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Normas de Comunicação da  

Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais 

 

 

A comunicação com terceiros é fundamental para a Associação Portuguesa de Terapeutas 

Ocupacionais - APTO. Hoje em dia e, cada vez mais devido às novas tecnologias de comunicação, a 

APTO é contactada por diversas organizações, entidades, associações, empresas, utentes, 

cuidadores, profissionais e estudantes via e-mail ou carta. Os e-mails rececionados pela APTO são 

acedidos no endereço apto.portugal@gmail.com. A receção de e-mails é diária e com alguma 

intensidade facto pelo qual surge a necessidade de nos regermos por normas de comunicação. Estas 

normas pretendem estabelecer parâmetros quer para as comunicações internas quer para as 

externas por forma a estandardizar, facilitar, agilizar e otimizar a comunicação entre os diversos 

membros dos Corpos Sociais da APTO (comunicação interna) bem como com quem nos contacta 

(comunicação externa). Preferencialmente, e por questões económicas e logísticas, a APTO comunica 

via e-mail e pontualmente via correio postal. Excecionalmente, e em caso de documentação 

importante a ser enviada a entidades governamentais, recorremos ao correio registado. Desta forma 

estabelecemos este documento com os procedimentos de comunicação pelo qual a APTO se deve 

reger de ora em diante. 

 

 

Comunicação Externa 

 

A comunicação externa da APTO é efetuada ao nível internacional e nacional. Pode ser entre 

instituições, entidades, terapeutas ocupacionais, sócios, estudantes ou outros profissionais. 

Pontualmente pode ainda ser necessário responder a pedidos de informação por parte de 

cuidadores, familiares ou utentes.  
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Site da APTO 

 

No que diz respeito ao site da APTO, este é o maior veículo de comunicação externa da associação 

podendo chegar a toda a população. Desta forma, todos os conteúdos acessíveis ao público devem 

ter informação de carácter geral sobre a APTO, a Terapia Ocupacional, o Congresso Nacional e 

eventos internacionais. Na área de sócios devem existir conteúdos específicos para os sócios da 

APTO com as quotas em dia, nomeadamente documentação de carácter científico (livros, artigos e a 

Revista Cientifica da APTO), links de interesse, Regulamentos Internos da APTO, tomadas de posição 

da Direção e a resposta de entidades a estas. 

 

 

Comunicação Internacional 

 

A APTO estabelece comunicação ao nível internacional com as organizações representativas de 

terapeutas ocupacionais ou de Terapia Ocupacional em todo o mundo (World Federation of 

Occupational Therapists, Council of Occupational Therapists for European Countries ou associações 

profissionais) e outras instituições ou organismos governamentais que possam entrar em contacto 

pontual com a APTO. Desta forma a comunicação deve ser encaminhada: 

 

- Para o Delegado/subdelegado da WFOT quando se referir a este organismo; 

- Para o Delegado/subdelegado do COTEC quando se referir a este organismo; 

- Para a Direção da APTO quando for de outras associações profissionais; 

- Para o membro da direção da APTO responsável pelo site quando for referente a eventos, 

congressos, ou outro tipo de formação; 

- A língua oficial a utilizar nestes casos será o inglês; 

- Os e-mails de resposta devem ir assinados pelo respetivo recetor (Delegado do Cotec, da 

WFOT ou Direção APTO). 
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Comunicação Nacional 

 

- Comunicação Institucional 

 

A APTO estabelece comunicação ao nível institucional com entidades estatais, associações 

congéneres, associações de utentes ou de patologias, associações de estudantes, instituições 

prestadoras de serviços de Terapia Ocupacional, escolas, ou outras. Desta forma a comunicação deve 

ser: 

- De modo formal sendo dirigida aos responsáveis institucionais; 

- Assinada pela Direção da APTO ou pela Presidente da APTO se vier dirigida a esta ou tiver 

um caráter institucional relevante; 

- Decidida em Reunião de Direção, caso seja necessário; 

- Respondida por carta ou ofício registado caso tenha sido rececionada por este meio ou o 

assunto o justifique dada a sua importância. 

 

- Comunicação com os sócios da APTO 

 

A APTO estabelece comunicação com os seus associados, sejam eles sócios candidatos ou efetivos, 

divulgando informações gerais, informações sobre ações de formação, questionários, parcerias, 

propostas de emprego, de entre outras. Desta forma a comunicação deve ser: 

 

- Dirigida ao colega contendo, sempre que possível, o seu nome e número de sócio em caso 

de assuntos pessoais (quotização, fornecimento de dados, inscrições em formações, de entre 

outras); 

- Dirigido a “Caro sócio” ou “Caro Associado” caso sejam divulgações de âmbito geral 

(informações sobre formações, emprego, gerais, documentos, quotas, questionários,..) e 

enviadas em conjunto a vários destinatários; 

- Quando enviada por e-mail para vários destinatários deve ser feita em Bcc de modo a que 

os endereços de e-mail permaneçam anónimos para os restantes contactados. 
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- Comunicação com os não sócios (profissionais ou estudantes) 

 

A APTO estabelece comunicação com os terapeutas ocupacionais ou estudantes não sócios seja esta 

em campanhas de angariação de sócios, divulgações de ações de formação desenvolvidas pela APTO 

ou questões importantes de interesse à comunidade de terapeutas ocupacionais. Desta forma a 

comunicação deve ser: 

 

- Dirigida a “Caros Colegas”; 

- Com os diversos destinatários em Bcc de modo a que os contactos permaneçam anónimos 

para os restantes contactados; 

- Contendo em rodapé a imagem “ Associa-te, contigo seremos mais!” ou outra similar. 

