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Venha descobrir! 
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Este espaço pode ser seu. 

 
 

Publicite na  
nossa revista! 
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Este ano começou com a eleição de novos Corpos Sociais para a 

Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais - APTO. A 

atual direção tentou elaborar um Plano de Ação exequível, rea-

lista e ambicioso, indo ao encontro das necessidades dos Tera-

peutas Ocupacionais Portugueses.  

Ao abraçar este projeto, fazemo-lo em prol da Terapia Ocupa-

cional e em sua representação, como profissional e sócio que é. 

Temos consciência da importância deste compromisso e da con-

fiança depositada em nós para o implementarmos. Sendo o nos-

so trabalho voluntário, será com empenho e gosto que buscare-

mos a concretização dos objetivos a que nos propusemos. 

Temos consciência que por vezes o trabalho que é feito não têm 

a visibilidade desejável e os colegas não tomam conhecimento 

de todo o volume de tarefas que concluímos por isso estamos 

empenhados em, cada vez mais, as divulgarmos, sendo esta 

revista um meio para esse fim.  

Começamos o nosso mandato por contatar as escolas, institui-

ções e organismos, aos quais informamos da existência de novos 

corpos sociais e disponibilidade para cooperações futuras. Esta 

abordagem foi no nosso entender positiva pois as instituições 

contatam-nos frequentemente para as mais diversas questões. 

Tivemos a mesma atuação para consigo e com os restantes cole-

gas em Portugal. Procurámos fazê-lo sem custos e em tempo 

útil, através de várias formas de comunicação, fazendo recurso à 

internet. 

Merece também referência que, mais uma vez sem custos, alte-

rámos o aspeto gráfico e visual da APTO, quer no que diz respei-

to às folhas timbradas, folhetos digitais, designação no e-mail, 

entre outros. O nosso site tem sido um desafio com as atualiza-

ções, por vezes diárias, de informação, formatação, ativação ou 

criação de novos campos. Nele já pode consultar alguns artigos, 

protocolos ou ficar a conhecer o primeiro Grupo de Interesse da 

APTO, o GIETO – Grupo de Interesse em Envelhecimento e Tera-

pia Ocupacional, no qual se poderá inscrever.  

As ações de formação realizadas pela APTO e aquelas nas 

quais conseguimos benefícios para si, como sócio, através de 

parcerias ou protocolos, têm sido outra vertente na qual esta-

mos empenhados. Temos quota de responsabilidade na forma-

ção contínua dos Terapeutas Ocupacionais em Portugal. Tenta-

remos cobrir as diversas áreas de intervenção e, sempre que 

possível, levar esta formações a outras regiões do país que não 

a capital.  

Temos a noção de que cada vez mais não podemos estar isola-

dos, devendo para tal estreitar e estabelecer parcerias, colabo-

ração e outras dinâmicas com diversas entidades podendo 

estas ser empresas, escolas, centros de formação, instituições, 

ou outras. Desta forma as parcerias e protocolos têm-se suce-

dido tendo sempre por base o benefício direto para o sócio da 

APTO. 

Importa salientar que o lançamento desta revista tem múlti-

plos objetivos, sendo o mais importante dar a conhecer o que 

a Direção da APTO tem vindo a fazer pelos seus sócios e Tera-

peutas Ocupacionais Portugueses. Esta é uma revista para 

todos os sócios e que, à posteriori, iremos também divulgar 

entre os Terapeutas Ocupacionais. Temos todo o interesse em 

que saibam o que fazemos, em que tomem conhecimento das 

nossas iniciativas e participações em diversos eventos. Só 

assim poderão tomar consciência do papel da APTO e daquilo 

que esta faz pela Terapia Ocupacional e pelos seus profissio-

nais. 

Em conclusão, acreditamos que este ano será recheado de 

plena realização, continuando a ser um privilégio servir a nossa 

Associação!  

Contamos consigo para nos ajudar neste percurso! 

Elisabete J.C. Roldão 

Presidente da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais 

 

Editorial 

Uma Associação para si!  
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Notícias  APTO 

Foram eleitos em Assembleia Geral, a 19 de janei-

ro de 2013, os novos corpos sociais da Associação 

Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais.  

 

 

 

Mesa da Assembleia Geral 

 

Presidente - Ana Costa 

Vice-presidente - Cátia Jesus 

Secretária - Eugénia Morais 

Secretária - Tânia Santos 

 

Direção 

Presidente - Elisabete Roldão 

Vice-presidente - Gonçalo Carreteiro 

Tesoureira - Ana Isabel Ferreira 

Secretária - Vânia Prates Afonso 

Secretária - Joana Pinto 

Vogal - Marco Rodrigues 

Vogal - Nilzo Fialho 

 

Conselho Fiscal 

 

Presidente - Rita Carraca Santos 

Secretária - Conceição Andrade 

Vogal - Delfina Palhau 

 

Conselho Deontológico e de Disciplina 

 

Presidente - Mercês Rodrigues 

Vogal - Aura Duarte 

Vogal - Celeste Silva 

Vogal - Patrícia Paquete 

Vogal -  Maria Teresa Alcântara  

1 
Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais com novos Corpos Sociais 
para o quadriénio 2013-2016 

Elisabete Roldão | Presidente Gonçalo Carreteiro | Vice Presidente 

Vânia Prates Afonso | Secretária Joana Pinto | Secretária Ana Isabel Ferreira | Tesoureira 

Marco Rodrigues | Vogal Tesouraria Nilzo Fialho | Vogal 

Direção APTO | 2013-2016 
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Já conhece o Plano de Ação dos Órgãos Sociais da APTO para 

o quadriénio 2013-2016? 

 

Poderá consultar este documento no site da Associação Portu-

guesa de Terapeutas Ocupacionais em www.ap-to.pt, ao 

clicar na barra superior de ferramentas em APTO. Na nova 

pagina clique na barra da esquerda - Plano de Ação. 

Neste documento poderá conhecer, aprofundadamente, o que 

os novos Órgãos Sociais da APTO propõem para os quatro 

anos de mandato. 

Plano de Ação dos Órgãos Sociais da APTO 

Notícias  APTO 

O site da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocu-

pacionais está a sofrer alterações, com o objetivo de 

ter mais informações úteis para os seus associados e 

de tornar a sua consulta mais amiga do utilizador.  
 

Visite o www.ap-to.pt e veja por si mesmo as alte-

rações realizadas.  

Site da APTO sofre atualizações para se tornar de mais fácil consulta 

Uma das primeiras medidas da nova Direção da APTO foi 

indagar a opinião dos Terapeutas Ocupacionais através de 

um questionário online, que continha 11 perguntas fechadas 

e uma pergunta aberta. 

Duzentos e setenta dos Terapeutas Ocupacionais, 112 sócios 

da APTO e 158 não sócios, responderam ao questionário. 

Os dados recolhidos revelaram-se informações valiosas, para 

que a APTO possa ir ao encontro das necessidades e expeta-

tivas dos Terapeutas Ocupacionais portugueses. 

Direção da APTO quis “ouvir” a opinião dos Terapeutas Ocupacionais de Portugal 
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5 
APTO enviou ofício ao Secretário Regional da Saúde do Governo dos Açores a discor-
dar de diferentes pontos do Despacho n.º 289/2013 de 15 de Fevereiro de 2013 

Notícias  APTO 

 

 

 

A Secretaria Regional da Saúde do Governo Regional dos 

Açores publicou o Despacho nº 289/2013 de 15 de Feve-

reiro que regulamenta o regime de celebração de conven-

ções e a contratação dos cuidados de saúde. 

No anexo Clausulado tipo de convenção para a prestação 

de cuidados de saúde ao Serviço Regional de Saúde na 

área da medicina física e reabilitação na Região Autónoma 

dos Açores são apresentadas diversas questões com as 

quais a  APTO não pôde deixar de demonstrar a sua dis-

cordância em alguns pontos que vão contra a autonomia 

do Terapeuta Ocupacional bem como ao direito à cidada-

nia, condicionando o acesso equitativo e atempado dos 

clientes a tratamentos de Terapia Ocupacional. 

Destacamos seguidamente os pontos que achamos mais 

importantes da tomada de posição da APTO, enviada ao 

Secretário Regional da Saúde do Governo Regional dos 

Açores. 

1º - O Despacho tem por base, uma orgânica de clínica, 

com diferentes valências de reabilitação, uma realidade 

rara nos Açores onde imperam os pequenos gabinetes de 

reabilitação, que dão resposta às diferentes situações que 

lhes são encaminhadas pelos médicos, regra geral da sua 

área geográfica de atuação. 

