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Editorial

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

Caros Colegas

consequentemente, aprendizagens de carácter mais prático. Os moldes gerais do congresso serão idênticos aos dos

Desde abril que a APTO começou a efetuar diligências para anos anteriores, e ao que se preconiza nos congressos em
a realização do 8º Congresso Nacional de Terapia Ocupa- geral. Contudo, a incidência na prática profissional é maior,
cional. Desde então temos ponderado qual o melhor local, sendo esta pautada por mais workshops, mais comunicatendo em conta os custos, acessibilidades, descentraliza- ções livres , bem como, visitas ao Centro João Paulo II e à
ção, tema, os objetivos que nos propomos alcançar, os recentemente inaugurada Unidade de Cuidados Continuaintervenientes e as comissões. Começamos desde cedo a dos do Centro Bento XVI.
divulgação do evento, como já se deve ter apercebido e, Contamos ter duas terapeutas ocupacionais estrangeiras
neste momento, já temos mais novidades para lhe dar.

que vêm partilhar a sua prática connosco e vários colegas

O 8º Congresso Nacional de Terapia Ocupacional acontece- convidados. A existência de concursos que permitam a parrá de 16 a 18 de Abril de 2015, em Fátima, nas instalações tilha dos trabalhos e ideias, de profissionais e estudantes,
do Centro João Paulo II. O tema que dá mote aos traba- terá uma vez mais presença no nosso congresso nacional.
lhos é “Pensar a prática, olhar o futuro”. É o que pre- Os posters serão também uma constante neste evento pertendemos que aconteça! Pensemos na nossa práti- mitindo a partilha da prática, da intervenção, de estudos
ca, refletindo sobre ela e perspetivando o futuro . Tendo de caso, de pesquisas ou outro tipo de trabalhos desenvolem conta todas as mudanças sociais, económicas e cultu- vidos pelos colegas.
rais da atualidade que promovem uma constante mudança Já temos o apoio de alguns organismos e entidades bem
de hábitos, rotinas e papéis da população, também nós, como o patrocínio de diversas empresas de Produtos de
Terapeutas Ocupacionais, teremos de as acompanhar ade- Apoio e de alguns dos nossos parceiros protocolados. Desquando a nossa intervenção, a nossa abordagem bem ta forma prevemos ter uma área de exposição abrangente,
como a compreensão dos contextos e dinâmicas adjacen- diversificada e interessante, com produtos inovadores, criates.

tivos e úteis para a intervenção dos colegas.
Queremos que exista uma participação massiva de Tera-

Um congresso nacional é o evento máximo para uma clas- peutas Ocupacionais e estudantes seja esta pela participase profissional juntando, no nosso caso, todos os terapeu- ção ativa através da apresentação de propostas de comutas ocupacionais portugueses, ou que exerçam a profissão nicações livres, posters, nos concursos, pela presença no
em Portugal, numa reunião magna de profissionais e estu- congresso ou simplesmente pela divulgação do evento
dantes de Terapia Ocupacional. Tendo em conta as opi- pelos meios ao seu alcance (e-mail, facebook, twiter,...)
niões, sugestões, críticas e comentários recolhidos nos últimos eventos que realizámos, a Direção da APTO irá consi- Estamos a desenvolver todos os esforços para lhe propordera-los e implementar um congresso adequado às neces- cionar um grande congresso e contamos consigo no sentisidades expressas e sentidas pelos nossos colegas e estu- do de o fazer ainda maior e melhor!
dantes. Assim, no 8º Congresso Nacional de Terapia Ocupacional, poderemos contar com mais um dia de trabalhos
permitindo a existência de workshops pré congresso e,
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Prémio Estudante APTO—1ª edição

de cada um dos finalistas para receber o seu Certificado,
após o que, estes proferiram o “Juramento do Terapeuta
Ocupacional”, documento elaborado pela APTO para estes
fins. Concluída esta fase em que já se encontram certificados, a APTO procede ao anúncio do “Prémio Estudante
APTO” divulgando o nome do colega mais bem classificado. A entrega é feita de forma simbólica com um cartão de
sócio gigante já preenchido com os dados do feliz contemplado. A finalista vencedora foi a colega Carina Mª Vitorino
Reis com média final de 19 valores que recebeu este prémio com muita alegria e surpresa.
Em breve iremos a mais escolas entregar este prémio promovendo assim a Associação junto dos estudantes e seus
A APTO contactou todas as Escolas onde é atualmente familiares e angariando mais sócios.
ministrado o Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional
informando-as de que criou o “Prémio

Estudante

APTO”. Este prémio é oferecido ao melhor aluno do Curso
de Licenciatura em Terapia Ocupacional durante a Cerimónia de atribuição dos Diplomas de Curso e consta da oferta
da inscrição de sócio na APTO, bem como uma T-shirt e
um pin da Terapia Ocupacional.
Ao criar este prémio, a APTO pretende estar presente neste momento marcante da passagem da vida académica
para a vida profissional. Embora seja um dever de todos os
Terapeutas Ocupacionais inscreverem-se na sua associação, não é uma obrigação pelo que, muitas vezes, esta
situação fica esquecida ou adiada. A presença da APTO
neste momento permite relembrar os recentes colegas que
existimos e necessitamos da sua colaboração, iniciativa e
participação. Por outro lado, também nos permite dizerlhes que estamos disponíveis para os ajudar e esclarecer
eventuais dúvidas ou questões que possam surgir no início
de carreira, que estamos cá para os acompanhar na sua
formação contínua e no seu crescimento profissional.
No passado dia 26 de julho decorreu a Sessão Solene de
Encerramento do Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional da Escola Superior de Saúde de Leiria. Foi esta a
primeira entrega do “Prémio Estudante APTO” a ser
levada a cabo. A cerimónia constou da chamada ao palco
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APTO presente na presentação do Relatório " Um futuro para a Saúde"

A Fundação Calouste Gulbenkian promoveu a realização de eles:
um relatório sobre o futuro da saúde em Portugal. Este - Um novo pacto para a saúde;
fundamentou-se numa análise detalhada do atual Sistema - Participação dos cidadãos;
Nacional de Saúde (SNS), fazendo diversas sugestões para - Participação de todos os sectores da sociedade;
o seu futuro e sustentabilidade. Foi apresentado oficial- - Procura continua da melhoria da qualidade;
mente, às entidades e organismos relacionados direta ou - Um sistema de saúde centrado nas pessoas e baseado
indiretamente com a saúde, no passado dia 23 de setem- em equipas;
bro, no auditório da Fundação Calouste Gulbenkian. A - Novas funções e uma liderança reforçada a todos os
APTO foi convidada a estar presente e recebeu um exem- níveis;
plar deste relatório que ficará na sede da associação para - Sustentabilidade financeira.
consulta dos interessados.

Deste relatório emanaram ainda alguns desafios designa-

Na mesa de abertura estiveram o Presidente da Fundação dos como “Desafios Gulbenkian” que não são mais do que
Calouste Gulbenkian, Artur Santos Silva, o Presidente da alguns dos objetivos mais importantes, identificados como
Comissão de Peritos Lord Nigel Crisp, um dos membros da fulcrais para a mudança do SNS em Portugal. De entre eles
Comissão o Prof. João Lobo Antunes e a efetuar o encerra- salientaram-se:
mento da cerimónia o Ministro da Saúde, Dr. Paulo Mace- - A diminuição das infeções hospitalares para metade, em
do.

10 dos hospitais públicos, num período de três anos;

Esta comissão era composta por Donald Berwick, Ilona -Suster o crescimento da prevalência da diabetes evitando
Kickbush, Wouter Bos, João Lobo Antunes, Pedro Pita Bar- que em 5 anos cerca de 50.000 pessoas desenvolvam a
ros e Jorge Soares. A apresentação do relatório foi efetua- doença;
da por Lord Nigel Crisp que salientou a importância da - Promover a liderança na saúde e desenvolvimento da 1ª
transição do sistema de saúde atual, centrado na doença e infância conseguindo progressos mensuráveis, a longo pranos hospitais, para um sistema centrado nas pessoas e zo, no estado geral da saúde e no bem-estar das crianças.
fundamentado na saúde devendo os cidadãos ser parceiros Cada vez mais se constata que a despesa relacionada com
na sua promoção. Esta comissão identificou sete elementos a saúde em vez de aumentar, como previsto, está a man-chave necessários para se conseguir esta mudança, sendo ter-se ou mesmo a diminuir na maioria dos países da Orga6 - Magazine APTO nº 4 - Novembro de 2014
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nização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico e prevenção da doença será fulcral. Com crianças e adultos
(OCDE). Este fator está associado à diminuição da morbili- mais saudáveis desde já, teremos consequentemente
dade das doenças crónicas de longa duração, bem como à melhor qualidade de vida nos futuros velhos, nós.
sua prevalência, que está a diminuir na maioria dos países Este relatório solicita a todos, profissionais de saúde, utenda OCDE. Ficou patente neste relatório que o número de tes do SNS e cidadãos em geral, um envolvimento constananos de vida saudável após os 65 anos é em média, na te na promoção da saúde, uma participação assídua nos
maioria dos países nórdicos, de cerca de 15 anos. Em Por- bons hábitos alimentares, posturais, de exercício físico ou
tugal este número é de 6 anos para as mulheres e 6,6 para outros. Solicita em geral uma liderança visionária, dinâmica
os homens. Este fator leva a que a população portuguesa e corajosa para a saúde em Portugal.
acima dos 65 anos tenha cerca de 8 anos de vida não saudável. Luís Campos realizou a análise dos dados fornecidos Um Futuro para a Saúde – todos temos um papel a desempelo Ministério da Saúde onde verificou que 5,4 milhões de penhar. Fundação Calouste Gulbenkian, 2014
pessoas em Portugal têm pelo menos uma doença crónica.
Desta análise salienta ainda que cerca de 12% da população portuguesa tem 1 a 2 doenças crónicas, 12% tem 3 a
4 doenças crónicas e 4% tem 5 ou mais doenças crónicas
em simultâneo. Esta situação é preocupante e reflete a
necessidade urgente de maior atuação ao nível da prevenção. A incidência das ações ao nível da promoção da saúde