 

- Divulgação de pedidos que chegam à APTO 

 

A APTO recebe pedidos de divulgação de formações, eventos, ações ou questionários oriundos de 

associações congéneres, associações de utentes ou de patologias, instituições prestadoras de 

serviços de Terapia Ocupacional, escolas ou terapeutas ocupacionais. A divulgação destes e-mails 

deve ser efetuada somente aos sócios com quotas em dia. Desta forma a divulgação deve reger-se 

pelas seguintes normas: 

 

- Divulgação de ações de formação 

- Divulgar somente ações abertas à inscrição de terapeutas ocupacionais; 

- O texto de divulgação pode e deve ser adaptado pela APTO antes de ser divulgado; 

- O texto só deve conter o nome da ação, local de realização, data e contactos (e-mail 

ou site); 

- Emitir somente uma divulgação por cada ação de formação (exceção feita para o 

caso de nos contactarem com muita antecedência para divulgação de prazos de 

submissão de abstracts); 

- O e-mail a enviar pode conter anexos sendo estes preferencialmente o programa da 

formação e ficha de inscrição; 
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- No rodapé de cada e-mail acrescentar que a APTO se limita a divulgar a formação 

não tendo responsabilidade sobre a realização da mesma; 

- Não devem ser feitas referências às instituições ou escolas que implementam a 

ação de formação, à exceção de esta constar no nome da formação. 

 

- Divulgação de questionários 

- Podem ser divulgados aos sócios da APTO os questionários no âmbito académico se: 

- O pedido de divulgação oficial for apresentado pela escola que ministra o 

Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional, na pessoa do seu diretor, 

coordenador de curso ou docente; 

- O pedido de divulgação oficial for apresentado pela instituição que ministra 

o curso de pós-graduação, mestrado ou doutoramento, na pessoa do seu 

diretor, coordenador de curso ou docente. 

 

- Podem ainda ser divulgados aos sócios da APTO os questionários fora do âmbito 

académico ou de investigação se: 

- O pedido de divulgação oficial for apresentado por um sócio da APTO sendo 

este um dos autores do questionário. 

  

- Propostas de Emprego 

  - Divulgar somente propostas de emprego para terapeutas ocupacionais; 

  - O texto de divulgação pode e deve ser adaptado pela APTO; 

- O texto só deve conter o nome da instituição a localidade ou cidade mais próxima, o 

tipo de contrato/emprego (estágio profissional, tempo inteiro, meio tempo, part-

time) e contactos; 

- Em caso de domicílios enviar o nome da pessoa de contacto, localidade e algumas 

referências gerais ao caso. 

 

- Divulgação de âmbito geral 

- Divulgar somente informações com interesse para os terapeutas ocupacionais ou 

para a Terapia Ocupacional; 
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- O texto de divulgação pode e deve ser adaptado pela APTO antes de ser divulgado; 

- O texto só deve conter o nome do evento, local de realização, data e contactos (e-

mail ou site); 

- Podem ser enviados documentos em anexo desde que tenham interesse para os 

sócios da APTO ou sejam o motivo da divulgação (ficha de inscrição ou programa); 

- Emitir somente uma divulgação por cada informação. 

 

A APTO colocará em rodapé no mailling de divulgação que se limita a divulgar o questionário ou a 

proposta de emprego, não tendo qualquer responsabilidade sobre o seu conteúdo. 

 

- Solicitação de documentos 

A APTO pode contactar sócios, entidades ou colegas para solicitar o envio de documentação 

em situações de: 

- Inscrição na APTO na qualidade de sócio (solicita-se a ficha de inscrição preenchida, 

cópia do certificado curricular ou do cartão de estudante com data válida, cédula 

profissional e comprovativo de pagamento da quota). 

- Solicitação por parte dos corpos sociais, no âmbito da análise de pedidos 

submetidos à APTO; 

- Realização de parcerias com entidades ou empresas; 

 

 

Comunicação Interna 

 

Os e-mails rececionados pela APTO devem ser distribuídos por entre os membros da Direção da 

APTO em função do assunto a que se referem. Desta forma os e-mails relacionados com: 

- Questões de tesouraria (pagamento de quotas, envio de comprovativos de pagamento, 

duvidas em relação ao estado das quotas, …) devem seguir para o Tesoureiro; 

- Questões de representação e convites devem seguir para o Presidente da APTO; 

- Questões de processamento de cartas, alteração de dados e envio de maillings devem 

seguir para a secretária; 
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- Questões relacionadas com Protocolos ou parcerias devem seguir para os membros da 

Direção da APTO. 

 

A APTO tem ainda um e-mail para a secretária da APTO para o qual devem ser enviadas as inscrições 

que chegam, acompanhadas de todos os certificados recebidos, os pedidos de atualização de dados, 

os assuntos relacionados com emissão de recibos, envio de documentação, processamento de 

quotas, de entre outros. Esse endereço, de uso interno, é secretaria.apto@gmail.com. 

 

Sempre que a Direção da APTO receba um e-mail cujo assunto é do âmbito de um dos restantes 

Corpos Sociais, este deve ser reencaminhado com conhecimento a todos os seus membros. Nestes 

casos a Direção da APTO deve limitar-se a responder ao remetente de modo generalista referindo 

que recebeu o e-mail e irá analisar a situação ou documentação enviada. 

 

 

Lisboa 15 de dezembro de 2015 

 

 

A Direção da APTO 
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