Sendo o Terapeuta Ocupacional um profissional autóno-

mo, levanta-nos sérias dúvidas, a alínea i) da Clausula 4ª, 

quanto à obrigatoriedade de ter um médico especialista 

em Fisiatria a responsabilizar-se pela atividade desenvolvi-

da, nomeadamente no caso de ser um profissional em 

nome individual, ou em prestação de serviço, que executa 

as sessões de Terapia Ocupacional mediante prescrição 

médica. De acordo com o Dec-Lei 564/99 de 21 de 

Dezembro,  Art.º 3, ponto 2, cabe ao Terapeuta Ocupacio-

nal conceber, planear, organizar, aplicar e avaliar o pro-

cesso de trabalho no âmbito da respetiva profissão, com o 

objetivo da promoção da saúde, da prevenção, do diag-

nóstico, do tratamento, da reabilitação e da reinserção 

sendo este o único responsável pela atividade desenvolvi-

da. (…) 

2º - Atendendo à realidade arquipelágica dos Açores o 

número 2 da Cláusula 9ª—Acesso, levantam-nos sérias 

dúvidas quanto à sua eficácia de aplicação. Segundo o 

nosso conhecimento, apenas as ilhas de São Miguel e Ter-

ceira têm especialistas de Fisiatria. Os utentes das restan-

tes sete ilhas ficariam em franca desigualdade devido ao 

facto de terem de esperar pela consulta de uma especiali-

dade que não existe na ilha de residência o que irá agra-

var a situação clínica e consequentemente a situação 

social e/ou laboral do utente. Para além da impraticabilida-

de da proposta, a mesma deixa todas as concessões nas 

mãos de apenas oito médicos com especialidade em Fisia-

tria em duas das nove ilhas dos Açores. Desta forma 

somos de opinião que, para os utentes continuarem a ter 

respostas em tempo adequado, as requisições para além 

do especialista em Fisiatria também possam ser passadas 

por outras especialidades médicas. 

A Secretaria Regional da Saúde respondeu o seguinte: 

“1. O Despacho ora publicado pretende convencionar ser-

viços na área da MFR. Não se trata de trata de um despa-

cho para a convenção de serviços na área da fisioterapia, 

terapia da fala ou terapia ocupacional. 

2. Pretende-se com este regime garantir no sector privado 

o mesmo nível de cuidados que é exigido no Sistema 

Regional da Saúde, onde os serviços de MFR estão sobre a 

direção clinica de um médico especialista em MRF. 

3. O despacho não põe em causa a autonomia profissional

(…) pois em nada interfere com o seu reconhecimento 

profissional e consequente inscrição na Direção Regional 

de Saúde. 

4. (…) podem continuar a desempenhar a sua atividade 

profissional privada como até agora sem qualquer necessi-

dade, de prescrição de um médico fisiatra. 

5. Não há qualquer obrigatoriedade em aderir a conven-

ção. Apenas devem faze-lo as entidades que pretenderem 

funcionar como complemento do sistema público de saú-

de, nos mesmo moldes em que o sistema público está 

organizado”. 
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Aura Duarte nomeada  representante da APTO no Conselho Nacional de Saúde Mental 

Notícias  APTO 

Na sequência de convite do Sr. Dire-

tor Geral da Saúde, a Associação 

Portuguesa de Terapeutas Ocupacio-

nais está representada, desde o iní-

cio deste ano, no Conselho Nacional 

de Saúde Mental (CNSM).  

O CNSM “é o órgão consultivo em 

matéria de saúde mental, ao qual 

compete emitir pareceres e apresen-

tar propostas e recomendações, a pedido do membro do 

Governo responsável pela área da saúde ou por sua inicia-

tiva, designadamente sobre: 

a) Os princípios e objetivos em que deve assentar a defini-

ção da política de saúde mental; 

b) Os direitos e deveres dos utentes dos serviços de saúde 

mental; 

c) Os programas de saúde mental; 

d) O plano nacional de atividades e de investimentos na 

área da saúde mental, bem como os planos regionais de 

saúde mental; 

e) A formação e investigação em saúde mental.”  

(Dec-Lei nº 35/99, de 5 de Fevereiro e Decreto-Lei n.º 

304/2009, de 22 de Outubro) 

Até agora estivemos presentes em 4 reuniões. 

A direção nomeou para representante da APTO, neste 

Conselho, a colega, e membro do Conselho Deontológico e 

de Disciplina, Aura Duarte. Terapeuta ocupacional desde 

1984, licenciada pela Escola Superior Saúde do Alcoitão, é 

Mestre em Ecologia Humana e doutoranda em Ciência 

Política - área de Políticas Públicas, na Faculdade de Ciên-

cias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 

Exerce atividade no Instituto da Segurança Social, IP – 

Centro Distrital de Setúbal, onde, entre outras, tem tido a 

seu cargo as áreas das pessoas com dependência, pes-

soas com deficiência, pessoas idosas, pessoas com doença 

mental e RNCCI. 

Dado que os assuntos abordados no CNSM são diversos, 

de modo a poder ter em conta a variedade dos contextos 

da intervenção da Terapia Ocupacional nesta área, foi 

constituído um grupo de trabalho, com funções de consul-

tadoria, com o objetivo específico de apoiar a representa-

ção da APTO, para além de outras ações que, eventual-

mente, possa vir a dinamizar. 

Convidamos os associados que exercem atividade na área 

da saúde mental e queiram dar o seu contributo a este 

grupo a enviar o seu interesse e contacto. 

 

SORISA ofereceu à APTO material terapêutico 

Durante a representação da APTO na AJUTEC recebemos 

a agradável notícia que a empresa SORISA nos atribuiu 

uma oferta, no valor aproximado de 1000 euros, em mate-

rial terapêutico. De entre este material recebemos um Kit 

completo de multifases de dessensibilização, um conjunto 

de material para atividades de desenvolvimento motor 

com pinos e argolas, um jogo de bowling, várias bolas 

com diferentes pesos, massas putty de diferentes consis-

tências e um cone para posicionamento da mão. 

Em muito nos surpreendeu e agradou esta ação por parte 

da empresa SORISA. Este material será uma mais-valia 

para a APTO pelo que, queremos desde já agradecer 

publicamente à empresa SORISA pela excelente iniciativa 

e escolha da nossa associação.  
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Mestrado de Terapia Ocupacional da Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Porto — alunos 

de outras áreas de estudo  

Notícias  APTO 

 
 
 
 

Na sequência de uma reclamação apresentada por uma sócia 

sobre o Mestrado em Terapia Ocupacional  na Escola Superior 
de Tecnologias da Saúde do Porto, a APTO estabeleceu 

alguns contatos no sentido de resolver a questão. Esta prende-se 
com a possibilidade de outros profissionais da área da saúde ou 
educação poderem frequentar o Mestrado em Terapia Ocupacio-
nal ficando com o grau académico de Mestre em Terapia Ocupa-
cional. Com Bolonha implementado em Portugal, os Institutos 
Politécnicos são obrigados a abrir as suas formações de segundo 
ciclo a todos os profissionais da área em questão. Assim são 
diversos os profissionais que podem tirar o Mestrado em Terapia 
Ocupacional tal como os Terapeutas Ocupacionais podem tirar 
um Mestrado em Administração ou Gestão Hospitalar, por exem-
plo. Esta é uma consequência do processo de Bolonha a que os 
Institutos Politécnicos e consequentemente as Escolas de Saúde, 
onde são ministrados os Cursos de Licenciatura em Terapia Ocu-
pacional e os Mestrados, têm de aceder. 
Contudo esta situação pode e deve ser minimizada pela emissão 

de certificados de curso distintos e com a descrição do curso de 

formação de 1º ciclo do qual o profissional é detentor. Desta 

forma, e só assim, um potencial empregador pode verificar que o 

Mestre em Terapia Ocupacional não é licenciado nesta ciência 

mas sim noutra, podendo desta forma 

optar pela melhor escolha para os seus 

utentes. 

A APTO ainda não conseguiu responder à 

sócia que apresentou a reclamação pois 

também ainda não obteve resposta. Este 

atraso prende-se diretamente com a 

ausência, por motivos de saúde, da coor-

denadora do Mestrado em Terapia Ocupacional. Sabemos contu-

do que o caso está a ser analisado por outros colegas. Iremos 

continuar a aguardar atentamente a resposta. 

O XVI Encontro Nacional de Estudantes de Terapia Ocupa-

cional– ENETO, decorreu de 21 a 24 de maio em Alcoitão. 

Desde 1998, ano em que os alunos da Escola Superior de 

Saúde do Alcoitão (ESSA) e da Escola superior de Tecnolo-

gias e Saúde do Porto organizaram em conjunto o primei-

ro ENETO, este evento tem vindo a crescer sendo progres-

sivamente uma presença mais marcante na vida dos estu-

dantes de Terapia Ocupacional. Todos os anos é realizado 

por uma das escolas onde o curso é lecionado. Este ano 

não foi diferente e coube aos alunos da ESSA a sua orga-

nização, contando com cerca de 220 participantes das seis 

escolas existentes em Portugal. O programa foi diversifica-

do, permitindo a escolha entre palestras ou workshops das 

diversas áreas de intervenção da Terapia Ocupacional. 

A presidente da APTO esteve presente na cerimónia de 

abertura onde apresentou um vídeo com as diversas ativi-

dades que a APTO tem vindo a desenvolver ao longo des-

tes últimos anos. Na área de exposição, o stand da APTO 

foi muito visitado por estudantes, participantes e pales-

trantes. Inúmeros alunos de todas as escolas do país 

adquiriram brindes com o logotipo da Terapia Ocupacio-

nal, colocaram-nos questões, deram sugestões, apresenta-

ram propostas e, alguns, associaram-se! Esta não foi a 

primeira vez que a APTO esteve representada nestes 

eventos. Sempre que os estudantes responsáveis pela 

organização do ENETO nos solicitam apoio é com muito 

entusiasmo que colaboramos e estaremos disponíveis para 

o fazer no futuro. Damos os parabéns à organização do 

XVI ENETO! 

APTO presente no XVI Encontro Nacional de Estudantes de Terapia Ocupacional 
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GIETO | Grupo de Interesse em Envelhecimento e Terapia Ocupacional reuniu pela primeira 
vez em Março de 2013 

APTO publica nas três primeiras edições da revista Plural & Singular 

A APTO foi  convidada pela Revista Plural & Singular para 

participar com artigos nesta nova revista trimestral, dedi-

cada à temática da deficiência.  

