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Editorial 

Elisabete J.C. Roldão 

Presidente da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais 

 

Um Congresso para si!  

Chegou ao fim mais uma jornada! Todos sentimos aquela 

agradável satisfação e, apesar do cansaço, fica a certeza 

de que o fizéssemos bem feito, fica a sensação de dever 

cumprido e a responsabilidade de cada vez o fazer melhor. 

Falo-vos do Congresso Nacional de Terapia Ocupacional e 

da sua 8ª edição que como todos sabem decorreu nos dias 

16, 17 e 18 de Abril no Centro de Apoio a Deficientes João 

Paulo II em Fátima. 

Foram longos meses de trabalho, de esforço e de dedica-

ção de muitos, onde pautou a cumplicidade, a entreajuda e 

o rigor para que este evento tivesse a qualidade que os 

terapeutas ocupacionais merecem. 

Arriscámos e sentimos que a aposta foi ganha! Pela primei-

ra vez realizou-se um Congresso de três dias, pela primeira 

vez tivemos mais de 200 participantes e acreditem que se 

por vezes quantidade não é sinónimo de qualidade, desta 

feita assim não foi. Mais conferências, mais comunicações 

livres, mais workshops e uma qualidade elevada de temas 

e conteúdos, numa saudável mescla de experiência e de 

juventude, a provar que a Terapia Ocupacional está de boa 

saúde e recomendasse muitíssimo.  

Depois de locais como Peniche, Lisboa, Alcochete e Pena-

fiel, foi a vez Fátima nos receber, local que tão bem nos 

acolheu e que criou as condições necessárias a potenciar a 

qualidade dos oradores nacionais e internacionais que fize-

ram do 8º Congresso Nacional de Terapia ocupacional um 

evento de elevado nível. Nesta verdadeira volta a Portugal, 

caberá ao Sul receber o 9º Congresso Nacional de Terapia 

Ocupacional tendo a APTO já iniciado diversos contactos 

nesse sentido. 

Para aqueles que não puderam estar presentes, mas tam-

bém para os que tiveram presentes recordarem, a APTO 

lança esta Edição Especial Congresso da “Magazine APTO”, 

onde pretendemos mostrar que tivemos um evento de 

grande qualidade científica, diversificado, repleto de bons 

momentos, de animação e com um programa social cultu-

ralmente interessante. 

Esperamos que deste modo se entusiasme e olvide desde 

já esforços para marcar presença no 1º semestre de 2017 

no 9º Congresso Nacional de Terapia Ocupacional, contan-

do desde já com a sua colaboração para fazer mais e 

melhor. 

Até sempre! 
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1 

8º congresso nacional de terapia ocupacional 

Organizar um Congresso requer esforço, dedicação, muito 

trabalho e sobretudo muita coesão para que todos remem 

na mesma direção. 

O espírito de entreajuda que se criou entre todos os ele-

mentos da comissão organizadora (CO) foi sem dúvida a 

chave para o sucesso do 8º Congresso Nacional de Terapia 

Ocupacional. 

Comecemos pelo início como convém…assim que a direção 

da APTO tomou a decisão de qual o local que iria acolher o 

evento, logo começou a ser pensada a constituição da 

comissão que o iria organizar. Como em equipa que ganha 

pouco se mexe, a direção decidiu voltar a apostar no 

núcleo duro que vem trabalhando junto já desde o 6º 

CNTO realizado em Alcochete. Deste modo, Vânia Prates, 

Rita Carraca, Gonçalo Carreteiro e Nilzo Fialho foram ele-

mentos que, juntamente com Elisabete Roldão (Presidente 

do 8º CNTO), adquiriram experiência na organização dos 3 

últimos congressos nacionais. A estes elementos juntou-se 

já no 7º CNTO realizado em Penafiel Joana Pinto, também 

ela membro da CO. Como sangue novo faz falta a qualquer 

equipa, foi com grande entusiasmo que recebemos na 

comissão o Marco Rodrigues e as colegas do Centro de 

Apoio a Deficientes João Paulo II, Ana Raquel Vicente, 

Sónia Marques e Christelle Alfaiate que se revelaram fun-

damentais na ponte entre a APTO e a instituição. Como 

neste congresso foi tomada a opção de fundir o secretaria-

do com a CO juntou-se à equipa a Tânia Santos, também 

ela sempre presente desde o 6º CNTO. 

Definida a equipa era urgente começar a produzir trabalho, 

pois neste caso o tempo escasseava e faltavam apenas 7 

meses para o início do congresso. Sim 7 meses!!! Foi este 

o tempo que a CO demorou a preparar o 8º CNTO, apro-

A Comissão Organizadora tem a palavra 
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8º congresso nacional de terapia ocupacional 

veitando desde logo algum trabalho já efetuado pela dire-

ção da APTO. 

No dia 13 de Setembro de 2014 a CO reuniu pela primeira 

vez e durante aproximadamente 7 meses realizaram-se 9 

reuniões, cerca de 30 horas de trabalho, fora as muitas 

horas que cada um individualmente dedicou em prol da 

causa, de uma forma direta e presencial. 

Foram pensados todos os pormenores, o que podia correr 

bem, o que podia correr pior, aquilo que se podia melhorar 

em relação ao último congresso, tudo para que os colegas 

pudessem ter uma experiência que valorizasse não só a 

aprendizagem como privilegiasse o conforto e a qualidade. 

As pastas, os patrocinadores, o catering, os coffee-breaks, 

o jantar do congresso, a animação do jantar, o programa 

social, o processamento das inscrições, os livros de resu-

mos, os certificados, a decoração da mesa e púlpito, a 

identificação dos oradores, as ofertas para os convidados, 

a distribuição dos stands, o alojamento, a logística das 

salas, as fotos do evento (…e muito mais!!!) foram temas 

debatidos ao pormenor de modo a minimizar falhas e obter 

um elevado grau de satisfação de todos os participantes. 

Se planear tudo isto requereu método, pôr em prática foi 

sem dúvida mais difícil, até porque com o aproximar da 

hora o nervoso miudinho foi-se apoderando de nós.  

Até que finalmente chegou o dia 15! Viajámos rumo a Fáti-

ma, onde além das colegas do Centro nos esperavam pre-

ciosos reforços vindos da Escola Superior de Saúde de Lei-

ria (os alunos do curso de Terapia Ocupacional, voluntá-

rios) e num ritmo frenético tentámos que tudo ficasse 

pronto a tempo e horas. Tratar da decoração, arranjar as 

salas, arrastar mesas, fazer o sound-check (ao som de 

Marco Paulo como manda a tradição), testar os computa-

dores, acabar o encarte, preparar os coffee-breaks, ultimar 

as ofertas, colar as placas de sinalização, ir às grutas e 

reunir para combinar pormenores do jantar, voltar a arras-

tar mesas, verificar o wi-fi, montar o stand da APTO…

depois de muito suor tudo estava finalmente a postos para 

no dia seguinte receber os congressistas! 

Agora sim chegara o grande dia! Se pensam que o ritmo 

diminui com o começo do evento estão pois enganados…

receber os participantes, distribuir as pastas, receber os 

convidados, preparar as mesas, trocar a disposição das 
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16, 17 e 18 de abril de 2015 

salas, esclarecer dúvidas, colar os posters, receber as 

comunicações, servir os coffee-breaks, voltar às grutas 

para ultimar a animação do jantar, resolver imprevistos, 

reunir todas as noites no hotel para preparar o dia seguinte 

e dormir…dormir pouco mas sempre de forma tranquila e 

com a agradável sensação de que tínhamos feito um bom 

trabalho. 

Toda esta correria só termina no último dia quando um a 

um subimos ao palco e com a lágrima no canto do olho 

olhamos de frente quem ainda resistiu, ficando com a sen-

sação que todos iriam regressar a casa satisfeitos com o 8º 

Congresso Nacional de Terapia Ocupacional…quanto a nós 

o regresso ficou adiado porque ainda tínhamos muita coisa 

para arrumar, cansados mas descontraídos, com a sensa-

ção de dever cumprido e sobretudo com a noção de que 

trabalhámos, que fizemos algo que verdadeiramente gosta-

mos e ainda por cima nos divertimos imenso a fazê-lo.  