APTO presente no 16º Simpósio Europeu de Grupanálise

3

Realizou-se em Lisboa 16º Simpósio Europeu de Grupanáli- rência com o título “Grupanálise: As diferentes abordagens
se, entre os dias 28 de Julho e 1 de Agosto,com o título - A Contribuição Portuguesa”.
geral «Art meets Science - Exploring Challenges and Chan- Foi ainda inaugurada uma exposição sobre o Prof. Eduardo
ges». A Presidente da APTO foi convidada estando presen- Luís Cortesão que foi Fundador e Presidente Vitalício Honote em representação de todos os Terapeutas Ocupacionais rário da Sociedade Portuguesa de Grupanálise e em muito
contribuiu para o ensino e prática da saúde mental em PorPortugueses.
Este é um evento que ocorre de três em três anos, promo- tugal.
vido pela Group Analytic Society International e pela Sociedade Portuguesa de Grupanálise em parceria com a Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupo, tendo sido a
segunda vez que este evento aconteceu em Portugal. A
primeira foi em 1970, devido ao empenhamento do Prof.
Eduardo Luís Cortesão, Professor de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa,
introdutor da Grupanálise em Portugal. Por este motivo a
conferência inaugural deste simpósio foi em sua homenagem. O Dr. Guilherme Ferreira foi o preletor desta confe-
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Nacionalmente, com a dimensão do Banco Santander Totta
e que se preocupe com questões éticas e sociais como as
da área da saúde. Este protocolo foi assinado no Banco
Central do Santander Totta, em Lisboa, no dia 27 de agosto entre a Presidente e Secretária da APTO e a Diretora do
Gabinete de Protocolos Coletivos do banco, Dr.ª Maria José
Oliveira Ventura e o Diretor Coordenador do Gabinete de
Protocolos e Clientes Institucionais, Dr. Pedro Gaspar Fialho. Este protocolo, para além de trazer benefícios aos
sócios, também favorece a APTO ao nível da gestão das
suas contas, redução de custos, facilidades de domiciliação
dos pagamentos e nas aplicações. Este é um protocolo que
trás benefícios acrescidos e duradouros tendo ainda a
mais-valia de poder ser alargado a condições específicas
que possam eventualmente surgir. Por outro lado, o apoio
por parte do banco às iniciativas da APTO, também é uma
das potencialidades deste protocolo e da qual pretendemos
desde já, no 8º Congresso Nacional, começar a usufruir.
Esperamos que fique satisfeito com esta noticia e que consulte as condições mais detalhadas deste protocolo através
do link

https://www.santandertotta.pt/bepp/publica/
autenticacionaccesorestringiA APTO pretende estabelecer uma maior relação com os

do/0,,649_1_1_protocolos_647_625,00.html?

sócios e criar vantagens para os mesmos. Este é um objeti-

i d e n t i f i c a c i o n U s u a -

vo que pode ser alcançado de forma direta ou indireta

rio=501634614&clave=APTOsantander&operacio

através da criação de parcerias e redes de colaboração. Foi

n=login

com este intuito que celebramos um protocolo, com o Banco Santander Totta, que beneficiará os nossos associados
que pretendam usufruir de produtos e serviços deste Banco. É sempre prestigiante termos um parceiro reconhecido
8 - Magazine APTO nº 4 - Novembro de 2014
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APTO estabelece parceria Revista Insights

Terapia Ocupacional junto da população em geral. Vamos
colaborar bimensalmente com artigos relacionados com a
intervenção dos terapeutas ocupacionais. Nesta edição de
novembro teremos o primeiro artigo da APTO, solicitado
pela direção da Revista Insights para ser de âmbito geral,
que irá divulgar um pouco da história da associação e da
Terapia Ocupacional.
A APTO reuniu com a Revista Insights, que nos propôs Queremos dar oportunidade aos nossos sócios de poderem
uma parceria, através da qual podemos ter um espaço de usufruir deste espaço e também eles terem oportunidade
divulgação de artigos de opinião. Esta é uma revista, com de sugerirem artigos a editar. Contamos com as suas
edição impressa de 30 000 exemplares está direcionada sugestões. Para mais informações sobre a publicação dos
para o público em geral e pretende divulgar informação de artigos, entre em contacto com a APTO.
qualidade e especializada sobre assuntos relacionados com
saúde, bem-estar e desenvolvimento pessoal.
Com esta parceria a APTO tem oportunidade de divulgar a

6

APTO comemora o seu 54º aniversário no dia
12 de Novembro de 2014
A Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais, foi Desde 1960 até à data
criada a 12 de Novembro de 1960, data da primeira a
ata, pelo que faz 54 anos.

APTO

contou

com

14

presidentes,

sendo

a atual presidente da direção a Terapeuta Elisabete Roldão

O Curso de Terapêutica Ocupacional, designado assim à (2013/ 2016).
data da sua constituição, foi criado em 1957 por iniciativa Queremos continuar a crescer a divulgar e a defender a
da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O dia de formatu- Terapia Ocupacional, para isso precisamos da sua ajuda,
ra dos primeiros oito Terapeutas Ocupacionais Portugueses precisamos de si como sócio da APTO.
(apenas mulheres) teve lugar em 21 de Dezembro de
1959.
O ano de 1960, foi um ano muito importante para a Terapia Ocupacional Portuguesa pois, para além da fundação
da APTO, o curso foi reconhecido pela World Federation of

Occupational Therapists (WFOT). Dois anos depois a APTO
foi admitida como Membro Associado da WFOT, tendo em
1964 passado a membro efetivo.
Em 1986, foi criado o Council of Occupational Therapists
for the European Countries - COTEC sendo a APTO sócio
efetivo desde a sua fundação.
Magazine APTO nº 4 - Novembro de 2014 - 9
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APTO presente em Aula Aberta ESSLei

evolução da Terapia Ocupacional e da associação, é o primeiro contato que os alunos tomam com a sua futura
associação profissional. A turma em questão estava composta por 42 alunos. Alguns deles contaram-nos que tomaram conhecimento da profissão de terapeuta ocupacional
através do site da APTO sendo esta a sua primeira opção
de escolha ao nível dos cursos disponíveis.
Para a APTO este tipo de aproximação aos alunos é deveras importante estabelecendo desde cedo uma relação
entre estes e a associação, criando laços, esclarecendo
ideias, promovendo a sua participação e colaboração. Por
outro lado, desta forma concretizando alguns dos objetivos
a que a direção em vigência se propôs tais como manter
comunicação e cooperação com as escolas de Terapia Ocupacional, apresentar a APTO nas Escolas Superiores de
Saúde onde se lecione o Curso de Licenciatura em Terapia
Ocupacional e aumentar o número de associados estudantes.
Levamos ainda material informativo que entregamos aos
alunos, como o folheto do Perfil do Terapeuta Ocupacional
e alguns brindes publicitários sempre muito apreciados
entre eles, que tiveram oportunidade de adquirir.
Uma vez mais reiteramos que estamos disponíveis para
desenvolver esta abordagem em todas as escolas onde
A APTO foi convidada a dar uma aula aberta na Escola seja lecionado o curso bastando para o efeito que nos conSuperior de Saúde de Leiria, aos alunos do primeiro ano do tactem solicitando a nossa presença.
Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional no passado Ao Instituto Politécnico de Leiria e à Coordenadora do Curdia 9 de outubro. Integrada na cadeira de Fundamentos da so de Licenciatura em Terapia Ocupacional, Terapeuta DulTerapia Ocupacional e abordando questões históricas da ce Gomes, o nosso agradecimento pela oportunidade.

APTO organizou Curso de Bandas Neuro Musculares para Terapeutas
Ocupacionais, na cidade do Porto

8

Nos dias 13 e 14 de setembro de 2014, a APTO colaborou tos nesta técnica cada vez mais reconhecida na área da
com a ANEID, Produtos Farmacêuticos, Lda. na realização reabilitação.
de um curso de Bandas Neuro Musculares para Terapeutas A realização da formação no Porto nasce igualmente da

Ocupacionais. Esta decorreu no Hotel Tuela, no Porto, e tentativa da APTO descentralizar a oferta formativa que
contou com a presença de 7 profissionais que tiveram tem existido, de forma a promover o envolvimento de colehipótese de conhecer ou desenvolver os seus conhecimen- gas de todo o país.
10 - Magazine APTO nº 4 - Novembro de 2014
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APTO presente no 1º Congresso Regional sobre Boas Praticas
na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados do Algarve

9

A APTO foi convidada a estar presente no 1º Con- o tema da Funcionalidade e Qualidade de vida mosgresso Regional sobre Boas Praticas na Rede Nacional trando-se a vantagem do uso da Classificação Interde Cuidados Continuados Integrados do Algarve. Na nacional da Funcionalidade como suporte de avaliaCerimónia Inaugural estiveram presentes o Dr. João ção e intervenção. Refletiu-se sobre as boas práticas
Moura Reis, Presidente da Administração Regional de em terapia ocupacional neste contexto e ainda se
Saúde do Algarve, a Dra. Ofélia Ramos, Diretora da falou sobre fisioterapia em cuidados continuados e
Segurança Social do Algarve, a Dra. Leonor Bota, cuidados paliativos.
Coordenadora Regional CCI do Algarve, a Dra. Ana A assembleia que contou sobretudo com profissionais
Almeida, Presidente Escola Superior de Saúde Jean de saúde de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes
Piaget Algarve (ESSJP) e o Terapeuta Ocupacio- sociais foi presenteada com a atuação da Tuna da
ESSJP de Silves.
À organização os nossos parabéns pela iniciativa.

nal António Duarte, Coordenador do Curso Superior
de Terapia Ocupacional da ESSJP em Silves.
O congresso contou com a presença de diversos profissionais da área da saúde e do ensino, que partilharam as suas experiências e conhecimentos. As comunicações focaram a importância e necessidade da formação dos cuidadores informais, o suporte social e
políticas sociais de apoio a utentes da RNCCI, o apoio
domiciliário e a sobrecarga dos cuidadores informais.
Para as boas práticas é necessário uma formação
adequada e de excelência, tendo sido abordado o
tema da formação académica á luz da experiência da
ESSA e da ESSJP Almada e ESSJP Silves. Abordou-se
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Dia Mundial da Terapia Ocupacional em Portugal