A APTO não poderia deixar de aproveitar este espaço de 

comunicação para divulgar a Terapia Ocupacional e a 

intervenção dos Terapeutas Ocupacionais. 

O primeiro artigo da responsabilidade da APTO, e a pedido 

dos editores, destacou a realização do 7º Congresso 

Nacional de Terapia Ocupacional, que decorreu na cidade 

de Penafiel, nos dias 26 e 27 de outubro de 2012. 

O segundo artigo teve como como título “Terapia Ocupa-

cional - uma profissão de presente e para o futuro”, que 

pretendeu dar uma perspetiva histórica da profissão em 

Portugal e no mundo, bem como apresentar a intervenção 

do Terapeuta Ocupacional na atualidade, sustentando des-

ta forma o futuro  da profissão, perante a necessidade 

visível, por parte da sociedade, de Terapeutas Ocupacio-

nais. 

No terceiro artigo foi explorada a atuação do Terapeuta 

Ocupacional no Meio Aquático. Esta é uma abordagem 

que pode ser efetuada em diversas faixas etárias, tipos de 

população, patologias, permitindo otimizar o desempenho 

ocupacional dos utentes nas atividades do dia a dia.   

O GIETO - Grupo de Interesse em Envelhecimento e Tera-

pia Ocupacional é o primeiro grupo de interesse formalmen-

te criado na APTO, segundo os critérios estabelecidos pelo 

Regulamento de Criação e Funcionamento dos Grupos de 

Interesse da APTO.  

Este reuniu pela primeira vez em Março de 2013, na sede 

da APTO, podendo integrá-lo terapeutas ocupacionais a 

exercer ou finalistas do curso de Terapia Ocupacional 

(último ano). 

Poderão encontrar todas as informações referentes a este 

Grupo de Interesse no site do mesmo em:  

http://gietoapto.wix.com/gieto 

Notícias  APTO 
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APTO presente na 58ª Reunião do Council of Occupational  

Therapists for the European Countries (COTEC), em Copenhaga 

A 58ª Reunião do Council of Occupational Therapy for the 

European Countries – COTEC, realizou-se em Copenhaga, 

nos dias 11 e 12 de abril tendo esta reunião foi hospedada 

pela Associação de Terapeutas Ocupacionais Dinamarque-

sa. Nela foram discutidos vários assuntos de carácter geral 

e logístico do COTEC, que está a reformular a sua organi-

zação e funcionamento, tendo em conta todas as mudan-

ças económicas, estruturais e políticas na Europa. O refor-

ço da interligação e cooperação com o Enothe (European 

Networks of Occupational Therapy in Higher Education) e a 

WFOT (World Federation of Occupational Therapists) é um 

dos grandes objetivos para o plano de ação futuro. O 

COTEC quer tornar-se mais interventivo e dinâmico junto 

de organismos estatais e europeus que possam ter influên-

cia direta ou indireta sobre as políticas e orientações no 

âmbito da saúde e educação. Os problemas existentes em 

Portugal, no que diz respeito à Terapia Ocupacional, são 

em muito idênticos aos que existem na maioria dos países 

Europeus. Portugal beneficiará, indiretamente da atuação 

do COTEC, junto destes mesmos organismos. 

Estão a decorrer vários projetos que são realizados no 

âmbito do Plano de Ação do COTEC e Portugal está envol-

vido no Projeto de Criação de Linhas Orientadoras com os 

critérios para a nomeação de Especialistas numa área 

específica de intervenção em Terapia ocupacional. Dos 

vinte e cinco países membros do COTEC, dezanove não 

têm programas para especialização dos Terapeutas Ocupa-

cionais contudo, muitos destes referem ter essa vontade. A 

República Checa, a Noruega, a Suíça e a Dinamarca já têm 

a especialização implementada. Este projeto, quando con-

cluído, poderá ser uma base de trabalho para a APTO criar 

critérios de atribuição desta designação a profissionais de 

Terapia Ocupacional em Portugal. 

APTO estabeleceu parceria com a Associação Portuguesa de Psicomotricidade  

A APTO estabeleceu uma parceria com a Asso-

ciação Portuguesa de Psicomotricidade no 

âmbito da formação, pelo que os nossos sócios 

com quotas em dia, beneficiaram de valor 

reduzido de inscrição na formação em Aqua-T-Relax e Ai 

Chi Clínico. Esta formação decorreria nos Salesianos de 

Manique de Baixo-Estoril de 13 a 16 de junho contudo foi 

cancelada devido à falta de inscrições.  

Notícias  APTO 
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A Nórmédica / Ajutec decorreu de 9 a 12 de Maio na Expo-

nor no Porto. A APTO beneficiou da cedência de um espaço 
de stand, uma vez que foi entidade parceira na implemen-

tação do 1º European Study Day. Este evento não chegou 
a acontecer tendo sido adiado, para uma futura oportuni-

dade. 

O stand vestia as nossas cores, verde branco. Para além 
do atendimento ao público e entrega de folhetos de divul-

gação, expusemos as fotografias e passámos os vídeos dos 
concursos lançados pela APTO em congressos nacionais. 

Aproveitámos ainda para reunir com colegas que solicita-
ram o nosso apoio no âmbito de projetos a desenvolverem 

e apresentarem à APTO. 

Para além da visibilidade que demos à APTO junto de 
outras associações de utentes ou profissionais, e empre-

sas, o que possibilitou inclusivamente pensar em possíveis 
parcerias, foram o público em geral e os Terapeutas Ocu-

pacionais que mais nos contataram. Pudemos divulgar a 

APTO e angariar alguns sócios falando sobre o trabalho 
que temos vindo a desenvolver e a importância da união 

entre os profissionais de Terapia Ocupacional. 
Todos os dias a APTO teve a oportunidade de apresentar 

uma palestra no auditório do centro de exposições. Na sex-
ta-feira a colega Dora Helena Fernandes falou sobre 

“Terapia Ocupacional, Funcionalidade e Autonomia” parti-

lhando com os presentes a sua prática profissional num 
hospital. Na sexta-feira tivemos o lançamento do Livro 

“100 exercícios para a mente” das colegas Patrícia Paquete 
e Cláudia Zolini onde alguns dos presentes puderam expe-

rimentar os exercícios e a sua aplicabilidade prática ao que 

se seguiu a sessão de autógrafos no stand da APTO. No 
sábado a colega Joana Santiago falou-nos sobre “A Terapia 
Ocupacional e os Produtos de Apoio – O Casamento Perfei-
to!” salientando a importância dos produtos de apoio 

serem aconselhados por Terapeutas Ocupacionais. Por fim 

no domingo, os colegas Ana Isabel Ferreira e Marco Rodri-

gues na palestra “Perturbação da Coordenação Motora: 
Como pode a Terapia Ocupacional ajudar o meu filho?” 
expuseram as características funcionais do desempenho 

destas crianças, partilhando a intervenção do Terapeuta 
Ocupacional e dando estratégias para aplicar no dia-a-dia a 

fim de melhorar a aprendizagem destas crianças. 

Tivemos ainda a agradável surpresa de receber uma oferta 
por parte da SORISA no valor aproximado de 1000 euros 

em material terapêutico que iremos utilizar oportunamente. 
Queremos desde já fazer um agradecimento público à 

SORISA pela iniciativa e escolha da nossa associação para 
esta doação. 

O balanço final da nossa participação neste evento é muito 

positivo. Agradecemos à Exponor a oferta que nos fez em 
relação ao espaço concedido possibilitando uma aproxima-

ção e conhecimento entre os Terapeutas Ocupacionais de 
todo o país, o público, as empresas e a APTO. Esta é sem 

dúvida uma experiência a repetir.  
 
 

 

A Direção da APTO reuniu com a Arquiteta Inês de Bragança 

Associação Portuguesa de Terapia Ocupacional presente na AJUTEC 2013 

Elementos da Direção da APTO reuniram no dia 15 de mar-

ço com a arquiteta Inês de Bragança, no âmbito da sua 
dissertação de Mestrado “Projetar com Luz, cor e matéria 

como modelação espacial: Unidade de Terapia Ocupacional 
da Freguesia de Santiago, Lisboa”, que tem como objetivo 

fazer um estudo para a  reabilitação de um edifício da cida-

de de Lisboa e transformá-lo numa Unidade de Terapia 
Ocupacional. 

Esta reunião, a pedido da arquiteta Inês de Bragança, teve 
como objetivo inquirir especialistas em Terapia Ocupacio-

nal na área da Geriatria/Gerontologia, de forma a criar 
uma Unidade de Terapia Ocupacional totalmente pensada 

e projectada para as pessoas idosas, no sentido de ade-

quar o ambiente físico do edifica-

do e equipamento às especificida-
des características desta popula-

ção. Paralelamente refletir num 
espaço dedicado à  abordagem do 

terapeuta ocupacional consideran-

do e a sua filosofia e  necessida-
des para uma intervenção ade-

quada e especializada.   

