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Editorial

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

Caros Colegas

Este congresso conta ainda com a apresentação de 20
comunicações livres e 19 posters selecionados pela comis-

Em breve iremos encontrar-nos no 8º Congresso Nacio- são científica de entre os inúmeros trabalhos submetidos à
nal de Terapia Ocupacional. Este foi desenvolvido a apreciação desta. A área de exposição, com mais de
pensar nas expectativas, necessidades e opiniões manifes- 200m2 conta com a presença de várias empresas que nos
tadas por diversos colegas em congressos anteriores. O trarão os produtos de apoio mais inovadores e recentes no
Congresso Nacional é sempre um momento de âmbito mercado podendo estes ser vistos e experimentados pelos
geral, que se pretende abrangente ao nível das diversas congressistas. Terá também e, pela primeira vez na histótemáticas e áreas de intervenção, permitindo a tomada de ria dos congressos de Terapia Ocupacional, código de barconhecimento das práticas mais inovadoras e emergentes ras e ISBN no Livro de Resumos. Esta é uma mais valia e a
na Terapia Ocupacional em Portugal e no resto do mundo. maneira de proporcionar aos colegas a edição de artigos
Este ano conta para o efeito com três oradoras internacio- de carácter científico tendo estes maior significância currinais:

cular.

- A Terapeuta Beverley Hicks, que nos trará a sua abordagem inovadora e ainda não implementada em Portugal, Como Presidente da APTO e do Congresso Nacional, sintocom crianças pré-termo designada de Nipcap;

me realizada com o programa constituído pela Comissão

- A engenheira de reabilitação Julianna Arva que irá pro- Cientifica, com a diversidade de temáticas, com a dinâmica
porcionar aos Terapeutas Ocupacionais a aquisição de imputada pela Comissão Organizadora e variedade de poscompetências e argumentos para melhor recomendarem, sibilidades de participação oferecida aos congressistas.
sob o ponto de vista clinico terapêutico e económico, produtos de apoio para os seus clientes;

Finalmente um congresso de três dias que reproduz a

- Por fim, a terapeuta Aide Mitie Kudo que nos trará a grandiosidade, há já algum tempo merecida pela Terapia
intervenção dos Terapeutas Ocupacionais em cuidados Ocupacional em Portugal!
Paliativos com população infantil, prática ainda não implementada em Portugal de forma sistematizada.
No congresso as diversas mesas temáticas contam com a
participação de terapeutas ocupacionais e outros profissionais que vêm partilhar a sua perspetiva e conhecimentos
de experts nas matérias em questão. Desta forma pretendemos enriquecer o congresso, proporcionar a partilha e
aquisição de novos conhecimentos e ainda dar-nos a
conhecer a estes profissionais. Em paralelo com as mesas
temáticas decorrem workshops científicos e workshops da
empresa Mobilitec. Com eles, pretendemos ter uma oferta
diversificada e permitir aos profissionais oportunidades de
escolherem as temáticas que mais lhes interessam.
4 - Magazine APTO nº 4 - Março de 2015

Notícias APTO
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Exposição apresentada à Comissão Parlamentar da Saúde

A APTO fez chegar à Presidente da
Comissão de Saúde do Assembleia
da Republica, Dra. Maria Antónia
Almeida Santos, as preocupações
que nos assolam nesta época de
reestruturação, contenção e mudanças na área da saúde em geral. ceu a nossa preocupação. Para este efeito, presume-se
Como associação profissional de que exerce atividade profissional por conta própria quem
direito privado e único órgão repre- proceda à prestação de cuidados de saúde de modo autósentante dos Terapeutas Ocupacionais bem como da Tera- nomo, assumindo-se perante o utente como entidade respia Ocupacional em Portugal, temos responsabilidade ponsável pela prestação de tais cuidados tendo obrigação
acrescida na sua defesa, fundamentação e colaboração de registo a pessoa/entidade, singular ou coletiva, que é
com o Estado Português na sua regulamentação. Um dos proprietária, que tutela, gere, detém, ou de qualquer foraspetos focados foi a atual situação de ausência de Ordem ma explora um estabelecimento prestador de cuidados de
Profissional (associação de direito publico) para os profis- saúde, ou que por qualquer outra forma, exerça a sua atisionais de Terapia Ocupacional fazendo recair sobre a vidade profissional por conta própria em estabelecimento
APTO responsabilidades que à posteriori não são apoiadas de saúde, desde que sobre o mesmo detenha o controlo. A
nem fundamentadas legalmente pois não temos o poder taxa a aplicar em caso de profissionais liberais, sem outros
executivo e normativo de uma ordem profissional. A nossa profissionais associados a exercerem num estabelecimento
opinião na grande maioria das vezes não é auscultada nem do qual têm tutela e responsabilidade, em regime parcial
considerada e vimo-nos abalroados por outros profissionais (máximo 28 horas/semana), é de 200€. A taxa anual para
que abusivamente assumem as nossas funções, competên- manutenção desde registo tem o valor de 25€.
cias e postos de trabalho, com o apoio do Estado Portu- A Presidente da Comissão de Saúde contactou a APTO
guês. Nesta exposição abordamos questões como a revisão informando-nos que tinha dado conhecimento da nossa
da Carreira Profissional, a descriminação ao nível da regu- exposição aos Deputados dos diferentes Grupos Parlamenlamentação profissional e o incumprimento do Governo em tares. A APTO está já a analisar que estratégias desenvolrelação ao Decreto-Lei nº 320/99, de 11 de Agosto que ver para dar continuidade a estes contactos estreitando as
define os princípios gerais em matéria do exercício das pro- relações com membros dos Grupos Parlamentares e, desta
fissões de diagnóstico e terapêutica e a sua regulamenta- forma, marcar com firmeza a nossa posição.
ção, prevendo a criação de um Conselho Nacional das Profissões de Diagnóstico e Terapêutica com a participação de
pelo menos dois elementos de cada profissão. Focamos
ainda a questão da Circular Normativa n.º 19/2013/DPS,
de 15 de Abril de 2013, a nossa posição face à mesma e as
diligências que efetuamos sendo que nenhuma surtiu efeito. A recente situação da criação de registos na Entidade
Reguladora da Saúde para os profissionais a exercer em
nome singular ou coletivo num estabelecimento prestador
de cuidados de saúde ou por conta própria, também mere-
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Revisão do "Perfil do terapeuta ocupacional"
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O" Perfil do terapeuta ocupacional" é um documento oficial
da APTO, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de
16 de abril de 2005, que é usado junto de empregadores,
entidades e instituições para dar a conhecer os nossos profissionais. A APTO sentiu necessidade de atualizar este
documento. Na Assembleia Geral Extraordinária de janeiro
último foi apresentada uma proposta de alteração que não
obteve a maioria do consenso. Desta forma e, por sugestão de alguns dos sócios presentes, foi criado um grupo de
trabalho para o efeito.
Este grupo de trabalho já iniciou os primeiros passos da
revisão, chegando a uma primeira proposta do novo texto,
para o perfil do terapeuta ocupacional. Contudo e, tendo
em conta que não podem todos os terapeutas ocupacionais
participar neste grupo, e que seria uma mais-valia que
pudessem contribuir com sugestões e opiniões, criamos
uma alternativa, o grupo de trabalho criou um pequeno
questionário onde estas opiniões podem ser expressadas.
Assim, foram enviados por e-mail, aos sócios da APTO e a
todos os restantes contactos de terapeutas ocupacionais, a
proposta de texto bem como o referido questionário.
Esperamos com este processo obter uma nova redação do
texto do perfil do terapeuta ocupacional onde a maioria
dos colegas se reveja. A todos os que colaborarem o nosso
agradecimento pela participação.
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APTO estará presente no XVIII Encontro Nacional de Estudantes de Terapia Ocupacional