Até ao próximo! 
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2 
A opinião da palestrante internacional Aide Mitie Kudo 
 

Foi com grande prazer e alegria, mas também com muita 

apreensão que recebi o convite para participar em duas 

atividades no 8º Congresso Nacional de Terapia 

Ocupacional; prazer e alegria pelo reconhecimento 

profissional do trabalho que desenvolvemos no Instituto da 

Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo e apreensão 

pela responsabilidade em representar a Terapia 

Ocupacional do Brasil em um congresso fora do meu país. 

E foi com muita satisfação que ao término do Congresso 

pude constatar a dedicação e comprometimento da 

Diretoria da APTO e das Comissão Organizadora e 

Científica. Tenho certeza que todos os detalhes foram 

pensados com muito carinho, para receber e oferecer aos 

participantes, durante esses três dias, um congresso de 

alta qualidade, desde a sua programação científica até a 

infraestrutura local. 

“Pensar a prática, olhar o futuro...” é sem dúvida nenhuma 

uma reflexão das nossas intervenções; para alguns 

significa ainda o começo de uma história, para outros 

significa ser o protagonista para o reconhecimento e 

desenvolvimento técnico-científico da terapia ocupacional. 

Pensar a prática e olhar o futuro juntos é certamente o 

melhor caminho para o fortalecimento da nossa profissão. 

Aproveito aqui para expressar minha gratidão.   

Cheguei a Portugal e encontrei colegas... volto ao Brasil e 

levo amigos! 

  

Grande abraço, 

Aide Mitie Kudo 

Terapia Ocupacional 

Instituto da Criança HC FMUSP / São Paulo - Brasil 

aide.kudo@hc.fm.usp.br 

8º congresso nacional de terapia ocupacional 
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Opinião da palestrante internacional Beverly Hicks Opinião da palestrante internacional Beverly Hicks 

I was honoured and delighted to be invited to speak at the 

8th National Conference in Fatima in April 2015. Not only 

was this my first trip to Portugal, but also the first time I 

have spoken to such a large group of overseas Occupa-

tional Therapists about the Newborn Individualised Devel-

opmental Care and Assessment Program (NIDCAP). I love 

my work on the neonatal unit and it was excellent to have 

an opportunity to share this with colleagues who have 

similar passions. 

The setting of the conference in Fatima was one that sup-

ported quiet reflection and I was lucky enough to spend 

some time at the Fatima Sanctuary as well as walking the 

Stations of the Cross in the beautiful countryside. The 

venue of the conference at the Saint John Paul II centre 

had breath-taking views and also a chance for quiet breaks 

during the busy days.  

I was very impressed with the breadth of topics presented 

at the conference and was only disappointed that I was 

unable to follow all of them, not understanding any Portu-

guese! I enjoyed the different mediums used by the speak-

ers and how Aide in particular was able to stimulate her 

audience and get lots of audience participation. I have 

bought the book Zoom so I can share it with my colleagues 

– a whole new way of looking at the world.  

The entire conference was aimed at supporting networking 

and sharing of information. I found that there were ample 

opportunities during breaks and lunch, supported by lots of 

lovely food and drink. I loved the little fruit shots! The 

presence of the equipment reps and the amount of equip-

ment available to try was another highlight. The visit to the 

caves and the dinner underground were truly amazing and 

even though I couldn’t understand the comedian, I had so 

much fun watching as everyone around me cried with 

laughter.  

The most wonderful part of the conference though was 

meeting so many OTs from Portugal, Brazil and even Aus-

tralia. The Scientific Board were always willing to help me 

and everyone was so welcoming. There are three main 

words that sum up my experience in Fatima: passion, en-

thusiasm and friendship. Thank you to Elizabeth, Marco, 

Isabel, Manuela and the whole team for their hospitality 

and kindness.   

Fiquei encantada e honrada com o convite para o  8º Con-

gresso Nacional ,em Fátima, em abril de 2015. Era a minha 

primeira viagem a Portugal, bem como, a primeira vez que 

eu falaria, no estrangeiro, para um grande grupo de Tera-

peutas Ocupacionais sobre o Newborn Individualised De-

velopmental Care and Assessment Program (NIDCAP) 

Eu adoro o meu trabalho na unidade neonatal e foi exce-

lente ter a oportunidade de compartilhar isso com os cole-

gas que tem paixões semelhantes. 

A localização do congresso, em Fátima, convidava a uma 

reflexão silenciosa e tive a sorte de passar algum tempo no 

8º congresso nacional de terapia ocupacional 
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Santuário de Fátima, e de fazer a Via Sacra, com uma bela 

paisagem. O local do Congresso, no Centro João Paulo II, 

tinha vistas de tirar o fôlego , um local calmo para fazer 

uma pausa tranquila durante os dias ocupados. 

Fiquei muito impressionada com a amplitude de temas 

apresentados no congresso e dececionada por ser incapaz 

de acompanhar todos elas, por não compreender portu-

guês! Gostei muito dos diferentes meios utilizados pelos 

palestrantes e como a Aide em particular, foi capaz de esti-

mular a audiência e de obter muita de participação do 

público. Comprei o livro Zoom, para que eu possa compar-

tilhar-lho com os meus colegas - uma forma totalmente 

nova de olhar o mundo. 

O congresso estava idealizado para fomentar as rede de 

apoio e partilha de informação. Encontrei essas oportuni-

dades durante os intervalos e durante o almoço, acompa-

nhados de comida e bebidas adoráveis. Eu adorei as 

pequenos shots de fruta! A presença dos representantes 

dos equipamentos e a grande quantidade de equipamentos 

persentes, foi outro ponto alto. A visita às grutas e o jantar 

subterrâneo foram verdadeiramente surpreendentes e 

mesmo não conseguindo entender o comediante, diverti-

me imenso ao assistir como todos ao meu redor, choravam 

de tanto rir. 

A parte mais maravilhosa do congresso, foi conhecer tan-

tas T0s de Portugal, Brasil e até mesmo da Austrália. A 

Comissão Científica estava sempre disposta para me ajudar 

e todos foram muito acolhedores. Existem três palavras  

que resumem a minha experiência em Fátima: paixão, 

entusiasmo e amizade. Obrigado a Elizabete, Marco, Isa-

bel, Manuela e toda a equipa pela sua hospitalidade e ama-

bilidade.  

8º congresso nacional de terapia ocupacional 
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Concurso de Brindes 

4 
O Concurso de brindes instituído pela APTO pretende divul-

gar o logotipo da Terapia Ocupacional e estabelecer uma 

parceria, sob forma de encomenda do referido brinde, com 

a instituição vencedora. Neste concurso, criado no âmbito 

do 8º Congresso Nacional de Terapia Ocupacional estive-

ram em avaliação 13 brindes de 5 instituições diferentes. O 

brinde vencedor foi o Clipost, confecionado no Atelier de 

Pintura do Serviço de Terapia Ocupacional da Casa de Saú-

de Rainha Santa Isabel, apresentado pelos Terapeutas 

Ocupacionais Emanuel Oliveira e Kátia Pereira. 

16, 17 e 18 de abril de 2015 
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Notícias  APTO 

5 
Patrocinadores do 8º Congresso Nacional de Terapia ocupacional 

O 8º Congresso Nacional de Terapeutas Ocupacionais teve 

o prazer de contar com a participação de vários patrocina-

dores, de áreas distintas. Com um total de 250 mt2 de 

exposição, contamos com stands de produtos de apoio, 

livros científicos, fardamento profissional, material de inter-

venção terapêutica, parceiros da APTO, entre outros. Na 

área dos produtos de apoio, foi possível contar com a pre-

sença de empresas como a Mobilitec, a Rehapoint, a Ergo-

métrica, a Medical Plus, a Multiorthos, a JMV, a Lismédica, 

Interorto e a Ortopedia Passo Real, que em muito engran-

deceram este evento. Tivemos também a participação das 

empresas como a Lusodidacta e Saúdiforma, com livros 

científicos, e da Proft com fardamento profissional. Salien-

tamos que a empresa Mobilitec, como único patrocinador 

Platina, teve a oportunidade de nos brindar com diversos 

Workshops sobre diferentes temáticas relacionadas com o 

posicionamento e a prevenção de ulceras de pressão. 