Notícias  APTO 
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Ministério da Saúde—Despacho da Administração Central do Sistema de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A APTO tomou conhecimento da Circular Normativa 
nº19/2013/DPS, de 15 de Abril de 2013 emitida pela Admi-

nistração Central dos Serviços de saúde – ACSS. Nesta Cir-
cular a ACSS emite recomendações para uniformização dos 

registos dos atos de enfermagem, em cuidados de saúde 

primários nas Unidades Locais de Saúde. Estes registos 
prendem-se com utilização e integração do sistema de 

apoio às práticas de enfermagem (SAPE) no sistema Marta 
e com a utilização da Tabela do Serviço Nacional de Saúde 

no que diz respeito aos códigos referentes aos Meios Com-

plementares de Diagnóstico e Terapêutica. 
A tabela em questão, publicada no Diário da República, 1.ª 

série N.º 80 de 24 de abril de 2013, enuncia diversos atos 
médicos, de enfermagem e terapêuticos. Nela consta uma 

secção referente à Medicina Física e de Reabilitação com 

os respetivos códigos. É neste campo que se encontra de 
forma explícita e individualizada a Terapia Ocupacional 

com os códigos 61066- Terapia ocupacional, 61068- Treino 
de destreza manual, 61070- Treino de coordenação moto-

ra, 61077- Treino de grafismo, 61074- Reeducação da sen-
sibilidade e 61076- Treino de escrita à mão ou à máquina 

de escrever/computador. 

Ora através da recomendação que esta circular emite, os 
enfermeiros podem registrar como seus os códigos refe-

rentes às competências e procedimentos dos Terapeutas 
Ocupacionais. Estes alegam que com a especialização em 

Enfermagem de Reabilitação, têm competências para o 

fazer. 
Não podendo a APTO concordar nem pactuar com estas 

recomendações apresentou uma reclamação, junto do Pre-
sidente do Conselho Diretivo da Administração Central do 

Sistema de Saúde - Dr. João Neves. Nesta apresentávamos 
o processo de formação dos Terapeutas Ocupacionais no 

ensino superior com os planos de estudos aprovados e 

publicados em Diário da República e em conformidade com 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 Bolonha, bem como o corpo de saberes da Terapia Ocupa-
cional e da Ciência Ocupacional mundialmente reconhecida  

pela Federação Mundial dos Terapeutas Ocupacionais e 
pela Organização Mundial de Saúde, conferindo à nossa 

profissão a sua individualidade e perfeita autonomia, sendo 

a sua prática exclusivamente exercida por pessoas creden-
ciadas com diploma de Licenciatura em Terapia Ocupacio-

nal. Recorremos ainda ao Dec-Lei 564/99 de 21 de Dezem-
bro que reflete a diferenciação e qualificação profissionais 

inerentes ao exercício das funções próprias dos Terapeutas 
Ocupacionais sendo estas exercidas com plena responsabi-

lidade profissional e autonomia técnica, prevendo a inter 

complementaridade ao nível das equipas em que se inse-
rem. 

Assim, reclamamos o que é nosso de pleno direito, o exer-
cício da nossa profissão e das competências exclusivas que 

esta nos confere. Solicitámos a imediata revogação da 

referida Circular Normativa não pondo de parte o recurso, 
nomeadamente aos tribunais e instâncias superiores inter-

nacionais, pela interposição de adequadas providências, 
caso esta solicitação não seja acedida. 

De momento e, após não termos recebido qualquer respos-

ta da ACSS, enviámos uma carta expondo a situação e rei-

vindicando a anulação ou alteração da referida circular, em 

conjunto com a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas 

e a Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala, ao Pro-

vedor de Justiça e com conhecimento do Senhor Ministro 

da Saúde. 
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17 
Segundo a CareerCast.com ser Terapeuta Ocupacional é a 7ª melhor profissão 

para o ano 2013 

Segundo a CareerCast.com ser Terapeuta Ocupacional é 

a 7ª melhor profissão para o ano 2013. Segundo o site em 

questão, os Terapeutas Ocupacionais trabalham com pes-

soas e usam as atividades do dia-a-dia no processo de rea-

bilitação. As competências da pessoa são importantes para 

potencializar o tratamento. O ambiente físico que a rodeia 

pode ser adaptado enquanto esta é treinada a usar equipa-

mentos ou estratégias para aumentar a sua independência 

nas atividades que necessita de desempenhar diariamente. 

Assim os Terapeutas Ocupacionais concentram-se em aju-

dar as pessoas a se envolverem em atividades significativas 

da vida diária, podendo trabalhar com todas as faixas etá-

rias e tipos de patologia. 

18 
Rodrigo Frade venceu o AOTI Ann Beckett Award  

O colega e sócio correspondente da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocu-

pacionais, Rodrigo Frade, actualmente a residir na Irlanda,  venceu o  AOTI Ann 

Beckett Award com o projeto "Development of a Men's Shed for Sligo Town". 

Este é um prémio atribuído anualmente na Irlanda, pela  Association of Occupa-

tional Therapists of Ireland, premiando projetos de intervenção de Terapeutas  

Ocupacionais.  

 

19 
APTO presente no Encontro de Terapeutas Ocupacionais da Região Centro  

No sábado dia 22 do passado mês de junho, a APTO esteve 

presente no Encontro de Terapeutas Ocupacionais da Região 

Centro, a convite das dinamizadoras deste grupo as colegas 

Ana Costa e Thaís Cândido. Durante o mesmo visitamos as 

instalações do Centro João Paulo II em Fátima, onde decor-

reu o encontro, apresentamos a APTO e o trabalho que esta 

tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos 10 anos e 

fomos convidados a tomar um lanche. Queremos desde já 

agradecer publicamente o convite bem como a hospitalidade 

do Centro João Paulo II, nas pessoas das Terapeutas Ocupa-

cionais Christelle Alfaiate, Ana Raquel Vicente e Sónia Mar-

ques.  
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Este espaço pode ser seu. 

 

Publicite na  
nossa revista! 

 

20 
APTO promove apresentação do livro “100 Exercícios para a Mente” 

Decorreu no dia 31 de Maio, no Parque das Nações - 

Edifício Nau, a apresentação do livro "100 exercícios 

para a Mente", das colegas Cláudia Zolini e Patrícia 

Paquete. Após ter promovido o lançamento deste livro 

no Porto, durante a AJUTEC 2013, a APTO promoveu a 

sua apresentação, desta vez em Lisboa. 

 Esta iniciativa permitiu que as colegas falassem do seu 

projeto “HumanaMente” e fizessem uma breve apresen-

tação do livro, possibilitando aos presentes, profissio-

nais e amigos, conversar com as autoras sobre a utiliza-

ção e aplicabilidade dos exercícios nele contidos.  

Foi um fim de tarde agradável, num espaço acolhedor, 

que permitiu a partilha de saberes entre terapeutas 

ocupacionais. 

Notícias  APTO 
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No passado dia 12 de abril a Terapeuta Ocupacional 

Aide Mitie Kudo esteve no Hospital Professor Doutor 

Fernando Fonseca na Amadora, a convite da APTO, 

onde nos falou sobre o papel do Terapeuta Ocupacio-

nal na pediatria em contexto hospitalar. Esta forma-

ção pretendeu abordar o impacto da doença e hospi-

talização no quotidiano da criança e adolescente com 

doença crónica, focando-se sobre o papel do terapeu-

ta ocupacional no contexto hospitalar. 

A Terapeuta Aide Kudo faz parte do Grupo Técnico de 

Humanização do Instituto da Criança e falou-nos 

sobre esta experiência, especificamente durante o 

processo de internamento em enfermaria, unidade 

cuidados intensivos ou pré e pós-cirúrgicos.  

Salientou a importância do Terapeuta Ocupacional 

como facilitador da adesão ao tratamento e agente 

promotor da qualidade de vida da criança e adoles-

cente com doença crónica. Partilhou a sua experiên-

cia profissional no Serviço de Terapia Ocupacional do 

Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Facul-

dade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

nomeadamente na criação da brinquedoteca hospita-

lar e na gestão do seu serviço de Terapia Ocupacio-

nal. 

Queremos deixar o nosso agradecimento público à 

Terapeuta Aide Mitie Kudo e ao Hospital Professor 

Fernando da Fonseca, pela disponibilidade e gentileza 

de ambos permitindo-nos a realização desta formação 

beneficiando os nossos associados com inscrições 

gratuitas. A eles o nosso sincero agradecimento. 

 

Formação APTO 

Terapia Ocupacional em contexto hospitalar pediátrico 
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O Curso de Cuidados Paliativos e 

Terapia Ocupacional decorreu na Escola Superior 

Agrária em Beja nos dias 24 e 25 do passado mês de 

maio. As formadoras, Marília Othero e Ana Costa, 

falaram-nos sobre os conceitos e princípios em cuida-

dos paliativos e o panorama mundial destes. Destaca-

ram o controlo da sintomatologia e a intervenção do 

Terapeuta Ocupacional com o utente destacando a 

importância da comunicação ao nível da relação tera-

pêutica e com as famílias e cuidadores. A Terapeuta 

Marília Othero partilhou ainda a sua experiência pro-

fissional neste contexto e como se pode gerir a fase 

final de vida, a morte e luto, lidando com a perda de 

um ente querido. A Terapeuta Ocupacional, Marília 

Othero, é especialista em Saúde Coletiva trabalha no 

Hospital Premier Residence em S. Paulo sendo ainda 

Professoda do Instituto Paliar e  a Terapeuta 

Ocupacional Ana Costa é Mestre em Cuidados 

Paliativos. 

Queremos deixar os nossos agradecimentos ao Insti-

tuto Politécnico de Beja, às Terapeutas Marília Othero 

e Ana Costa e aos trinta e seis participantes que nos 

permitiram realizar esta formação. A eles o nosso sin-

cero agradecimento. 