Como já é hábito a Associação Portuguesa de Terapeutas
Ocupacionais estará presente

no Encontro Nacional de

Estudantes de Terapia Ocupacional, no colaborando com
os futuros Terapeutas Ocupacionais de Portugal.
Em 2105, o ENETO realiza-se de 26 a 29 de Março, em
Vieira de Leiria.
Conta com um programa recheado, com o dia a ser destinado aos aspetos pedagógicos e formativos e a noite para
o convívio entre todos os participantes das diferentes escolas do País.
A APTO fará a sua participação no dia 28 com uma palestra e um expositor com o nosso Stand.
Para mais informações poderão consultar o site:
http://enetoxviii.wix.com/enetoxviii
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APTO presente no 19º Encontro de Terapeutas Ocupacionais da
Região Centro

Uma vez mais a APTO foi convidada a estar presente no tões de cariz profissional dos 19 colegas presentes, não
19º Encontro de “Terapeutas Ocupacionais da Região Cen- deixando passar a oportunidade de promover igualmente o
tro”, que teve lugar no hospital S. Teotónio, em Viseu, no 8º Congresso Nacional de Terapia Ocupacional. No final do
dia 24 de janeiro. Estes encontros, de carácter informal, encontro, as colegas do serviço de Terapia Ocupacional do
têm como objetivo a troca de informação, discussão de Hospital de S. Teotónio presentearam os participantes com
temas e partilha de experiências entre os terapeutas ocu- um lanche personalizado, com um "bolo ocupacional", e
pacionais da zona centro do país. Uma vez por ano a APTO a visita guiada às instalações do serviço de Medicina Física
é convidada por este grupo a participar numa das suas e Reabilitação do mesmo hospital. A APTO agradece o conreuniões. Esta é também uma oportunidade para poder- vite e enaltece este tipo de iniciativas, por considerar
mos divulgar a associação e o trabalho que tem vindo a serem um importante meio de dinamização e de troca de
desenvolver junto de colegas que se encontram mais dis- experiências por parte dos terapeutas ocupacionais.
persos pelo interior do pais. Os elementos da APTO presentes tiveram a possibilidade de esclarecer diversas ques8 - Magazine APTO nº 4 - Março de 2015
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Terapia Ocupacional na TV Record
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O programa “Fala Portugal” da TV Record contatou a Asso- do para a reportagem, estamos muito satisfeitos pela divulciação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais, para a rea- gação da Terapia Ocupacional num canal televisivo.
lização de uma reportagem sobre Terapia Ocupacional, A reportagem foi um trabalho do jornalista Mário Carneiro,
com especial enfoque na intervenção dos Terapeutas Ocu- camara Vítor Oliveira, edição Susana Ribeiro, grafismos e
pacionais com os mais idosos.

efeitos Elsa Loff, Produção Mónica Machado, Coordenação

A APTO após esse contacto envidou todos os esforços para Liliana Gomes. Pode ver esta reportagem no facebook do
tornar possível a reportagem, que foi exibida a 27 de Feve- programa “Fala Portugal” ou no facebook da APTO.
reiro de 2015, tendo contactado diversos colegas para participarem na mesma, tendo em conta o pedido da produção do programa.
A reportagem com cerca de 8 minutos, conta com as
entrevistas de elementos da Direção da APTO, Elisabete
Roldão, Vânia Prates Afonso, Gonçalo Carreteiro, das colegas Patrícia Paquete e Elena Pimentel e da aluna do 4º ano
de Terapia Ocupacional, Diana Silva.
É de dar os parabéns a todos os intervenientes que mostraram claramente qual o trabalho do Terapeuta Ocupacional e qual a importância dessa intervenção. Embora nem
tudo o que referimos, durante as entrevistas, fosse passa-
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APTO organizou segunda formação em Suporte Básico de Vida
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A APTO organizou na sua sede a formação em Suporte
Básico de Vida (SBV), no passado dia 22 de novembro de
2014. Os 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 inscrição nesta formação incluía a oferta
de uma Máscara para Ressuscitação a cada formando, para
que estes possam treinar e em situações de emergência
estejam prevenidos.

