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Editorial

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

As solicitações para que a APTO esteja representada em reu- profissões. Este facto é uma utopia. A legislação prevê no Diário
niões, conferências, debates entre outros, tem vindo a aumentar da República de 10 de Janeiro na Lei nº 2, no Artigo 3.º que a
substancialmente. Nesta época de atropelos profissionais, usurpa- constituição de associações públicas profissionais é excecional,
ção de funções por outros profissionais e faltas de ética, a maio- podendo apenas ter lugar quando:
ria dos debates tem sido sobre a necessidade de regulamentação a) Visar a tutela de um interesse público de especial relevo que o
profissional. Em relação a este assunto, devemos antes de mais Estado não possa assegurar diretamente;
esclarecer algumas questões para que possamos ter uma base de b) For adequada, necessária e proporcional para tutelar os bens
nomenclatura explícita e idêntica de forma a nos entendermos. A jurídicos a proteger;
regulamentação profissional é efetuada pelo estado Português c) Respeitar apenas a profissões.
exceto quando este considera que o corpo de saberes em causa é Desta forma e antes de mais o estado terá de reconhecer a Teratão específico e relevante que só deverá ser avaliado e regula- pia Ocupacional como profissão e somente depois poderá, evenmentado pelos pares. Nessa altura surgem as Ordens Profissio- tualmente criar uma Ordem profissional.
nais – Associações de Direito Publico.
Segundo

a

legislação

Portuguesa

No mesmo artigo na alínea 3 é referido que “A cada profissão
só

as

consideradas regulada corresponde apenas uma única associação pública pro-

“profissões” (aquelas cujo exercício incorreto pode trazer danos a fissional, podendo esta representar mais do que uma profissão,
terceiros) podem ter Associações de Direito Público.

desde que tenham uma base comum de natureza técnica ou cien-

Só as profissões, tendo por base esta definição, têm ordens pro- tífica.”
fissionais em Portugal. As tecnologias da saúde não são conside- Ora a Terapia Ocupacional como sabem tem por base a Ciência
radas profissões à luz da lei, não sendo explicito que causem Ocupacional que lhe confere um corpo de saberes específico, com
danos à saúde pública. Será que não? Se um Terapeuta Ocupa- características únicas no campo das ciências humanas e sociais.
cional não desempenhar corretamente as suas funções pode Não temos nada em comum com a Radiologia, com as Análises
manter lesões irrecuperáveis num utente. O potencial de reabilita- Clínicas, com a Anatomia Patológica e muitas outras destas proção deste depende não somente do organismo em si, como da fissões das Tecnologias da Saúde. A existência de uma ordem
capacidade psicológica de lidar com a situação problema, a vulgar comum é impossível, inviável e inaceitável para a APTO.
força de vontade, da situação clinica, mas também e em muito da Sabemos que existem colegas que preferem ter uma ordem qualintervenção profissional à qual é submetido durante o processo quer a não ter nenhuma. Será essa a solução? Será o melhor
de reabilitação. Se este processo não for bem conduzido pode para a nossa profissão? Poderemos manter assim a nossa identilevar a sequelas permanentes e, consequentemente deixar o dade e independência pela qual lutamos há tanto tempo?
utente dependente no desempenho das atividades para si signifi- Não nos revemos numa ordem comum, a ser regulamentados por
cativas, afetando a sua vida familiar, profissional, social e econó- outros profissionais que nada sabem da nossa especificidade.
mica. Para além disso todas as despesas de saúde inerentes á A criação de uma ordem não é um processo fácil sendo moroso,
sequela em causa serão em parte suportadas pelo Estado Portu- tendo custos elevados e dependendo em muito do poder político.
guês podendo mesmo este ter de suportar uma situação de refor- Ajude-nos a consegui-lo, torne-se sócio da APTO! Necessitamos
ma antecipada. Não será isto, causar danos à saúde pública? Não de todos para termos números que justifiquem a criação de uma
será isto, afetar toda uma família e consequentemente uma ordem profissional.
comunidade, lesando o estado?
O facto é que desde há algum tempo a esta parte que o estado

A ter uma Ordem que seja a Ordem dos

não consegue de forma eficiente regular as profissões das tecno-

Terapeutas Ocupacionais!

logias da saúde. Há anos que existem entidades a envidarem
esforços no sentido da criação de uma ordem comum a estas 18
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Junte-se a nós!

Notícias APTO

APTO na Marginal a Passo de Corrida

1

No passado dia 6 de Abril (domingo) de manhã, a APTO
associou-se à iniciativa promovida pela Câmara Municipal
de Cascais, “Marginal a Passo de Corrida”, para a celebração do Dia Mundial da Atividade Física, promovendo uma
Caminhada Terapêutica na Avenida Marginal. Nesta, juntaram-se ao longo do percurso, mais de duas dezenas de
pessoas, entre colegas a familiares e amigos, que se uniram nos objetivos propostos: caminhar, conviver e divulgar nal e esclarecidas várias dúvidas sobre as funções e áreas
a nossa profissão. Passo a passo e ao longo dos 9km per- de intervenção da Terapia Ocupacional. A aceitação e parcorridos, foram sendo distribuídos folhetos de divulgação ticipação nesta iniciativa foi muito positiva e crê-se que
da Terapia Ocupacional, trocadas impressões com outros possibilitou um maior contato entre colegas e destes com a
participantes da iniciativa igualmente presentes na Margi- comunidade, possibilitando vários momentos informais de
partilha e descontração. Com isto, espera-se que brevemente sejam realizadas mais “Caminhadas Terapêuticas”,
com ainda mais colegas, familiares e amigos, para dar continuidade a este evento que além de promover a saúde e o
bem-estar, promove igualmente a nossa profissão e união.
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APTO estabelece contato com a Comissão de Saúde do Parlamento Europeu

No ano passado o Council of Occupational Therapists for

European Countries – COTEC, foi recebido no Parlamento
Europeu pela Dr.ª Paula Gaspar, Portuguesa e membro da
Comissão de Saúde do Conselho Europeu presidida pelo
Dr. Tonio Borg.
O Cotec informou-nos sobre esta reunião e muito nos agradou a referência feita Presidente do COTEC, Mette Kolsrud,
à recetividade e disponibilidade revelada pela Dr.ª Paula
Gaspar em apoiar o Plano de Ação deste conselho. Desta
forma, como associação profissional nacional que somos e
representantes da classe profissional dos Terapeutas Ocupacionais, e sendo a Dr.ª Paula Gaspar Portuguesa, decidimos apresentar-nos e fornecer-lhe informações para que

Dr.ª Paula Gaspar
possa de forma mais balizada, conhecer a realidade da que estão a ser atualmente implementadas em Portugal
nossa profissão particularmente em Portugal.

por imposição da Troika no que diz respeito à Saúde.

Na carta que enviamos fizemos um breve relato histórico Sabemos que em breve haverá eleições e possíveis mudanda nossa profissão, da associação e do seu papel junto dos ças contudo achamos importante o envio desta documenTerapeutas Ocupacionais e entidades estatais. Referimo- tação desde já. De futuro tencionamos reenviar o mesmo
nos ao papel do Terapeuta Ocupacional, aos locais onde tipo de documentos facultando desta forma informações e
pode exercer as suas funções e da importância que temos dados sobre os nossos profissionais, as suas competências,
na potencialização de recursos, minimização de incapacida- funções bem como as nossas preocupações face à realidades, promoção da integração, aconselhamento de produtos de atual da saúde em Portugal e na Europa.
de apoio, entre outros. Revelámos ainda as nossas preocupações com as alterações preconizadas ao nível Europeu e
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III Congresso Luso Espanhol de Cirurgia da Mão

Foi no passado dia 16 de maio que a APTO apoiou a reali- reabilitação da mão e na reabilitação pós cirúrgica da rizarzação de uma das Mesas do III Congresso Luso Espanhol trose. Como contrapartida conseguimos um valor mais
de Cirurgia da Mão organizado pela Sociedade Portuguesa reduzido na inscrição para todos os Terapeutas Ocupaciode Cirurgia da Mão. Este apoio passou pela colaboração na nais.
organização de uma mesa de comunicações sobre a inter- Esta colaboração favoreceu a aproximação aos cirurgiões
venção da Terapia Ocupacional em casos de Cirurgia da divulgando o nosso trabalho como potenciadores dos resulmão e pela divulgação deste evento aos nossos associa- tados

conseguidos

pela

intervenção

cirúrgica

bem-

dos. Esta mesa, sob o tema “Intervenção da Terapia Ocu- sucedida. O sucesso de uma cirurgia da mão não se encerpacional na Reabilitação da Mão”, contou com a participa- ra no bloco operatório, mas sim no final do processo de
ção de várias colegas portuguesas e espanholas que nos reabilitação com a obtenção de uma mão funcional.
falaram sobre a importância da avaliação e da disponibili- Agradecemos publicamente a todos os colegas que condade de diversos testes e métodos para a realizar, do tipo nosco colaboraram permitindo a realização desta mesa tão
de intervenção a ter em casos de instabilidade do carpo, diversificada e abrangente.
das diversas modalidades/técnicas terapêuticas a usar na

Cursos de Bandas Neuromusculares para Terapeutas Ocupacionais
Nos dias 14 e 15 de junho de 2014, a APTO em parceria

com

a

ANEID,

Produtos

Farmacêuticos,

4

Lda., realizou um curso de Bandas Neuro Musculares para
Terapeutas Ocupacionais. Este decorreu na Universidade
Atlântica, em Barcarena, e contou com a presença de
9 colegas que tiveram hipótese de conhecer ou desenvolver os seus conhecimentos nesta técnica cada vez mais
reconhecida na área da reabilitação. Os sócios da APTO
para além do desconto na formação tiveram ainda oportunidade de adquirir material com desconto de 10%.
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Convite para Reunião Bone & Joint Decade 2010-2020