Curso de Cuidados Paliativos e Terapia Ocupacional 
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A Terapeuta Ocupacional Aide Mitie Kudo, de férias 

em Portugal, acedeu gentilmente ao convite da APTO 

em dar uma pequena palestra sobre “Pediatria em 

Contexto Hospitalar”. Foi neste âmbito que nos con-

cedeu esta entrevista sobre a sua experiência profis-

sional. 

APTO Magazine - Onde trabalha? 

Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

– ICr HC FMUSP 

APTO Magazine - Estando integrada numa 

equipe multidisciplinar, que outros 

profissionais a compõem? 

A equipa multidisciplinar é composta por assistente 

social, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta da fala , 

médico pediatra, nutricionista e psicólogo. E quando 

necessário há interconsulta da equipe de cuidados 

paliativos nas unidades de internação. 

APTO Magazine - Enquanto referência como 

terapeuta ocupacional em pediatria em 

contexto hospitalar no Brasil, poderia falar-nos 

um pouco da sua intervenção/atuação no dia-a

-dia? 

Atualmente sou coordenadora do Serviço de Terapia 

Ocupacional onde trabalho, exercendo atividades 

ligadas à gestão administrativa do serviço. Quanto à 

atuação terapêutico ocupacional, a intervenção é 

realizada nas enfermarias clínicas, com o objetivo de: 

avaliar as necessidades da criança internada, 

detetando o impacto da doença e hospitalização no 

seu quotidiano e no seu desenvolvimento neuro-psico

-motor;  auxiliar a criança na compreensão do 

processo de doença, internamento e tratamento, 

facilitando a  adesão ao tratamento; auxiliar na 

ressignificação do quotidiano durante a 

hospitalização; e favorecer a manutenção dos 

desempenhos ocupacionais e autonomia da criança. 

APTO Magazine - O que considera mais difícil 

no seu trabalho? 

Com certeza, no limite entre a vida e a morte, as 

perdas dos nossos pequenos pacientes serão sempre 

momentos difíceis. E para mim, não só pela morte 

das crianças, mas principalmente pelo sofrimento dos 

seus pais pela morte dos seus filhos.    

APTO Magazine - Em cuidados paliativos no 

geral e em especifico com crianças, os 

profissionais também necessitam de apoio, de 

suporte, para lidar com este tipo de 

problemáticas. No Brasil existe este tipo de 

suporte. Em que consiste? 

No ICr, contamos com uma equipe de cuidados 

paliativos que pode  dar esse apoio aos profissionais, 

qualificando-os tecnicamente e também auxiliando no 

suporte emocional. Contudo, acredito que o melhor 

suporte seja a formação, aprimoramento e educação 

continuada do profissional. Participar em cursos e 

Aide Mitie Kudo visitou Portugal  

e falou da sua experiência profissional 

Entrevista 

BIOGRAFIA 

Nome: Aide Mitie Kudo 

Profissão: Terapeuta Ocupacional 

Formação: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo  

Pós-graduada em Administração de Serviços de Saúde/Administração Hospi-

talar pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Supervi-

sora do Serviço Hospitalar e coordenadora do Serviço de Terapia Ocupacional 

do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da FMUSP.  Faz parte do 

Grupo Técnico de Humanização do Instituto da Criança.  
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workshops permite a troca de experiências entre os 

diversos profissionais e consequentemente uma base 

sólida para trabalhar com crianças portadoras de 

doenças crónicas e em fase terminal da vida. 

APTO Magazine - Fale-nos do seu livro "O 

hospital sobre o olhar da criança". Como surgiu 

o projeto? 

Surgiu da nossa prática profissional. Durante os 

nossos atendimentos, começamos a notar que as 

crianças tinham uma forma diferente de explicar o 

seu dia-a-dia durante o período de hospitalização. E 

assim, começamos a anotar diálogos e frases que as 

crianças diziam espontaneamente sobre a sua 

doença, os remédios e tratamentos, a família, 

amigos, as saudades de casa, etc... Depois de 3 anos 

tínhamos uma coletânea riquíssima de materiais que 

foram classificados por assuntos do quotidiano da 

criança com doença crónica. 

Um fator importante a destacar é que essa produção 

é o olhar da criança, e não o olhar do adulto sobre a 

criança.  

Tomo a liberdade aqui de reproduzir uma parte da 

introdução do livro, que reflete a essência desse 

projeto: “ ... ter os ouvidos atentos para escutar o 

que ela diz e perceber como compreende e sente os 

processos que envolvem a hospitalização é dar à 

criança o direito de ser a protagonista de sua doença, 

de sua dor, de sua história; é reconhecer que cada 

criança é capaz de saber e dizer qual o significado de 

sua enfermidade e do momento que está vivenciando 

no hospital, suas restrições e possibilidades”  

APTO Magazine - Tem algum novo projeto em 

mente, que possa partilhar connosco? 

Temos vários projetos em andamento, quase em fase 

de conclusão. Um deles é o “Manual do paciente”  

direcionado à criança hospitalizada, com linguagem 

simples e layout lúdico, para auxiliar a criança a 

compreender o processo de hospitalização no 

momento do seu internamento. Outro é o 

refinamento da folha de avaliação de Terapia 

Ocupacional em contexto hospitalar, onde a criança 

poderá fazer a sua autoavaliação.  

APTO Magazine - O que é que a mais motiva no 

seu trabalho? 

É poder dar possibilidades de descobertas para os 

nossos pacientes,  uma qualidade de vida melhor 

para as nossas crianças com doenças crónicas, muitas 

delas sem perspectiva de cura. 

APTO Magazine - Qual a criança que mais a 

marcou? Pode contar-nos uma breve história 

sobre ela? 

Foram muitas as crianças, mas a mais recente foi um 

adolescente de 17 anos com diagnóstico de Doença 

Granulomatosa Crónica, uma doença autoimune com 

diversos internamentos anteriores. Deu entrada nas 

urgências com sinais de febre, tosse, dificuldades 

respiratórias e quadro de desnutrição. Foi 

encaminhado para a enfermaria com  pneumonia e 

derrame pleural, devido ao agravamento do quadro 

clínico foi transferido para unidade de cuidados 

intensivos com necessidade de ventilação mecânica 

invasiva  e posteriormente traqueostomizado. Com a 

melhoria do quadro clínico, foi transferido novamente 

para enfermaria e teve alta hospitalar depois de 3 

meses de internamento. Neste caso a terapia 

ocupacional pode abordar principalmente a 

ressignificação de um novo quotidiano 

(hospitalização, procedimentos, etc) para este 

adolescente, bem como a ampliação do seu 

repertório ocupacional. Auxiliar o adolescente na 

compreensão dos processos e procedimentos clínicos 

possibilitou o “empowerment” e consequentemente 

resiliência durante este período tão difícil para ele. 

Foram realizadas atividades com materiais gráficos, 

expressivos, pintura em tela e com equipamentos de 

informática, através da utilização das redes sociais. 

Durante todo o internamento, o adolescente registou 

na sua página na rede social os momentos de 

dificuldade e superação, enfatizando as atividades 

realizadas durante a intervenção da terapia 

ocupacional. 

APTO Magazine - Acha que existem muitas 

Entrevista 



20 - Magazine APTO  nº 0  - Julho de 2013 

 

diferenças entre a realidade Brasileira e a 

Portuguesa no que diz respeito a esta área de 

intervenção? 

Não conheço profundamente as áreas de 

intervenções de Portugal, mas o que posso dizer é 

que no Brasil desde o ano de 2009 o Conselho 

Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – 

COFFITO, pela resolução nº 366 reconhece 7 áreas 

de Especialidades Profissionais do terapeuta 

ocupacional: a) Saúde Mental; b) Saúde Funcional; c) 

Saúde Coletiva; d) Saúde da Família; e) Contextos 

Sociais; f) Contextos Hospitalares; g) Acupuntura. 

O terapeuta ocupacional pode requerer o Título de 

Especialista Profissional nessas áreas, mediante prova 

de conhecimento e   avaliação objetiva de 

documentação comprovativa de experiência prática e 

aperfeiçoamento profissional. 

Acredito que a importância do título de especialista 

na Terapia Ocupacional, vem para verticalizar o 

conhecimento do profissional, qualificar e consolidar 

essas áreas de atuação no mercado de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APTO Magazine - Sabemos que está em 

Portugal de férias, pelo que agradecemos 

desde já a sua disponibilidade em estar 

conosco e partilhar as suas experiências com 

os colegas Portugueses. O que já viu em 

Portugal e o que mais gostou? 

Na minha passagem por Portugal, tudo foi muito 

agradável, como turista, é claro, percorri os sítios 

históricos, provei a excelente gastronomia do país e 

convivi com pessoas extremamente acolhedoras. 

Enfim, fica um sentimento de “quero mais” e que seja 

em breve!!! 

E aqui, fica o meu agradecimento e o convite a todos 

os colegas portugueses para, ao visitar o Brasil, ir 

conhecer o Instituto da Criança do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo. Deixo o meu contato: 

aide.kudo@hc.fm.usp.br 

 

 

 

Entrevista 

Aide Mitie Kudo com elementos dos corpos sociais da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais, Gonçalo Carreteiro, Ana Costa, Aide 

Mitie Kudo, Tânia Santos e Ana Isabel Ferreira. 
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Produto de Apoio Em Destaque 

A Permobil, marca líder há mais de 40 anos na indústria das 

cadeiras de rodas elétricas e representação exclusiva da Mobili-

tec, lançou recentemente um sistema de assento revolucionário, 

o Corpus 3G.  

O Corpus 3G tem a assinatura de Bengt Engström, especialis-

ta em ergonomia e posicionamento que já havia desenhado o 

assento Corpus II, o seu precursor.  