De referir ainda que empresas como a Bwizer e a Imagina 

participaram como patrocinadores “Prémio”, cedendo vou-

chers de formação e softwares didáticos, respetivamente, 

para serem atribuídos no Congresso. A Humanamente, 

empresa de uma terapeuta ocupacional, esteve também 

representada, com um stand e divulgação do trabalho que 

tem vindo a realizar. Foram ainda contadas participações 

de outras empresas como a Sem Barreiras, a CEO, a Andi-

tec, a Medi Bayreuth, a Sumol Compal e a Delta cafés, que 

com os seus produtos ou materiais promocionais, apoiaram 

e permitiram a realização deste evento. Contamos também 

com a participação do Banco Santander Totta, entidade 

com a qual a APTO estabeleceu uma parceria para que os 

nossos associados possam beneficiar de algumas vanta-

gens junto desta instituição bancária. O Santander Totta 

8º congresso nacional de terapia ocupacional 
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A F5 é o primeiro modelo da nova geração de cadeiras de rodas        

elétricas da Permobil. 

 

Não há realmente nenhuma característica única que defina a F5,       

porque o seu desenvolvimento resultou de uma série de pequenas e  

inteligentes melhorias que se consubstanciaram no modelo mais      

avançado de sempre da Permobil. Juntas estas melhorias deram ori-

gem a uma cadeira de rodas elétrica que permite aos utilizadores che-

gar um pouco mais longe, verticalizar durante mais tempo e aproveitar 

mais o seu dia-a-dia. 

O sistema de assento Corpus 

Completamente customizável para ir de encontro às necessidades do  

utilizador, o assento Corpus acompanha os contornos do seu corpo e  

permite movimento. 

Principais características 

 Maior estabilidade, liberdade e conforto; 

 Melhor alívio da pressão; 

 Maior facilidade em executar um maior n.º de atividades diárias. 

 

O chassis Comfort Ride TM 

Mais compacto, mais discreto e mais estável, este chassis oferece uma  

ampla gama de opções de condução. Ideal tanto para o interior como  

para o exterior, este chassis leva-a onde quiser. 

Principais características 

 Grande estabilidade e conforto de condução; 

 Mais silencioso; 

 Fácil de manobrar; 

 Rápido e ágil; 

 Resistente e testado em termos de segurança. 

 

 

 
Clique aqui para assistir ao vídeo da 

Nova F5 Corpus 

https://www.youtube.com/watch?v=fq7dLqwTXRU
https://www.youtube.com/watch?v=fq7dLqwTXRU
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Notícias  APTO 

ofereceu um equipamento de GPS que foi sorteado entre 

os elementos que visitaram o seu stand durante a sexta-

feira dia 17.  

A recetividade dos participantes do 8º Congresso Nacional 

de Terapia Ocupacional aos expositores presentes e à con-

sulta dos materiais de encarte distribuídos por estas 

empresas foi bastante positiva e enriquecedora ao nível 

técnico e prático. Por parte das empresas também foi 

grande a disponibilidade em deixarem que os participantes 

pudessem experimentar os seus materiais, testando-os e 

usando-os ficando desta forma a conhecê-los melhor. 

A todos aqueles que nos contactaram e aos quais, com 

pena nossa, tivemos de recusar o apoio por falta de espa-

ço, agrademos e fazemos votos que, de futuro nos contac-

tem mais atempadamente para que possamos dar respos-

tas às suas expectativas. 

O sucesso deste Congresso só foi possível, também graças 

a estes patrocinadores, pelo que a APTO agradece uma vez 

mais a sua participação e colaboração, esperando poder 

contar com os mesmos em futuros eventos. 

8º congresso nacional de terapia ocupacional 8º congresso nacional de terapia ocupacional 
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Benefícis  Clínicos da Verticalização 
 
 

Benefícios  Clínicos da Verticalização 

A LSCT é a mais recente novidade da Lifestand, a sua primeira cadeira de rodas elétrica de verticalização com báscula.  

Inclui de série báscula elétrica, patins elétricos, kit de luzes. Possibilita a retroverticalização (os patins recuam na  posição de 

verticalizada). Excelente relação qualidade/preço.  

 

Posição de relaxamento (encosto e patins). Sistema de compensação dos patins (de 7,5cm a 

19,5cm). Novo sistema de suspensão. Novas  possibilidades de ajustes.       

Características: 

Báscula elétrica de 45°. Altura de Assento de 45cm. Função facilitadora de transferência (o assento pode 

ser colocado 4 cm para a frente). Encosto com 150° de reclinação. Patins elétricos com 170° de ângulo.  
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Tudo começou quando individualmente recebemos o convi-

te para fazer parte da Comissão Cientifica (CC) do 8º Con-

gresso Nacional de Terapeutas Ocupacionais…. Individual-

mente sentimo-nos lisonjeados e rapidamente formámos 

uma identidade enquanto grupo que sentiu a responsabili-

dade de, juntos, elaborar o Programa Científico do evento 

nacional que de dois em dois anos, congrega os terapeutas 

ocupacionais e do qual se espera, sempre, um momento 

de partilha e reflexão. A par desta tarefa, outra igualmente 

importante… a da elaboração das normas regulamentares 

para submissão de trabalhos, uma vez que seriam estas 

que em boa parte iriam definir a qualidade dos trabalhos 

sujeitos à avaliação da CC. 

O tema global do Congresso estava escolhido e foi-nos 

apresentado: “Pensar a Prática, Olhar o Futuro…” – tema 

suficientemente abrangente e desafiante! 

Começaram as reuniões e as primeiras foram puros 

momentos de brainstorming de temáticas que julgámos 

relevantes num mundo em mudança,… que necessaria-

mente faz emergir clientes e/ou potenciais clientes da 

Terapia Ocupacional com características particulares e con-

vida a contextos de prática que extrapolam os mais tradi-

cionais. 

A responsabilidade de criar um programa que sustentasse 

o que a comunidade de terapeutas ocupacionais procura, o 

desafio que se nos colocava pelo facto de constituirmos 

uma das profissões mais promissoras e de futuro, mas 

também a oportunidade de refletirmos sobre as nossas 

origens e o caminho que 

temos percorrido, era por 

demais exigente. 

De imediato identificámos, sustentados pelos dados de 

evolução sociodemográfica, a realidade do aumento de 

nascimentos prematuros, o aumento da esperança de vida 

e o também aumento das designadas doenças crónicas. 

Esta conjetura, que nos deu o mote para começarmos a 

esboçar o programa, foi escolhida por nós para ser alvo de 

reflexão no primeiro dia de Congresso – Mesa sobre demo-

grafia, e mesa sobre respostas e recursos globais, que per-

mitiriam enquadrar a abordagem específica dos terapeutas 

ocupacionais com pessoas em determinadas condições e 

terapeutas ocupacionais inseridos em equipas e progra-

mas. 

O fato de nos depararmos, na atualidade, com respostas e 

recursos que permitem ao ser humano “viver mais anos”, 

levou-nos de imediato a pensar no terapeuta ocupacional 

como um profissional que ajuda o ser humano a “dar vida 

aos anos”. 

Assim surgiram as mesas do pré-termo, dos cuidados 

paliativos e do envelhecimento ativo. 

A evolução das neurociências, que muito tem contribuído 

para o conhecimento aprofundado e explicativo do ser 

humano, foi por nós identificada como uma área merece-

dora de destaque. 

As orientações políticas que conferem as linhas orientado-

8º congresso nacional de terapia ocupacional 
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ras para os programas emergentes levaram-nos de imedia-

to a pensar na mesa da intervenção na comunidade em 

geral e no contexto educativo em particular. 

A evolução da profissão, que, outrora associada à arte de 

usar a ocupação, encontra agora a ciência que explica a 

relação entre ocupação, saúde e bem-estar, levou-nos a 

considerar de capital importância encerrar o Congresso 

com uma conferência sobre Ciência Ocupacional – uma 

forma privilegiada de nos despedirmos do Congresso a 

“olhar o futuro…”, deixando o convite para uma prática 

cada vez mais centrada na pessoa, na ocupação e suporta-

da pela evidência. 