5

A APTO foi convidada Associação Nacional e Profissional que seja membro da
para participar na Bone federação. Em relação ao Cotec o trabalho desenvolvido é

& Joint Decade 20102020 - Global Alliance
for
Musculoskeletal
Health (BJD),
um

muito importante pois permite-nos estar a par do que se
passa na Europa, tomar decisões nas estratégias a adotar
junto da UE e de organizações não-governamentais (ONG)
para desenvolver a Terapia Ocupacional na europa e con-

fórum que reúne líde- sequentemente em Portugal, tomar conhecimento de Key
res de grandes organi- Note Speakers para convidar para o congresso nacional, de
zações

profissionais, entre outros.

científicas e de utentes Estas opções são estratégicas por forma a evitar custos
relevantes para a saú- excessivos para a APTO mas permitindo mantermos a nosde músculo-esquelética sa participação e colaboração ativa com estes organismos.
de todo o mundo, líderes de opinião e liderança do BJD Salientamos ainda que muito do trabalho de cooperação é
Redes Nacionais de Acão, juntamente com Organizações feito on-line via e-mail agilizando assim as decisões tomaMundiais de Saúde (OMS) e formuladores de políticas da das em reunião.
União Europeia (UE). Embora sabendo a importância, não Salientaríamos ainda que estas reuniões sejam as do
direta mas indireta, desta reunião para a intervenção dos COTEC ou da WFOT associadas a um Congresso Europeu
Terapeutas Ocupacionais e provavelmente para a criação ou Mundial de quatro em quatro anos onde é oferecida a
de mais oportunidades de trabalho em Portugal, decidimos inscrição ao delegado de cada pais representado. Contudo
não participar. O investimento associado à nossa participa- este tem de trabalhar no congresso, estando presente
ção seria avultado e excederíamos em muito o orçamento no stand da organização durante os intervalos, organizanprevisto para este ano. Por outro lado e como sabem, a do a montagem e desmontagem do stand, moderando
APTO limita a sua participação internacional às reuniões mesas, colaborando no que for necessário, participando
anuais do Cotec - Council of Occupational Therapy for the nas reuniões que existirem, etc...
European Countries- (devido à situação da Europa, passa- Em suma e em relação à BJD, tendo em conta que se
ram de duas por ano para uma por ano) e à participação todos os países envolvidos produzirem estratégias, sendo
na reunião da WFOT - World Federation of Occupational estas apresentadas ao nível europeu, certamente todas de
Therapists, realizada de dois em dois anos, para debater as decisões políticas a tomar serão ao nível da UE pois as polípolíticas internacionais da Terapia Ocupacional, eleger as ticas são comuns. Desde já sabemos que o resultado da
prioridades de ação junto a organismos internacionais reunião será uma chamada de atenção para ações explícicomo a OMS, a Organização das Nações Unidas e a Orga- tas ao nível nacional e internacional para lidar com situanização Internacional do Trabalho, dentre outras, além de ções de incapacidade e limitações apresentadas pelas
aprovar posicionamentos sobre temas de importância mun- populações em toda a europa. Desta forma optámos por
dial que têm impacto na Terapia Ocupacional. A nossa par- solicitar a partilha das conclusões obtidas neste debate por
ticipação nestas reuniões é obrigatória, pelo menos numa todos os países participantes.
em cada duas, sendo a ausência punida com a expulsão da Quando tivermos mais noticias informar-vos-emos.
federação. A expulsão da WFOT implicaria a inibição de
podermos solicitar o reconhecimento dos Cursos de Licenciatura em Terapia Ocupacional pela WFOT uma vez que
este pedido de reconhecimento só pode ser efetuado pela
8 - Magazine APTO nº 3 - Julho de 2014
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A Presidente da APTO integra Comissão de Honra do 19º Congresso Português
de Cardiopneumologia
pudemos contar com a participação da Exma. Srª Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, Dr.ª Maria Antónia
Almeida Santos com a qual tivemos oportunidade de trocar
algumas palavras e se mostrou disponível a ouvir as nossas
preocupações enquanto associação profissional e representantes oficiais dos Terapeutas Ocupacionais Portugueses.
Como membros da Comissão de Honra foi-nos ainda solicitado que colaborássemos numa Conferência sob o tema
“Associações profissionais no contexto atual. Responsabilidades e deveres.” Para este painel, moderado pelo Presidente da Associação Portuguesa de Cardiopneumologistas,
Dr. Pedro Almeida, foi convidada como preletora a Socióloga Dr.ª Raquel Rego e como comentadores o Dr. André
Pardal Deputado do PSD e o Dr. Hélder Simões representante do Fórum das Tecnologias da Saúde. Este painel permitiu um debate esclarecedor sobre os diversos tipos de
associações profissionais, os seus direitos e deveres para
com a comunidade que representam ou a sociedade em
geral. Surgiram ainda diversos pontos de vista sobre a
existência de associações profissionais de direito público
(Ordens Profissionais) para as profissões pertencentes aos
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT). As posições
A Presidente da APTO foi convidada a integrar a Comissão expressas quer pelo Deputado Dr. Hélder Simões quer pela
de Honra do 19º Congresso Português de Cardiopneumolo- Dr.ª Raquel Rego não são favoráveis à constituição de
gia, que decorreu em Oeiras nos dias 28, 29 e 30 de mar- Ordens profissionais para os TDT contudo ambos concorço. Nesta comissão de Honra destacavam-se os nomes do dam que o Estado Português não consegue cumprir a sua
Exmo. Senhor Presidente da República Portuguesa, Exmo. função reguladora em relação a estas profissões. Em conSenhor Ministro da Educação e Ciência, Exmos Sr. Ministro clusão todos concordam que existe necessidade de regulada Saúde e a Exma. Srª Presidente da Comissão Parlamen- mentar estas profissões sendo necessário que esta respontar de Saúde. Sendo este um evento marcante para a sabilidade seja delegada noutros que o possam fazer de
Associação Portuguesa de Cardiopneumologistas, a APTO forma mais eficaz.
não pode deixar de marcar a sua presença anuindo a este Desde já felicitamos a organização pelo excelente trabalho
convite. Na sessão de Abertura solene deste congresso de implementação deste evento de âmbito nacional.
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Congresso Europeu de Reeducação do Membro Superior

Este congresso, de âmbito internacional contou com a participação de Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas,
Ortopedistas, Fisiatras, Anestesiologistas e Cirurgiões Plásticos. Foi composto por quatro mesas temáticas e quatro
workshops, relacionados com os diferentes temas abordados . Durante um dia e meio pudemos debater vários
assuntos relacionados com a Reabilitação do Membro
Superior, desde o momento da intervenção cirúrgica (com
a diversidade de métodos e tipos de intervenção) , passando pela avaliação e tipos de abordagem em Terapia Ocupacional, modelação cicatricial, utilização de talas, abordagens terapêuticas, entre outros.
Decorreu em Silves a 4 e 5 de Abril o Congresso Europeu Desta forma a APTO gostaria de felicitar a APTM pela orgade Reeducação do Membro Superior organizado pela Asso- nização deste evento que contou com nomes tão sonantes
ciação Portuguesa de Terapeutas da Mão - APTM. A APTO na temática da Reabilitação do Membro Superior como
não poderia recusar o gentil convite que nos foi endereça- João Paulo Sousa (Ortopedista/ Cirurgião), Fernando Cruz
do a estar presentes na Cerimónia de Abertura deste even- (Ortopedista/Cirurgião) Rosário Simões, Filomena Amaral,
to partilhando a Mesa com o Exmo. Sr. Administrador da Marta Oliveira, João Eduardo Silva, João Paulo Torres, ColAdministração Central de Saúde do Barlavento Algarvio, a lete Gable (Terapeutas Ocupacionais), de entre outros.
Exma. Srª Presidente da Escola Superior de Saúde Jean
Piaget do Algarve e o Presidente da APTM, Terapeuta

8

António Duarte.

APTO no XVII Encontro Nacional de Estudantes de Terapia Ocupacional

O XVII Encontro Nacional de Estudantes de Terapia Ocupa- os estudantes de terapia ocupacional, divulgando as ações
cional, realizou-se entre 10 e 13 de abril tendo sido orga- da APTO e tentando angariar mais associados.

nizado pelos alunos do Curso de Licenciatura em Terapia A APTO felicita a organização e o empenho dos alunos na
Ocupacional, da Escola Superior de Saúde de Beja.

implementação

deste

evento

de

âmbito

nacional.