Trata-se de um sistema que surge após um estudo intensivo de 

mapeamento de pressão, assim como análise das principais zonas 

do corpo que devem receber suporte na posição de sentado. Num 

utilizador de cadeira de rodas, mais de 80% da pressão corporal 

é exercida sob o assento e encosto, pelo que o desenvolvimento 

do Corpus 3G teve em consideração todos esses pontos (figura 

em baixo), com especial foco para o contorno da curvatura lom-

bar e tronco inferior, assim como enquadramento e posiciona-

mento da cintura pélvica. 

O assento do Corpus 3G oferece conforto e estabilização da 

cintura pélvica. O correcto posicionamento é conseguido através 

da depressão existente na cavidade pélvica (letras D, E, F, G) 

com uma parte permutável que permite uma variedade de confi-

gurações na zona onde as tuberosidades isquiáticas exercem 

grande pressão. Esta característica combinada com o ligeiro con-

torno bilateral na coxa (letras A, C, Q) e uma proeminência da 

peça de abdução (letra B) permite que o cliente se sinta confortá-

vel e estabilizado enquanto desempenha as suas actividades nos 

diferentes contextos onde se movimenta. A cobertura de almofa-

da está disponível em dois tipos de tecido, vinil (de fácil limpeza e 

higienização) e mesh (respirável), sendo de fácil extração. O 

encosto do Corpus 3G foi desenvolvido com uma estrutura 

dividida, fácil de desmontar para efeitos de transporte. Os pontos 

fortes deste sistema enquadram as abas laterais simétricas ou 

assimétricas (letras J, L, P), que conferem estabilidade e permi-

tem alinhar o posicionamento do utilizador, uma vez que expan-

dem a ergonomia do encosto, tornando-o mais envolvente.  

O Corpus 3G não se cinge à almofada de assento e encosto, 

pois introduz nos acessórios da cadeira de rodas eléctrica um 

conjunto de novidades, entre os quais se destacam a báscula, 

colocada estrategicamente para permitir uma angulação até 50, 

ideal para o alívio das zonas de pressão, prevenindo o apareci-

mento de úlceras de pressão; os apoios de pernas, concebidos 

com uma curvatura natural para permitir melhor apoio dos gas-

trocnémios; os apoios de braços, multiajustáveis em altura, 

largura e ângulo e com a particularidade de permitirem uma posi-

ção mais medial, fazendo com que o cliente consiga estar bem 

apoiado em posição de relaxamento ou em função. De referir 

ainda o sistema Unitrack, que permite a montagem de uma 

grande variedade de acessórios e opções. 

 

Nuno Machado, 

Terapeuta Ocupacional e Diretor Técnico da Mobilitec 

PERMOBIL CORPUS 3G  
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Artigo de Prática 

Rodrigo  Frade 
Terapeuta Ocupacional | Irlanda 
 

Utilizadores dos serviços de saúde mental desenvolvem projeto para a sua comunidade  

Muitas vezes ao desenvolver grupos com clientes, pode ser 

difícil desenvolver projetos que sejam verdadeiramente 

inclusivos. Ao refletir sobre um grupo na comunidade de 

exploração de lazer (leisure enhancement), concluí que, 

apesar dos clientes terem atingido todos os objetivos pro-

postos, eles quiseram continuar a encontrar-se após a con-

clusão do grupo entre eles e isto não promovia uma verda-

deira inclusão. Estava a faltar uma componente de intera-

ção com a comunidade. Nos moldes em que o projeto foi 

estruturado, era um desafio grande para promover a inclu-

são, visto que os clientes apresentavam necessidades tera-

pêuticas que não facilitavam a implementação de qualquer 

iniciativa de inclusão. Para além do mais, as restrições por 

parte de tempo destinado ao grupo impostas pelo serviço 

não permitiam que o grupo fosse implementado por muito 

mais tempo, impossibilitando o desenvolvimento de estra-

tégias para promoção de inclusão. 

 

Este assunto foi largamente debatido em sessões de super-

visão clínica com a minha coordenadora (OT Manager) de 

forma a tentar criar um grupo inclusivo que respondesse 

igualmente às necessidades terapêuticas dos clientes e que 

estivesse em linha com as restrições de tempo impostas 

pelo serviço. 

A certa altura, ao discutir uma série de possíveis ideias 

com uma colega, ela informou-me da “chegada” de um 

projeto Australiano chamado Men’s Sheds. A definição pro-

posta pela associação irlandesa é de “uma organização 

com base na comunidade, não comercial que está aberta a 

todos os homens, onde o enfoque primário é a provisão de 

um ambiente seguro, amigável e inclusivo e onde todos os 

homens se possam reunir e/ou trabalhar em projetos signi-

ficativos, no seu próprio ritmo e na companhia de outros 

homens e onde o objetivo principal é a saúde e o bem 

estar dos participantes. Uma shed pode parecer-se com 

um barracão na parte de trás do seu jardim, no entanto 

tem características inovadoras de promoção de educação e 

promoção de saúde” (traduzido de www.mesnsheds.ie) 

À medida que ia recolhendo mais informação sobre este 

grupo, mais me apercebia que se adequava às necessida-

des que tinha vindo a levantar nas semanas anteriores 

Desta forma, o projeto para Sligo começou a crescer. Foi 

dividido em 5 fases: 

 

1. Exploração – recolha de informação necessária para 

estabelecer uma MS. Igualmente foi feita uma revisão de 

literatura de modo a assegurar uma prática baseada em 

factos científicos (Evidence based practice). Nesta fase foi 

igualmente desenhado um protocolo para intervenção com 

os clientes. 
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2. Networking – nesta fase foram estabelecidos contactos 

com algumas estruturas comunitárias. Foi destes contactos 

que Jonathan May da Sligo Leader Partnership juntou-se a 

este projeto. Com esta parceria assegurou-se que o projeto 

continuaria no futuro com um cariz comunitário e não de 

reabilitação. 

3. Aprendizagem de novos conhecimentos – Esta foi a fase 

onde os clientes desenvolveram confiança nas suas compe-

tências de Comunicação e Interação Social, aprenderam 

novas competências... Foi também nesta fase que apren-

deram como fazer um orçamento para um grupo, gerir 

reuniões, gerir contas… 

Artigo de Prática Artigo de Prática 



24 - Magazine APTO  nº 0  - Julho de 2013 

 

 

4. Inclusão na comunidade – uma vez que os clientes 

demonstraram confiança nas competências aprendidas, 

gradualmente foram-se abrindo as portas a membros da 

comunidade.  

 

5. Afastamento gradual – nesta fase o suporte terapêutico 

foi gradualmente retirado até ao ponto que a Sligo Men’s 

Shed não tem qualquer apoio de Terapia Ocupacional. É 

gerida apenas pelos shedders e tem o apoio de uma agen-

cia comunitária (Sligo Leader Parntership) 

 

De referir dois factos. Este projeto tem um carácter único 

pois foi desenvolvido por pessoas portadoras de doença 

mental para a comunidade em geral (processo inverso ao 

que usualmente acontece). O especto mais importante foi 

a omissão deste facto durante todo o processo de forma-

ção da MS: Nunca foi referido que a MS foi desenvolvida 

por pessoas com doença mental para não estigmatizar os 

usuários ou o projeto em si.  

 

A MS obtém fundos necessários para a sua manutenção 

através da venda dos produtos que produz, rifas a outras 

atividades de recolha de fundos. 

 

Finalmente, é necessário referir os apoios fundamentais do 

Health Service Executive (para qual trabalho), Sligo Leader 

Partnership, Sligo Rotary Club, Sligo Family Resource Cen-

tre, Mental Promotion e de todas as pessoas que, a titulo 

individual elaboraram para o sucesso deste projeto. Sem 

estes não teria sido possível chegar a este ponto. 

 

Artigo de Prática 
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Quando o Terapeuta Ocupacional despe a farda... 

A APTO entrevistou o colega Bruno Mendes. Estávamos interessa-

dos na sua atividade de lazer extraprofissional, a Fotografia. 

APTO Magazine - Como surgiu o interesse pela foto-

grafia? 

 O interesse pela fotografia surge com a prática de ativida-

des de outdoor, nomeadamente o btt e o montanhismo. A 

fotografia começou por ser uma forma de tentar retratar 

algumas das experiências únicas que fui vivendo. Quando 

se passa por lugares na natureza de uma beleza única e 

particular, seja a pé ou de bicicleta, vive-se essas experiên-

cias de uma forma muito intensa e a fotografia começou 

por ser uma forma de tentar perpetuar essas vivências.  

APTO Magazine - Tem feito formações na área da 

fotografia, bem como exposições coletivas após 

algumas das formações, estes momentos são 

importantes para a evolução como fotógrafo?  

 Sim, sem dúvida. A formação e o aprofundar conhecimen-

tos é muito importante, seja por uma via “auto-didata” seja 

através de uma entidade de formação em fotografia. Para 

mim, as exposições são outro patamar, que considero fun-

damental na minha evolução como fotógrafo. O desenvol-

vermos um trabalho de raiz, com um conceito, tema, coe-

rência, opções técnicas, etc e nos subtermos a todas as 

“nuances” do processo criativo e depois na materialização 

do trabalho num todo que irá constituir uma exposição é 

essencial para a minha maturação como fotógrafo. Temos 

que ter a capacidade de expor o nosso trabalho, materiali-

zar as imagens, nos subtermos à apreciação e crítica dos 

outros e conseguirmos ser críticos em relação ao nosso 

trabalho. Só assim conseguimos evoluir. 