As grandes temáticas estavam selecionadas… o formato 

esboçado…. Mesas, workshops, conferência. 

Também era claro para nós que deveríamos privilegiar 

como oradores os terapeutas ocupacionais, para que o eco 

ao pensar a prática fosse sentido por todos os que estives-

sem presentes no Congresso. Não obstante, obviamente, 

de termos connosco outros profissionais, experts nas dife-

rentes áreas globais das mesas que enriqueceriam os con-

teúdos, uma vez que a multidisciplinaridade, sem dúvida, a 

forma mais enriquecedora de refletir e intervir. 

Avançamos para o convite aos oradores nacionais e inter-

nacionais, terapeutas ocupacionais e outros profissionais, e 

com muito agrado fomos recebendo respostas positivas. 

Assim ficámos com o programa provisório em condições de 

ser divulgado e a possibilidade de ser aberto o período 

para submissão de comunicações, posters e simpósios…. 

Nesta fase deparámo-nos com uma realidade que nos 

mereceu reflexão: 

O Número elevado de submissões de trabalhos. A título 

informativo deixamos aqui a nota de que recebemos 26 

comunicações livres - 2 foram recusadas após apreciação 

do resumo, os autores de 2 desistiram de participar no 

Congresso, 4 converteram-se em simpósio e uma em 

Workshop; foram submetidos 29 Posters - 5 recusados 

após apreciação do resumo, 3 desistiram de vir do Brasil. 

Realçamos que estes números estão acima do número que 

tem sido recebido em edições anteriores do Congresso de 

Terapeutas Ocupacionais. Este fato deixou-nos particular-

mente satisfeitos pela adesão e motivação crescentes dos 

terapeutas ocupacionais para participarem ativamente em 

eventos científicos. 

Alguns comentários que nos chegaram fazendo referência 

à lacuna que parecia existir, no Programa, da intervenção 

específica da Terapia Ocupacional em algumas situações 

clínicas, como por exemplo com pessoas com doença men-

tal. 

E porque não fomos alheios à reflexão sobre a “nossa prá-

tica enquanto Comissão Científica” este ponto foi tema de 

reflexão em alguns dos nossos momentos de trabalho. 

Tinha sido uma opção, pensada, não focar a temática das 

mesas na abordagem da terapia ocupacional em condições 

clínicas mas sim em pessoas, na vida ocupacional das pes-

soas e das pessoas em contextos da sua participação. Este 

olhar deixava-nos espaço para que em cada uma das 

mesas fossem abordadas práticas com pessoas que pelas 

mais variadas razões e diferentes condições beneficiavam 

dos serviços dos terapeutas ocupacionais. 

Não podemos terminar sem realçar que a presidente da 

APTO e simultaneamente Presidente do Congresso, bem 

como a Comissão Organizadora, foram parceiros incansá-

veis quer no suporte, quer na defesa, apoio e divulgação 

da nossa proposta. 

Os oradores e participantes no Congresso tornaram possí-

vel que o nosso “desenho de programa” passasse do papel 

ao palco, tivesse voz, provocasse emoções, lançasse deixas 

para reflexão, alimentasse debates, fizesse emergir curiosi-

dades… enfim… permitiram “pensar a prática e olhar o 

futuro…” …O nosso futuro enquanto profissionais indivi-

duais e enquanto grupo profissional. Um MUITO OBRIGA-

DO a todos os que participaram neste 8º CNTO. 
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Helena Reis  

Terapeuta Ocupa-

cional  

Doutorada em 

Estudos da Criança 

pela Universidade 

do Minho 

 

 

 

Magazine APTO - 

Qual a sensação de 

saber que a sua 

apresentação da 

Comunicação Livre com o título “Colaboração entre 

pais e Profissionais na avaliação de crianças portu-

guesas com Perturbações do Espectro do Autismo 

na faixa etária 3-6 anos: Que evidências?”, foi a que 

mais agradou aos participantes no 8º Congresso 

Nacional de Terapia Ocupacional? 

Em primeiro lugar foi surpreendente, inesperado...Não con-

tava, de todo! De tal forma que não estava presente na 

entrega do prémio...Mas é recompensador! Foi um percur-

so "trabalhoso", demorado, mas construído com muito 

investimento pessoal e com autenticidade! Acho que a cha-

ve para este "reconhecimento" foi esta: investimento e 

autenticidade no trabalho desenvolvido. 

Magazine APTO - Que tema desenvolveu na sua 

investigação? 

O tema está centrado na construção e validação de um 

instrumento que avalie a criança com Perturbação do 

Espectro do Autismo (PEA) dos 3 aos 6 anos de idade, em 

três áreas distintas: Interação Social, Comportamento 

Repetitivo e Interesses Reduzidos e Processamento Senso-

rial. 

A ideia era construir um instrumento que em primeiro lugar 

pudesse contemplar a participação dos pais juntamente 

com a equipa mas essencialmente que tornasse a 

“modulação sensorial” um domínio tão relevante quanto os 

demais (interação social e comportamento) no momento 

inicial da avaliação. 

Magazine APTO - Decidiu construir um instrumento 

de raiz. Porquê? 

Desde a década de 80, alguns questionários, escalas e cri-

térios, têm sido criados para tentar uniformizar o diagnósti-

co e avaliação de crianças com PEA. Entre a escolha de um 

Helena Reis, vencedora do prémio Melhor Comunicação Livre 
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instrumento estrangeiro, a traduzir e a adaptar, e a cons-

trução de um instrumento próprio, a minha opção foi por 

esta segunda alternativa. O volume de trabalho e os 

encargos inerentes não seriam discrepantes, havendo a 

vantagem de se conseguir um instrumento mais de acor-

do com a monitorização da intervenção junto das crianças 

com autismo na intervenção precoce em Portugal. 

 Magazine APTO - Porquê a escolha de um estudo 

centrado na avaliação? 

As crianças com PEA são sujeitas, desde muito cedo, a 

avaliações sistemáticas. As boas práticas da intervenção 

precoce referem assim a necessidade de aprofundar for-

mas e instrumento de avaliação ajustados à diversidade 

das famílias de crianças com PEA apoiadas pelos serviços, 

instrumentos estes, que deverão contemplar a participa-

ção ativa e interativa das famílias de forma a tornar possí-

vel o desenvolvimento de uma visão partilhada e holística 

sobre a criança. 

Magazine APTO - Existia efetivamente a necessida-

de de um novo instrumento? 

A minha maior ambição, foi construir um instrumento que 

tornasse o domínio do “Processamento Sensorial” tão 

relevante no momento da avaliação, quanto aos demais 

domínios que caracterizam as PEA (Interação Social, 

Comportamento Repetitivo e Interesses Reduzidos). A 

literatura tem descrito as disfunções do Processamento 

Sensorial como uma dificuldade bem evidente nas PEA 

mas de facto nós ainda não tínhamos nenhum instrumen-

to que congregasse a tríade de incapacidades das PEA e 

as disfunções do processamento sensorial equitativamen-

te. 

Como trabalho numa equipa interdisciplinar de Interven-

ção Precoce composta por várias áreas (Terapia da Fala e 

Psicologia) quis construir um instrumento que pudesse 

ser preenchido por todos, em conjunto com a família. 

Todos ao mesmo nível! 

Devo dizer que este instrumento não invalida, de maneira 

nenhuma, a avaliação específica e individual de cada uma 

das áreas. Aliás, a avaliação não se deve esgotar num só 

instrumento! 

Magazine APTO - Que tipo de estudo teve de fazer 

e com que cuidados metodológicos? 