colega, familiar ou transeunte, a formação em SBV pode
fazer a diferença, permitindo-nos manter a oxigenação e
posicionamento adequados até chegarem os meios específicos de suporte avançado de vida e socorro. Se não teve
O feedback foi bastante positivo. A apreciação global de oportunidade de se inscrever, mas tem interesse em ter
quase todos os formandos foi de excelente, tendo os res- formação em Suporte Básico de Vida, esteja atento pois
tantes avaliado como boa. A maior parte dos colegas, dado em breve a APTO poderá vir a realizar nova formação.
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. Também foi referida a
carga horária de cinco horas no período da manha ser
intensa, contudo as solicitações destes formadores são
muitas e a sua disponibilidade reduzida.
Dada a possibilidade de sermos chamados a agir numa
situação de perda de consciência por parte de um utente,
10 - Magazine APTO nº 4 - Março de 2015
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Fátima recebe o 8º Congresso Nacional de Terapia Ocupacional
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É já nos dias 16, 17 e 18 do próximo mês , que estaremos Tem mestrado pela Universidade de Pittsburgh em Ciências
reunidos, em Fátima, no Centro de Apoio a Deficientes Pro- da Reabilitação e Tecnologia.
para o 8º Congresso Nacional de Publicou em revistas e conferências nacionais, deu aulas a
Terapia Ocupacional sob o lema “Pensar a prática, olhar o nível internacional e participou nos painéis consultores da
futuro...” . Cerca de duas dezenas de pessoas que traba- indústria de produtos de apoio.
fundos João Paulo II

,

lham à longos meses, para conseguirem levar a cabo este As suas tarefas atuais incluem o desenvolvimento de ações
importante momento de compartilhamento de know-how, de formação em toda a Europa, angariação de financiade experiência, de fortalecimento da Terapia Ocupacional mentos de projetos clínicos e orientação no desenvolvicomo uma profissão alicerçada no conhecimento cientifico. mento de produtos de apoio.
Teremos três oradores internacionais, que entendemos que
estas serão uma grande mais valia para o 8º Congresso

Beverley Hicks - Reino Unido

Nacional da Terapia Ocupacional.

Beverley Hicks é Terapeuta Ocupacional

Aide Mitie Kudo - Brasil

Começou sua carreira em pediatria no

especialista em Intervenção Precoce.

Formada em Terapia Ocupacional pela
Faculdade de Medicina da Universidade
de

São

Paulo

(FMUSP),

com

pós-

graduação em Administração em Serviço

Zimbabué, onde trabalhava com crianças num centro/escola de neuro reabilitação em Harare.
Em 2001, mudou-se para o Reino Unido

de Saúde/Administração Hospitalar pela para trabalhar no Royal Brompton Hospital, antes de se
mudar para o Hospital St. Mary, onde é agora Chefe do
Faculdade de Saúde Pública USP.

Coordenadora do Serviço de Terapia Serviço Pediátrico e Neonatal. Nos últimos dois anos foi
Ocupacional do Instituto da Criança do destacada para Coordenadora do Serviço de Neonatalogia.
Hospital das Clínicas da FMUSP.

Nesta função, forneceu formação especializada em cuida-

Participou do “Multi-professional Master Class in Children´s dos de desenvolvimento tanto na unidade de Winnicott
Palliative Care” organizado pela International Children’s Baby, em St Mary, bem como nas Unidades Neonatal do
Palliative Care Network / ICPCN. Autora dos livros Queen Charlotte e Chelsea Hospital.
“Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional em Beverley é especialista em NIDCAP e em avaliação de pre-

Pediatria” Ed. Sarvier e “O Hospital pelo Olhar da Criança” maturos (APIB). Lidera um projeto de pesquisa para validar
uma escala de medição de stress, dor e gestão de estratépela editora Yendis.
Vice-presidente da Associação de Terapia Ocupacional em gias utilizadas durante a rotina na prestação de cuidados a
unidade neonatal.
Contextos Hospitalares e Cuidados Paliativos, do Brasil.
Julianna Arva - Hungria

Juntando às oradoras internacionais, os prestigiados orado-

Gerente Europeia de Educação para uma res nacionais, aos trabalhos propostos e aceites pela
Comissão Cientifica, para apresentações livres e poster,
empresa de produtos de apoio.

Desempenhou a funções clínicas como oriundos de 4 Países diferentes.
Engenheira de Reabilitação nos EUA, e foi Se ainda não se inscreveu no 8ª Congresso Nacional de
responsável, na área da pediatria, de uma Terapia Ocupacional, não tem qualquer desculpa para não
o fazer rapidamente.
fabrica de produtos de apoio.
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TIFIT: UM CONCEITO ÚNICO NO MERCADO DAS
CADEIRAS DE RODAS MANUAIS ULTRALEVES ATI-

A TiLite, representação exclusiva da Mobilitec, é
uma marca norte-americana com mais de 20 anos
de experiência na produção de cadeiras de rodas
manuais ultraleves ativas em alumínio e titânio.
Com um conceito único no mercado, o TIFITTM, a
TiLite produz cadeiras de rodas totalmente
concebidas à medida das necessidades do
utilizador, sendo mesmo estas consideradas
próteses com rodas.
Mas no que consiste realmente o conceito
TIFITTM ?

 A produção das cadeiras TiLite tem apenas
início com um projeto criado a partir do
formulário de pedido do cliente e das suas
medidas anatómicas exatas;

 Todas as medidas da cadeira são personalizadas
para assegurar que é encontrado um equilíbrio
entre a estabilidade do utilizador e a
manobralidade da cadeira. Isto significa que
podem ser otimizadas até medidas que o
utilizador não especificou, como por exemplo o
posicionamento dos rodízios e das forquetas
dianteiras (medidas determinadas tendo como
base a largura de assento, largura do patim,
tamanho e estilo dos rodízios);

 A personalização da profundidade da estrutura da cadeira permite ao utilizador ter uma
cadeira
completamente proporcional ao seu
corpo, que não só melhora o seu equilíbrio, como
também a sua performance e eficiência;

 A estabilidade da pélvis é a chave para a

PRODUTO EM DESTAestabilidade geral do utilizador. Graças ao
QUE:
DESTAQUE - TR
TIFITTM, a estrutura da cadeira pode ser PRODUTO EM
construída de modo a acompanhar os
contornos do corpo, permitindo maior conforto
e eficiência, já que o utilizador vai passar menos
tempo a reposicionar-se na cadeira. O utilizador
tem assim a possibilidade de ter uma cadeira
completamente ergonómica, mas discreta.