APTO Magazine - Em 2010, na 11ª Bienal de Foto-

grafia de Vila Franca de Xira venceu o Prémio Con-

celho de Vila Franca de Xira, ao invés de utilizar 

uma câmara fotográfica, digamos, tradicional, utili-

zou uma câmara Pinhole. Pode explicar aos nossos 

leitores o que é uma pinhole e o porquê dessa esco-

lha? 

 Uma câmara pinhole, é uma máquina fotográfica muito 

rudimentar. Em resumo, é apenas uma caixa fechada com 

um furinho de um tamanho de um alfinete. Podemos usar 

filme ou papel fotográfico. Eu gosto de vários tipos de 

câmaras fotográficas, desde as mais modernas e avança-

das até às mais básicas e rudimentares. A câmara pinhole 

produz uma estética muito particular – as minhas imagens 

da Bienal em Vila Franca de Xira foram toda realizadas com 

esta câmara e apenas sofreram ligeiros ajustes de edição, 

ou seja, a máquina produz aqueles resultados de raiz, sem 

qualquer “efeito de Photoshop”. A mim, seduz-me usar 

máquinas que sei que vão produzir uma estética muito par-

ticular e usá-las com esse propósito para um projeto foto-

gráfico. Foi o que aconteceu na Bienal de Vila Franca de 

Xira. Para mim, o resultado que a máquina conseguia pro-

duzir, retratava o que sentia quando realizei as imagens e 

percorri toda aquela zona da Lezíria. Para mim, a Lezíria 

transmite-me serenidade, tranquilidade, beleza, isolamen-

Bruno Mendes , o Terapeuta Ocupacional Fotógrafo  

Biografia 

Nome: Bruno Mendes 

Formação: Escola Superior de Saúde do Alcoitão 

Conclusão do Curso de Terapia Ocupacional: 1999 

Área de Residência: Lisboa 

Local de Trabalho: Hospital Curry Cabral e SAMS 

Hábitos de Lazer: Ciclismo, Actividades de Outdoor, Fotografia  

 

photo.bmendes@gmail.com 
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Curriculum artístico 

Curso Básico e Avançado de Fotografia na Associa-

ção Portuguesa de Arte Fotográfica 

Workshop de Fotografia de Teatro no MEF - Movi-

mento de Expressão Fotográfica. 

Exposições 

2008 - “Imagens Fatal” - Exposição coletiva de Foto-

grafia de Teatro, Museu do Teatro. 

2008 - Exposição coletiva organizada pelo MEF - 

Movimento de Expressão Fotográfica. 

2010 - “Periferias” - Exposição coletiva organizada 

pelo MEF - Movimento de Expressão Fotográfica. 

2010 - 11ª Bienal de Fotografia de Vila Franca de 

Xira. 

2012 - “A Eternidade do Efémero” - Exposição coleti-

va organizada pelo MEF - Movimento de Expressão 

Fotográfica. 

2013 - “Polaroid Park” - Exposição coletiva na Fábri-

ca Braço de Prata  

 

 

Prémios e distinções 

2010 - Prémio Concelho de Vila Franca de Xira na 

11ª Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira. 

to, natureza, e é o que eu sinto quando revejo 

aquele meu trabalho. Por outro lado, fotografar 

com uma câmara pinhole também é um grande 

desafio porque nós não conseguimos ver o que 

estamos a fotografar como numa máquina 

“normal”, e isso também me seduziu! 

 APTO Magazine - Muito obrigado pelo 

tempo que nos concedeu! Finalizamos com 

uma pequena provocação, para quando 

uma exposição individual com o título 

“Terapia Ocupacional”? 

 Já por várias vezes pensei fazer um trabalho 

tipo documental relacionado com a prática da 

Terapia Ocupacional. Lembro-me perfeitamente, 

um ano pela altura do Natal assistia a uma 

utente se despedir de um colega Terapeuta 

desejando-lhe as boas festas. Aquele momento 

estava carregado de emoção por parte da uten-

Esta fotografia pertence ao meu mais recente trabalho exposto na 

última Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira em 2012. Neste 
trabalho, composto por uma série de 6 imagens, foquei-me nas 

estruturas industriais do Concelho de Vila Franca de Xira. Inspirei-
me na fotografia contemporânea alemã, sobretudo nos trabalhos do 

casal Becher que documentaram, na década de 1960, a paisagem 

industrial alemã. A estética deste trabalho obedece a critérios muito 
rígidos - há um cuidado extremo com a composição (que valoriza o 

edifício/estrutura) e com o rigor técnico na tomada da fotografia 
(exposição, perspetiva, etc). 

te. A expressão dela, espelhava todo um reconhecimento e gratidão 

pelo trabalho que tinha sido feito e pela forma como tinha sido trata-

da. Dei por mim a pensar... “caramba! Isto dava uma grande ima-

gem, e um estupendo projeto fotográfico!”. A nossa profissão tem 

imenso potencial fotográfico, em todas as áreas! Quem sabe um 

dia... 

Quando o Terapeuta Ocupacional despe a farda... 
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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. 

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 atualiza-

do com a vinheta do ano respetivo colada no cartão ou 

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 pode-

rá ser usado no pagamento do Curso de Preparação para o 

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 des-

tes 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 

mais uma experiência enriquecedora e divertida. 

Para mais informação deverá dirigir-se ao Casco Antiguo 

na Av. Lusiada, nº14E, 1500-359 São Domingos de Benfi-

ca- Lisboa, Tel: 217 272 067, e-mail: lis-

boa@cascoantiguo.com ou consultar o site http://

www.cascoantiguo.pt 

APTO celebrou um Protocolo de colaboração com a empre-

sa 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, 

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 profis-

sionais. 

Desta forma tentamos uniformizar a imagem dos Terapeu-

tas Ocupacionais e divulgar a profissão através do seu sím-

bolo. 

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/  

http://www.isla.pt
mailto:lisboa@cascoantiguo.com
mailto:lisboa@cascoantiguo.com
http://www.cascoantiguo.pt
http://www.cascoantiguo.pt


 

Magazine APTO  nº 0  - Julho de 2013 -  29 

A APTO celebrou um protocolo de cooperação na área da 

formação com a AC-CAT. Mediante a apresentação do car-

tão 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 apresenta-

ção 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 

das Forças Armadas Lisboa, Edifício ISCTE, Gabinete 1N16 

1649-026 Lisboa ou consultar o sitehttp://www.ccl.pt/ 

A APTO celebrou um protocolo de cooperação na área da 

formação com o Centro de Cursos Livres - CCL, uma enti-

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. 

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/ 

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 

A APTO celebrou um protocolo de colaboração com a 

empresa Imagina - Software Educativo, que tem como 
principais focos de atuação o desenvolvimento de interfa-

ces e aplicações multimédia interativas 2D e 3 D para con-
textos de aprendizagem formais e não formais; conceção 

de agentes virtuais interativos; narrativa e interação com-

putacional; conteúdos e metodologias de formação; tecno-
log ia s  i n te ra t i va s  e  robó t i ca  educa t i va . 
 

 

Mediante a apresentação do cartão de sócio, com a vinhe-
ta 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 
v i g o r  n a  a l t u r a  d a  e n c o m e n d a ) . 

 

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  

Benefícios para Sócios da APTO 

http://www.ac-cat.com/
http://www.ccl.pt/
mailto:info@oficinadidactica.pt
http://www.oficinadidactica.pt/
http://www.oficinadidactica.pt/
http://www.imagina.pt
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Benefícios para Sócios da APTO 

A APTO celebrou uma parceria com o Instituto Universitário 

de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida– ISPA, segundo 
a qual os sócios da APTO com quotas em dia beneficiaram 

de desconto de 10% nas ações de formação. Para tal basta 
que ao fazerem a sua inscrição comprovem a sua condi-

ções 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 Jar-

dim 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 ante-
rior. 

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 brinque-

dos didáticos, produzidos em materiais diferentes que, por 
norma, não se encontram nas grandes superfícies. Grande 

parte deles são feitos em madeira, uma das melhores alter-
nativas para o grande número de brinquedos feitos de 

plástico e outros materiais sintéticos que se podem encon-

trar em todas as lojas de brinquedos. 

O protocolo estabelecido com a empresa B de Brincar, per-
mite aos sócios da APTO com quotas em dia, obter descon-

tos 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 

http://dfp.ispa.pt/
http://dfp.ispa.pt/
http://www.acp.pt/
http://www.bdebrincar.com/
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Este espaço pode ser seu. 

 

Publicite na  
nossa revista! 

 

 

 

As entidades e empresas interessadas poderão contra-

tualizar de forma pontual ou periódica espaços publici-

tários na Magazine APTO. O espaço em questão pode-

rá 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. 

Tipos de formatação publicitária  

mailto:magazine.apto@gmail.com
mailto:apto.portugal@gmail.com
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Neste documento encontram-se as normas de funciona-
mento e de apresentação/submissão de artigos para a 
Magazine da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupa-
cionais (Magazine APTO). 

ESTATUTOS EDITORIAIS 

1. A Magazine APTO é pertence da Associação Portuguesa 
de Terapeutas Ocupacionais - APTO. 

2. A Magazine APTO é uma revista quadrimestral de infor-
mação especializada que defende a liberdade de expres-
são e informação, repudia qualquer forma de censura ou 
pressão, seja ela legislativa, administrativa, politica, econó-
mica ou cultural, e é independente de todos os poderes, 
manifestando esse espírito de independência também em 
relação aos seus próprios anunciantes, colaboradores e 
responsáveis. 