O objetivo deste encontro foi aprofundar conhecimentos O próximo ENETO será realizado pelos alunos da Escola
em áreas específicas de intervenção da terapia ocupacio- Superior de Saúde de Leiria. Como sempre a APTO está
nal, tendo-se realizado vários workshops e

palestras, disponível para apoiar a organização do evento.

sobre as diversas temáticas relativas à Terapia Ocupacional. Estiveram presentes alunos das várias escolas nacionais e foi visível a diversidade das áreas de intervenção terapêutica abrangidas no programa e a eficiência da
organização.
A APTO respondeu positivamente ao desafio dos alunos e
colaborou com a organização do evento, divulgando-o e
estando presente no mesmo, através do stand, numa tentativa de promover uma comunicação/relação próxima com
10 - Magazine APTO nº 3 - Julho de 2014
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Jornadas de Ciências da Saúde - ensino, investigação e exercício profissional

Integradas na 2nd Anual Meeting a Coimbra Health School
organizou as Jornadas de Ciências da Saúde – ensino,
investigação e exercício profissional que decorreu a 4 de
abril, tendo convidado a Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais a estar presente.
Atendendo ao reconhecimento que a Escola Superior Tecnologia da Saúde de Coimbra tem no panorama nacional e
ao interessante programa das jornadas, nomeadamente
com o Painel – “O que esperar dos novos modelos de formação nas Tecnologias da Saúde? Time for a Fusion?” e a
Conferência – “Competências, Prática Profissional e formação ao longo da vida nas profissões da Saúde”, a APTO
esteve representada por um dos membros da Direção.
Dos trabalhos apresentados neste dia, atendendo à atual
conjetura e ao relatório emanado pela A3ES, destacou-se
como fundamental o painel relativo aos novos modelos
pedagógicos. Neste painel foram apresentadas as especificidades, nacionais e internacionais, dos cursos que levaram
à apresentação das novas licenciaturas em Fisiologia Médica, Ciências Médicas Laboratoriais e Imagem Médica.
Portugal está a seguir os passos da Europa e a uniformizar
os cursos ao nível do ensino superior com os restantes países europeus. Portugal é o país da Europa em que a formação ao nível do ensino superior é das mais caras tendo
este facto a ver com a enorme quantidade de cursos e a
diversidade dos mesmos.
A área terapêutica foi superficialmente abordada sendo
defendido, pelos palestrantes presentes, que neste domínio
não se preveem fusões uma vez que todos os cursos apresentam um corpo de saberes definido e específico, sendo
áreas completamente independentes nos restantes países
europeus.
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II Seminário Criando Iniciativas

Viana sob o tema Constraint Induced Movement Therapy ,
técnica que requer muita perseverança e compromisso por
parte de todos os elementos envolvidos no processo de
reabilitação terapêutica. As Terapeutas Carina Gameiro e
Daniela Nogueira apresentaram a sua perspetiva sobre as
alterações precetivo cognitivas na pessoa com AVC e o
impacto destas alterações no seu desempenho ocupacional. Esta apresentação permitiu-nos ficar com uma ideia da
sistematização da abordagem reeducativa e adaptativa ao
nível das funções cognitivas e percetivas neste tipo de
patologia. Focaram de forma específica a avaliação e intervenção a implementar nos utentes com Neglect e tiveram
ainda o cuidado de darem exemplos da implicação pratica
destas alterações nas atividades de vida diária.
A sessão de encerramento, foi realizada pela Presidente da
O A APTO foi convidada a estar presenta no II Seminário Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais, pela
Criando Iniciativas sob o a “Reabilitação no AVC”, decorreu Presidente do Grupo de Interesse em Doenças Neurológino dia 12 de abril no Entroncamento. Por iniciativa da Equi- cas da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas e pela
pa de Reabilitação da Unidade de Cuidados Continuados - recentemente eleita Presidente da Associação Portuguesa
Manuel Fanha Vieira pretendeu divulgar e aprofundar de Terapeutas da Fala, a Terapeuta Ana Tavares.
conhecimentos sobre novas técnicas de intervenção na Para finalizarmos e, dirigindo-nos em especial à organizareabilitação de pessoas que sofreram Acidentes Vasculares ção, esperamos que num futuro próximo retomem este ou
Cerebrais (AVC’s). Com cerca de 170 inscrições de profis- outro tema, no âmbito de um III Seminário Criando Iniciasionais e estudantes de várias áreas, maioritariamente tivas!
Terapeutas da Fala, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais e Enfermeiros, também contou com alguns Psicólogos,
Assistentes Sociais e Auxiliares de Ação Médica.
Tivemos oportunidade de assistir a trabalhos de colegas
que diariamente na prática se defrontam com o desafio de
reabilitar utentes que sofreram um AVC. É sem dúvida
desafiante lidar com este tipo de casos, pela sua diversidade, pela sua singularidade, pela variedade de áreas que
podem estar comprometidas, pela diversidade de técnicas
que podemos usar, enfim, pelo complexo raciocínio clinico
a que nos conduzem. Como palestrantes contou-se com
uma grande diversidade de profissionais desde Médicos
Fisiatras, Psicólogos, Assistentes Sociais, Terapeutas Ocupacionais, Terapeutas da Fala e Fisioterapeutas.
No que diz respeito aos Terapeutas Ocupacionais, contámos com a comunicação da Terapeuta Artemiza Moura
12 - Magazine APTO nº 3 - Julho de 2014

Notícias APTO

11

COTEC e ENOTHE estiveram em Bruxelas, integrados no Fórum Europeu dos Cuidados Primários
O COTEC – Council of Occupactional Therapist for the

No

European Countries (http://www.cotec-europe.org/) e o
ENOTHE - European Network of Occupational Therapy in
Higher Education (http://www.enothe.eu/) estiveram pre-

seguinte

sentes em Bruxelas, englobados no Fórum Europeu dos

dos

Cuidados Primários (EFPC – European Forum for Primary

d a d o s

Care- http://www.euprimarycare.org/ ), em diferentes reu-

Primários

niões organizadas pela Organização Mundial da Saúde –

esteve

Europa, pela Fundação Internacional para os Cuidados

prese nte

Integrados (IFIC – International Foundation for Integrated

na Confe-

Care

rência da

-

http://www.integratedcarefoundation.org/)

o

dia
Fórum

Europeu

e

Cui-

pela Directorate General for Health and Consumer Affairs Fundação Internacional para os Cuidados Integrados (IFIC)
da

Comissão

Europeia

(http://ec.europa.eu/dgs/ q u e

health_consumer/index_pt.htm) .

abordou

o

tema

Educação/

Colaboração Interprofissional. Ficou claro na sessão que a

No dia 1 de Abril reuniram com a Coordinated/Integrated abordagem interprofissional necessita do envolvimento dos

Health Services Delivery (CIHSD)com a presença do Pro- diferentes grupos profissionais, cuidadores informais
fessor Jan De Measeneer, que enfatizou a relação entre e clientes. uma vez mais a presença do COTEC e do ENOCondições Crónicas – Gradiente Social - Coesão Social – THE a este nível, junto de organismos consultivos de politiDesenvolvimento de Cuidados Primários. Nessa reunião o cas Europeias, promove a divulgação da Terapia OcupacioCOTEC assegurou a sua presença de forma a reivindicar a nal e irá certamente influenciar decisores na adoção de
importância dos Cuidados de Saúde Primários.

estratégias promotoras de saúde que possam comtemplar

12

o exercício profissional dos Terapeutas Ocupacionais.

Lançamento do livro “Reabilitação em Cuidados Paliativos”
No passado dia 13 de Abril pelas 17 horas teve lugar na coordenadoras

deste

sede da APTO o lançamento do livro “Reabilitação em Cui- projeto. A APTO teve
dados Paliativos” da Editora Lusodidacta. Sob a coordena- o prazer de se assoção das Terapeutas Ocupacionais Ana Costa e Marília Othe- ciar ao lançamento da
ro, este livro aborda uma diversidade de temas relativos à obra e gostaria de dar
temática dos cuidados paliativos e conta com a colabora- os parabéns as coleção de vários profissionais de referência quer em Portugal gas Ana Costa e Maríquer no Brasil e oriundos das mais diversas profissões na lia Othero pelo esforárea da saúde. O evento contou com a presença das coor- ço, dedicação e excedenadoras, de alguns dos profissionais que colaboraram na lente trabalho realizaelaboração do livro, familiares e amigos, representantes da do neste livro que
Direção da APTO e da Editora Lusodidacta e ainda alguns certamente se tornará
sócios. . A adesão foi grande e a sala pequena para todos uma referência.
aqueles que ocorreram à sede da APTO para felicitar as
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Reunião com Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior — A3ES

respeito à unificação de cursos. Questionou-nos sobre a
realidade Europeia no que diz respeito ao Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional, a qual salvaguardámos
como sendo uniforme não existindo atualmente nenhum
pais no qual o curso esteja fundido com outro da área da
Reabilitação, nomeadamente a Fisioterapia e Terapia da
Fala. Para comprovar estas declarações comprometemonos em apresentar documentação dos organismos Internacionais dos quais somos membros e temos assento no conProf. Doutor Alberto Amaral selho, nomeadamente a World Federation of Occupational

Therapy – WFOT e o Council of Occupational Therapy for
Um dos pressupostos da APTO como associação profissio- the European Countries — COTEC. Ambos, a WFOT e o
nal representante dos Terapeutas Ocupacionais Portugue- COTEC, após termos solicitado a sua colaboração, prontases é promover o desenvolvimento cultural da Terapia mente acederam emitindo declarações sobre a situação
Ocupacional, colaborando na política nacional de saúde em Europeia ao nível do ensino da Terapia Ocupacional. A Grétodos os aspetos, nomeadamente ao nível do ensino.
cia passou por um processo de avaliação idêntico recorren-

Deste modo achamos importante estabelecer um compro- do também à WFOT e COTEC. Atualmente esta situação
misso de partilha de informação sobre a qualidade dos cur- está resolvida na Grécia não tendo sido recomendada a
sos de Licenciatura em Terapia Ocupacional ministrados fusão da Terapia Ocupacional com outros cursos.
em Portugal com a Agência de Avaliação e Acreditação do O Exmo. Sr. Prof. Doutor Alberto Amaral não nos pode
Ensino Superior- A3ES. Para o efeito solicitámos agenda- assegurar qual seria o desfecho desta situação pois existe

mento de uma reunião em finais de Maio recebendo pron- um grupo de trabalho específico que irá analisar a área da
tamente uma resposta. O Exmo. Sr. Prof. Doutor Alberto Reabilitação sendo este integrado por profissionais das
Amaral, Presidente do Conselho de Administração da A3ES, Tecnologias da Saúde e de Escolas onde são ministrados
recebeu-nos em Lisboa, nas instalações da agência. A Pre- estes cursos.
sidente da APTO apresentou a associação, alguns aspetos De momento aguardamos o desfecho destas análises condo Plano de Ação da APTO relacionados com o ensino da fiantes no resultado favorável das mesmas.
Terapia Ocupacional bem como a colaboração existente
com as Escolas. Tentámos perceber de que forma pode a
APTO ter um papel mais ativo junto das escolas de modo a
facilitar o processo de avaliação por parte da A3ES. Discutimos ainda a fusão de alguns dos cursos das Tecnologias
da Saúde e de que forma esta fusão se iria processar. Salvaguardámos a identidade específica e inequívoca da Ciência Ocupacional e da Terapia Ocupacional sendo esta profissão perfeitamente distinta no seu corpo de saberes, fundamentos teóricos e metodologias de intervenção. O Exmo.
Sr. Prof. Doutor Alberto Amaral, mostrou não desconhecer
a nossa profissão e referiu que a A3ES limitar-se-á a seguir
procedimentos já adotados ao nível europeu no que diz
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31ª Reunião da WFOT- World Federation of Occupational Therapy

sendo o delegado nomeado pela associação a assumir essa
função.