10

de Terapia Ocupacional, para mim é de graça!” sobre Terapia
Ocupacional, cujo prémio é entrada gratuita no Congresso
Nacional em abril de 2015. Seguidamente um pequeno lanche
para podermos confraternizar e partilhar experiências. Posteriormente, a APTO solicitaria a colaboração dos colegas presentes para nos acompanharem numa pequena caminhada, no
centro de Benfica, durante a qual entregaríamos folhetos de
divulgação da Terapia Ocupacional aos transeuntes. Infelizmente o sucesso desta iniciativa foi reduzido, tal como aconteceu
com a atividade que programamos no ano anterior, facto que
nos leva a pensar, que os Terapeutas Ocupacionais não querem
comemorar este dia com a sua Associação Nacional, preferindo
fazê-lo nos seus locais de trabalho de forma isolada, privada,
sem divulgações nem expressão nacional. A Direção da APTO,
em anos futuros, terá em consideração todos estes aspetos ao
planear as atividades a desenvolver no Dia Nacional e Mundial
da Terapia Ocupacional em Portugal. Na sede da APTO, para
além dos elementos da Direção contámos com a presença de
duas sócias com as quais tivemos muito gosto em partilhar as
novidades da APTO, bem como um simpático e pequeno lan-

A 27 de outubro celebrámos o Dia Mundial e Nacional da Terapia Ocupacional. Este dia foi instituído pela Federação Mundial
de Terapeutas Ocupacionais – WFOT, para que, em todo o mundo, se falasse na nossa profissão divulgando-a e tornando-a
mais conhecida. Em 2010, durante o Congresso Nacional de
Terapia Ocupacional, foi colocado à votação dos colegas, várias
propostas de datas significativas para a Terapia Ocupacional, a
fim de se escolher o Dia Nacional da Terapia Ocupacional. Os
colegas escolheram o dia 27 de outubro, facto pelo qual comemoramos o Dia Nacional em conjunto com o Dia Mundial. Desde então a WFOT, no âmbito das comemorações, tem enviado
materiais promocionais e de divulgação como posters, flyers,
calendários, wallpappers, banners, entre outros. Pretende-se
união, ação conjunta e concertada. Pretende-se a partilha de
um sentimento comum de pertença a um grupo profissional
especializado e diferenciado. Cada vez mais sentimos que esta
partilha e este sentimento é comum em muitos colegas que
através das novas tecnologias nos fazem chegar a utilização
destas imagens como meio de comunicação com o público em
geral.
Paralelamente a esta dinâmica, a Direção da APTO, realiza actividades específicas para comemorar este dia com todos os terapeutas ocupacionais. Este ano optamos por uma receção na
sede nacional da APTO onde organizamos uma apresentação
em power point com novidades sobre o 8º Congresso Nacional
de Terapia Ocupacional, bem como noticias sobre o que aconteceu em todo o pais no dia 27 de outubro. Tínhamos ainda o
lançamento do Concurso de Fotografia “8º Congresso Nacional
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Dia Mundial da Terapia Ocupacional em Portugal (continuação)
Ao nível de divulgação nacional nos mídea, este foi um ano muito bom uma vez que a APTO conseguiu junto da Rádio Comercial que este dia fosse divulgado durante toda a manha de
segunda feira dia 27.

Pudemos ouvir a locutora Vanda Miranda anunciar na rubrica
“Hoje é dia de…”, o Dia Mundial da Terapia Ocupacional, durante a qual leu parte da carta que a Direção da APTO lhe endereçou. Nesta carta explicávamos de forma simples e concisa onde,
com quem e com que objetivos trabalha um Terapeuta Ocupacional. A Rádio Comercial convidou os Terapeutas Ocupacionais
a ligarem durante a manha.
A mãe de uma criança acompanhada por um serviço de terapia
ocuapcional ligou a enaltecer o trabalho desenvolvido pela
Terapeuta Ocupacional com o seu filho e reconhecendo a
importância que este teve no seu desenvolvimento.

Em relação à televisão, o Professor Marcelo Rebelo de Sousa na
sua conversa de domingo à noite com a jornalista Judite Sousa
também fez uma breve referência ao Dia Mundial da Terapia
Ocupacional.

Gostaríamos também de poder partilhar com todos vós as
diversas iniciativas que aconteceram no nosso país nos diversos
locais de trabalho dos colegas. Contudo, embora a APTO tenha
solicitado a todos os colegas que partilhassem connosco as atividades que desenvolveram nos seus locais de trabalho no
âmbito destas comemorações, não recebemos nenhum feedback das mesmas. As únicas iniciativas de que tivemos conhecimento foram as da Escola Superior de Saúde de Leiria da qual
recebemos convite para estarmos presentes nas festividades
alusivas a este dia, da Escola Superior de Saúde do Alcoitão que
partilhou no nosso facebook as suas actividades e de uma colega que nos solicitou folhetos para divulgação da Terapia Ocupacional numa sessão aberta aos familiares e cuidadores de utentes. No que diz respeito ao facebook, muita foi a partilha do
Poster da Terapia Ocupacional entre os colegas e os seus contactos. Tendo em conta que esta tecnologia é de divulgação
exponencial (cada contacto está ligado a centenas de contactos) a este nível a projeção da Terapia Ocupacional foi conseguida. A partir do facebook da APTO, que actualmente já tem duas
contas pois atingiu a lotação máxima na primeira delas, conseguimos divulgar para dezenas de colegas que consequentemente divulgaram a informação entre os seus contatos. A Direção
da APTO agradece a todos os colegas que nos seus locais dinamizaram actividades celebrando este dia. Não podemos contudo deixar de manifestar a nossa profunda tristeza da ausência
de envolvimento e partilha dos colegas com a APTO. A Associação trabalha em prol da Terapia Ocupacional e só com a Vossa
Participação ativa conseguimos dinamizar e reconhecer a Terapia Ocupacional.

Sabem que podem contar connosco!!
E nós podemos contar consigo???

Vários foram os colegas que ligaram a dar o seu testemunho.
Desde já agradecemos a todos a colaboração e dinâmica que
deram a esta manhã.
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Implementação experimental da Tabela Nacional
de Funcionalidade— Direcção-Geral da Saúde
A APTO tomou conhecimento através de
diversos dos seus associados, da publicação da norma 014/2014 relativa à implementação experimental da Tabela
Nacional de Funcionalidade (TNF).
Sendo a TNF de grande utilidade e
importância é relevante que estejam a
ser desenvolvidos procedimentos para
implementar a sua utilização como ferramenta ampla e para ser transversalmente utilizada. Contudo nesta implementação experimental não se prevê a aplicação nem o registo
da referida tabela por parte de Terapeutas Ocupacionais o que,
nos deixou estupefactos e apreensivos. Enquanto associação
profissional representante de todos os Terapeutas Ocupacionais
manifestámos junto do Ministro da Saúde, da Direção Geral dos
Serviços de Saúde, e da Administração Central dos Serviços de
Saúde a nossa apreensão e admiração pelo facto. Fizemos questão de salientar a mais valia que a inclusão da nossa profissão
poderia trazer a esta fase experimental quer pelo conhecimento
profundo adquirido a nível curricular nas temáticas da ocupação
e envolvimento ocupacional, funcionalidade e análise de contextos, que nos permite possuir uma especificidade nesta área que
certamente será um acréscimo de conhecimento no processo
em curso. Por outro lado, e devido aos conhecimentos acima
referidos, os Terapeutas Ocupacionais em termos práticos são

11

dos profissionais com maior experiência na aplicação da Classificação Internacional de Funcionalidade e habituados a ter uma
visão da pessoa não só de acordo com a sua incapacidade mas
também indo ao encontro das suas capacidades funcionais e
promovendo sempre o envolvimento nas ocupações que para si
são significativas.
Estamos desta forma a aguardar uma resposta por parte das
entidades competentes e, tendo em conta que a implementação
deste processo começa em 2015, esperamos que até lá os Terapeutas Ocupacionais sejam chamados a terem um papel mais
activo neste processo.
Gostaríamos ainda de agradecer a todos os colegas que se mantêm atentos e que colaboram com a APTO informando-a destas
e outras questões.

Sabia que o domínio e alojamento do site da APTO é gerido pela empresa Pro-Site.net?

Saiba mais sobre esta empresa em http://www.pro-site.net/
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APTO presente na 2nd COTEC General Assembly
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Decorreu nos passados dia 25 e 26 de outubro em Nijmegen, na
Holanda a 2ª Assembleia Geral do Conselho Europeu de Tera- A Associação Holandesa de Terapeutas Ocupacionais facultou a
peutas Ocupacionais.
todos os países membros um estudo de custo eficácia desenvolvido para mostrar quais os benefícios económicos em ter um
plano de intervenção de Terapia Ocupacional com 275 utentes
com síndromes demenciais ligeiros a moderados, a viver integrados na comunidade. Nele conclui-se que com o programa de
intervenção estabelecido pelo terapeuta ocupacional nesta
população e com os cuidadores como parceiros permite uma
poupança de quase mil euros
por utente num período de
três meses. A APTO tem este
estudo disponível no seu site
em www.ap-to.pt, para consulta pelos interessados e até
mesmo para utilização junto
de entidades empregadoras
ou instituições.
Durante a Assembleia Geral
foram ainda votados os membros para pertencerem ao
Comité Eleitoral do COTEC e
Portugal foi mais uma vez eleito.