O primeiro cuidado metodológico foi o rigor no cumpri-

mento de cada um dos passos. Primeiro foi feita a cons-

trução dos itens. Tive de fazer uma ampla revisão biblio-

gráfica para a recolha dos itens cuidadosamente escolhi-

dos entre diversos instrumentos. Nesta fase, fomos dando 

“corpo” a um “esqueleto” que tínhamos em mente, com-

posto inicialmente por 4 domínios (Interação; Comunica-

ção; Comportamento e Processamento Sensorial). Nesta 

fase discutiu-se o formato dos itens, o tipo de escala, 

etc… O segundo passo foi a validade de conteúdo. Recor-

remos a especialistas na área para apreciarem o conteúdo 

dos itens, nomeadamente a sua clareza, compreensibili-

dade e relevância. A linguagem foi adaptada, alguns itens 

foram substituídos por outros com maior validade empíri-

ca e forma feitas sugestões à adição de itens pertinentes. 

Avançamos depois para a validade clínica. Convidamos 

profissionais que atuassem como juízes da área que cor-

respondesses aos seguintes critérios: 

ter experiencia profissional de, pelo menos, 5 anos 

em PEA;  

ser profissional de Intervenção Precoce há, pelos 

menos, 5 anos. 

Misturamos todos os itens aleatoriamente e pedimos que 

os juízes os redistribuíssem pelos respetivos domínios da 

escala. Foram notórias algumas dificuldades na corres-

pondência de determinados itens com o respetivo domí-

nio original e forma apenas considerados validados os 

itens que tinham, pelo menos, 75% de concordância por 

parte de todos os profissionais/juízes. 

A reflexão falada foi o passo seguinte. Pedimos a colabo-

ração de 3 famílias da APPDA-Norte (o meu local de tra-

balho) no sentido de analisar qualitativamente os itens e 

identificar ambiguidades na redação e no conteúdo dos 

itens; ambiguidades no formato dos itens; verificar a efi-

cácia das várias opções de resposta; avaliar a suficiência 

das instruções dadas no início do instrumento… 

Com esta análise pretendeu-se tornar o instrumento de 

fácil interpretação por parte de quem o preenche 

(também famílias). 

Finalmente chegámos à opinião dos peritos. Este foi o 

último passo, mas para mim o mais importante de todos. 

Reuni particularmente com uma pedopsiquiatra da zona 

Norte, uma pediatra de desenvolvimento da zona centro e 

um pedopsiquiatra da zona sul. Quis, em primeiro lugar, 

perceber a reação de cada um deles a esta “ideia”. Era 

pertinente? Não era? Depois do feedback positivo de cada 
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um, pretendi que estes médicos analisassem:  

a) a relevância dos 4 domínios na escala;  

b) a organização dos itens e sua identidade em cada 

dimensão; 

c) apreciassem se estes seriam os melhores itens e se não 

existiam lacunas possíveis de suprir com a inclusão de 

novos itens. 

Depois de tudo isto, estou perante um instrumento de ava-

liação, composto por 4 domínios, 85 itens; uma escala de 

likert de 4 opções de resposta permitindo-nos assim avan-

çar para um pré teste. Devo dizer que este processo meto-

dológico de construção da escala foi muito demorado, tra-

balhoso mas também muito recompensador. Não posso 

deixar de dizer que isto só foi possível porque tive as pes-

soas certas a orientarem-me. Só decidi entrar numa 

“loucura” destas porque tinha a “bordo” o Professor Lean-

dro de Almeida e a Professora Ana Paula Pereira da Univer-

sidade do Minho, pilares essenciais neste processo. 

Magazine APTO - Quais as principais dificuldades 

sentidas? 

Pois, essas foram muitas… As principais estão centradas na 

recolha da amostra e no acesso ao número de crianças 

com PEA. 

Na recolha da amostra senti dificuldades logísticas, essen-

cialmente. Pedidos e espera de autorizações formais dos 

responsáveis pelas instituições das áreas da educação e da 

saúde. No acesso ao número de crianças com PEA na faixa 

etária pretendida, distribuída pelas 5 zonas geográficas de 

Portugal Continental, apesar das dificuldades, também não 

posso deixar de enumerar a disponibilidade e boa-vontade 

de tantos profissionais, pois só através destes é que me foi 

possível concretizar esta investigação. 

Aproveitando esta entrevista, quero manifestar o meu pro-

fundo agradecimento a tantos colegas terapeutas ocupa-

cionais e não só (terapeutas da fala, psicólogos, educado-

res e educadores de educação especial) que mesmo não 

me conhecendo pessoalmente, responderam prontamente 

“SIM” ao meu pedido de ajuda/colaboração. Foi, sem dúvi-

da, um grande trabalho de equipa. E é através do trabalho 

de equipa que se vão juntando peças rumo a um objetivo 

comum, neste caso, à produção de “ciência”! 
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Licenciado em Terapia Ocupacional (ESSA) 

Mestre em Integração Sensorial (ESSA) 

 

Magazine APTO - Qual a sensação de saber que o 

seu poster com o tema “Processamento sensorial e 

funcionalidade de crianças com Trissomia 21” foi o 

que mais agradou aos participantes no 8º Congres-

so Nacional de Terapia Ocupacional? 

- Considerando todo o tempo investido na investigação e 

na preparação do poster, encarei com surpresa mas mui-

to agrado que este tinha sido o que mais agradou aos 

participantes do 8º Congresso Nacional de Terapia Ocu-

pacional. 

Magazine APTO - Que tema desenvolveu na sua 

investigação? 

- O tema da minha investigação foi “Processamento sen-

sorial e funcionalidade de crianças com Trissomia 21”, 

tendo sido centrada em dois grandes momentos: primeiro 

a comparação do processamento sensorial e dos níveis de 

funcionalidade de crianças sem qualquer diagnóstico e de 

crianças com diagnóstico de trissomia 21, na mesma faixa 

etária; segundo, na correlação dos valores obtidos em 

termos de funcionalidade e de processamento sensorial 

de crianças com diagnóstico de trissomia 21, levantando 

a hipótese dos seus níveis de processamento sensorial 

estarem a influenciar a sua funcionalidade. 

 Magazine APTO - Porquê a escolha deste estudo/

tema? 

- Tendo em conta que o processamento sensorial é, sem 

dúvida, uma das áreas a considerar na abordagem do 

terapeuta ocupacional, e tendo em conta que as desor-

dens de processamento da informação sensorial podem 

ter vários impactos no desempenho humano, considerou-

Marco Rodrigues vencedor do prémio Melhor Poster Científico 
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se importante verificar de que forma as disfunções de pro-

cessamento sensorial em crianças com trissomia 21 

influenciam o seu desempenho ocupacional em diversos 

contextos, para que estas sejam consideradas na aborda-

gem realizada com esta população. 

Magazine APTO - Que tipo de estudo teve de fazer e 

com que cuidados metodológicos? 

- Para a realização deste estudo utilizou-se uma metodolo-

gia descritiva e comparativa numa amostra de conveniên-

cia com 60 crianças entre os 6 e os 11 anos, divididas em 

2 grupos (30 crianças diagnosticadas com trissomia 21 e 

um grupo de 30 crianças sem diagnóstico). As crianças, de 

ambos os grupos, deveriam estar integradas no 1º ciclo de 

escolaridade, devendo as crianças com trissomia 21 ter 

acompanhamento de Terapia Ocupacional e não terem 

diagnóstico de qualquer outra patologia. Através dos resul-

tados dos instrumentos “Perfil Sensorial” (PS) e “Inventário 

Pediátrico de Avaliação das Incapacidades” (IPAI), preen-

chidos por pais/cuidadores das crianças, compararam-se os 

grupos em termos de processamento sensorial e funcionali-

dade com o teste paramétrico MANOVA two-way, verifican-

do-se igualmente se existe uma relação entre estas dimen-

sões nas crianças com T21 através do coeficiente de corre-

lação amostral de Pearson.  

Magazine APTO - Quais as principais dificuldades 

sentidas? 

 - A principal dificuldade sentida relacionou-se com a limi-

tada bibliografia relacionada com esta temática, especifica-

mente com crianças com trissomia 21, bem como com o 

reduzido número de estudos relacionados com esta popu-

lação. A pouca adesão ao estudo por parte dos profissio-

nais para uma parceria no processo de recolha de dados e 

a reduzida amostra obtida (30 crianças com diagnóstico de 

trissomia 21 e 30 crianças sem diagnóstico), possibilitou 

apenas que as conclusões deste trabalho se apliquem ape-

nas a essa mesma população, apesar de abrirem perspecti-

vas que devem ser consideradas clinicamente quando se 

considerarem problemas de processamento sensorial rela-

tados pelos pais e a sua relação com dificuldades funcio-

nais na abordagem com esta população. 