A ordem de trabalhos nesta reunião era vasta. Alguns dos
assuntos mais importantes que foram apresentados, discutidos e votados foram:
- os resultados da pesquisa que tem vindo a ser desenvolvida através de um questionário, respondido pelas associações profissionais de terapia ocupacional de todo o mundo,
para caracterizar os diversos países no que diz respeito à
Terapia Ocupacional;
- o orçamento e contas;
- o Plano Estratégico até 2018 e as atividades desenvolvidas pela WFOT em representação dos países membros e
Local da reunião– Kizaruzo, Chiba terapeutas ocupacionais;
- os trabalhos decorrentes da colaboração com a WHO
Portugal é membro efetivo da WFOT – World Federation of (produção de documentos como o World Report Disability,

Occupational Therapy desde 1964 altura em que reuniu as a Community Based Rehabilitation e Wheelchair);
duas condições necessárias para o efeito: ter uma associa- - foram admitidos mais quatro países como membros assoção profissional legalizada e pelo menos um programa edu- ciados (ainda não têm nenhum programa curricular certificativo que cumprisse os Minimum Standards for the Educa- cado pela WFOT) sendo eles o Malawi, a Zâmbia, Mada-

tion of Occupational Therapists (requisitos mínimos estabe- gáscar e as Ilhas Faraó;
lecidos pela WFOT para certificar um programa educacio- - a Bulgária passou de membro associado a membro efetivo o que significa que de agora em diante para além de ter
nal).
Desde então e na qualidade de membros efetivos, temos
de comparecer às reuniões que se efetuam de dois em dois
anos. Este ano a reunião da WFOT decorreu em Chiba, no
Japão e precedeu o Congresso Mundial de Terapia Ocupacional, como é usual. Esta comparência é obrigatória, para
nos mantermos como membros sendo que, só nessa qualidade, podemos propor à WFOT a certificação de mais programas educativos. Neste momento com o aparecimento
de mais escolas em Portugal esta será uma realidade eminente.
Na reunião da WFOT estiveram representados 48 países
com um total de 92 delegados, subdelegados e observadores. Estes são os três tipos de participantes possíveis nas
reuniões sendo que, o delegado e o subdelegado são
designados pelas associações nacionais e os observadores
podem ser outros membros da direção ou sócios, que queiram ver todo o processo de funcionamento de uma reunião
mundial. No entanto, cada país só tem direito a um voto,
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Presidente - Marilyn Pattison
Vice-presidente - Susan Baptiste
Director Executivo – Ritchard Ledgerd
Vice-presidente das finanças - Samantha Shann
Coordenadores de Programas:
Educação e Pesquisa- Lyle Duque
Cooperação Internacional – Susan Copola
Promoção e Desenvolvimento – Sandra Bressl
Normas e Qualidade – Athena Yi-Jung Tsai
Foram ainda desenvolvidos alguns trabalhos de grupo no
âmbito dos projetos que estão a decorrer em cada um dos
programas (Educação e Pesquisa, Cooperação Internacional, Prática e Desenvolvimento e Normas e Qualidade).
Portugal decidiu integrar o grupo de trabalho do Programa
de Normas e Qualidade pois sabe ser esta uma das áreas
em que a APTO necessita de desenvolver mais documentação, nomeadamente as Competências do Terapeuta Ocupacional.
Trazemos muito trabalho de casa para fazer, bem como
muitas informações e documentos que a APTO poderá utilizar na tomada de decisões em prol do desenvolvimento da
Terapia Ocupacional em Portugal.
representação pode votar durante os conselhos;
- decorreu a votação de diversos documentos, previamente
trabalhados pelos respetivos grupos de trabalho. Os programas aprovados irão ser colocados online no site da
WFOT, podendo ser utilizados como referência bibliográfica
ou documento oficial. Um dos documentos resultante do
Grupo Projeto Normas e Qualidade foi o “Global Network
on the Disaster Risck Reduction” apresentado pela delegada de Hong Kong, Kit Sinclair. Este delineia uma serie de
estratégias que, em situação de risco ou catástrofe, pretendem minimizar os danos materiais e principalmente
humanos. Os programas não validados irão continuar a
sofrer alterações e melhoramentos sendo apresentados a
votação na próxima reunião;
- decorreu o processo eleitoral para substituição de diversos lugares pois a Presidente Sharon Brintnell, bem como

Nils Erik Ness responsável pelas Normas e Qualidade e
Suchada Sakornsatian, responsável pela Cooperação Internacional, terminam o seu mandato por limite máximo de
tempo. Desta forma a atual direção Executiva da WFOT é
composta por:
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16º Congresso Mundial de Terapia Ocupacional – Japão

O congresso contou
com um dia para a
Educação, um outro
para Workshops Précongresso e depois
os 4 dias de congresso perfazendo o
total de 6 dias de
aprendizagem. Estava organizado com 4
Simpósios, 5 Palestras,

9

Sessões

Especiais e 16 salas
com

Comunicações

O 16º Congresso Mundial de Terapia Ocupacional decorreu em paralelo. Nestas
em Yokohama no Japão, em colaboração com o 48º Con- 16 salas apresentagresso Japonês de Terapia Ocupacional e respetiva Exposi- vam-se trabalhos divididos por 9 temas desde os Desafios
ção.

e Inovação à Saúde Mental passando pela Educação, Ido-

Durante 4 dias consecutivos, sob o lema “Partilhando Tra- sos, Pesquisa, Ocupação, Participação e Comunidade,
dições, Criando Futuros”, contámos com um programa Crianças e Disfunções Físicas. Pudemos contar com cerca
diversificado, interessante e abrangente. O congresso de 250 comunicações livres por dia que integravam nas
decorreu no Pacifico Yokohama, centro de convenções no diversas temáticas acima referidas.
coração da cidade de Yokohama. Contou aproximadamente Em relação aos posters eram cerca de 150, sendo renovacom 5800 participantes de 71 países. Foram submetidos dos diariamente, o que perfez um total de 600 posters
cerca de 3200 resumos de trabalhos sendo 1260 de pos- expostos ao longo dos 4 dias de congresso. Os workshops,

ters. Nem todos foram aceites mas no final estavam repre- para além dos previstos no pré-congresso com a duração
sentados trabalhos de 48 países e de todos os continentes. de um dia ou meio-dia, aconteceram 55 workshops com a
Dos países Lusófonos encontravam-se presentes colegas
de Portugal, Macau e Brasil.
O congresso contou com a presença dos imperadores do
Japão durante a cerimónia de abertura o que foi muito
apreciado uma vez que estes só atendem acerca de quatro
ou cinco eventos por ano e quiseram estar presentes no
congresso. Para além disso fizeram questão de falar com
30 pessoas de diferentes países do mundo. A WFOT fez a
seleção dos países a serem recebidos pelos imperadores e
Portugal foi um dos selecionados. Tivemos o privilégio e a
honra de conversar com o Imperador do Japão que se
mostrou conhecedor dos grandes feitos náuticos do Povo
Português.
Magazine APTO nº 3 - Julho de 2014 - 19

Notícias APTO
duração média de 1h e 30m e de entrada livre. Existiam 22 pais do mundo que nos identifica pela sacola do congresso

stands de materiais de apoio na exposição bem como que trazíamos ao ombro e sorriamos reciprocamente.
stands de Associações de Terapeutas Ocupacionais de Afinal, somos todos Terapeutas Ocupacionais!!!
outros países como a Austrália, Filipinas ou os Estados Unidos. Existiam ainda pequenas bancas onde podíamos
aprender a fazer origami ou experimentar um kimono japonês.
Havia uma exposição de fotografia referente ao Concurso
de Fotografia designado por Sharon Award que estava
aberta á votação de todos. Nesta área era também servido
o café ou chá durantes os intervalos.
Este congresso contou com a participação de Portugal.
Estiveram presentes 3 Terapeutas Ocupacionais Portuguesas:
- Celeste Rodrigues Silva que participou no congresso;
- Elisabete J.C. Roldão que moderou uma das sessões de
comunicações livres;
- Sílvia Coelho Martins que apresentou uma comunicação
livre.