Durante esta assembleia foram votados diversos assuntos de
interesse Europeu. A delegada e subdelegada de Portugal no
COTEC irão também desenvolver notícias sobre questões prementes no nosso país para serem disponibilizadas no site do
COTEC. Ainda relacionado com a divulgação, o COTEC irá disponibilizar a newsletter quadrimestral aos seus membros para que
estes a possam divulgar entre os seus associados. Assim, em
breve, os nossos associados irão receber via e-mail a newsletter
do COTEC onde podem encontrar informações sobre o que este
organismo está a fazer pela divulgação da Terapia Ocupacional e
implementação de programas desenvolvidos por terapeutas
ocupacionais a diversos níveis, em diversas instituições e países.
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Durante esta assembleia Portugal teve a oportunidade de agradecer pessoalmente à Presidente do COTEC, Stephanie Saenger,
a sua pronta resposta contra a fusão dos cursos de reabilitação
em Portugal, que a APTO apresentou à Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior, no âmbito da reestruturação do
Ensino Superior Politécnico.
Foi também discutida acessibilidade do site do COTEC e a informação que este deve conter tendo em conta os objetivos que o
Cotec pretende ao nível da divulgação de informação, seja ela
de carácter institucional ou relacionada com cada um dos seus
países membros.

Notícias APTO
HAN Unniversity of Applied Sciences

Piso da Universidade dedicado ao ensino do Curso de Terapia Ocupacional
MÉTODO DE ENSINO—LABORATORIAL (Apartamento completo e salas práticas)
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APTO organizou formação em Suporte Básico de Vida
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O feedback foi bastante positivo. A apreciação global de

80% dos formandos foi de excelente, tendo os restantes
20% avaliado como boa. A maior parte dos colegas, dado
a importância e o interesse da temática, sugeriram a formação ter mais tempo contemplando mais situações de
risco. Esta é uma sugestão que a APTO poderá analisar e
incorporar numa próxima formação.
Todos nos podemos deparar com uma situação de perda
de consciência por parte de um utente, colega, familiar ou
transeunte. A formação em suporte básico de vida pode
fazer a diferença permitindo-nos manter a oxigenação até
chegarem os meios específicos de suporte avançado de
vida e socorro. Se não teve oportunidade de se inscrever,
mas tem interesse em ter formação em Suporte Básico de
A APTO organizou a formação em Suporte Básico de Vida - Vida, esteja atento pois em breve a APTO realizará nova
SBV, que se realizou no dia 12 de julho na nossa sede. Os formação.
formadores, enfermeiros certificados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica e Cruz Vermelha Portuguesa na
área de SBV adulto, pediátrico e Desfibrilhação Automática
Externa, transmitiram os conteúdos programáticos numa
primeira parte teórica e de seguida, os formandos puderam
pôr em prática os conhecimentos adquiridos. Todos finalizaram o curso com as competências necessárias à correta
abordagem de uma vítima em paragem cardiorrespiratória.
A APTO ofereceu a cada formando uma Máscara para Ressuscitação para que possam treinar e em situações de
emergência estejam prevenidos.

A APTO organiza o 2º Curso de Suporte Básico de Vida,
no dia 22 de Novembro. Mais informações no site da APTO

www.ap-to.pt
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LIFESTAND: A INDEPENDÊNCIA DA VERTICALIZAÇÃO

A Lifestand, representação exclusiva da Mobilitec, é uma marca francesa especialista em cadeiras de
rodas manuais e elétricas de verticalização com mais de 37 anos de experiência.
A sua missão é a de proporcionar às pessoas com mobilidade reduzida a possibilidade e a liberdade de
se verticalizarem várias vezes durante o dia com independência, aliada à tração manual.
Combinando design com uma funcionalidade perfeita, a LSR é uma cadeira 3 em 1, uma vez que combina autopropulsão (DRIVE) com verticalização (STAND) e relaxamento (RELAX).
Com uma estrutura rígida em alumínio que pesa apenas 26kg (com rodas incluídas), a LSR possui um
conjunto de acessórios que foram especialmente pensados para facilitar o dia-a-dia do utilizador: os
apoios de braços multi-ajustáveis e os patins separados são rebatíveis para ajudar nas transferências; o
assento tem a possibilidade de instalação de um sistema Unitrack, sistema de calhas que permite
melhorar o posicionamento através da colocação de suporte de ancas, suporte torácico, apoio de cabe-

Cadeira de rodas de tração
manual e verticalização elétrica com função de relaxamento

ça, cinto abdominal e colete de quatro pontos; os suportes de joelhos, indispensáveis para a verticalização, são também ajustáveis de acordo com as necessidades do utilizador. De referir também a estrutura
tubular que permite a colocação de qualquer tipo de assento.
As posições vertical e de relaxamento (com um ângulo de 24°) são obtidas com o auxílio de um comando, que para ser acionado necessita apenas de um simples toque.
A grande mais-valia da LSR é, sem dúvida, a verticalização aliada à tração manual. O utilizador que se

Ângulo de relaxamento de 34

verticaliza beneficia de um conjunto de melhorias funcionais nas suas atividades do dia-a-dia,
que se consubstanciam na melhoria da capacidade de alcance, na capacidade de ver para além dos
obstáculos, na capacidade de vestir-se e de autocatetizar-se, caso seja necessário.
Outros benefícios podem ser também associados à verticalização, tanto a nível fisiológico como psicológico.
A nível fisiológico, a verticalização contribui para a redução de contraturas e da espasticidade (a
extensão dos músculos combinada com o suporte do próprio peso aumenta o tónus muscular do utiliza-

Design inovador

dor de 17 para 32%); melhoria da circulação sanguínea (ao estar de pé todas as constrições criadas pela posição de sentado são eliminadas); melhoria da função respiratória (a extensão do tronco
permite reduzir a pressão nos pulmões, levando à facilitação da expansão da grade costal e aumentando o volume respiratório); melhoria do funcionamento do sistema gastrointestinal (a gravidade
proporcionada pela posição de pé auxilia a digestão, os movimentos intestinais e o esvaziamento da
bexiga) e fortalecimento dos ossos (o suporte do próprio peso do utilizador melhora a densidade
Apoios de braços multiajustáveis

mineral óssea, evitando deformações no esqueleto).
A nível psicológico, a verticalização não só concede maior liberdade ao utilizador, como também
contribui para que este se integre melhor no dia-a-dia, melhorando a sua autoestima e autoconfiança e o acesso à igualdade de oportunidades do ponto de vista social.
Consulte toda a informação disponível sobre a LSR no site da Mobilitec. Aqui poderá encontrar todas as
especificações técnicas da cadeira, bem como brochuras, vídeos e muito mais.
Aproveita para conhecer a restante oferta da Lifestand no nosso site!
Boas leituras!

Função elétrica de verticalização e relaxamento através de
um simples toque

Gabinete de Terapia Ocupacional e Posicionamento da Mobilitec
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Formação “Estimulação Cognitiva Preventiva - Uma questão de atitude
Decorreu no dia 27 de setembro, na sede da APTO, a formação Estimulação Cognitiva Preventiva - Uma

questão de atitude. Esta formação foi organizada pela
APTO e contou com a formadora Mauricéa Tabosa Santos,
Terapeuta Ocupacional, graduada pela Universidade Federal de Pernambuco com especialização em Saúde do Idoso
e doutoramento em Ciências da Saúde pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. Nesta formação contámos
com a

participação de dezoito formandos sendo cinco

estudantes do 4º ano de Terapia Ocupacional . A formadora falou da sua experiência na área de Terapia Ocupacional, com ênfase na saúde do idoso e reabilitação cognitiva.
Ao longo da sessão foi dando exemplos práticos da atuação da Terapia Ocupacional e reforçando a importância da
“atitude” do profissional, do cliente e do familiar/cuidador, relatos de casos clínicos, exemplos e ainda com a aplicação
durante todo processo de reabilitação. Deu a conhecer a prática e possibilidade de experimentação dada aos fororganização e funcionamento do programa de reabilitação mandos em relação a vários exercícios possíveis de serem
“Oficina de Memória”, que está implementado no Brasil desenvolvidos com este tipo de população.
há já alguns anos e mostrou a evolução de alguns casos. O feedback dos formandos no final da sessão foi bastante
Mostrou o instrumento de avaliação usado na sua prática, positivo, quer pelo interesse do conteúdo da formação,
criado pela própria (TRDAP), validado para a população quer pela possibilidade de puderem praticar e usar jogos
brasileira e em validação para a população Portuguesa. No de estimulação cognitiva, com a supervisão da mesma que
seu

site

(www.mauriceatabosa.com.br/trdap)

os transmitia estratégias de graduação da atividade de acor-

utilizadores poderão encontrar o teste de avaliação e do com as capacidades do cliente.
diversos exercícios e materiais no âmbito da reabilitação A APTO agradece a todos os participantes que permitiram
cognitiva.
Durante esta formação a tónica na prática foi uma constante sendo esta efetuada com
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a realização desta ação de formação.

Notícias APTO
APTO presente na Conferência Envelhecimento Activo
No dia 3 de Novembro decorreu no ISPA a Conferência sobre
Envelhecimento Activo, integrada na Pós-graduação em Psicogerontologia. A conferencista Dra. Maria João Quintela, Médica de
Clinica Geral e Medicina Familiar com grau de Consultora da
Direção Geral de Saúde e Presidente da Associação Portuguesa
de Psicogerontologia, focou em vários aspetos relacionados com
a saúde, autonomia, independência e longevidade, dando enfase aos pilares do envelhecimento ativo. Falou sobre os cuidadores formais e informais, referenciando os abusos e negligência
aos quais os idosos estão sujeitos. Fez referência aos cuidados
futuros que passam pelo apoio domiciliário e apoios na comunidade. Focou a importância cada vez mais evidente da avaliação
da cultura para um envelhecimento de sucesso. A sua visão critica e forma como expõe as suas ideias agita e provoca a plateia
para uma discussão saudável com troca de vivências e opiniões
e para uma reflexão profunda sobre o processo de envelhecer.
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alguns
facilmente
evitados ou postos
de lado quando se
debate o acompanhamento às pessoas idosas, designadamente a instituciolizaçã que deverá
ser sempre uma
última resposta, que
é
efectivamente
necessária com a
sociedade actual e a
falta de tempo para
a família assumir o
cuidar dos seus mais
velhos. Foi também
aflorada a questão
da violência financeira e a usurpação
de bens que cada
acontecem com mais frequência. Os números da APAV revelam
um aumento exponencial de abuso e negligência contra a pessoa idosa, no entanto apenas 7% dos casos são denunciados
(dados apurados no âmbito de um estudo desta instituição em
2012).
No âmbito dos cuidados em instituição afirma a extrema importância da quebra do ciclo cama-cadeira-cama, dizendo que estar
institucionalizado é diferente de viver em instituição, onde a
privacidade, dignidade e respeito deverão sempre prevalecer,
permitindo às pessoas serem pessoas e exercerem a sua participação activa e consciente.
Terminou com a referência ao conceito de capital humano. Propõe que as pessoas levam a vida inteira a investirem em formação, a desenvolverem-se para de repente, atingindo uma determinada idade são propostas para a reforma, quando estão no
auge do seu saber e quando têm um enorme potencial de contributo efectivo na instituição/organização em que estejam integradas. O paradigma do tratamento e das condições agudas
deverá ser substituído pelo paradigma do acompanhamento ao
longo da vida.
Foi uma conferência extremamente interessante, enriquecedora, perturbadora e energizante.

