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Editorial

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

Durante o período de 2017/2018, decorreu o centenário da
Terapia Ocupacional. Os terapeutas ocupacionais estão de
parabéns, por fazerem parte de uma enorme rede de profissionais que todos os dias, embora não mudando o mundo, mudam um pouco o mundo de alguém.
A evolução que tivemos em 100 anos foi enorme. Esta evolução, para os terapeutas ocupacionais é normal, faz parte
integrante das nossas profissões. Efetivamente, sendo a
nossa abordagem centrada na pessoa, se atuamos ao seu
nível, e esta evoluiu ao longo do século, sob o ponto de
vista cultural, tecnológico, académico, de imagem, valores,
visão do mundo, também a nossa evolução foi obrigatória
no sentido de a acompanhar. O mesmo aconteceu em relação às ocupações e ao ambiente. Cada vez mais temos um
ambiente mais tecnológicos e as nossas ocupações socorrem-se, também elas, de muita tecnologia e eletrónica para serem desempenhadas. Em todas estas vertentes os
terapeutas ocupacionais tiveram de adequar a sua abordagem, adaptar a sua intervenção.
Estamos na era da globalização, influenciada pela comunicação e redes sociais, que nos conduzem a uma velocidade
estonteante por entre a partilha de informação e conhecimento. Também a este nível evoluímos muito. Atualmente
trabalhamos de “porta aberta”, em equipa, partilhamos
conhecimentos, dividimos tarefas, olhamos o outro profissional como uma mais valia para a melhoria da condição
de saúde do utente e, este sim, é o objetivo da nossa intervenção. Esta comunicação e partilha de informação é
imperativa ao nível da saúde e nomeadamente dos registos. Cada vez mais, o registo das intervenções, dos resultados obtidos e dos ganhos em saúde, é necessário para
comprovarmos a nossa eficiência. Cada vez mais a medição destes resultados será exigida, e bem. Sabemos que
os terapeutas ocupacionais estão à altura destas solicitações e preparados para colaborar com a sua implementação.
Teremos muitos desafios pela frente durante este século. A
Telesaúde, por exemplo, será um deles. Esta é importante
permitindo um acompanhamento e monitorização de programas de intervenção contínuos, de prevenção da doença
e promoção da saúde bem como despiste de situações problema. Permitirá ainda, caso a tutela entenda, fazer um
acompanhamento a populações carenciadas, quer em Por4 - Magazine APTO nº 10 - Dezembro de 2018

tugal, quer em países menos desenvolvidos e com os quais
Portugal tem relações estreitas de cooperação. Contudo,
nem a Telesaúde, nem a tecnologia de ponta substituirão o
terapeuta ocupacional. A utilização de gestores de caso ou
a transdisciplinaridade, outros exemplos, não irão prevenir
situações futuras e não vão resultar na maioria dos casos
que necessitam não de um, mas de vários olhares profissionais treinados, especializados, diretos e conhecedores
que em conjunto irão obter resultados concretos, prevenir
situações de futura doença, e, acima de tudo, a médio e
longo prazo, poupar dinheiro ao estado português.
Os terapeutas ocupacionais têm muito trabalho pela frente.
Ao nível da investigação, da evidência científica, da produção saberes e divulgação de conhecimento teremos de ser
mais ativos e participativos. Também para a criação de
uma Ordem Profissional, teremos pela frente um trabalho
árduo e moroso a desenvolver.
A Terapia Ocupacional está em crescimento franco. Temos
sido, nos últimos anos, considerados uma profissão de futuro. Temos um papel preponderante na promoção do
equilíbrio ocupacional, na prevenção de disfunções ocupacionais e de privação ocupacional, na reabilitação, na reinserção familiar, escolar, social e laboral, enfim, na melhoria
da qualidade de vida e saúde dos portugueses.
Iremos fazê-lo com empenho, dedicação e profissionalismo
quer para com a nossa Ciência, a Ciência Ocupacional,
quer para com a tutela, organizações e instituições nas
quais desempenhamos funções, ou com as quais colaboramos, quer acima de tudo para com os nossos utentes, os
seus familiares ou cuidadores.
Desejo a todos Boas Festas!