Comissão Organizadora do 16th International Congress

of the World Federation of Occupational Therapists

Este é o modelo de congresso usado atualmente em todo o
mundo, será o modelo que utilizaremos no 8º Congresso
Nacional de Terapia Ocupacional e que já tem vindo a ser
preconizado com as necessárias adaptações culturais e

Centro de congressos de Yokohama—Pacific Hall
dimensionais necessárias para a população portuguesa.
Portugal trouxe vários resumos dos posters que se encontravam em exposição e que em breve irão estar na zona de
Artigos no site da APTO, para consulta pelos interessados.
Nas ruas de Yokohama respirava-se Terapia Ocupacional.
Encontravam-se na cidade quase 6000 Terapeutas Ocupacionais circulando com a sacola do congresso. Em cada
esquina cruzávamo-nos com um colega de um qualquer
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APTO presente na Reunião da
National Board for Certification in Occupational Therapy

lação da profissão nos diferentes países representados. A
estrutura de cada uma destas sessões centrava-se numa
apresentação inicial com exposição por parte dos palestrantes, formando-se depois disso grupos de trabalho onde
eram discutidas as aplicabilidades das temáticas abordadas
em cada país e retiradas as conclusões de cada grupo.
Entre os temas apresentados e discutidos, de referir os
Modelos de Regulação que vêm sendo utilizados em países
como a Nova Zelândia, o Canadá e os Estados Unidos da
América; os contextos e as áreas da Prática da Terapia
Ocupacional em diferentes países, com enfoque no papel
que deve ser assumido pela Terapia Ocupacional; as Acreditações do Ensino de Terapia Ocupacional; a importância
da Formação Contínua; as exigências de credenciais para a
prática de Terapia Ocupacional em cada país, bem como a
avaliação de competências para a prática de terapeutas
ocupacionais estrangeiros.
Em suma, as conclusões que se retiraram foram que, apesar das diferenças existentes em termos de Regulação em
cada país e da existência de um longo caminho em termos
universais para o assumir da posição da Terapia OcupacioA APTO foi convidada pelo National Board for Certification nal e da sua prática, há a intenção de vários países em unir

in Occupational Therapy (NBCOT) para estar presente no esforços nesse sentido. Isto poderá possibilitar que países
Encontro Internacional de Regulação da Terapia Ocupacio- com Modelos de Regulação bem implementados e sólidos
nal, que decorreu entre os dias 11 e 13 de Junho, em Lon- possam colaborar na implementação destes modelos noudres. Neste evento fizeram-se representar organizações de tros países, para que ocorra um desenvolvimento de uma
Terapia Ocupacional de diferentes países, nomeadamente comunidade global de regulação de Terapia Ocupacional.
dos Estados Unidos da América, do Canadá, da Nova
Zelândia, da Índia, entre outros. O convite deixou-nos muito satisfeitos, pois consideramos que este tema é de grande importância e a possibilidade de o discutir com países
de todo o mundo tornava-o uma oportunidade única. A
juntar a isto, o facto de todas as despesas de representação do elemento da APTO presente serem suportadas na
totalidade pelo NBCOT, ajudou-nos na tomada de decisão
e, não poderíamos deixar de estar presentes e aproveitar
este Encontro para enriquecer a Terapia Ocupacional em
Portugal.
Este Encontro foi composto por oito sessões de trabalho,
onde vários temas foram abordados relativamente à ReguMagazine APTO nº 3 - Julho de 2014 - 21
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Sara Espirito Santo, Terapeuta Ocupacional Portuguesa, em Moçambique
Biografia
Nome: Sara Espirito Santo
Profissão: Terapeuta Ocupacional
Trabalhei desde Setembro de 2003 até Janeiro de 2010 na CERCIOEIRAS, na
Valência de Intervenção Precoce e CAO.
Iniciei o projeto de Formação dos primeiros Terapeutas Ocupacionais em
Moçambique, cooperação entre a ESSA (Escola Superior de Saúde do Alcoitão) e o
ISCISA (Instituto Superior de Ciências e de Saúde de Maputo), em Fevereiro de
2010 até Maio de 2011.
Continuei no ISCISA como secretária executiva do Comité de Bioética e Direção
Científica até Março de 2013.
Durante o ano de 2013, fui coordenadora da equipa de Saúde Mental do Centro
de Adultos, das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, nas Mahotas
(Maputo)
Desde o início de 2013 até à data, desenvolvo trabalho por conta própria, nomeadamente apoio domiciliário a crianças e idosos, bem como, dou formação sobre o
brincar e desenvolvimento da criança a babás e educadoras e colaboro num programa de preparação para o parto dando sessões de correção postural durante a
gravidez e o desenvolvimento embrionário.

Antes de mais gostaríamos de agradecer a disponi- Magazine APTO – Depois de alguns anos a exercer
bilidade da colega, Sara Espirito Santo, para nos como Terapeuta Ocupacional no nosso país, como
relatar sucintamente a sua experiência profissional, foi a adaptação à nova realidade, num país tão difeem Moçambique.

rente de Portugal?

Agradeço o convite por parte da APTO e é de boa vontade Em Portugal, tinha uma situação estável, confortável, traque relato aqui a minha experiência!

balhava numa área que me apaixona, tinha todas as condições para trabalhar e embora nunca tivesse estado em

Magazine APTO – Quando e para que instituição foi África a viver, algo me chamou para esta experiência e
trabalhar como Terapeuta Ocupacional no Maputo?

tomei uma decisão rápida, passado 3 meses estava a ater-

Fui para Maputo em Fevereiro de 2010, no âmbito de um rar em Maputo com mais uma colega do norte e os meus 4
projeto de cooperação entre a Escola Superior de Saúde do gatos.
Alcoitão (ESSA) e o Instituto Superior de Ciências de Saúde Aterrei em Maputo com um espírito aberto, cheia de vontade Maputo (ISCISA), que iniciou o 1º curso de Licenciatura de de estar com a população, sentir de perto a sua cultura,
de Terapia Ocupacional no país, em 2007.

as suas necessidades, mas também, aprender muito!!! Não
fui com uma postura “de que eu é que sei!” ou “de que

Magazine APTO – Quais as funções que desempe- vou mudar tudo!” ou “de que vou salvar os moçambicanhava nessa altura como Terapeuta Ocupacional?

nos!”, postura que muitas vezes os estrangeiros tomam

O objetivo inicial quando fui selecionada para este projeto, quando vão para África.
era de ser docente no 1º curso de Terapia Ocupacional, Quando fui para Maputo, tive de conhecer a realidade das
nas cadeiras de Modelos e Métodos em T.O. e Análise de instituições e por isso fui integrada em diferentes equipas,
Atividades, na área da Pediatria. Por outro lado, ser super- nomeadamente no Centro de Reabilitação Psicossocial das
visora de estágio dos alunos, no seu último ano de apren- Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus nas
dizagem e orientadora dos seus trabalhos de fim de curso.
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diversidades

– Tendo em conta as grandes

culturais

e

sociais

da

população

moçambicana qual ou quais as maiores dificuldades
sentidas, no desempenho das suas funções como
docente?
Como docente, tive alguma dificuldade no início com a língua, que embora seja o português a língua oficial em
Moçambique, o sotaque, as expressões e até mesmo a
escrita diferem em bastantes aspetos. Foi necessário usar
muito a componente prática durante as aulas para ter uma
melhor compreensão do grupo e poderem vivenciar as
diferentes situações. A dificuldade em expressarem-se
perante o grupo em contexto de aula era evidente, sendo
Equipa de Saúde Mental Infantil no Hospital Psiquiátrico do poucos os estudantes que demonstravam proactividade
Infulene. Mais tarde, já em situação de estágio, tive que durante o processo de aprendizagem e iniciativa para
estar envolvida também, na equipa do Centro de Reabilita- exporem dúvidas e partilharem experiências. Na minha
ção Infantil no Centro de Saúde de Malhangalene e no opinião, esta falta de intervenção em contexto de aula ou
Centro de Reabilitação Psicológica Infantil e Juvenil (CRPIJ) estágio deve-se ao modelo de educação a que sempre estido Hospital Central de Maputo, de forma a que tivéssemos veram sujeitos de que ninguém pode questionar o profeso máximo de locais de estágio para os alunos.

sor e este é que sabe, que ainda é muito predominante no

Começava a trabalhar às 7h30 e saía às 15h30, estando sistema educativo Moçambicano!
este horário dividido pelas diferentes instituições. Ao final Outro entrave com que me deparei foi a dificuldade que os
do dia ia para o ISCISA dar aulas, até os alunos entrarem alunos tinham em fazer pesquisa na internet, ou ter acesso
em Estágio.

a um computador, a uma impressora. Mesmo os que

A adaptação foi fácil, fui bem recebida e no início tive mui- tinham um portátil (uma minoria na turma) ficavam condita abertura das equipas que me receberam. Tornei-me cionados pelos cortes de energia constantes fora do centro
facilmente um elemento de confiança, provavelmente pela de Maputo, onde a maioria residia. Comecei a aceitar trapostura que adotei desde o início.

balhos escritos à mão para lhes facilitar o processo.

A escassez de material/equipamento era uma realidade, A pontualidade nas aulas ou estágio era difícil, devido à
mas nada que não fosse ultrapassável com criatividade e dificuldade de transporte, principalmente quando chovia.
recursos menos dispendiosos.

O meu ritmo de trabalho acelerado também nada tinha a

O mais gritante para mim e o que me marcou e marca até ver com o ritmo dos estudantes e dos colegas de trabalho
hoje, não são as condições de pobreza em que a maioria e por isso tive de encontrar um meio-termo, tendo sido por
do povo moçambicano vive, com graves falhas ao nível do diversas vezes acusada de ser muito exigente! Mas algo
saneamento básico, bens de primeira necessidade, educa- que a maioria considerou ter sido positivo na sua aprendição, porque bem ou mal continuam a ser um povo alegre e zagem no final do curso!
humilde apesar das dificuldades diárias. É sim, a desigualdade de oportunidades que existem, a dificuldade em ter Magazine APTO – Já não está envolvida no projeto
acesso aos serviços e quando lhes têm acesso, nomeada- inicial que a levou a Moçambique. Atualmente onde
mente ao nível da saúde, são de uma desumanização cho- exerce?
cante, seja pelo atendimento direto, seja pela falta de Deixei de estar envolvida com o ISCISA, por não ter havido
medicamentos, tratamentos disponíveis, seja pela indife- financiamento para o segundo curso de Terapia Ocupaciorença quando se está a sofrer e em condições de vulnera- nal em Março de 2013. Desde então trabalho por conta
bilidade, sem querer estar a ferir quaisquer susceptibilida- própria, realizando apoios domiciliários a crianças com mul
des.
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multideficiência, alterações de desenvolvimento, patologias físico e social, onde tive que ser mais criativa para elaborar
neuro motoras e idosos que sofreram AVC.

e adaptar os meus materiais e instrumentos de trabalho.