A apresentação iniciou pela abordagem pormenorizada aos diferentes mitos relativos às pessoas idosas: 1. pessoas idosas são
todas iguais; 2. homens e mulheres envelhecem da mesma
maneira; 3. as pessoas idosas são frágeis; 4. as pessoas idosas
não contribuem com nada, referindo em relação a este último
os milhões de horas que em todo o mundo os avós passam a
cuidar dos netos para que os pais possam trabalhar e contribuir
activamente para o país, no entanto este tempo e esta poupança não entram na contabilização do PIB. Como base teórica
focou ainda o paradigma do Envelhecimento Activo publicado
no ano de 2002 pela Organização Mundial de Saúde, que enumera os três pilares essenciais: saúde, participação e segurança.
Este último refere-se a segurança da integridade física e não só,
também ao direito da pessoa idosa não ser desrespeitada, ignorada, humilhada e/ou maltratada.
A APTO, que se fez representar pelas responsáveis do GIETO, e
Durante a exposição referiu alguns dos temas mais polémicos e agradece o convite endereçado.
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8º congresso nacional de terapia ocupacional
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16, 17 e 18 de abril de 2015
Normas para submissão de Comunicações Livres e Posters ao 8º CNTO
Aspetos gerais

É obrigatória a inscrição no Congresso de, pelo
menos, um dos autores do trabalho. No caso dos

Os trabalhos devem ter em conta o tema geral do Con- simpósios esta obrigatoriedade aplica-se a todos os
gresso: “Pensar a prática, olhar o futuro”, terão de ser oradores. Os certificados correspondentes serão
de autoria própria, para o qual todos os intervenientes emitidos somente aos inscritos no congresso.
mencionados deram contributo relevante.
As línguas oficiais do congresso serão o português e o Cada orador dispõe criteriosamente de 15 minutos para
inglês.

apresentar a comunicação.

Os autores podem candidatar os seus trabalhos a três formatos distintos: comunicações livres, simpósios e poster’s.

Normas de elaboração dos resumos

Estes trabalhos podem refletir:

2.1. O resumo deverá ser submetido numa das

- experiências de trabalho originais (não tendo sido previa-

línguas oficiais do Congresso e, no caso do portu-

mente apresentados noutros eventos científicos ou publi-

guês, respeitar o acordo ortográfico.

cados em revistas), de elevada qualidade, baseadas em

2.2. O conteúdo deve ser claro e refletir, de uma

investigações completas e sistemáticas (por exemplo, estu-

forma geral, a estrutura do trabalho, não exceden-

dos de caso);

do as 300 palavras.

- artigos teóricos ou de revisão, desde que seja apresenta-

2.3. Todos os resumos/abstracts devem ser redi-

da uma análise crítica e apropriada de um amplo conjunto

gidos em formato A4, com espaço entre linhas de

de trabalhos, no âmbito de assuntos de interesse para o

1,5.

domínio da Terapia Ocupacional;

2.4. Devem ser escritos em letra Times New

estudos empíricos.

Roman ou Arial, normal, tamanho 12 e evitando as
abreviaturas.

Os resumos deverão ser enviados para a Comissão Científi-

2.5. No topo do resumo identifique os seguintes

ca do 8º Congresso Nacional de Terapia Ocupacional, até

elementos:

ao dia 23 de dezembro de 2014, para o endereço de e-

- o título do trabalho (não deverá ultrapassar

mail: comissoes.congresso@gmail.com.

as 15 palavras);
- o(s) nome(s) do(s) autor(es), não devendo

Os critérios de seleção das comunicações terão como base

incluir títulos ou graus académicos. Sublinhe o

a qualidade científica, o interesse do conteúdo, a sua rele-

nome do autor que irá apresentar o trabalho,

vância para a prática e a adequação ao tema do Congres-

caso seja aceite;

so. A Comissão Científica pode propor a mudança do for-

- morada, número de telefone e endereço de e

mato do trabalho.

-mail. Indique, também, a sua profissão e o
nome da instituição/ organização onde traba-

Os autores das comunicações selecionadas serão informa-

lha;

dos pela Comissão Científica até 1 de fevereiro de

- tipo de apresentação a que se propõe

2015.

(comunicação livre, simpósio ou poster);
- se a apresentação resulta de: trabalho de

Os resumos das comunicações selecionadas serão publica-

pesquisa, descrição de experiências ou revisão

dos na documentação do Congresso.

bibliográfica;
- os meios necessários para a apresentação.

A Comissão Científica poderá propor alguns trabalhos, para

paper, a publicar em livro de proceedings.
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2.6. A informação que constar nos resumos/ abs- Simpósio

tracts deverá respeitar os pontos abaixo indicados:

O simpósio é um conjunto de trabalhos relacionados com

a) Introdução - Deve enquadrar claramen-

o mesmo assunto apresentados por três a quatro autores

te o conteúdo/assunto no tema do Con-

diferentes.

gresso, definindo o objetivo do trabalho

Os trabalhos submetidos neste formato deverão estar

desenvolvido, a sua relevância e as ideias

relacionados entre si e seguir as normas gerais já descri-

chaves e abordar.

tas.

b) Metodologia (dependendo do tipo de Posters
trabalho):

Para além dos aspetos citados nos pontos anteriores, deve

Estudo Empírico - Deve descrever de ser referido o tipo de material previsto na sua elaboração
forma clara o tipo de estudo, a seleção e (fotografias, cartazes, etc.), o poster deverá ter a dimencaracterização da amostra, os instru- são de 80cmX100cm e deve ser legível a 1,5m.
mentos, procedimentos adotados e a Os autores são responsáveis pela colocação e recolha do
análise estatística efetuada.

seu poster, devendo para tal respeitar os horários definidos

Descrição de Experiências - Deve descre- pela Comissão Organizadora.
ver de forma clara os aspetos inovadores Os autores dos posters deverão permanecer junto dos
da experiência e as bases teóricas em mesmos, no horário indicado pela Comissão Organizadora.
que esta se enquadra.

Os posters deverão permanecer fixados durante todo o

Revisão Bibliográfica - Deve descrever congresso.
de forma clara os procedimentos e meios
utilizados no decorrer da revisão, dando Nota Biográfica
a entender se esta foi sistemática, O orador deverá enviar uma nota biográfica, que não
exaustiva e atualizada.

poderá exceder uma página, de acordo com os seguintes
itens:
. Dados pessoais (nome, morada, telefone, e-mail)

c) Resultados: independentemente do tipo . Habilitações académicas
de trabalho, devem ser apresentados com . Experiência profissional
rigor, devidamente suportados em dados . Produção científica (artigos publicados, comunicações
objetivos encontrados.

orais, …).

Conclusões: Em qualquer dos tipos de traba- Nota: Quando da receção do seu resumo, e antes de este
lho, esta secção deve apresentar as suas ser enviado para a Comissão Científica, serão retirados
conclusões na perspetiva da Participação todos os elementos que possam, de alguma forma, permiOcupacional e apresentar propostas para tir a identificação do(s) autor(es).
futuros estudos que, no seguimento deste,
continuem a investigar o tema em questão.
Palavras - chave: no final do resumo devem
ser listadas as palavras-chave (3 a 5).
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Lisboa, 5 de outubro de 2014
A Comissão Científica

16, 17 e 18 de abril de 2015
Concurso de Fotografia
REGULAMENTO

NONO – A Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais, reserva-se o direito de utilizar, as fotografias a

O Concurso de FOTOGRAFIA com o único tema Tera- concurso, no âmbito das suas atividades.

pia Ocupacional, é instituído pela Associação Portuguesa DÉCIMO – Em caso de dúvida ou empate, a APTO será
de Terapeutas Ocupacionais, que pretende desta forma soberana na decisão final, da qual não cabe recurso.
divulgar a Profissão e comemorar o Dia Mundial da
Terapia Ocupacional.

CONTACTO:
Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais

PRIMEIRO - A este prémio de FOTOGRAFIA podem con- Rua Ernesto da Silva nº 8
correr todos os interessados maiores de idade.