3. A Magazine APTO assume-se como uma publicação de 
natureza informativa.  

4. A Magazine APTO tem presente os limites impostos pela 
deontologia e ética profissional recusando o sensacionalis-
mo e a exploração mercantil da matéria informativa. 

5. A Magazine APTO estabelece as suas opções editoriais 
sem hierarquias prévias entre os diversos setores de ativi-
dade 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. 

6. A Magazine APTO dirige-se a terapeutas ocupacionais, 
estudantes de terapia ocupacional, colegas de outras 
áreas profissionais, instituições, cuidadores, empresas e 
outras entidades. 

7. A Magazine APTO respeita a privacidade dos seus par-
ceiros quer sejam mecenas, anunciantes, patrocinadores 
e/ou leitores. 

8. À APTO reserva-se o direito de alteração desta periodi-
cidade para intervalos inferiores a quatro meses, bem 
como a criar edições especiais, temáticas ou não, de forma 
esporádica. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. A Magazine APTO é constituída pelo Conselho Editorial 
(CE), pelo Conselho de Revisores e pelo Conselho de 
Apoio. 

2. Poderão remeter para apreciação da Magazine APTO, 
terapeutas ocupacionais, sócios e não sócios da APTO, alu-

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 altera-
ção ou sugestão, os autores serão informados. Os mesmos 
não devem ter sido previamente publicados nem enviados 
para outras publicações. As submissões devem ser por via 
eletrónica para o CE pelo seguinte endereço eletrónico 
magazine.apto@gmail.com. 

4. O incumprimento de entrega atempada de artigos pode 
implicar a sua não edição na publicação em causa ou a sua 
correção sob o ponto de vista da formatação ou forma do 
texto, sem alteração do conteúdo ou significado do mes-
mo, sem conhecimento prévio do autor. 

5. Qualquer norma ou regra omissa será analisada pelo CE 
da Magazine APTO que terá a decisão final em relação à 
mesma. 

6. Com o acto de submissão de artigos para publicação na 

Magazine APTO, os autores estão a ceder, a esta, todos os 

direitos de publicação e divulgação do mesmo. 

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 ine-

quívoca, o consentimento a que, sem qualquer contrapar-

tida, a APTO possa publicar na Magazine APTO a ou as 

imagens enviadas. 

8. Os autores são inteiramente responsáveis, pelo conteú-

do dos artigos, imagens, gráficos e/ou opiniões expressa-

das. 

9. Em determinadas circunstâncias, o CE poderá propor 

alterações ao texto para posterior publicação. A este 

reserva-se ainda o direito de corrigir possíveis erros de 

léxico, forma ou formatação do artigo original, sem altera-

ção do sentido do mesmo, devendo informar o autor. 

10. Os artigos apresentados ficarão como propriedade 
permanente da revista, e não poderão ser reproduzidos 
total ou parcialmente, sem licença da APTO. 

 

 

Normas de Publicação na Magazine APTO 
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ORGANIZAÇÃO DOS ARTIGOS 

A revista publica artigos da iniciativa dos autores e dos 

editores. Os artigos da iniciativa dos autores são: os arti-

gos de prática profissional, de formação, opinião e debate, 

breves, Clube Leitura e as Cartas aos Editores. Os edito-

riais, 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.  

Todos os artigos apresentados à Magazine APTO deverão 

ter um título, a descrição dos autores e um corpo de texto. 

Em determinadas tipologias de artigos poderão ser incluí-

das ilustrações no corpo de texto e bibliografia devendo 

esta última seguir o formato indicado nas normas interna-

cionais (estilo de Vancouver).  

Formatação dos ficheiros de texto submetidos 

Os artigos devem ser datilografados em qualquer proces-

sador 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 for-

ma a permitirem a moldagem durante a edição. 

Formatação dos ficheiros de imagem submetidos  

São permitidos três tipos de ilustrações: figuras, quadros e 

fotografias. As figuras devem ser numeradas com algaris-

mos 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 den-

tro 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 cumprimen-

to destes formatos ou características podem conduzir á 

não edição da imagem por falta de qualidade da mesma. 

TIPOLOGIA DE ARTIGOS 

Artigo de Prática 

- Conteúdos: Consistem em relatórios de avaliação de qua-

lidade, 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 

com espaços incluídos, sendo admitido o número máximo 

de quatro ilustrações (quadros ou figuras) por artigo.  

Artigo de Formação 

- Conteúdo: Consistem em relatos de projetos ou expe-

riências considerados importantes no campo da educação 

pré e pós-graduada. O artigo deve incluir referências 

bibliográficas. 

- Dimensão: Não deverão ultrapassar os 7000 caracteres 

com espaços incluídos, sendo admitido o número máximo 

de seis ilustrações (quadros ou figuras) por artigo.  

Artigo de Opinião e Debate 

- Conteúdo: Consistem em textos de opinião livre susce-

tíveis 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 divulga-

ção 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. 

 

Normas de Publicação na Magazine APTO 
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TIPOLOGIA DE ARTIGOS (continuação) 

Carta ao Diretor 

- Conteúdo: Consistem em comentários a artigos publica-

dos previamente na revista ou notas breves sobre expe-

riências relevantes na prática diária. As cartas referentes a 

artigos só serão aceites até três meses após a publicação 

do artigo original. O artigo pode incluir até 3 referências 

bibliográficas. 

- Dimensão: Não deverão ultrapassar os 3000 caracteres 

com espaços incluídos, sendo admitida até uma ilustração 

(quadro ou figura).  

Documentos 

- Conteúdo: Consistem em declarações, recomendações 

ou outros documentos de âmbito nacional ou internacio-

nal que sejam relevantes para a terapia ocupacional. 

Dossier 

Conteúdo: O Dossier reúne artigos referentes a um tema 

comum. O objetivo do dossier é a divulgação de trabalhos 

de atualização científica e de temas de revisão elaborados 

por peritos. Os artigos do dossier serão solicitados pelos 

editores da Magazine APTO ou por um perito designado 

pelo CE como elemento coordenador. O artigo deve incluir 

referências bibliográficas. 

Dimensão: Os artigos do dossier não deverão ultrapassar 

as 6.000 palavras, sendo admitido o número máximo de 8 

ilustrações (quadros ou figuras) por artigo. 

Clube de Leitura 

Conteúdo: O objetivo da secção é proporcionar uma leitu-

ra comentada de artigos, livros ou outros textos proceden-

tes de outras publicações científicas. O artigo ou publica-

ção escolhida deve ser atual (editado nos últimos 4 meses) 

e relevante para a prática da terapia ocupacional. As cita-

ções dos artigos que deram origem ao texto, o resumo do 

estudo (que deverá manter a estrutura do artigo original), 

devem de constar. No comentário, o autor deverá expor a 

sua opinião sobre a importância do artigo e apresentar 

alguns dados da sua experiência ou de outros estudos que 

apoiem ou não as conclusões deste, comentado em estilo 

jornalístico. 

Dimensão: O texto não deverá ultrapassar as 1.300 pala-

vras, 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. 

Estrutura: Deve incluir referência ao sítio na internet. O 

corpo de texto deve incluir informação relativa aos recur-

sos disponíveis no sítio da internet, a entidade responsável 

pelos conteúdos e descrição de como o autor os utiliza na 

sua prática profissional.  

 

PUBLICIDADE 

 

A revista Magazine APTO reserva-se o direito de rejeitar 

publicidade que não se enquadre na sua orientação edito-

rial ou gráfica. A colocação da publicidade será subordina-

da às conveniências de paginação e à localização dos 

anúncios fixada pela Magazine APTO de acordo com as 

suas possibilidades técnicas, exceto se estiver abrangida 

pela taxa de localização (capa). Qualquer erro ou omissão 

só será compensado com a repetição do respetivo anún-

cio, em boas condições. 

O conteúdo publicitário é da inteira responsabilidade do 

anunciante podendo o CE solicitar alguma correção do 

ponto de vista da forma do texto. 

Será enviado ao anunciante toda a informação necessária 

para que possa entregar os artigos de acordo com o esta-

belecido por estas normas. 

- Reserva de Publicidade 

A reserva de publicidade deve ser efetuada até 3 semanas 

antes da data de saída, através de uma Ordem de Publici-

dade enviada via e-mail ou outro meio escrito. A entrega 

dos materiais para inserção deve ser feita com a antece-

dência máxima de 4 dias sobre a data de saída da revista.  

- Anulação da Reserva 

A anulação só será aceite se for comunicada por escrito, 

via carta ou e-mail, com o mínimo de 4 semanas de ante-

cedência sobre a data da saída da revista. Caso esta situa-

ção não se verifique, o editor reserva-se o direito de fatu-

rar o espaço contratado. 

- Condições de Pagamento 

O pagamento deve ser efetuado 15 dias antes a contar da 

data de lançamento da revista estando isento de IVA 

segundo o artigo 53. 
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DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO  

 

 

 

Eu, ____________________________________________________, com a categoria profissio-

nal____________________________, 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) 

Normas de Publicação na Magazine APTO 
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Exercer Terapia Ocupacional na Europa 

Tendo em conta a necessidade manifestada por alguns colegas sobre a documentação necessária para exercer 

Terapia Ocupacional num país  europeu, a APTO emitiu um documento com essa informação. Este foi baseado 

na informação recolhida junto do Conselho Europeu de Terapeutas Ocupacionais  -  COTEC. 

Nota Final 
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