Dou formações sobre o desenvolvimento infantil e o brincar Magazine APTO

– Pode-nos dar o panorama da

para babás e educadoras. Colaboro esporadicamente com Terapia Ocupacional em Moçambique?
a ONG Doleurs San Frontiéres no projeto de Educação Durante o curso houve uma tentativa de sensibilização
Inclusiva na província de Gaza e colaboro com um Centro para a Terapia Ocupacional, de forma que os outros profisde Treino físico e mental no curso de preparação para o sionais percebessem a nossa importância e pudessem tamparto.

bém mais tarde acolher os recém-formados e sinalizarem

Magazine APTO - O exercício da Terapia Ocupacio- os utentes para a Terapia Ocupacional. Em Maputo essa
nal em Moçambique é em muito diferente do que se sensibilização correu muito bem e os serviços de Terapia
realiza em países europeus, nomeadamente em Por- Ocupacional funcionam bem.
tugal?

Fora de Maputo, houve maior dificuldade na integração dos

Penso que a diferença está na oferta de serviços, na quali- recém-formados, dado que o Ministério da Saúde, não predade e interação das equipas multidisciplinares, no mate- parou o terreno junto das chefias locais e por isso quando
rial/equipamento existente e numa intervenção centrada foram distribuídos pelo país, foi com se aterrassem de
na Pessoa.
Magazine APTO

paraquedas e se sentissem deslocados e incompreendidos.
– Quais as principais diferenças A pouco e pouco têm conseguido algumas vitórias nos seus

sentidas por si, no exercício da profissão no Mapu- serviços, mas ainda vai levar muitos anos para que a Terato?

pia Ocupacional tenha um resultado expressivo. São um

Por ter uma abordagem centrada na criança, na família, na número reduzido e estão condicionados em grande parte
PESSOA, fez toda a diferença, pois de forma geral, o pelo modelo médico ainda existente!
moçambicano não está habituado a que o profissional de Magazine APTO – Consegue fazer uma caracterizasaúde o queira ouvir, que mostre empatia, que explique ção dos Terapeutas Ocupacionais a exercer em
um diagnóstico e que colabore em conjunto num plano de Moçambique?
intervenção. Esta abordagem, juntamente com a escassez Atualmente estão a exercer Terapia Ocupacional em
de serviços, fez com que os utentes e suas famílias mos- Moçambique, 25 terapeutas dos 28 que foram formados
trassem um agradecimento profundo pela terapia e que pelo ISCISA, dado que 3 eram da Guiné Equatorial e
valorizassem toda a intervenção, colaborando com prazer regressaram aos seus países de origem. Todos eles foram
no processo terapêutico.

integrados no Ministério de Saúde (MISAU), que os distri-

Senti que fiz a diferença na vida destas pessoas e isso buiu pelas 11 províncias de Moçambique. A maioria está
enche-me o coração! Não fiz nada de diferente do que colocada nos Hospitais de Referência de cada província e
faria a trabalhar em Portugal, o que mudou foi o contexto trabalham nas diferentes áreas de Terapia Ocupacional.
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Todos se queixam da falta de condições para trabalharem, menos que 2000€ se quiserem viver sem dificuldades em
da pouca colaboração entre os profissionais de saúde, da Maputo. O ministério da migração e do trabalho em
dificuldade que os outros profissionais têm em perceber o Moçambique está a dificultar em muito os vistos de trabapapel do Terapeuta Ocupacional.

lho a estrangeiros e um visto de turismo inicial não permite

Magazine APTO – Existe uma Associação Nacional adquirir um visto de trabalho posteriormente.
de Terapia Ocupacional em Moçambique?

Para caso de voluntariado, o processo é mais fácil e exis-

Quando o curso terminou, o grupo esboçou a AMOTO tem muitas instituições que precisam, principalmente ao
(Associação Moçambicana de Terapeutas Ocupacionais), nível da saúde, educação, serviço social, mas mesmo
estabeleceu os órgãos, os estatutos, o logotipo, mas até ao assim, é importante que tenham contatos realizados com
momento ainda não foi legalizada, por burocracias e difi- as mesmas antes de se aventurarem.
culdade de reunir pessoas de todo o país.
Magazine APTO

Magazine APTO – Tendo constituído família já em

- A um nível mais pessoal, como Moçambique, pensa voltar a Portugal?

são os dias depois do trabalho, que hobbies, diver- Bom, eu não diria que constituí família em Moçambique! O
sões e passatempos estão disponíveis em Moçambi- meu marido veio ter comigo após um ano da minha estadia
que?

em Maputo e quando engravidei, tive o parto em Portugal

Eu e o meu marido abrimos uma Academia de Dança e não aqui em Maputo.
(Estúdio K Dance), onde damos aulas de dança ao final da Consideramos que está na hora de regressar a Portugal.
tarde todos os dias da semana. Temos muita adesão por Inicialmente seria apenas por um período de 2 anos, mas
parte dos moçambicanos.

já se passaram 4 anos!

Maputo cresce a olhos vistos e há cada vez mais oferta Na realidade nunca foi nosso intuito ficar definitivamente
cultural, desde concertos, a exposições diversas, espetácu- em Maputo, mas fomos ficando… Está na hora de regreslos de dança, teatro, cinema, fusões culturais entre coope- sar e por isso em Agosto estarei em Portugal novamente.
rações estrangeiras e Moçambique. Há uma oferta diversifi- Sinto-me entusiasmada com este regresso, por começar
cada de restaurantes com excelente comida e espaços tudo de novo, por ser uma nova fase na minha vida. Acrenoturnos de convívio. Há alguns centros comerciais e dito que as mudanças são sempre positivas e que levam ao
hipermercados com todo o tipo de produtos alimentares e crescimento e evolução, mesmo que ainda não tenha um
comerciais. Há Ginásios, SPA´s, cabeleireiros para todos os emprego definido e mesmo sabendo que as oportunidades
gostos.

de emprego estão cada vez mais escassas em Portugal!

Magazine APTO - Num pais africano, como é o dia a Foi uma boa experiência de trabalho, rica de vivências pesdia de uma mulher europeia?

soais e que voltaria a repetir sem dúvida! Mas a nossa casa

Penso que é idêntico, mas com a vantagem de se poder ter será sempre a nossa casa e embora Portugal esteja a pasuma empregada doméstica a tempo inteiro por 150 euros sar tamanhas dificuldades socioeconómicas é lá que está a
por mês, o que nos permite ter mais tempo para outras nossa família, a nossa cultura e grande parte dos nossos
atividades, que não sejam o limpar a casa ou ter que cozi- amigos. Por outro lado, quero dar à minha filha oportuninhar.

dades que aqui ainda não estão acessíveis, para não falar

Magazine APTO – Que conselhos dá a outros Tera- do acesso aos cuidados de saúde privilegiados que a Europeutas Ocupacionais, que lhe queiram seguir as pa tem.
pisadas e aventurarem-se pelas africas?

Magazine APTO – Em Portugal utilizava a dança,

Arrisquem! Mas não é qualquer pessoa que se adapta às como meio terapêutico com utentes seus. Em
condições de África. Tem que se ser versátil, criativo, acei- Moçambique já experimentou este tipo de interventar uma outra cultura, ser tolerante e gostar de aventuras!

ção? Como correu?

Só posso falar por Moçambique, se vierem com o intuito de Sim, é verdade! Em Moçambique utilizei as diferentes forencontrar um emprego, não venham à descoberta, convém mas de arte na minha intervenção e correu muito bem! A
vir sempre com um contrato de trabalho tratado, que vise música, a dança, o artesanato é algo muito intrínseco na
alojamento, seguro de saúde, autorização de residência população moçambicana
(DIRE) e viagens asseguradas. O ordenado não deve ser
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e uma boa forma de chegar à essência das pessoas. Houve
uma excelente adesão dos utentes e dos estudantes a uma
abordagem mais expressiva e projetiva através da arte.
Magazine APTO – De que forma a sua formação
como Terapeuta Ocupacional facilitou a sua integração em Moçambique? Que competências sentiu
terem sido importantes para se adaptar a esta nova
realidade?

importância também ajudou bastante, porque me deu
uma grande capacidade para escutar as necessidades da
família, perceber os pontos fortes de cada uma e trabalharmos em conjunto todo o processo terapêutico.
Sem dúvida a capacidade de resiliência, proactividade,
tolerância, versatilidade e criatividade são essenciais para
se trabalhar numa realidade africana.

Eu penso que de uma forma geral, o Terapeuta Ocupacional, é um profissional versátil e criativo, com uma bagagem de modelos teóricos que sustentam qualquer abordagem utilizada, dando-nos muita segurança naquilo a que
nos propomos fazer.
O facto de ter tido um trabalho de intervenção precoce
durante 6 anos, onde dei apoio a muitas crianças, maioritariamente de famílias desfavorecidas ou de minorias étnicas
no seu domicílio ou jardim-de-infância em Portugal e onde
o envolvimento e participação da família é de extrema

Este espaço pode ser seu.

Publicite na
nossa revista!
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STAR CUSHION, TECNOLOGIA INOVADORA NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE ÚLCERAS DE PRESSÃO

A Mobilitec apresenta uma das suas mais recentes novidades na área do posicionamento e tratamento e prevenção de
úlceras de pressão, a Star Cushion.
A Star Cushion é uma marca norte-americana que comercializa almofadas de assento e de encosto, que se distinguem
pela sua construção verdadeiramente inovadora. Estas almofadas são compostas por células de ar, com o formato de alvéolos, em fibra de
neopreno e sem aplicação de látex, o que as tornam mais resistentes e duradouras. Os alvéolos, com um formato circular nas suas extremidades, permitem uma melhor adaptação ao contorno postural, dando mais base de apoio na zona sacral do utilizador na posição sentado.
Destacamos neste artigo os modelos Standard Contour Cushion, Galaxy Cushion e Starlock Cushion.