Assista a um pequeno vídeo onde o processo
TIFITTM é explicado em apenas 2 minutos!
Para além do TIFITTM , o utilizador TiLite tem
ainda ao seu dispor uma vasta gama de acessórios
que lhe permitem uma customização total da sua
cadeira, o que lhe concede uma performance e funcionalidade sem precedentes. Muito
dificilmente encontraremos dois modelos de
cadeiras
TiLite iguais no mundo.
De entre os vários modelos comercializados pela
TiLite, destaque para a TR, uma cadeira de
estrutura rígida em titânio, extremamente
robusta, que alia de uma forma perfeita o design e a
performance. Mais leve, mais eficiente e mais elegante do que qualquer outra cadeira, a TR é o exlibris da TiLite na gama das cadeiras de
estrutura rígida.
Para além da TR, existem outros modelos TiLite
que recomendamos vivamente. Visite o site da
Mobilitec e fique a par de todas as nossas
novidades!

 A possibilidade de combinar a altura do assento
com o ângulo frontal influencia a forma como o
utilizador
se
senta
e
permite
um
posicionamento mais confortável, estável e funcional do seu tronco, pernas e joelhos;

ESPECIFICAÇÕES
Altura assento-chão

38-54 cm

Ângulo do encosto (º)

80-101

Ângulo frontal do patim
(º)

60-65-70-75-80-85-90

Camber (º)

0-2-4-6-8-12-15-18

Centro Gravidade
Ajustável

Sim

Encosto

Ajustável em tensão

Garantia (estrutura)

Vitalícia

Largura de assento (cm)

30-50

Profundidade de assento

30-50

Peso máx. utilizador (kg)

113

Peso s/ rodas (kg)

4,5

Estrutura

Rígida em titânio

Envolvimento do utilizador no processo de produção da cadeira
O utilizador tem, de facto, uma importância máxima para a TiLite, estando envolvido em todo o processo de produção da sua cadeira. Sempre que é efetuada
uma encomenda de uma cadeira TiLite, a marca envia para o utilizador um projeto CAD concebido a partir das suas medidas e opções assinaladas, onde este
poderá ver em detalhe todos os pormenores da sua futura cadeira.

Nestas imagens podemos observar dois exemplos de projetos CAD do mesmo modelo de cadeira, a TiLite TR. Apesar de se tratar do mesmo modelo de cadeira, cada uma tem
pormenores que as tornam únicas.

M. Avenida do Aeroporto, 1509 | 4470-558 Moreira da Maia | Maia - Portugal
T. +351 229 436 135 | F. +351 229 436 139 | E. info@mobilitec.pt | W. www.mobilitec.pt
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8º congresso nacional de terapia ocupacional
As expectativas para o Congresso Nacional...

Em breve iremos encontrar-nos no 8º Congresso Nacional de Terapia Ocupacional. Este foi desenvolvido a
pensar nas expectativas, necessidades e opiniões manifestadas por diversos colegas em congressos anteriores.
Foi num encontro de Terapeutas Ocupacionais da Região
Centro que a APTO teve o primeiro contacto com as colegas do Centro João Paulo II, em Fátima e com as instalações desta instituição. Ficámos agradados com as dimensões, condições, diversidade de equipamentos e espaço
envolvente vislumbrando desde cedo o potencial para a
organização de um congresso nacional. A hipótese foi desde logo abordada e a recetividade das colegas foi entusiasmante. Esta ideia foi trazida à Direção da APTO e discutida
tendo em conta todas as questões inerentes à organização
de um evento de âmbito nacional como a localização, condições das infraestruturas, contrapartidas económicas,
transportes, logística, de entre outras. Estava decidido que
seria no Centro João Paulo II, em Fátima a realização do
8º Congresso Nacional de Terapia Ocupacional.
Começamos então a dar os primeiros passos estabelecendo os devidos contactos institucionais e percebendo como
poderia ser implementado este projeto, sob este ponto de
vista logístico e funcional. A recetividade dos responsáveis
do Centro foi muito boa sendo as contrapartidas solicitadas
nulas. Este é sem duvida um dos aspetos que mais benefício trará à APTO, a realização do congresso sem custos
associados às instalações. De qualquer modo a APTO faz
questão de oferecer inscrições aos profissionais técnicos
do Centro João Paulo II que queiram participar no congresso. É ainda oferecido um equipamento de intervenção
terapêutica ao Departamento de Terapia Ocupacional.

mas questões e desta forma agilizarem todo o processo de
construção do congresso. Por outro lado é importante termos o contributo de colegas que já colaboraram em comissões anteriores para que possam, com a sua experiência,
facilitar todo o processo e contribuir com o seu conhecimento. A existência de elementos novos nas comissões é
sem duvida uma mais valia pela sua dinâmica, entusiasmo
e nova visão que trazem ao trabalho a desenvolver. No
decorrer dos últimos 6 meses estas comissões têm vindo a
trabalhar para construir para si e todos os restantes colegas um congresso interessante, dinâmico, inovador e útil
sob o ponto de vista da partilha de conhecimentos e experiências. Foram criadas as normas de participação no congresso, de submissão de trabalhos, do Concurso de Fotografia, do Concurso Projetos Inovadores e de Brindes.
Foram também estabelecidas as condições para participação de empresas como patrocinadores do evento, recolhidos orçamentos para as pastas, coffe break, almoços, ofertas para os oradores, impressão de Livros de Resumos,
posters, faixas e programas. Demos início à criação de listagens de convidados, participantes, colaboradores, patrocinadores, contactos da imprensa, material, encartes, de
entre outras.
A receção da submissão de propostas de comunicações
livres e posters é sempre delicada pois estas têm de ser
rececionadas, verificadas sob o ponto de vista do cumprimento dos critérios gerais de submissão, identificadas de
modo codificado, arquivadas e listadas. Têm ainda de ser
copiadas e limpas de dados pessoais que possam identificador os seus autores. Somente depois do prazo de submissão ter terminado, são enviadas à Comissão Científica,
acompanhadas da listagem com o seu número de código e
nome do trabalho. São então distribuídas entre os membros da Comissão Cientifica, sendo que pelo menos são
analisadas por dois elementos. Esta avaliação decorre
segundo os parâmetros pré estabelecidos por esta comissão e constantes nas normas de submissão dos trabalhos.
Após uma avaliação com atribuição quantitativa, de 1 a 20,
por cada um dos elementos da comissão, encontra-se a
nota final atribuída. Sempre que as notas atribuídas sejam
muito díspares ou próximas de 10 tem-se então em conta
as características qualitativas do trabalho, debatendo a
qualidade e interesse do mesmo para o congresso.