1500-055 Benfica - Lis-

boa

SEGUNDO - As obras concorrentes devem ser entregues Telefone: 217166657
para o email apto.portugal@gmail.com até às 23h59 do E-mail: apto.portugal@gmail.com
dia 27 de Novembro de 2014, obedecendo às seguintes
condições:
a. Os trabalhos, a cores ou a preto e branco, obedecem
ao formato JPG, com o tamanho mínimo de 20x30cm, em
300 dpi de resolução (Resolução mínima 5 megapixéis)
b. Cada participante ou grupo de participantes, no máxi-

Autorização de Utilização de Imagem

mo de três pessoas, não pode apresentar mais do
que 5 fotografias;

Eu, abaixo assinado, autorizo a utilização da minha Ima-

c. A fotografia não poderá ter feito parte de qualquer outro gem, imagem do meu familiar (riscar o que não interessa),
concurso;

no Concurso Fotografia “8º Congresso Nacional de Terapia

d. Cada fotografia terá de ser acompanhada titulo, nome Ocupacional, para mim é de graça!”, com o tema “Terapia
do autor(es), morada, e-mail e telefone para eventuais Ocupacional” organizado pelo Associação Portuguesa de
contactos, e cópia do Bilhete de Identidade e ficha de Terapeutas Ocupacionais, cedendo a esta todos os direitos
autorização dos intervenientes na fotografia (Anexo).

sobre a mesma

TERCEIRO – A votação decorrerá nas páginas do facebook

www.facebook.com/APTO.Portugal

e Assinatura

www.facebook.com/apto.terapiaocupacional, sendo vence- ________________________________________________
dora a foto que tiver um maior número de gostos.
QUARTO – A votação decorrerá do dia 1 de Dezembro de ______________, ________ de _____________ de 2014
2014 até às 23h59 do dia 14 de Janeiro de 2015.
QUINTO — O prémio para o(s) vencedor(es):
Inscrição gratuita no 8º Congresso Nacional de Terapia
Ocupacional, ao vencedor ou vencedores (até de 3 inscrições).
SEXTO - Os trabalhos que não respeitem qualquer cláusula deste regulamento não serão considerados.
SÉTIMO - O(s) participante(s) premiados serão notificados por via de correio eletrónico.
OITAVO - A partir do momento da entrega das fotografias, os participantes ficam obrigados a aceitar na íntegra as normas do presente regulamento.
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Entrevista
Mauricéa Santos, Terapeuta Ocupacional Brasileira

BIOGRAFIA
Nome: Mauricéa Tabosa Ferreira Santos
Profissão: Terapeuta Ocupacional
Formação: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Especialista em Saúde do Idoso, título de Gerontóloga (SBGG), doutoramento em Ciências
da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ex professora Assistente da
Universidade Católica de Pernambuco.
A Terapeuta Ocupacional Mauricéa Tabosa, veio a Portugal e realizou uma formação na APTO com
o tema “Estimulação Cognitiva Preventiva - Uma Questão de Atitude”. Foi neste âmbito que nos
concedeu esta entrevista sobre a sua experiência profissional.

1 - APTO Magazine - Onde trabalha?
Atualmente, apenas em consultório particular. Já
trabalhei na Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, como professora do Curso de Terapia Ocupacional, em instituições de longa permanência de Geriatria e Psiquiátria, com pacientes
em fase aguda e no Centro de Ativação Cerebral
da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz).
2- APTO Magazine – Na sua prática profissional trabalha com outros profissionais?
Quais?
Sim. Com outra terapeuta ocupacional na mesma
sala e na clínica com psicólogas, fonoaudiólogas
e fisioterapeuta. Além de fazer contactos com
médicos, professores de artes, de informática e
de música.
3 - APTO Magazine - Enquanto referência
como terapeuta ocupacional em Gerontologia no Brasil, poderia falar-nos um pouco
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da sua intervenção/atuação no dia-a-dia?
Existem bons profissionais de Terapia Ocupacional na área de Gerontologia, no Brasil. Formamos
novos profissionais sensíveis à causa da pessoa
idosa, o que muito me orgulha.
Na minha prática diária tenho como prioridade o
resgate da maior autonomia, possível, das pessoas com queixas de falhas de memória. Portanto, é necessário um olhar voltado para o
"contexto" em que as mesmas se encontram,
para identificar "o quê", "quando" e "o porquê"
dos esquecimentos. Dependendo do grau de dificuldade precisamos que o familiar ou o cuidador
colaborem como uma memória auxiliar nesse
relato e na execução dos exercícios prescritos,
estimulando tudo que a pessoa é capaz de fazer,
sem riscos.
Observo que o uso de estratégias de memória
diminui a frequência dos esquecimentos, aumenta a autoestima e possibilita a aquisição de novas
habilidades.
A abordagem em grupo, da Terapia Ocupacional,
pode otimizar o tempo de resgate da autonomia,
na maioria dos casos. Permite a identificação dos

Entrevista
pares e estimula o crescimento coletivo. Assim
como a socialização proporciona um alívio para
tensões causadas pelas perdas de competências.
Existe uma boa assiduidade do grupo, além dos
familiares trocarem informações valiosas enquanto aguardam na recepção.
Na abordagem preventiva, em Oficinas de
Memória, também é possível melhorar a queixa
de memória a partir de orientações sobre estimulação cognitiva preventiva, indicação de livros de
exercícios, treinamento das estratégias de
memorização e busca de desafios na comunidade
(cursos variados). Também é possível capacitar a
pessoa a uma observação constante de seu comportamento (déficits, habilidades, motivações,
desafios) para assumirem novos papéis ocupacionais e manterem o cérebro estimulado.

co?
Tenho um desejo grande de difundir o estudo de
rastreio de déficits cognitivo, iniciado em 2011,
entre Brasil e Portugal. Para tanto o Teste de
Rastreio da Doença de Alzheimer com Provérbios
(TRDAP),
que
se
encontra
no
site
www.mauriceatabosa.com.br está em processo
de adequação.
A identificação de déficits cognitivos em estágios
iniciais permite um encaminhamento para avaliação diagnóstica com profissionais especializados.
E as que não apresentarem déficits para Oficinas de Memória, com o objetivo de capacitálas a enfrentar de forma adequada, possíveis
esquecimentos, visando a preservação de competências e o estímulo de novas habilidades.
Observo que pessoas que participaram de Oficinas de Memória e se motivaram a encontrar atividades desafiadoras no cotidiano, estão com
4 - APTO Magazine - O que considera mais menor queixa de memória. Precisamos de estudifícil no seu trabalho?
dos longitudinais para acompanhar o desempe1. Motivar pessoas com quadros depressivos nho após seis meses ou um ano, utilizando os
importantes a iniciarem o tratamento e orientar o testes de rastreio cognitivo.
familiar a respeitar o ritmo do seu paciente, sem
deixar de incentivá-lo.
7 - APTO Magazine - O que é que a mais
2. Adequar satisfatoriamente as atividades às motiva no seu trabalho?
pessoas com pouquíssima ou nenhuma escolari- Na área de reabilitação é a modificação do comdade.
portamento das pessoas ao descobrirem suas
3. Encontrar apoio para pesquisa ou implantação habilidades residuais, com a ajuda da família. O
de projetos como as Oficinas de Memória nas que traz dignidade humana.
Unidades de Saúde do Brasil.
Já na intervenção preventiva é a busca constante
da comunidade, a cerca de informações sobre o
5 - APTO Magazine - Em situações de inter- que fazer com a queixa de memória de adultos e
venção com demências no geral os profis- idosos. A exemplo do I Simpósio de Estimulação
sionais também necessitam de apoio, de
Cognitiva Preventiva no Envelhecimento, que
suporte, para lidar com este tipo de proble- organizamos com uma equipe multiprofissional
máticas. No Brasil existe este tipo de
em parceria com a ABRAz e foi um sucesso de
suporte. Em que consiste?
público em 2011, mostrando sua utilidade.
Existem capacitações em Simpósios e Congressos, especificamente na ABRAz, Cursos de Espe- 8 - APTO Magazine - Qual o adulto ou idoso
cialização em reabilitação cognitiva, além de que mais a marcou? Pode contar-nos uma
supervisão com terapeutas ocupacionais especia- breve história sobre ele?
listas.
No processo reabilitativo tive casos de melhoria
nos scores dos testes padronizados, associada a
melhoria nas atividades prescritas e no desempe6 - APTO Magazine - Tem algum novo pro- nho cotidiano, confirmada pelo cuidador e/ou
jeto em mente, que possa partilhar connos- familiar do paciente com diagnóstico de demênMagazine APTO nº 4 - Novembro de 2014 - 27
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Tenho especificamente um caso de melhoria surpreendente, no cotidiano com o uso das estratégias internas e externas de memorização, organização da casa de forma sinalizada e uso de pastas, além de guardar objetos no mesmo lugar.
Com uso de agenda e independência familiar.
Adicionou, atualmente dança de salão, curso de
informática individual, entre outros. Exerce a
autonomia, quase perdida, de forma responsável
e feliz. Mas observo que o temperamento disciplinado contribui bastante para esse resultado e ter
sido descoberto o seu déficit em Oficina de
Memória fez com que iniciasse o processo terapêutico no inicio doença.

No
Brasil,
especificamente
em
Recife
(Pernambuco) também é difícil a triagem na fase
inicial da Doença de Alzheimer, mas foi possível
coletar os dados. Atualmente temos profissionais
da área de Neurologia, Geriatria e Psiquiatria que
estão sensíveis à triagem de demências, assim
como a Neuropsicologia tem contribuído para o
diagnóstico diferencial.
Encontrei artigos científicos de estudos portugueses na área da demência e acredito que será
possível encontrar profissionais que façam a triagem da fase inicial da doença para viabilizar o
estudo com o TRDAP e que mais pessoas se
beneficiem com o tratamento precoce.
O envelhecimento populacional em Portugal é
destaque na Europa, a Terapia Ocupacional
poderá contribuir muito para qualificar o cotidiano da pessoa que envelhece, a exemplo dos
sites: humana-mente.com, reabilitacaocognitiva.org, mauriceatabosa.com.br, que têm contribuído com recursos terapêuticos adequados à
estimulação cognitiva preventiva e à reabilitação.