STANDARD CONTOUR CUSHION

GALAXY CUSHION

A Standard Contour Cushion é uma almofada flexível que possui células de ar A Galaxy Cushion é uma almofada que combina tecnologia de ar multicelular
interligadas que permitem a adaptação do corpo à almofada, proporcionando com um design de contorno patenteado, que se adapta à forma anatómica do
um alívio constante da pressão na zona de contacto e uma superfície com utilizador. Estas características permitem vários benefícios para a estabilidade
baixa fricção, ideal para a prevenção e tratamento de úlceras de pressão de e posicionamento do utilizador, constituindo uma verdadeira vantagem teragrau IV.

pêutica.

Principais características:

Principais características:

-Células de ar ajustáveis com 10 cm;

-Suportes pélvicos: área de suporte que ajuda a adução dos

-Possui uma válvula para facilitar o posicionamento em casos de

trocânteres criando um ambiente hidrostático junto dos tecidos

obliquidades pélvicas ou pressão sobre a zona sacral e para

que estão em contacto com a almofada;

melhorar a postura corporal e a funcionalidade;

-Adutores: empurram suavemente os fémures até à linha média

-Ultraleve, pesa aproximadamente 1,36kg;

da almofada;

-Disponível em tamanho de adulto e criança;

-Alívio da pressão no cóccix/períneo: evita o excesso de pressão

-Inclui cobertura ajustável, bomba manual e kit de reparação;

em áreas problemáticas;

-Sem limite de peso do utilizador

-Células pré-isquiáticas: células de ar inclinadas que impedem o
deslize para a frente;
-Abdutor: incorporado na própria almofada para melhor estabilização pélvica;
-Extremidades pélvicas: zona com relevo para ajudar a posicionar as ancas numa posição médio
-lateral.

STARLOCK CUSHION
A Starlock Cushion é a almofada premium da Star Cushion, aquela que proporciona ao seu utilizador um posicionamento agressivo, uma estabilidade sem
precedentes e o mais alto nível de prevenção e tratamento terapêutico de úlceras de pressão.
Principais características:
Disponível com células de 5cm, 7cm, 10cm e 12,5cm de altura para ir de encontro às várias necessidades de posicionamento.
A tecnologia CELL LOCK (bloqueio individualizado de ar em cada célula) permite resolver facilmente problemas de utilizadores com posicionamento assimétrico. Esta tecnologia permite também isolar individualmente cada célula de ar e personalizar a almofada sem ser necessário gastar dinheiro extra numa almofada customizada; possibilita ainda proteção redobrada em casos de danos acidentais nas células (se as células danificadas
estiverem bloqueadas, apenas estas células perdem ar e não toda a almofada ou determinado compartimento).
A bomba de ar insufla ar nuns compartimentos localizados na base da almofada, permitindo ajustar o posicionamento de uma forma personalizada, ao mesmo tempo que aumenta a estabilidade. A capacidade de isolar o fluxo de ar entre as diferentes células permite aumentar a estabilidade e customizar o posicionamento do utilizador. A válvula azul de segurança garante que as
configurações efetuadas não serão alteradas acidentalmente. A capacidade de isolar o fluxo de ar entre as células garante estabilidade e ajuda nas transferências, postura e controlo de tronco.
A Starlock Cushion garante também a integridade da pele através da baixa pressão e baixas forças de torção e fricção no contacto com a almofada.
Ultraleve, pesa apenas 1,36kg.
Disponível em tamanho pediátrico e de adulto.
Equipada com cobertura, bomba de ar e kit de reparação.
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Artigo de Prática
TAMPCOR — Departamento de Adaptações e Acessibilidades

Inês Baptista,
Terapeuta Ocupacional

A empresa e os nossos materiais

escala quantitativa. Mesmo após muitos anos de utilização,

A Tampcor é uma empresa sediada no Concelho de Cas- Corian® terá o mesmo visual e desempenho de um matecais, desde 1995, que se dedica à transformação e à con- rial novo.
cepção de diversos projetos, utilizando materiais como o
Corian, Hi-Macs e Kerrock. Estes materiais são a solução O departamento
ideal para os atuais desafios na área da saúde. Os Profis- A Tampcor além de desenvolver a sua experiência e conhesionais desta área, que se deparam com diversas dificulda- cimento sobre estes materiais, no âmbito da construção
des no seu dia-a-dia, precisam da certeza de que o seu civil, procurou ao longo dos anos, constituir uma equipa
ambiente de trabalho e as soluções que recomendam cum- multidisciplinar, capacitada para várias situações, nomeaprem as mais rigorosas normas, não apenas de desempe- damente para adaptar e adequar um espaço residencial,
nho, mas também de estética.

empresarial ou comercial, a qualquer limitação ao nível

Um ambiente limpo, higiênico, arejado e relaxante pode físico e de mobilidade.
ajudar os profissionais e os utilizadores, a desempenhar Esta equipa é constituída por um engenheiro mecânico,
melhor as suas ocupações e, em alguns casos, na recupe- dois arquitetos e um terapeuta Ocupacional. Com formaração dos pacientes.
O Corian® é um material liso e não poroso que facilita a
limpeza, a desinfeção e descontaminação, de forma a
reduzir os riscos de contaminação cruzada que podem
levar à disseminação de infeções. Este material possui uma
flexibilidade inerente que permite aplicá-lo a praticamente
a qualquer situação e resolver vários desafios de design. É
uma solução adequada para a zona de higiene, com uma
limpeza adequada, não há propagação de micróbios. O
Corian® foi classificado pela GreenGuard por ser resistente
a micróbios quando testado de acordo com um método
que segue as diretrizes ASTM D 6329 e analisado com uma
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ções distintas, a equipa procura desenvolver os projetos, os utilizadores, quais os objetivos, e para que funções será
pensando no bem-estar, conforto e saúde do individuo, necessário.
conciliando os seus conhecimentos para planificar e execu- Ao local desloca-se o engenheiro e o terapeuta ocupaciotar um projeto que vise as normas de segurança, cumpra nal, o objetivo será analisar o espaço ao nível da infraesas leis em vigor mas que vá ao encontro das necessidades trutura e dos materiais, assim como, avaliar o espaço na
dos utilizadores. Os projetos são desenvolvidos de acordo sua utilização e funcionalidade, junto dos utilizadores e
com as necessidades, rotinas, atividades desenvolvidas e cuidadores. O terapeuta ocupacional nesta etapa deve, no
gostos pessoais de cada individuo.

local retirar todos os dados necessários, tanto da observa-

Disponibilizam um serviço completo, que engloba a avalia- ção do espaço como na entrevista aos utilizadores. É utilição, adaptação do local e ensino/preparação para uma zado um guião semi-estruturado, elaborado pelo terapeuta
melhor utilização do mesmo.

ocupacional, tendo como base, a utilização do espaço, os
materiais e recursos, utilizadores, limitações e capacidades,
assim como objetivos para o projeto.
Posteriormente, a equipa reúne-se e são analisadas as
soluções a propor. O olhar do terapeuta ocupacional é fundamental na concepção de um projeto adaptado e acessível, pois não é apenas importante cumprir as normas de
segurança, higiene e a regulamentação obrigatória mas
também, analisar a funcionalidade, a utilização e o objetivo
do espaço para a pessoa. Nesta reunião são pensadas as
soluções de acordo com materiais, espaço, utilização, funcionalidade, etc. Torna-se cada vez mais importante que o
terapeuta ocupacional tenha uma visão holística e um alargar dos seus conhecimentos nesta área, compreendendo o

O Terapeuta Ocupacional

uso dos materiais, saber aconselhar de acordo com o que

O departamento de adaptações e acessibilidades é um pro- se pretende para o espaço e utilizadores, assim como, anajeto pioneiro, onde atua pela primeira vez um terapeuta lisar a funcionalidade do design e enquadrar a sua utilizaocupacional, em contexto de projeto de espaços e mate- ção. O bom desempenho de um profissional de saúde, o
riais, adaptados e conceptualizados a pensar na pessoa e bem-estar de um cliente ou a condição física de um utilizana função. O terapeuta ocupacional tem um papel funda- dor estão condicionadas pelo ambiente que utiliza e onde
mental no departamento de adaptações e acessibilidades. se encontra a realizar as ocupações, sejam de vida diária,
O trabalho desenvolvido no departamento passa por várias como profissionais ou de lazer. O terapeuta ocupacional,
etapas, nas quais o terapeuta ocupacional desempenha inserido numa equipa multidisciplinar, deve saber ouvir e
diversas funções. Inicialmente a empresa recebe um pedi- aprender com os colegas de outras áreas, que conhecem
do de orçamentação com base numa situação ou estrutura os materiais, a sua planificação e execução, mas também
que não se encontra adequada a determinada pessoa ou partilhar e conhecer de que forma o terapeuta ocupacional
função. É analisada a situação e espaço apresentado, de pode ser uma mais-valia na conceção do projeto.
acordo com as limitações e dificuldades existentes, quais
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viduo e situação, deve previamente conhecer as opções
que está a sugerir e a avaliar. Torna-se cada vez mais
importante criar e conceptualizar soluções à medida da
pessoa, de acordo com as suas características, gostos e
interesses, evitando opções padronizadas às quais as pessoas se adaptam. Criando projetos de raiz, são os produtos
que se adaptam à pessoa e à situação, são soluções pensadas para a pessoa, de acordo com os conhecimentos de
vários profissionais, de áreas distintas, que diariamente
procuram a atualização e trazer soluções cada vez mais
atuais e personalizáveis.
Após esta análise por parte da equipa, é apresentando ao
cliente as diversas soluções encontradas e inicia-se o projeto da obra. Durante o processo de fabrico dos produtos,
o terapeuta ocupacional, em colaboração com a equipa,
analisa e avalia se o produto final, corresponde às soluções
projetadas e de que forma pode ser melhorado. É importante que o terapeuta ocupacional apresente disponibilidade para se envolver no processo de fabrico, conhecendo as
várias etapas e como se chega ao produto final, para que
possa intervir nos vários momentos, promovendo o melhor
desempenho e funcionalidade da solução estudada, de
acordo com a entrevista realizada aos utilizadores e cuidadores.
A sua implementação no espaço é realizada por técnicos
das outras áreas, estando o terapeuta ocupacional presente apenas no final do projeto, para avaliar os resultados e
a sua viabilidade. É recomendável que nesta fase estejam
presentes os utilizadores e cuidadores, para que caso
necessário, seja feito um ensino da sua utilização.
No espaço de uma semana a quinze dias, é realizada uma
avaliação, para verificar se a sua utilização está de acordo
com o esperado e se os objetivos foram atingidos. Caso
necessário são efetuadas as alterações necessárias.
É essencial a presença e colaboração do terapeuta ocupacional neste âmbito, pois o terapeuta ocupacional ao aconselhar produtos de apoio e soluções pensadas para o indi30 - Magazine APTO nº 3 - Julho de 2014
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Quando o Terapeuta Ocupacional despe a farda...
Ana Lúcia Santos, a Terapeuta Ocupacional Contadora de Histórias
Biografia
Nome: Ana Lúcia Santos
Formação: Escola Superior de Saúde do Alcoitão
Conclusão do Curso: 2002
Área de Residência: Sintra - Agualva
Local de Trabalho: Casa de Saúde do Telhal
Hobbies: Contadora de histórias, caminhadas preferencialmente
em serras, leitura e uma boa conversa com amigos.