A constituição das comissões para desenvolverem todo o
trabalho relacionado com a criação do congresso foi penParalelamente às comunicações livres e posters, a Comissada pela Direção da APTO e posta em curso. Quisemos
são Cientifica criou todo um programa para o qual entrou
ter em todas as comissões elementos da Direção da APTO
em contacto com colegas convidando-os a partilharem
que possam validar e assumir a responsabilidade de algu-

14 - Magazine APTO nº 4 - Março de 2015

16, 17 e 18 de abril de 2015
connosco a sua experiência, conhecimento e prática. Desta
forma estabeleceu um programa procurando diversificar as
temáticas e criar oportunidade de termos em simultâneo
várias sessões permitindo desta forma a possibilidade de
escolha, por parte dos participantes, em relação ao que
querem assistir, tendo em conta os seus interesses.

intervenção dos Terapeutas Ocupacionais em Cuidados
Paliativos com população infantil, prática ainda não implementada em Portugal de forma sistematizada.
No congresso as diversas mesas temáticas contam com a
participação de terapeutas ocupacionais e outros profissionais que vêm partilhar a sua perspetiva e conhecimentos
nas matérias em questão. No que diz respeito à participação de outros profissionais pretendemos enriquecer o congresso, proporcionar a partilha e aquisição de novos
conhecimentos e ainda dar-nos a conhecer a estes profissionais. Em paralelo com as mesas temáticas decorrem
workshops científicos e workshops da empresa Mobilitec.
Com eles, pretendemos ter uma oferta diversificada e permitir aos profissionais a oportunidade de escolher as temáticas que mais lhes interessam.

No último mês começaram a chegar as inscrições pelo que
o Secretariado tem tido muito trabalho. A Direção da APTO
criou um preçário apelativo para os sócios favorecendo
desta forma a sua condição de associado e a forma como
apoiam a associação. Também teve em atenção os estudantes do 1º ciclo de ensino (licenciatura), favorecendo-os
com preços mais reduzidos. Tendo em conta a dimensão
internacional que o congresso alcançou, em muito graças
às novas tecnologias de divulgação de informação, o facebook e e-mail, contemplámos na ficha de inscrição os
dados para transferências bancárias internacionais.
Este congresso conta ainda com a apresentação de 20
comunicações livres e 24 posters selecionados pela ComisA Comissão Organizadora tem vindo a desenvolver todo o são Científica de entre os inúmeros trabalhos submetidos à
trabalho de implementação do congresso, de montagem apreciação desta. A área de exposição, com mais de
do programa, Livro de Resumos, criação de momentos de 200m2 conta com a presença de várias empresas que nos
interação com a associação, momentos culturais, organiza- trarão os produtos de apoio mais inovadores e recentes no
ção do jantar comemorativo, dos almoços e coffe break e mercado podendo estes ser vistos e experimentados pelos
de toda a dinâmica que permitirá que o congresso decorra congressistas. Terá também e, pela primeira vez na histósem incidentes. Toda a logística de material, montagem ria dos congressos de Terapia Ocupacional, código de bardas pastas, reportagem de imagem, montagem de stand’s, ras e ISBN no Livro de Resumos. Esta é uma mais-valia e a
do secretariado, da mesa do auditório principal e das salas maneira de proporcionar aos colegas a edição de artigos
em paralelo também é assegurada pela Comissão Organi- de caráter científico tendo estes maior significância curricuzadora. Neste evento decidimos adotar uma política verde lar.
e economizar nos custos e no recurso à impressão em
suporte papel. Desta forma a Comissão Organizadora irá Como Presidente da APTO e do Congresso Nacional, sintodisponibilizar uma semana antes do congresso o Livro de me realizada com o programa constituído pela Comissão
Resumos em suporte digital e tê-lo durante o congresso Cientifica, com a diversidade de temáticas, com a dinâmica
disponível online para consulta. Assim temos vindo a solici- imputada pela Comissão Organizadora e variedade de postar a colaboração de todos os inscritos para aderirem a sibilidades de participação oferecida aos congressistas.
esta estratégia não solicitando o livro de resumos impresso.
Todos os colegas envolvidos
nas comissões, num total de
O Congresso Nacional é sempre um momento de âmbito 18, dedicam parte do seu
geral, que se pretende abrangente ao nível das diversas tempo pessoal ao congresso
temáticas e áreas de intervenção, permitindo a tomada de nacional fazendo o melhor ao
conhecimento das práticas mais inovadoras e emergentes seu alcance para criar um
na Terapia Ocupacional em Portugal e no resto do mundo. evento memorável na vida
Este ano conta no seu programa com três oradoras inter- da APTO e na sua carreira
nacionais:
profissional. A APTO quer
- A Terapeuta Beverley Hicks, que nos trará a sua aborda- pois deixar o seu público
gem inovadora e ainda não implementada em Portugal de agradecimento pelo trabalho
forma sistematizada, com crianças pré-termo designada que estão a desenvolver.
Nipcap;
Finalmente um congresso de
- A Engenheira de Reabilitação Julianna Arva que irá pro- três dias que reproduz a
porcionar aos Terapeutas Ocupacionais a aquisição de grandiosidade, há já algum
competências e argumentos para melhor recomendarem, tempo merecida pela Terapia
sob o ponto de vista clinico, terapêutico e económico, os Ocupacional em Portugal!
produtos de apoio para os seus clientes;
- Por fim, a terapeuta Aide Mitie Kudo que nos trará a
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8º congresso nacional de terapia ocupacional

Mensagem da Presidente da Comissão Organizadora
do 8º Congresso Nacional de Terapia Ocupacional
Caros Colegas,