Magazine APTO - O que sugere para a continuidade 

deste estudo? 

- Sugeria que, em estudos futuros, fosse aprofundado este 

impacto das disfunções sensoriais identificadas em crianças 

com trissomia 21 e a sua influência concreta em atividades 

que sejam mais específicas do que as referidas nos subgru-

pos do IPAI. Outros estudos, mais ambiciosos, poderão 

igualmente verificar quais as desordens neurológicas iden-

tificadas nas crianças com trissomia 21 que se devem real-

mente a problemas de processamento sensorial dos estí-

mulos a nível do sistema nervoso central, não se relacio-

nando simplesmente com problemas de condução nervosa 

dos imputes neurológicos. 

16, 17 e 18 de abril de 2015 
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Ana Rita Sousa, Catarina Ferreira Ramalho, Maria Leonor 

Cruz Garcia, Marisa Antão Miguel, finalistas do 4ano de 

terapia ocupacional da Escola de Superior de Saúde do 

Alcoitão. 

Trabalho desenvolvido no âmbito da Unidade curricular de 

TATOI, do 3º ano, cuja responsável é a Doutora Élia Silva 

Pinto e o docente colaborador é o Especialista Nuno 

Moreira. 

A Doutora Élia Silva Pinto, que é doutora em psicologia 

social na área de promoção da saúde. 

Magazine APTO – Ao saberem do concurso de Pro-

jetos Inovadores da APTO, realizado no âmbito do 

8º Congresso Nacional, o que vos levou a se candi-

datarem?  

No momento em que conhecemos o concurso de Projetos 

Inovadores pensamos que o nosso projeto poderia ser um 

bom candidato. Para além disso a professora Élia Pinto, 

as restantes docentes de Terapia Ocupacional e a Escola 

Superior de Saúde do Alcoitão suportaram e impulsiona-

ram a nossa participação. Desta forma, juntámos a moti-

vação intrínseca para participar naquele que seria o nosso 

primeiro concurso de projetos, à vontade de o fazer che-

gar a mais pessoas! Para que nossa ideia se espalhe de 

forma mais ampla, principalmente pela comunidade de 

terapia ocupacional, incentivando também, os outros 

estudantes e profissionais de saúde à criação de projetos. 

Magazine APTO – A ideia deste projeto já existia, 

existia noutros moldes, ou surgiu na altura de se 

candidatarem?  

A ideia deste projeto, tal como foi dito, começou numa 

unidade curricular no ano letivo de 2013/2014. Em Junho 

de 2014 o facebook “Não sou indiferente” foi tornado 

publico.  

Magazine APTO – Podem descrever-nos um pouco 

do processo de execução do projeto “Eu não sou in

(diferente) e tu?”  

O projeto Não sou (in)diferente foi desenvolvido no con-

texto da unidade curricular de Temas Aprofundados em 

Terapia Ocupacional I, integrada na licenciatura em Tera-

pia Ocupacional da Escola Superior de Saúde do Alcoitão 

(ano letivo 2013/2014) e lecionada pelos docentes Élia 

Silva Pinto e Nuno Moreira. 

Foi proposto na UC que os alunos analisassem e selecio-

nassem um dos cinco eixos que constituíam o Plano 

Nacional para a Deficiência (2011-2013), presente no Diá-

rio da República, 1ª serie – nº 240 – 14 de Dezembro de 

2010 e dentro dos eixos se focassem numa medida. 

Teriam que arranjar forma de validar se estava imple-

mentada e /ou ajudar a divulgar essa medida. 

O projeto foi desenvolvido em grupo, o qual selecionou o 

eixo Nº2, que tem como tema «Justiça e exercício de 

direitos», e mais especificamente a medida nº 40, que se 

foca na promoção de ações de divulgação dos direitos, da 

dignidade e de melhores níveis de saúde para as pessoas 

com deficiência na observância do consignado na Conven-

ção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Conscientes do impacto que esta temática deve ter na 

sociedade, o grupo debateu-se acerca da metodologia 

mais adequada para a divulgação dos direitos, tendo che-

gado à conclusão que a criação da página do Facebook 

Vencedoras do Concurso “Projetos Inovadores” com o projeto  

“Eu não sou in(diferente) e tu?” 
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seria o veículo com maior abrangência de população. Isto 

porque esta é das redes sociais com mais adesão, não só 

em Portugal, como em todo o Mundo, e porque permite 

que qualquer tipo de pessoa (independentemente de ter 

uma deficiência ou não, salvo exceções peculiares) tenha o 

acesso à mesma. Ficou então assente esta ideia como pro-

jeto final.  

O Facebook era, para o grupo, a melhor forma de divulga-

ção e promoção dos direitos da pessoa com deficiência, 

onde a população alvo, e a faixa etária da mesma, acaba 

por não ser restrita e existia ainda a possibilidade de con-

tactá-la de forma mais direta. 

Magazine APTO – Estavam presentes na Cerimonia 

de Encerramento do congresso. Qual a sensação de 

saberem que ganharam e subir ao palco para rece-

ber o vosso prémio? O grupo ficou genuinamente sur-

preendido pois durante o congresso teve oportunidade de 

conhecer os restantes projetos candidatos através dos pos-

ters afixados e todas consideramos que cada um deles 

contribuía para a terapia ocupacional de uma forma dife-

rente e verdadeiramente importante. Ao ouvirmos o nome 

do projeto ficamos bastante contentes e principalmente 

agradecidas por, no nosso primeiro concurso, terem acredi-

tado tanto quanto nós que afinal é possível mudar o Mun-

do, porque por mais idílico que pareça, é possível. E claro, 

sentimos reconhecimento, porque afinal as mais pequenas 

ações, tornam-se grandes, basta vê-las na perspetiva cer-

ta! Para além disso ficamos gratas pelo suporte que senti-

mos por parte da Escola Superior de Saúde do Alcoitão e 

essencialmente por parte dos docentes de Terapia Ocupa-

cional, evidenciando a professora Élia Silva Pinto que nos 

acompanha sempre em todas as aventuras. 

Magazine APTO – Tendo em conta que venceram 

este concurso, de que forma isto pode influenciar o 

vosso projeto?  

O nosso objetivo é conseguir chegar ao maior número pos-

sível de pessoas. Sentimos uma necessidade urgente de 

acordar a sociedade para o problema da inclusão da pes-

soa com deficiência. As pessoas vivem fechadas no confor-

to do que é habitual e esquecem-se que somos nós os 

agentes de mudança, para que este conforto não seja nos-

so ou vosso, mas sim de todos. Esperamos que o sucesso 

neste concurso permita a todos os Terapeutas Ocupacio-

nais não só conhecer o “Não sou (in)diferente”, como tam-

bém ajudar-nos nesta árdua, mas simples tarefa que é 

mostrar ao mundo que a indiferença, essa sim é a grande 

deficiência. 

Magazine APTO – Quais as expetativas futuras para 

este projeto?  

O caminho é um pouco incerto no que toca a dar certezas 

de perspetivas a longo prazo. É certo que o projeto irá 

continuar, tendo o registo habitual de crónicas no face-

book, assim como a realização de algumas ações de rua 

que estão ser planeadas. Se existir a oportunidade, claro 

que gostaríamos de levar o projeto mais além, abrindo 

fronteiras e desflorando caminhos! 

Magazine APTO – Como participantes no congresso 

qual a vossa opinião geral sobre este?  

O congresso em sim, contou com uma excelente organiza-

ção, quer nas conferências, quer nos momentos de pausa. 

Tanto a associação como o incansável e simpático grupo 

de estudantes de Leiria fizeram um trabalho que deve ser 

reconhecido e valorizado pelo seu sucesso. Parabéns e 

esperemos que existam mais oportunidades para nos reu-

nirmos e falarmos sobre o que mais gostamos de fazer e 

fazer bem, a Terapia Ocupacional.  

Eu não sou (in)diferente, e tu? 
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  Os voluntários contam como foi... 