Enquanto em estimulação cognitiva preventiva
tenho casos de pessoas adultas e idosas que voltaram a vida ativa, aceitando os desafios. Mas
precisaram superar a percepção equivocada, que
adquiriram na fase escolar, de que eram incapazes por não terem conseguido mostrar suas aptidões. E no teste/reteste de rastreio o resultado
delas mostrava melhoria nos scores após a Oficina de Memória.
10 - APTO Magazine - Sabemos que não é a
primeira vez que vem a Portugal, e agrade9 - APTO Magazine - Acha que existem cemos desde já a sua disponibilidade em
muitas diferenças entre a realidade Brasi- estar connosco e partilhar as suas expeleira e a Portuguesa no que diz respeito a riências com os colegas Portugueses. O que
esta área de intervenção?
já viu em Portugal e o que mais gostou?
Sinto que preciso conhecer melhor a realidade de
Portugal, especificamente dos lares de idosos.
Como ocorre a institucionalização e o impacto na
autonomia dos residentes.
Os primeiros dados do estudo transcultural com
o TRDAP que desenvolvemos foi apresentado no
VIII Congresso Brasileiro de Alzheimer (2014) e
observamos um pior desempenho nos portugueses, sendo questionada a institucionalização
como um dos fatores, já que os brasileiros moravam em comunidade.
Num outro estudo iniciado em 2011 com as colegas Patrícia Paquete e Cláudia Nagen observámos grande dificuldade de encontrar profissionais
que fizessem uma triagem de demência, inviabilizando os estudos.
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Como profissional gostei muito de ter visto, especificamente em Lisboa, a acessibilidade das vias
urbanas, com um transporte público que permite
às pessoas idosas utilizarem os aparelhos de tecnologia assistiva, com grande desenvoltura. O
que amplia o espaço vital e facilita a manutenção
da autonomia.
Como turista também usufrui dos benefícios dos
transportes, gostei da organização e da beleza
arquitetônica da cidade. Pretendo voltar para
conhecer outras cidades e continuar nossos estudos.
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Artigo de Prática
UMA EXPERIÊNCIA EM LONDRES...
Liliana Teixeira,
Terapeuta Ocupacional

Algumas pessoas sonham em viver num país diferente; supervisão de Senior IIs, assistentes e estagiários.
umas à procura de novos conhecimentos, novas experiências, novas culturas, outras apenas à procura de uma opor- Ao mesmo tempo que trabalhava a tempo inteiro, completunidade de emprego. Há mais de 9 anos atrás, fui à busca tei um mestrado em Reabilitação Neurológica numa univerde aventura e novos horizontes. E esse sonho de viver sidade em Londres e tive a oportunidade de fazer investinum país diferente, tornou-se numa realidade. Em menos gação com doentes em estado vegetativo.
de 1 ano de ter decidido explorar outro país, dei por mim Como resultado do meu envolvimento em investigação e
no meio de uma estação de comboios em Londres, com
uma mochila as costas e uma mala carregada de sonhos!
Nem tudo foi um mar de rosas… nunca é! Mas com esforço, dedicação, empenho, seriedade e muito trabalho podemos chegar onde sonhamos.
Passado três meses de ter chegado a Londres, comecei a
trabalhar no Royal Hospital for Neurodisability onde iniciei
funções como basic grade (recém-licenciada). Recebi formação intensiva nos primeiros 9 meses, onde no final desse período passei a Senior II. O programa de formação e
de Senior IIs era rotativo, o que me fez ganhar experiência
nas mais variadas áreas da reabilitação neurológica e
adquirir um leque variado de competências. Desde a unidade de cuidados continuados, até à unidade de doentes em
estados de consciência mínimos, passando pela unidade de
doenças de comportamento, até à unidade de transição
para a vida comunitária. Aprendi as diferentes competências e os diferentes papéis que o terapeuta ocupacional
assume nas diferentes fases e gravidade da lesão cerebral.
Passado 4 anos, tornei-me Senior I, onde o posto deixou
de ser rotativo e onde fiquei responsável pela equipa de
terapia ocupacional da unidade de transição para a vida
comunitária. Era responsável não só pela intervenção da
terapia ocupacional em toda a unidade, como também pela
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desenvolvimento na área, tive a oportunidade única de elementos da equipa multidisciplinar), mas com uma boa
visitar algumas outras partes do mundo através da partici- gestão de tempo e stress, muito trabalho, dedicação, saber
pação ativa em congressos. Comecei também a trabalhar sempre manter o nosso foco; isto consolidado com um
no privado, mais concretamente na avaliação de doentes bom conhecimento da nossa profissão, dos nossos limites e
com desordens de consciência, onde atuo como perito com um bom background teórico e prático, podemos torindependente e ajudo no diagnóstico destes mesmos doen- nar-nos num elemento fundamental em qualquer área protes. Posteriormente, os resultados desta avaliação são usa- fissional e em qualquer parte do mundo.
dos em tribunal para fins de retirar a hidratação e a nutri- Não tenho muita base de comparação com o trabalho de
ção dos doentes em estado vegetativo; usada pelas segu- um terapeuta ocupacional em Portugal, porque apenas
radoras para fins de indeminização ou usada pelo centro trabalhei 2 anos em clínicas pediátricas antes de emigrar.
hospitalar para fins de elaboração de um plano de trata- Os doentes são iguais em todos os lados, bem como os
mento específico e especializado.

objetivos a traçar serão mais ou menos semelhantes. Con-

Apesar de há 3 anos atrás ter vindo para Portugal como tudo, os meios disponíveis estão a anos-luz. O departadocente, consegui conjugar o melhor de dois mundos e mento de terapia ocupacional no hospital tem ao seu
conciliei o ensino com o meu trabalho em Londres. Conti- encargo uma clínica de talas para o membro superior, uma
nuo a exercer as minhas funções no privado em hospitais e sala de computadores e de produtos de apoio, uma unidacentros por toda a Inglaterra e no hospital em Londres de funcional de avaliação (apartamento onde os doentes
como investigadora e também como Terapeuta Ocupacio- podem experimentar viver um dia, fim de semana, etc) e
nal.

sem estar sob a alçada do departamento de Terapia Ocu-

Não é fácil conseguirmos afirmar-nos dentro de uma equi- pacional, mas sempre disponível para os doentes, existe
pa tão grande (mais de 20 terapeutas ocupacionais e assis- também uma clínica de cadeiras de rodas onde peritos
tentes, sem contar com os fisioterapeutas e os restantes (Terapeutas Ocupacionais, fisioterapeutas e engenheiros

Hospital Terrace
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correr. Como disse Fernando Pessoa “pedras no meu caminho, apanho-as todas. Um dia vou construir um castelo”.
Se algum de vocês a ler estas palavras está a pensar
“voar”, desejo-vos a melhor sorte do mundo nas vossas
novas aventuras e não se esqueçam de apanharem todas
as “pedras”…
Boa sorte! Liliana

biomédicos) avaliam as necessidades do doente e prescrevem a cadeira que melhor se adequa ao doente.
Para além disso, as maiores diferenças que senti foi no
reconhecimento, valorização e respeito da nossa profissão
pelos restantes elementos da equipa. Isso faz-nos sentir
valorizados enquanto profissionais, e faz-nos querer fazer
sempre mais e melhor.
Viajar, conhecer novas culturas, é sem dúvida uma experiência que recomendo mas como disse no início, nem tudo
é um mar de rosas, e há sempre caminhos difíceis a per-
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Quando o Terapeuta Ocupacional despe a farda...
Anabela Morais, Terapeuta Ocupacional, Actriz e Produtora Cultural
Biografia
Nome: Anabela Morais
Formação: Escola Superior de Saúde do Alcoitão
Conclusão do Curso: 1989
Área de Residência: Ilha do Faial, Açores
Local de Trabalho: Hospital da Horta EPE
Hobbies: Teatro, cinema, leitura e atividades ao ar livre...

APTO Magazine: Como e quando surgiu a paixão dámos o “Hipocraz” o grupo de teatro do Clube Naval da
pela representação?

Horta e passávamos os nossos serões de inverno em conví-

Anabela Morais – No último ano do curso de Terapia Ocu- vios teatrais, líamos peças e ensaiávamos textos. Um belo
pacional, decidi fazer uma monografia sobre dramoterapia. dia cruzei-me com um realizador, o Zeca Medeiros, que
Comecei a pesquisar e a contactar com pessoas da área; procurava atores para um novo trabalho. Pediu-me para ir
altura a dramoterapia estava a dar os primeiros passos em à televisão para fazer um casting, acedi, e fui escolhida
Portugal. Comecei a assistir a umas sessões na Ajuda e a para fazer o papel principal do filme.
ensaios de profissionais de teatro.

APTO Magazine: O primeiro trabalho de grande visi-

As áreas artísticas sempre me fascinaram e nesta procura bilidade na televisão, foi logo como protagonista, na
foi crescendo o gosto pelo teatro e pelo cinema. Quando adaptação de Zeca Medeiros, do “Mau Tempo do
regressei à minha ilha, tinham fundado um grupo de teatro Canal” de Vitorino Nemésio. Como foi este desafio e
”Sortes à Ventura” na escola secundária que tinha frequen- como foi conciliar as gravações com o seu trabalho
tado, onde alunos, professores e outras pessoas se diver- como terapeuta ocupacional?
tiam a fazer peças. Juntei-me ao grupo e aí começou a Anabela Morais – Esse trabalho revelou-se uma experiencia
crescer o bichinho. Fui-me envolvendo com um grupo de fantástica. Durante dois anos convivi com grandes atores e
amigos com o mesmo gosto e fomos fazendo teatro. Fun- com uma equipa de produção e realização muito experiente que foram os meus pilares nesta aventura. Criaram-se
elos de amizade muito fortes, aprendi e cresci imenso
enquanto pessoa.
Relativamente ao trabalho como terapeuta ocupacional,
tive de rescindir o contrato que tinha na altura, pois como
fazia a

personagem principal, tinha de me dedicar de

100%, e a maioria das vezes as filmagens decorriam em
horários que não me permitiam trabalhar como terapeuta.
APTO Magazine: Em 1998, é cofundadora do Teatro
de Giz, grupo de teatro sedeado na ilha do Faial,
Açores. Como e porquê o surgimento deste grupo de
Teatro?
Anabela Morais - O “Teatro de Giz” foi criado por um grupo
de pessoas empenhadas na revitalização cultural da ilha do
Mau tempo no Canal - Realizado por Zeca Medeiros
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Faial. Depois do “Hipocraz” era necessário criar uma estru-