É com muito orgulho e enorme entusiasmo que venho convidar à participação no 8º Congresso Nacional
de Terapia Ocupacional organizado pela Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais, que se realizará de 16 a 18 de Abril do corrente ano.
Sob o tema global «Pensar a prática, olhar o futuro...» vamos reencontrar-nos, com a ambição de constituir este Congresso como um «marco» na Terapia Ocupacional em Portugal, com impacto nos colegas,
estudantes, profissionais de outras áreas de especialidade, especialistas, investigadores, patrocinadores e
nas instituições em geral. Com a presença de oradores nacionais e internacionais de grande relevância e
reconhecido mérito, teremos em debate temas de enorme atualidade e interesse para os nossos participantes.
Espera a Comissão Organizadora que este seja um Congresso dinâmico, arrojado e amplamente participado. Como tal, será um evento aberto aos associados, a parceiros nacionais e internacionais e a instituições.
A vossa presença constituirá certamente a chave do sucesso. Do programa, constam várias iniciativas
para as quais contamos com a participação ativa de todos – da apresentação de trabalhos sob a forma de
poster, ao programa social, passando pelos debates, pela qualidade dos temas e dos oradores em presença.
Reserve desde já as datas na sua agenda, acompanhe todas as novidades através do Site do Congresso,
Site da APTO e Facebook e ajude-nos a divulgar o nosso grande evento.
Na melhor das expectativas quanto à sua adesão, aproveito a oportunidade para apresentar os meus cumprimentos.

A Terapeuta Ocupacional, Vânia Prates Afonso
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Patrocinadores Oficiais do
8º congresso Nacional de Terapia Ocupacional
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Artigo de Prática
Terapia Ocupacional no Contexto de Cooperação para o Desenvolvimento nos
Países de Baixa-renda
João Taborda Lopes
Terapeuta Ocupacional
Pós-graduado em Saúde e Desenvolvimento
Mestre em Educação Física e Desporto
Doutorando em Saúde Internacional

A abordagem da Terapia Ocupacional no contexto da Coo- denada ao fracasso.
peração para o Desenvolvimento nos Países de Baixa- Segundo a ONU (1997), um programa de CBR deverá
Renda, difere muito daquela que é feita no mundo dito incluir os seguintes componentes: a criação de uma atitude
ocidental ou Global North. Na maioria das vezes o trabalho positiva perante as pessoas com deficiência; fornecimento
feito por terapeutas ocupacionais nestes contextos, é de cuidados de reabilitação; fornecimento de oportunidadesempenhado

através

de

Organizações

Não- des de formação e educação; a criação de oportunidades

Governamentais (ONG´s) em hospitais regionais ou provin- de rendimento ao nível micro e macro; fornecimento de
ciais, e envolvendo maioritariamente a sua abordagem em infraestruturas para prestação de cuidados; a prevenção da
Programas de Reabilitação Baseados na Comunidade (CBR causa das deficiências; e a gestão, monitorização e avalia– Community Based Rehabilitation).

ção do programa.

Este tipo de abordagem surge nos anos 60, nos países em Desta forma, tendo como base os princípios da CBR, e no
vias de desenvolvimento inicialmente como cuidados de caso específico da missão na região sul da Etiópia, mais
saúde primários (CSP). Esta estratégia centra a sua inter- concretamente no Hospital General Rural de Gambo, para
venção na melhoria da qualidade de vida das pessoas com além dos cuidados médicos hospitalares no serviço de readeficiência e suas famílias; satisfação das necessidades bilitação, foram realizadas outras atividades. Entre as
básicas; e garantir a inclusão e a participação social. É uma quais, foram trocadas experiências com os técnicos/
estratégia multissectorial capacita pessoas com deficiência terapeutas sobre as principais dificuldades com que estes
para o acesso, e benefício de educação, emprego, saúde e se deparavam diariamente, bem como foi dada alguma
serviços sociais. A CBR é implementada através de esforços formação e estratégias para colmatar algumas das lacunas
combinados de diferentes stake-holders: pessoas com defi- apontadas por estes, na sua intervenção com os doentes
ciência, suas famílias e comunidades, e governo e organi- que recorriam a esta unidade de saúde.
zações não-governamentais relevantes de âmbito da saú- Foram realizadas algumas ações de sensibilização com os
de, educação, profissional, social e outros serviços (WHO, utentes de forma a minimizarem a incapacidade e morbili2008)

dade das patologias, e ainda como confecionarem as suas

Segundo Kronenberg (2003), os elementos essenciais des- próprias ajudas técnicas “caseiras”, eliminarem barreiras
te tipo de estratégia prossupõe uma abordagem baseada físicas, bem como dar estratégias para aumentar a sua
na comunidade, providenciando cuidados de saúde compa- funcionalidade diária em casa e no seu trabalho, contritíveis com questões culturais específicas de cada contexto, buindo para o empowerment do doente e facilitando a sua
e fazendo proveito dos recursos locais disponíveis. Isto é inclusão na sociedade mais pró-ativa, combatendo o estigfundamental para a sustentabilidade da nossa intervenção, ma da deficiência, que é um grande problema nestes concaso contrário a continuidade da mesma encontra-se con- textos. De seguida iremos descrever mais pormenorizada-
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mente a intervenção do terapeuta ocupacional inserido Este centro hospitalar está dotado de um bloco operatório
numa ONG nesta unidade hospitalar.