10 
A APTO como vem sendo hábito nos congressos anteriores, 

lançou o desafio aos alunos do Instituto Politécnico de Lei-

ria, para colaborarem no 8º Congresso Nacional de Terapia 

Ocupacional, este desafio resulta de uma mais valia para 

todos, para a APTO mais pessoas a colaborar no Congres-

so, bem como, aproximar desde cedo os alunos à Associa-

ção, para os alunos, para além de assistirem ao Congresso, 

permite-lhe interagir com os palestrantes, comissão cientifi-

ca, comissão organizadora etc e ficarem com uma noção 

de como se organiza um Congresso. 

Vejamos como eles e elas viram o 8º Congresso Nacional 

de Terapia Ocupacional. 

 

Participar como voluntária no 8º Congresso Nacional de 

Terapia Ocupacional foi uma experiência que superou, sem 

dúvida, as minhas expetativas.  

Possibilitou-me o contacto com Terapeutas Ocupacionais 

das mais diversas áreas e contextos de intervenção; Deu-

me a oportunidade de conhecer melhor outros estudantes 

e profissionais de Terapia Ocupacional; Abriu-me os hori-

zontes relativamente aos vários tipos de trabalho que um 

Terapeuta Ocupacional pode vir a desenvolver; Bem como 

me atualizou para questões e temáticas do interesse de 

todos e inerentes à nossa profissão. Em suma, pensei a 

prática e olhei para o futuro da Terapia Ocupacional. 

No Congresso, em conjunto com a minha colega Marisa 

Ventura, o Terapeuta Ocupacional e Vice-Presidente da 

APTO Gonçalo Carreteiro e a Terapeuta Ocupacional Rita 

Carraca, fiquei responsável pela comissão do coffee break. 

Apesar de algum trabalho, foi bastante reconfortante sentir 

que dei o meu melhor e pude contribuir de alguma forma 

para a melhor realização possível deste evento. 

Finalmente, um enorme bem-haja à APTO pelo voto de 

confiança que me permitiu viver momentos inesquecíveis, 
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marcados pela bondade, empenho, criatividade e genero-

sidade caraterísticas aos Terapeutas Ocupacionais! Obri-

gada por me recordarem a minha paixão – a Terapia Ocu-

pacional!  

Inês Duarte Pereira 

 

Olá! Enquanto estudante de Terapia Ocupacional (T.O) e 

futura terapeuta ocupacional considero que a minha 

experiência enquanto colaboradora da comissão organiza-

dora do 8º Congresso Nacional de Terapia Ocupacional foi 

muito enriquecedora, visto que pude tomar um maior 

contacto com a realidade da prática profissional da T.O, 

bem como com toda a organização de um grande evento 

e do que tudo acarreta para que o mesmo funcione da 

melhor forma. Durante os quatro dias do congresso tive 

no posto da APTO com a terapeuta Joana Pinto, onde foi 

bastante gratificante poder observar todo o amor que os 

terapeutas nutrem pela T.O ao comprarem os diversos 

brindes alusivos à profissão. Mais que uma profissão, uma 

paixão!! 

Vanessa Figueira 

 

Eu sou a Marisa Ventura, estudante do 2º ano de Terapia 

Ocupacional da Escola Superior de Saúde de Leiria e foi 

com muita satisfação que me candidatei para fazer parte 

da organização do 8º Congresso Nacional de Terapia 

Ocupacional. A minha função neste grande evento era 

tratar dos coffee break, juntamente com a Inês Pereira, 

Gonçalo Carreteiro e Rita Santos. Estar a colaborar na 

organização permitiu-me aperceber da quantidade de 

trabalho que está por trás de um congresso, de conhecer 

novos terapeutas ocupacionais bem como aperceber-me 

da diversidade de áreas e abordagens que o terapeuta 

ocupacional tem, através da participação nas várias pales-

tras. Em suma, sinto-me lisonjeada por ter feito parte 

desta grande equipa, apesar do cansaço foi uma expe-

riência que nunca mais me vou esquecer. Obrigado por 

tornarem isto possível. 

Marisa Ventura 

 

A minha participação como colaboradora na organização 

do 8º Congresso Nacional de Terapia Ocupacional foi, na 

verdade, uma experiência inesquecível enquanto futura 

profissional da área. Contactei e trabalhei com pessoas 

extremamente responsáveis e que tudo fizeram para que 

não existisse qualquer falha. A minha função foi gerir as 

entradas e saídas do auditório principal, bem como, a 

parte final das apresentações destinadas à discussão e 

esclarecimento de dúvidas. Além disso, também geri a 

máquina de filmar, de modo a gravar apenas as partes 

centrais das várias comunicações. Foi possível colaborar 

na organização e ao mesmo tempo assistir aos trabalhos 

apresentados no auditório principal o que se reve-

lou realmente gratificante e recompensador tanto em ter-

mos pessoais como profissionais. 

Valentina Torres 

 

Nos passados dias 15, 16, 17 e 18 de abril, tive a oportu-

nidade de colaborar com a comissão organizadora do 8º 

Congresso Nacional de Terapia Ocupacional, realizado no 

Centro João Paulo II, em Fátima. A minha função foi cola-

borar na montagem de todo o congresso e organização 

das mesas temáticas, moderadas no Auditório Principal, 

durante o decorrer do mesmo.  



34 - Magazine APTO  nº 6 - Julho de 2015 

 

8º congresso nacional de terapia ocupacional 

  Aproveito para agradecer aos membros de todas as comis-

sões pelo apoio e disponibilidade demonstrada ao longo 

destes dias e em especial ao Terapeuta Marco Rodrigues, 

com quem trabalhei mais diretamente, pela confiança 

depositada.   

Destes dias levo vivências e aprendizagens diversificadas 

que contribuem para o meu amadurecimento profissional e 

pessoal, e deste modo, caraterizo esta experiência como 

inesquecível, gratificante e enriquecedora.  

Tânia Diogo 

 

Participar como voluntário é sempre uma experiência sur-

preendente. Mesmo que o objetivo principal seja fazer ou 

proporcionar algo a outrem, acabamos sempre por receber 

mais que aquilo que damos e aqui não poderia ser diferen-

te. Aquando da organização do 8º Congresso de Terapia 

Ocupacional foi-me proposto que registasse fotografica-

mente os diversos momentos do mesmo. Agora, fazendo 

um balanço de todo o evento, posso afirmar que registei 

momentos de extrema sabedoria e conhecimento científico 

– com os quais aprendi muito; registei imensos momentos 

de cumplicidade e de bom humor; alguns de cansaço, mas 

sobretudo três dias de pura partilha e companheirismo 

entre todos. Durante estes dias pôde-se sentir a vontade 

de todos em fazer mais pela Terapia Ocupacional. Tenho a 

certeza que ela cresceu em e com todos nós! Obrigado!  

Marco Mendonça 

 

Neste congresso eu tive o prazer de lidar todos os dias com 

a terapeuta ocupacional Tânia Santos, Rita Santos e Sónia 

Marques, no setor do secretariado. Desde o primeiro 

momento me acolheram e me explicaram como as coisas 

estavam organizadas e depois foi só pôr “as mãos na mas-

sa”! O proposto foi que eu colaborasse com as terapeutas 

para entregar as pastas aos participantes, orientar as pes-

soas sobre o local e a hora das palestras/workshops que 

queriam assistir, fazer as marcações das visitas ao Centro 

Bento XVI, tirar outras dúvidas que pudessem surgir e 

entregar os diplomas. Contudo, apesar de todas estas fun-

ções, ao longo do congresso as terapeutas também me 

deram várias oportunidades para assistir comunicações que 

me despertassem maior interesse, e assim, desfrutar des-

tes três dias que passaram tão rápido… como qualquer 

bom momento. Foi uma experiência muito cansativa, mas 

que já deixa saudades!  

Helena Murade 

 

Participar no 8º Congresso Nacional de Terapia Ocupacio-

nal, por si só, já seria uma experiência enriquecedora, mas 

poder colaborar com a organização do mesmo foi ainda 

mais gratificante.  

