviços do Banco. Beneficiam
das condições deste protocolo, os sócios que possuam as
quotas em dia e cujos vencimentos sejam domiciliados no
Banco. Para mais informações poderá contactar diretamente o Banco Santander Totta, SA do site https://
www.sa nta ndertotta.pt/cstot/Satellite/CFTottaWC/

Mediante a apresentação do cartão de sócio, com a vinheta
das quotas do ano corrente ou imediatamente anterior, os
sócios beneficiarão de desconto de 20%, no valor do livro
a adquirir, junto da Papa-Letras.
Este desconto só se consegue na compra online, devendo
os interessados adquirir os livros junto da empresa.
Para mais informações deverá consultar o site http://papa-
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Normas de Publicação na Magazine APTO
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, eco- implicar a sua não edição na publicação em causa ou a sua
nómica 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 re8. À APTO reserva-se o direito de alteração desta periodi- serva-se ainda o direito de corrigir possíveis erros de léxicidade para intervalos inferiores a quatro meses, bem co- co, forma ou formatação do artigo original, sem alteração
mo a criar edições especiais, temáticas ou não, de forma
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 bibliFormatação dos ficheiros de texto submetidos
ográficas.

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 experi- sua prática profissional.
ências 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 seapoiem ou não as conclusões deste, comentado em estilo gundo 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)

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

ap-

to.portugal@gmail.com.

Magazine APTO nº 7 - Novembro de 2015 - 37

http://gietoapto.wix.com/gieto
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