(polivalente – 2 salas cirúrgicas e uma sala de recobro/
gessos), sala de urgência, bloco de consultas externas,

Hospital General Rural de Gambo

farmácia hospitalar, enfermaria polivalente homens e

Inserido numa equipa multidisciplinar da ONG Asociación mulheres, duas enfermarias pediátricas (berçário e crianTamiru Aduna-Amigos de Gambo General Rural Hospital, ças), enfermaria de puérperas, serviço de reabilitação física
constituída por um cirurgião ortopédico (espanhol), um e uma oficina de ortoprotesia.

médico interno de cirurgia ortopédica (espanhol), um Durante esta missão, o terapeuta ocupacional teve oportumédico anestesista (italiano), uma enfermeira instrumen- nidade de acompanhar as cirurgias durante o período da
tista (espanhola) e um terapeuta ocupacional (português).

manhã e consulta externa durante a tarde, desenvolvidas
com a população adulta e pediátrica.
Tendo em conta a filosofia da estratégia CBR, houve oportunidade durante a primeira semana de se realizar uma
avaliação das necessidades prioritárias de intervenção, tendo em o contexto cultural, e os recursos locais (humanos e
materiais) disponíveis. Desta forma, houve necessidade de
desenvolver dispositivos de apoio e ajudas técnicas para o
treino de treino de Atividades da Vida Diária (AVD´s), bem
como equipamento para treino no serviço de reabilitação
física, tais como dispositivos para treino de coordenação e
destreza manual fina, treino de equilíbrio, treino de atividades para aumento de amplitudes de movimento e força
muscular, treino sensorial (tendo em conta a componente
sensorial táctil associada á lepra).

Este hospital situado na província de West-Arsi, a 245 Kms
a sudeste da capital do país, Addis Abeba, surge como
atual referência em cuidados de saúde hospitalares na
Doença de Hansen (ou Lepra), e patologia osteo-articular a
nível nacional, recebendo doentes oriundos de todas as
províncias do país.

No que respeita aos recursos humanos, foi dada formação
aos técnicos de reabilitação de como aplicarem as técnicas
mais adequadas em cada tipologia de intervenção, bem
como dotá-los de ferramentas de como poderão ensinar os

Hospital Terrace
Magazine APTO nº 4 - Março de 2015 - 19

Artigo de Prática
doentes e familiares que recorrem ao hospital, a continua- Esta missão, tal como anteriores realizadas em países de
rem o seu tratamento em casa, visto grande maioria pas- baixa-renda, constituem marcos de grande importância no
sar em média cerca de dois dias em viagem das suas processo de crescimento pessoal e profissional. Algo que
aldeias para o hospital. Houve ainda oportunidade de cons- faz de nós terapeutas ocupacionais peças fundamentais no
truir e ensinar a construir adaptações e ajudas técnicas de contexto de cooperação para o desenvolvimento.
baixo-custo, dando formação aos agentes de saúde locais
(que não têm necessariamente uma formação universitária
na área da saúde, mas que são pessoas com um grau de
instrução maior e com relações privilegiadas com aldeões
mais velhos das tabancas (aglomerado de casas ou pequena povoação), ou ainda com técnicos de saúde na rede de
cuidados de saúde primários ou hospitalares. Outra vertente desta abordagem centra-se nas futuras gerações
(crianças e jovens), parte fulcral para a sustentabilidade
dos programas em curso por parte das equipas de cooperação para o desenvolvimento. Daí a necessidade de fazerse uma abordagem em meio escolar.
Para além de acompanhar doentes em situação de tratamento ambulatório, (alguns deles operados em missões
anteriores pela equipa da ATA), teve oportunidade de trabalhar nas enfermarias com doentes operados pela equipa
de cirurgia ortopédica (enfermeira de adultos e crianças),
ensinando técnicas de automobilizarão, técnicas de controlo de edema e posicionamento. Finalmente teve oportunidade de acompanhar os técnicos do departamento de ortoprotesia colaborando e partilhando experiências na confeção de ortóteses e calçado adaptado para doentes de
lepra.
No que se refere aos números da atividade assistencial,
durante esta missão foram feitas no total 251 consultas em
ambulatório,

e

203

visitas

e

tratamentos

de

pós-

operatórios de missões feitas anteriormente por outras
equipas. Foram ainda realizadas 50 intervenções cirúrgicas,
entre as quais 26 a crianças, 17 a adultos e 7 cirurgias de
reconstrução na lepra.
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influenciam as questões epidemiológicas da doença. O
caso mais frequente são as queimaduras de grande extensão e elevado grau de severidade em crianças, facto que
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improvisadas no interior das habitações, onde muitas vezes
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Quando o Terapeuta Ocupacional despe a farda...
Rute Bouça, Terapeuta Ocupacional e Treinadora de Ginástica Rítmica
Biografia
Nome: Rute Bouça
Formação: Escola Superior de Saúde do Alcoitão
Conclusão do Curso: 2002
Área de Residência: Amadora – Distrito Lisboa
Local de Trabalho: SFRAA- Quinta S. Miguel, IPSS, Centro de
Dia e Serviço Apoio Domiciliário. Treinadora Ginástica Rítmica no
CDAEAO- Clube Desportivo Agrupamento Escolas Amadora Oeste
Hobbies: Dança Contemporânea

A APTO Magazine entrevistou a colega Rute, destacando o grupo e a utilização dos aparelhos específicos como bola,
seu lado de ginasta e treinadora de Ginástica Rítmica.

arco, maças, fita e corda bem como a ligação do exercício
com a música se tornou um desafio e motivação.

APTO Magazine – Como surgiu a paixão pela ginás-

Aos 15 anos o Clube que representava na altura, Associa-

tica?

ção Académica de Amadora, concorreu e foi apurado para

Rute Bouça – Cresci sempre com uma vertente desportiva participar no maior festival internacional de ginástica não
na minha vida. Comecei a praticar ginástica aos 4 anos e competitiva- Gimnaestrada Mundial, que nessa edição foi
mais especificamente Ginástica Rítmica aos 10. A ginástica em Berlim e aí começou uma nova vida de ginasta com
tornou-se uma fonte de alegria onde surgiram grandes várias representações internacionais (Gotemburgo/Suécia,
amizades e permitiu viver momentos inesquecíveis. Tenho Lisboa, Dornbirn/Áustria e Lausanne/Suiça). Na área comum leque de memórias ligadas à ginástica que continuam a petitiva participei durante 2 épocas nas competições indivialimentar esta paixão, e estes 30 anos gímnicos continuam duais de Divisão Base Distrital entre 1996 e 1998. Mais
a fazer-me sorrir.

tarde em 2004 participei em Torneios de Rítmica de Grupo.