A minha função enquanto colaboradora da comissão orga-

nizadora passou por controlar uma das salas de conferên-

cias/palestras. Tal cargo apelou imenso ao meu sentido de 

responsabilidade e proatividade. Para além de tudo isto, 

tive a oportunidade de puder assistir a todas as palestras/

conferências, bem como conhecer e conversar com alguns 

Terapeutas Ocupacionais do nosso país e do estrangeiro. 

Trabalhar intensamente durante quatro dias só foi possível 

graças à excelente equipa que podemos integrar. Estou 

muito grata pela oportunidade dada.  

Filipa Prata 
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Grupo de Interesse em Cuidados Paliativos e Terapia Ocu-

pacional apresentado no Congresso 11 
Caros colegas, 

 Queremos apresentar-vos e convidar-vos a fazer parte do 

GICPTO -Grupo de Interesse em Cuidados Paliativos e 

Terapia Ocupacional da Associação Portuguesa de Tera-

peutas Ocupacionais,  cujos objetivos prendem-se por 

divulgar e fundamentar o papel da Terapia Ocupacional 

nos Cuidados Paliativos, em Portugal; reflexão e partilha de 

práticas; partilha de material da área on-line e organização 

de formações se for demonstrada essa necessidade pelos 

sócios. 

Foi apresentado ao público pela primeira vez, o GICPTO, 

no último Congresso Nacional de Terapeutas Ocupacionais, 

após um projeto de trabalho de cerca de 2 anos para a sua 

implementação, por Ana Costa e Thais Candido. 

GIETO, Grupo de Interesse em Envelhecimento e Terapia 

Ocupacional apresenta poster no Congresso 

Na sequência das acções que têm vindo a ser desenvolvi-

das pelo GIETO, o Grupo decidiu apresentar no 8º Con-

gresso Nacional de Terapia Ocupacional os resultados de 

um pequeno estudo que elaborou no sentido de recolher 

informação sobre os instrumentos de avaliação utilizados 

junto das pessoas idosas, pelos terapeutas ocupacionais 

em exercício e estudantes do curso. A amostra obtida foi 

maioritariamente feminina, constituída por 46 participan-

tes, distribuídos na sua maioria na faixa etária dos 20 aos 

30 anos, sendo que 80% eram profissionais. Foram referi-

dos instrumentos padronizados e não padronizados, sendo 

os mais frequentes aqueles que avaliam as actividades de 

vida diária, componentes cognitivos e o desempenho ocu-

pacional. Caso tenha interesse em saber mais pormenores 

e em colaborar conscoco entre no nosso site http://

gietoapto.wix.com/gieto ou  contacte-nos através do e-

mail gieto.apto@gmil.com. Esperamos por si! 

12 



36 - Magazine APTO  nº 6 - Julho de 2015 

 

8º congresso nacional de terapia ocupacional 

  

13 
Jantar do 8º Congresso Nacional de Terapia Ocupacional 

Na preparação de cada Congresso Nacional várias são as 

tarefas a organizar envoltas em muitos contactos e proce-

dimentos para que chegada a hora tudo corra sobre rodas. 

Uma dessas tarefas passa pela organização do jantar 

comemorativo, momento que consideramos de grande 

importância visto proporcionar não só descontração após 

dias intensos de partilha de conhecimento, bem como o 

convívio entre colegas que aproveitam este momento para 

minimizar as saudades e recordar outros tempos. 

Desde o início dos preparativos do 8º Congresso que foi 

bandeira da comissão organizadora proporcionar a todos 

os participantes algo diferente do habitual e nunca antes 

feito num dos congressos organizados pela APTO. Após 

muita pesquisa e alguns brainstormings surgiu a ideia de 

realizar o jantar nas grutas de Mira de Aire, classificadas 

umas das 7 maravilhas naturais de Portugal. Como jantar 

no restaurante do complexo das grutas seria algo comum 

optámos por realizar o evento no interior das grutas a cer-

ca de 71 metros de profundidade e após uma agradável 

visita surpresa pelas várias salas desta bonita gruta. 

Na última sala desta visita, ladeados por vários repuxos de 

água e luzes de diversas cores, os 102 congressistas depa-

raram-se com as mesas cuidadosamente decoradas em 

tons de verde e com belos castiçais que iluminavam a pre-

ceito o local. Para um belo convívio, num belo local, nada 

melhor que uma deliciosa refeição pautada por alguns 

momentos de espera inerentes à logística de um jantar 

para mais de 100 pessoas a 71 metros de profundidade. O 

repasto foi constituído por morcela assada com ananás, 

uma sopa de legumes, um lombo recheado ou bacalhau 
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espiritual e para adoçar a boca uma espetada de frutas 

com gelado. 

Como não poderia deixar de ser, este jantar teve também 

um momento de animação. Há semelhança do local da 

refeição, também aqui a comissão organizadora decidiu 

arriscar e de forma arrojada optou por proporcionar a 

todos 45 minutos de pura diversão num espetáculo de 

stand-up comedy cuidadosamente preparado pelo humoris-

ta Guilherme Fonseca, que deixou os presentes a rir com-

pulsivamente. O guião do espetáculo foi personalizado e 

fruto de reuniões e trocas de e-mails onde o humorista se 

inteirou de pormenores acerca da Terapia Ocupacional. 

Durante o espetáculo brincou, questionou, provocou, 

improvisou e chegou à curiosa conclusão de que “…ser 

Terapeuta Ocupacional é como ser um MacGyver da saú-

de!” pois com poucos recursos solucionamos grandes pro-

blemas. 

Em suma foi um jantar diferente, descontraído, num local 

pouco provável, com muito convívio,  boa disposição, mui-

tas gargalhadas e sobretudo muita cumplicidade entre 

colegas…sem dúvida uma aposta ganha e um momento 

para recordar! 

Não podemos deixar de referir e fazer um agradecimento 

especial a várias pessoas e entidades que tornaram tudo 

isto possível: 

- Ao representante das Grutas de Mira de Aire Sr. Carlos 

Alberto por pacientemente ter feito todos os esforços para 

colocar em prática as ideias que lhe transmitimos; 

- À Câmara Municipal de Ourém a cedência do autocarro 

para transporte dos participantes e ao Sr. António que nos 

conduziu com grande profissionalismo; 

- À Showbeez por nos ter guiado na produção do espectá-

culo de stand-up comedy, nomeadamente à Anabela Ven-

tura, à Soraia e ainda à nossa futura colega Marta Maga-

lhães que nos deu uma grande ajuda neste processo; 

- Ao grande Guilherme Fonseca pelo magnífico momento 

de comédia, por nos ter colocado todos a rir, pela exausti-

va pesquisa que fez sobre a Terapia Ocupacional, por nos 

ter lembrado da necessidade de investir num novo rol-up e 

sobretudo por ser um “gajo porreiro”; 

-À Quinta da Escola por ter patrocinado o som e ao Técni-

co de som Sérgio que fez um trabalho extraordinário; 

- Por último a todos que participaram e tornaram este 

momento verdadeiramente especial 

 

Até daqui a 2 anos! 

https://youtu.be/CfFKyCa50mA
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Avaliação global do 8º CNTO 

No decorrer do Congresso e após o mesmo, muitos foram 

os colegas que nos felicitaram e demonstraram a sua satis-

fação pela organização e dinamização do mesmo. O feed-

back foi muito positivo e isso pode comprovar-se nas res-

postas ao Questionário de Satisfação do Congresso.  

Através do Questionário de Satisfação online, cujo link foi 

enviado aos cerca de 200 participantes através de email, 

obtivemos 72 respostas.  

 

Em todas as questões apresentadas as respostas tiveram 

maior percentagem em Satisfeito e Muito Satisfeito.  

Selecionámos alguns itens do questionário, cujos gráficos 

apresentamos de seguida.  

Agradecemos aos colegas o seu contributo no preenchi-

mento do questionário. Conseguimos reunir sugestões e 

ideias para que no próximo congresso consigamos ainda 

fazer melhor. 
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A Direção da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais  
faz votos que o 8º Congresso Nacional de Terapia Ocupacional  

tenha sido do seu inteiro agrado. Até breve! 

Queremos fazer mais…. Mas precisamos de ti! 