A APTO Magazine entrevistou a colega Ana Lúcia Santos, comecei a minha formação como contadora de histórias,
destacando o seu lado artístico de contadora de estórias.
APTO Magazine –

fazendo o meu 1º curso em Carnide.

Antes de mais, gostávamos de

esclarecer uma dúvida. O termo correto é contadora
de histórias ou contadora de estórias?
Uma boa questão. Acho que é uma curiosidade que surge
quando começamos a ter contacto com este novo mundo
encantado. Eu pelo menos tive e fui pesquisar. De forma
sucinta, “estória” é um neologismo proposto por João
Ribeiro em 1919 para designar a narrativa popular, a nar- APTO Magazine – Foi nessa primeira formação que
rativa de lendas e o conto tradicional. É neste contexto que conheceu as colegas, que agora fazem parte dos
é mais utilizada. Não existe diferença significativa entre os “Contos Inadaptados”?
vocábulos “estória” e “história”. Por isso, as duas aparecem Foi isso mesmo que aconteceu. Algum tempo após o final
com frequência.

Eu opto por escrever “Contadora de da formação, a Eva Barros e a Ana Luísa de Oliveira fize-

histórias”, pois nem todos os contos e histórias que conto ram-me o convite para integrar os “Contos Inadaptados” e
são tradicionais ou da sabedoria popular.

eu aceitei sem hesitar e com palpitações no coração.

APTO Magazine - Como surgiu o interesse por con- APTO Magazine – Porquê a escolha do nome
tar estórias?

“Contos Inadaptados”? Alguma influência da forma-

Foi numa noite de outono quando estava uma lua fantásti- ção em Terapia Ocupacional para a escolha do
ca J Não estou a contar nenhuma história, foi mesmo de nome?
forma inesperada que fiquei encantada com os contadores Podia ter tido alguma influência da minha perspetiva como
de histórias. Sempre gostei de experimentar coisas novas e terapeuta ocupacional mas não. A Eva Barros é atriz e em
diferentes. Um dia estava a ver a agenda cultural de Lisboa 2011 fundou em Carnide, o coletivo de atores “Os Inae dei por mim parada numa página que dizia “Serão de daptados”. que reúne pessoas de várias escolas artísticas,
contos para adultos”. Fiquei intrigada e não hesitei. No fim- de múltiplos objetivos e interesses na área das artes e prode-semana seguinte fui até à morada indicada. A cada pas- cura explorar diferentes áreas de teatro. Após a nossa forso que dava uma voz quente com uma melodia de encan- mação, este coletivo começou a desenvolver espetáculos
tar me envolveu. Sentei-me no chão e ouvi histórias que em torno da narração e pretende juntar o teatro à arte de
me fizeram viajar para outros lugares. Foi nesta noite que contar histórias apresenta-se como um formato ainda inosenti que gostava de experimentar. Depois fui pesquisar e vador e de grande potencial. E assim surgiu o “irmão” mais
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Quando o Terapeuta Ocupacional despe a farda...
novo os “Contos Inadaptados”.

APTO

A minha influência como terapeuta ocupacional não

Muito obrigado pelo

influenciou muito a escolha do nome, contudo desde logo

tempo

adorei e penso que nós temos sempre a perspetiva de

Os “Contos Inadap-

procurar o equilíbrio ocupacional no meio das nossas

tados” têm alguma

“inadaptações” J

estória

APTO Magazine – Os “Contos Inadaptados” por

Terapeuta Ocupacio-

onde tem andado a contar as suas estórias?

nal

A nossa aventura começou em Lisboa a outubro de 2012

niente?

com um serão de contos “Conta-me lá, um conto de cá!”

Ainda não, mas adoro a

no Zazou – bazar café. Logo após um mês fomos ao Tea-

ideia!

tro Rápido no chiado com outro serão “Oásis de Contos”.

Obrigada pela oportuni-

Após este início fantástico fomos criando conceitos, espe-

dade

táculos e fomos em dezembro de 2013 ate Samora Correia
com o serão “Ao serão com elas…”. Um final de ano fantástico.

Magazine

-

despendido!

com

como

de

algum
interve-

partilhar

esta atividade que me
dá tanto entusiasmo. Complementa, sem dúvida, a minha

O ano de 2013 começou rumo ao sul a Faro logo em vida como terapeuta ocupacional.
janeiro com “Contos que se cantam” com um convidado o
músico João Tiago Neto. E sem mais demoras voltámos ao
Teatro Rápido em fevereiro para celebrar o amor “Oásis
de contos…o amor vale a pena ser contado”.
Os serões de contos continuaram e em Carnide com
“Conta-me.”
E como a nossa aventura não é só para adultos, em Março
estreámos um Conto Interativo “Histórias de Pasta de Açúcar” e começamos a desenvolver horas do conto infantil
interativas. Percorremos escolas, juntas de freguesia e
fomos ao Museu do Teatro em Lisboa.

E porque queremos ser inovadoras, ao longo do ano
fomos desenvolvendo momentos do conto com parceiros
em Carnide, local da nossa sede: “Guardiões da Natureza”
e “Contos Ambientais”. No verão, a nossa aventura transformou-nos em bandidas! Não resistimos às feiras medievais e lá fomos nós para Óbidos e Castro Marim com as
nossas “Bandidas de histórias”.

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

ao

abrigo

do

presente

protocolo.

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

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

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

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

Lisboa,

Tel:

boa@cascoantiguo.com

217
ou

272

067,

consultar

e-mail:
o

site

lis-

http://

www.cascoantiguo.pt
APTO estabeleceu um Protocolo de colaboração com a
empresa PROFT cedendo a utilização do logótipo da Terapia
Ocupacional em peças de vestuário da farda destes profissionais.
Desta forma tentamos uniformizar a imagem dos Terapeutas Ocupacionais e divulgar a profissão através do seu símbolo.
Estas peças de vestuário podem ser adquiridas através da
PROFT com desconto, para os sócios com quotas em dia.
Consulte o site http://www.proftfardas.com/

34 - Magazine APTO nº 3 - Julho de 2014

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

Magazine APTO nº 3 - Julho de 2014 - 35

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
811 785, por e-mail: dfp@ispa.pt ou no sitehttp://
dfp.ispa.pt/

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

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

Tel: 214 754 303 Tlm:

935 039 752 ou em https://

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

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

do

interesse

da

Terapia

Ocupacional.

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

Tipos de formatação publicitária

As entidades e empresas interessadas poderão contratualizar de forma pontual ou periódica espaços publicitários na Magazine APTO. O espaço em questão poderá ter forma e tamanho variável sendo o seu conteúdo
da inteira responsabilidade do anunciante. Para mais
informações contate-nos para
magazine.apto@gmail.com
ou apto.portugal@gmail.com.
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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, econó- implicar a sua não edição na publicação em causa ou a sua
mica ou cultural, e é independente de todos os poderes, correção sob o ponto de vista da formatação ou forma do
manifestando esse espírito de independência também em texto, sem alteração do conteúdo ou significado do mesrelação aos seus próprios anunciantes, colaboradores e mo, sem conhecimento prévio do autor.
responsáveis.
5. Qualquer norma ou regra omissa será analisada pelo CE
3. A Magazine APTO assume-se como uma publicação de da Magazine APTO que terá a decisão final em relação à
mesma.
natureza informativa.
4. A Magazine APTO tem presente os limites impostos pela 6. Com o acto de submissão de artigos para publicação na
deontologia e ética profissional recusando o sensacionalis- Magazine APTO, os autores estão a ceder, a esta, todos os
mo e a exploração mercantil da matéria informativa.
direitos de publicação e divulgação do mesmo.
5. A Magazine APTO estabelece as suas opções editoriais
sem hierarquias prévias entre os diversos setores de atividade e reserva-se no direito de decidir quais os critérios e
as prioridades de publicação de reportagens, testemunhos
e notícias, de acordo com o estabelecido.

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

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

TIPOLOGIA DE ARTIGOS

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

Artigo de Prática

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

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

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

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

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

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

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

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO

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

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

Lisboa, ____ de ______________ de _________

___________________________________________________
(Assinatura conforme BI/CC)
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Imperadores Japoneses presentes na Cerimónia de abertura do Congresso

Centro de Congressos em Yokohama

Vista noturna de Yokohama

Palestra do Prémio Nobel da Literatura - Dr. Kenzaburo Oe
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Pormenor da Pasta do Congresso