APTO Magazine – Como ginasta, como foi o seu per- Em 2009, após um cirurgia ao joelho integrei a classe Imacurso?

gens de Dança Contemporânea do Ginásio Clube Português

Rute Bouça – o meu percurso começou na ginástica geral e descobri uma nova forma de movimento que me trouxe
das cambalhotas, rodas e pinos e passou depois para a novas emoções e desafios para superar. A dança também
Ginástica Rítmica Representativa em que o trabalho em me levou a palcos internacionais como Lausanne/Aústria e
Riccione/Itália.
APTO Magazine – E quando se dá, a passagem de
ginasta para treinadora?
Rute Bouça – O processo acabou por ser gradual. Na época de 2000/2001 a minha treinadora ficou sem a colega e
falou com duas das alunas mais velhas para serem monitoras das alunas mais novas e ajudar a dar as aulas. Aceitei
o desafio e nessa época fui colaboradora na coreografia de
uma Classe Formativa de Ginástica Rítmica. Esta faceta foise desenvolvendo e em 2004, quando houve mudança de
treinadora principal, manteve-se o convite para ajudar nas
aulas, mas desta vez já com maior responsabilidade e
Mau tempo no Canal - Realizado por Zeca Medeiros
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intervenção. Em 2007, quando a treinadora principal saiu

Quando o Terapeuta Ocupacional despe a farda...

do Clube, eu e minha colega treinadora decidimos arriscar rar. O meu objetivo é que todas as minhas alunas tenham
e ficar com todas as classes formativa, representativas e uma visão positiva da ginástica e que esta lhes dê tão boas
de competição, com cerca de 70 atletas no total. O desafio memórias como as que me deu a mim.
foi superado e decidimos avançar. Em 2010 fiz o curso de APTO Magazine – Para além de treinadora, continua
Treinadora Grau I da Federação Ginástica Portugal e em como praticante, explique-nos um pouco da Classe
2014 o curso de Juiz de Ginástica Rítmica.

de Dança.

APTO Magazine – E agora como treinadora princi- Rute Bouça – A classe Imagens tem um lugar especial na
pal, quais as classes que treina?

minha vida pois fez com que numa fase, já bem fora da

Rute Bouça – Posso considerar que não há uma treinadora adolescência, voltasse a sentir que as capacidades físicas e
principal pois o trabalho é em parceria e somos duas trei- expressivas ainda estavam bem ativas. A dança traz-me
nadoras com grande sintonia. Temos uma classe de inicia- uma liberdade que é difícil de descrever, um misto de emoção Pipokas, 6 aos 10 anos, uma classe de formação Rit- ções e realizações que compensam todo o esforço, horários
mix, 10 -14 anos, uma classe de Representação mais 14 difíceis e compromisso. A dança contemporânea especificaanos, e classe de Competição individual/conjuntos/grupo mente é um estilo muito díspar da ginástica rítmica mas
dos escalões iniciadas, juvenis, juniores e seniores. Pois que permite utilizar muita da técnica anteriormente aprenque é uma mão cheia de alunas lindas.

dida, pelo que o ajusta não foi difícil e agora é uma paixão.

APTO Magazine – Quais os desafios e objetivos
futuros como treinadora?
Rute Bouça – Na área representativa já consegui, com a
equipa de colegas treinadores, apurar 2 trabalhos para as
Gimnaestrada Mundiais de Lausanne 2011 e Helsínquia
2015. O próximo objetivo é participar com um grupo no
Festival Internacional del Sole em Riccione em 2016. Na
área competitiva tenho como objetivo alcançar com as
minhas atletas os melhores resultados possíveis bem como
o seu melhor desempenho a nível distrital e nacional. É
difícil descrever a sensação e emoção de ver uma aluna
minha a dar o melhor de si, mostrando confiança e crescendo mais um bocadinho cada vez que realiza o seu
exercício, mas também é igualmente importante saber dar
aquele abraço quando uma falha ou desilusão a faz cho-
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Quando o Terapeuta Ocupacional despe a farda...
APTO Magazine – Esse know-how da ginástica e da
atividade física é possível adaptar e utiliza-lo como
Terapeuta Ocupacional?
Rute Bouça – É possível e também é uma vantagem. Atualmente realizo uma classe de Movimento e Dança com os
idosos do Centro de Dia da Quinta S. Miguel e é importante saber que exercícios utilizar e adaptar, bem como a realização de coreografias de dança. O know-how da ginástica
também me trouxe outras capacidades criativas ao nível
dos trabalhos manuais pois tantos anos a costurar lantejoulas nos fatos também são úteis para trabalhos realizados hoje em dia!!!!!
A ginástica e as experiências que esta me proporcionou
deu-me um leque de competências que não sei se as teria
caso tivesse enveredado por outro desporto, como criatividade, trabalho em equipa, organização, responsabilidade,
dedicação e compromisso.

Colabore com a Magazine APTO sugerindo colegas que ache que deveriam estar em
destaque nesta rubrica por atividades ou hobbies que desenvolvam.

24 - Magazine APTO nº 4 - Março de 2015

Este espaço pode ser seu.

Publicite na
nossa revista!
COLABORE CONOSCO NA

APTO!!

ENVIE-NOS SUGESTÕES E IDEIAS!
ESTA É UMA REVISTA FEITA PARA SI!
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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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Benefícios para Sócios da APTO
A APTO celebrou um protocolo de cooperação na área da
formação com a AC-CAT. Mediante a apresentação do cartão de sócio, com a vinheta das quotas do ano corrente ou
imediatamente anterior, os sócios da APTO beneficiam de
descontos de 15% nas ações de formação implementadas
pela AC-CAT e 10 % na aquisição de material.
Para mais informações deverá contatar a AC-CAT, Av. Eng.
Arantes e Oliveira, 44, 5º Esquerdo 1900-223 Lisboa Tlm:
915 202 552 ou consultar o sitehttp://www.ac-cat.com/

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

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

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

ou

consultar

o

site

http://

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

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

Para mais informações deverá contactar a Imagina na
morada: Casa de S. Francisco, Estrada de Assafarge, nº 6,
3040-718 Castelo Viegas - Coimbra ou consultar o site
http://www.imagina.pt
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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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Normas de Publicação na Magazine APTO
ORGANIZAÇÃO DOS ARTIGOS

TIPOLOGIA DE ARTIGOS

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

Artigo de Prática

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

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

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

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

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

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