Quando o Terapeuta Ocupacional despe a farda...
tura, uma Associação Cultural, que pudesse captar financiamento para desenvolver um projeto de formação de
atores e público e promover espetáculos de teatro com
alguma regularidade, quer realizados por nós quer por
companhias profissionais, do exterior, para que o grupo e
o público pudessem evoluir.
APTO Magazine: É da criação do Teatro de Giz, que
aparece a vertente da produção, nomeadamente de
espetáculos teatrais e filmes?
Anabela Morais – Sim, como estive alguns anos como presidente da Associação Cultural Teatro de Giz, isso permitiu
-me ganhar experiência na organização de eventos culturais, e porque já tinha feito vários filmes permitia-me ter
uma visão sobre as necessidades organizativas dos projetos. As coisas foram surgindo. Estabelecia contactos com
pessoas conhecidas e com outras que estavam envolvidas
neste mundo. Pensando agora sobre esse período acho
que foi também a necessidade de estar envolvida nos projetos quando não tinha disponibilidade de fazer trabalho
de atriz, porque a minha vida familiar ou laboral não me
permitia.
APTO Magazine: Em 2007, estreia a “Ilha de Arlequim”, um docudrama de Zeca Medeiros, na qual é
produtora executiva e atriz. Partilhe-nos um pouco
da história fantástica que leva à realização desse
trabalho.

coincidências, factos, histórias, que aproximaram de forma

Anabela Morais – Essa foi uma experiência extraordinária. inesperada os profissionais italianos, dos atores que aqui
Então, em dezembro de 2005, encalhou na Praia do Norte, faziam teatro amador.
ilha do Faial, o navio de carga CP Valour. Em fevereiro de Na sequência destes factos, surgiu a proposta do Zeca
2006, um dos contentores que transportava deu à costa, Medeiros, a convite da RTP Açores, fazer com o Teatro de
Giz um filme, realizado pelo próprio, inspirado nesta ocorrevelando um conteúdo peculiar, onde se incluía todo um
rência extraordinária. A iniciativa foi acarinhada de imediato
espólio de um espetáculo de uma companhia de teatro. (inclusive pelos amigos do Piccolo) e deitámos mãos à obra.
Algumas pessoas do Teatro de Giz foram chamadas ao A rodagem da “Ilha de Arlequim” iniciou-se. No âmbito do
local para identificar esses elementos: cenários, figurinos, projeto, elementos do Teatro de Giz deslocaram-se a Itália
para concretizar o esperado encontro com o Piccolo di Milaadereços, equipamentos variados que serviam de base ao
no e para recolher material para a película. Fizemos entreespetáculo “Arlequim servidor de dois amos”, de Goldoni. vistas com atores que estiveram na génese deste espetácuA reconhecida companhia profissional italiana “Piccolo lo (destaca-se Pamela Villoresi e Giulia Lanzarini, atrizes de
Teatro de Milano” (www.piccoloteatro.org), tinha estado renome que trabalham com aquela companhia italiana ),
com produtores e com o diretor da companhia; fizemos
em digressão com esta peça, encenada pelo mestre Giorimagens dos célebres teatros Grassi, Studio e Strehler, e de
gio Strehler, nos Estados Unidos, e todo este material diálogos que se estabeleceram entre os dois grupos de teaestava de volta para a Europa neste cargueiro. Perante tro. A receção ao grupo Faialense foi o espelho da imporeste surpreendente acontecimento, o Teatro de Giz con- tância dos factos, e consolidou a nossa vontade de construir
tactou o Piccolo, para relatar o sucedido. A confirmação de
que o material era de facto deles espoletou um processo
curioso de diálogo entre os dois grupos, descobrindo-se
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Quando o Terapeuta Ocupacional despe a farda...
este projeto. O interesse suscitado por esta história tornou- história de Carlos Nunes do Nascimento, um Corvino, que
se visível na cobertura que os media nos deu (nacionais e emigrou para os Estados Unidos e por força do destino foi
internacionais). O filme teve um grande apoio de entidades parar ao Chile. Como emigrante foi trabalhando mas tampúblicas e privadas e de muitos cidadãos que como nós bém estudando e por mero acaso, ou talvez não, tornou-se
gostaram muito deste episódio.

no primeiro editor do Pablo Neruda. Neste filme do Zeca a

Foi o recontar da Ilha dos Escravos de Goldoni e Strehler minha participação é pequena.
com base num acontecimento real e inusitado. Uma coinci- APTO Magazine – Tem alguma ideia de no futuro,
dência fantástica.

juntar o Teatro e a Terapia Ocupacional, nomeadamente na dramoterapia?
Anabela Morais – Vamos ver! Hoje o trabalho no hospital é
muito exigente e não há lugar a muita experimentação. No
entanto, essa abordagem, que foi por onde tudo começou,
está sempre presente na minha atividade. Talvez um dia
possa efetivamente desenvolver trabalho mais concreto
com metodologias de dramoterapia.

A Ilha de Arlequim—Realizado por Zeca Medeiros
APTO Magazine - E como foi, um pequeno grupo de
teatro da ilha do Faial, trabalhar com uma das mais
famosas companhias de Teatro do Mundo, concretamente o Piccolo Teatro de Milano?
Anabela Morais – Foi um sonho. A forma como as pessoas
nos receberam e nos trataram, a dignidade e a relevância
que deram à história tornou-se fulcral. Abriram-nos todas
as suas portas foi-nos permitido assistir a espetáculos,
deambular pelos seus diferentes teatros, pelos bastidores, partes técnicas e arquivos
Criaram-se laços de amizade e de cumplicidade jamais
imagináveis. Aprendemos muito. Alguns desses amigos
visitaram os Açores por duas vezes, após as nossas viagens a Itália.
APTO Magazine – Com Zeca Medeiros fez diversos
trabalhos televisivos, os já falados “Mau Tempo no
Canal” e “A Ilha de Arlequim”, mas também a série
“Gente Feliz com Lágrimas”, o telefilme “Anthero –
O Palácio da Ventura”.

Volta a participar como

atriz, no novo trabalho do Zeca, que está neste
momento em fase de gravação “O Livreiro de Santiago”. Fale-nos um pouco deste novo trabalho,
nomeadamente da premissa que leva à criação desta obra.
Anabela Morais – O livreiro de Santiago, conta a incrível
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Colabore com a Magazine APTO sugerindo
colegas que ache que deveriam estar em
destaque nesta rubrica por atividades ou
hobbies que desenvolvam.

Quando o Terapeuta Ocupacional despe a farda...
Como Atriz (resumo)
1991—“Mau Tempo no Canal”, para a RTP Açores, com
realização de José Medeiros (filme).
1993—“A Mandrágora”, no Grupo de Teatro Hipocraz,
com encenação de Pedro Monteiro (teatro).
2001 - “OVO + CINCO = i” de Eugene Eunesco, com
encenação Tiago Porteiro (teatro).
2002- “Gente Feliz com Lágrimas”, RTP Açores, com
realização de José Medeiros (filme). “Alarmes, Excursões
& Brindes” de Michael Frayn, encenado por Rui Sérgio .
2003—“Adriana”, com realização de Margarida Gil (filme).
“A Olhar para Cima” com realização de João Figueiras
(filme).
2006 —“A Ilha de Arlequim”, realizado por José Medeiros (filme).
2007 —“ A Vida num Segundo”, realizado por João
Menezes da Silva (filme).
2008 — “O Palácio da Ventura“ realizado por José
Medeiros (filme).
2011— “A vida de Manuel de Arriaga”, realizado por
José Medeiros (filme).
2012—“Jeremias Garajau”, encenado por José Medeiros
(teatro).
2013—“Caleidoscópio”, com encenação de Verónica
Alves (teatro).
2014 - “O Livreiro de Santiago”, com realização de
José Medeiros, em rodagem (filme).

Encenação

2006 — “Vem ai o Zé das Moscas” texto António Torrado, encenação Anabela Morais. Teatro Faialense.
2008—“Leónia devora Livros” adaptação e encenação
de Anabela Morais, pelo Teatro de Giz
2012 —“O palhaço Teimoso” texto de Gualberto Gonçalves Silva e encenação de Anabela Morais
“ O Príncipe Sapo” texto de irmãos Grimm e encenação
de Anabela Morais,

Produção (resumo)

2003 — Réperage do Filme “Adriana” para a produtora
Take 2000
-Assistente de produção no filme “Olhar para cima” para
a produtora Som e Fúria
2006/2007-Produção Executiva do documentário “Ilha de
Arlequim”, produção do teatro de Giz para a RTP-A
2007 -Assistente de produção na Contra Costa produções
no documentário” Ilhas Desconhecidas” de Vicente Jorge Silva.
2008 a 2010—Festival de Teatro do Faial no âmbito do
Teatro de Giz (
2012 -Produção do Grupo KARNART no Projecto Ilhas, J
2013 - Produção da curta-metragem “ A Ponta dos
Rosais”
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Benefícios para Sócios da APTO
A atual Direção está empenhada em continuar a estabelecer diversos acordos institucionais
com especial destaque para entidades formadoras. Estes protocolos têm sempre como
objetivo trazer-lhe a si, sócio da APTO, as melhores vantagens.
declaração da APTO, permitindo usufruir dos benefícios
concedidos

ao

abrigo

do

presente

protocolo.

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

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

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

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

Lisboa,

Tel:

boa@cascoantiguo.com

217
ou

272

067,

consultar

e-mail:
o

site

lis-

http://

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

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

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

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

ou

consultar

o

site

http://

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

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

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

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

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

Tel: 214 754 303 Tlm:

935 039 752 ou em https://

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

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

do

interesse

da

Terapia

Ocupacional.

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

Tipos de formatação publicitária

As entidades e empresas interessadas poderão contratualizar de forma pontual ou periódica espaços publicitários na Magazine APTO. O espaço em questão poderá ter forma e tamanho variável sendo o seu conteúdo
da inteira responsabilidade do anunciante. Para mais
informações contate-nos para
magazine.apto@gmail.com
ou apto.portugal@gmail.com.
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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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ORGANIZAÇÃO DOS ARTIGOS

TIPOLOGIA DE ARTIGOS

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

Artigo de Prática

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

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

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

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

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

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

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

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO

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

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

Lisboa, ____ de ______________ de _________

___________________________________________________
(Assinatura conforme BI/CC)
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