Notícias APTO

Reunião anual do COTEC realizou-se em Portugal

1

Realizou-se na Escola Superior de Saúde do Alcoitão, no Esta reunião teve um balanço positivo tendo sido concretipassado dia 6 e 7 de outubro, a 6ª Assembleia Geral do zadas as ações previstas. A próxima reunião realizar-se-á a
COTEC. A organização reúne as várias associações profis- 27 de outubro de 2019, na Bélgica.
sionais de terapia ocupacional, existentes na europa.
A Assembleia Geral do COTEC teve como objetivos apresentar aos membros o trabalho desenvolvido, partilhar informação, analisar e aprovar documentos elaborados e
votar a entrada de novas associações. Esta reunião, contou
com a presença de 27 países. A APTO esteve representada
pela sua delegada e subdelegada, respetivamente Elisabete
Roldão e Ana Isabel Ferreira, que fizeram uma apresentação sobre o estado da arte da Terapia Ocupacional em Portugal.
No primeiro dia foram apresentados projetos inovadores
realizados por diferentes países europeus, enquanto que
no segundo foi realizada a votação do relatório e contas de
2017 e plano de orçamento para 2018. Foi ainda votada a
proposta da Associação Polaca para integrar o COTEC, tendo sido aprovada, por maioria, a sua entrada. Foi também
eleito um novo comité eleitoral, estando Portugal representado no mesmo através de Elisabete Roldão.
Fotos: @COTECEurope
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Notícias APTO
ESSA recebeu o 24th ENOTE Annual Meeting

O ENOTHE - European Network of Occupational Therapy in
Higher Education - realizou a 24th ENOTHE Annual Meeting
no Estoril, na Escola Superior de Saúde do Alcoitão nos
passados dias 4 , 5 e 6 de outubro (https://enothe.eu/
annual-meeting/portugal-18/) . Este evento contou com a
participação de cerca de 350 participantes de todo o mundo que partilharam os resultados das suas investigações e
projetos. Foram três dias produtivos e enriquecedores para
a nossa profissão. A 25th Annual Meeting 2019 será de
18 a 20 de outubro de 2019, em Atenas na Grécia.
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Notícias APTO
ESSA recebeu o 24th ENOTE Annual Meeting
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Notícias APTO
9º Congresso Nacional de Terapia Ocupacional teve lugar nas Caldas da Rainha

4

workshop com o tema "Conceito de condução à linha média, e como facilitar a aprendizagem de competências para
a condução de cadeira de rodas elétrica". A Invacare esteve também presente como Patrocinador Platina, tendo por
sua vez apresentado um workshop com o tema "LINX Mobilidade para todos - Configuração e personalização da mobilidade em cadeira de rodas elétrica". Além das empresas
atrás referidas, foi ainda possível contar uma vez mais com
o apoio de empresas com as quais a APTO tem igualmente
uma relação institucional longa, de cooperação e de muita
consideração, como é o caso da Rehapoint, Rehactivar e
HCaresol (Patrocinadores Ouro); Proft, Papa Letras, Saudi
Forma, Humanamente, Sensing Future, Instituto Criap e
Bwizer (Patrocinadores Prata). Os parceiros oficiais do
evento foram a Revista Hotelaria e Saúde, a Sumol ComO 9º Congresso Nacional de Terapia Ocupacional ocorreu pal, a Go Caldas, a Fábrica das Cavacas da Caldas e a Vila
nos dias 3, 4 e 5 de Maio de 2018, no Centro Cultural e de
Congressos de Caldas da Rainha. Este evento, com o tema
"100 anos a fazer a diferença" que contou com mais de
250 pessoas e permitiu reforçar a importância para uma
prática de excelência. Num vasto programa, que contou
com oradores nacionais e internacionais, onde foi possível
assistir a diferentes apresentações, debates e reflexões em
torno da Terapia Ocupacional e da sua expansão e importância ao longo de 100 anos de história, foi possível atualizar e trocar conhecimentos e experiências, cada vez mais
essenciais para a evolução da profissão.
Uma vez mais, para o sucesso deste evento, a APTO pôde
contar com o apoio de diversos patrocinadores e parceiros
que estiveram presentes das mais variadas formas ao longo de todo o Congresso, quer tenha sido através de expositores, concursos ou brindes de oferta. A TemperSimetria das Rainhas- Ginja de Óbidos. Indispensável para o sucesfoi o Patrocinador Diamante, tendo feito inclusive um so deste evento foi o apoio da Câmara Municipal de Caldas
da Rainha, que se desdobrou em apoios para que este sucesso fosse um sucesso, à qual voltamos a agradecer todo
a confiança e suporte que nos foi depositada.
Como oportunidade como estas são também importantes
para fomentar o espírito de grupo e a troca de experiências
entre os participantes, a APTO desenvolveu um Programa
Social em parceria com a empresa Go Caldas, em que os
participantes puderam conhecer a Rota Bordaliana de Caldas da Rainha, com figuras de Bordallo Pinheiro, assim
como provar produtos regionais em estabelecimentos locais. Num dos dias do Congresso, ocorreu ainda um jantar
comemorativo, que contou com perto de 100 pessoas, onde a animação foi uma constante e foi possível reencontrar
colegas e amigos.
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Notícias APTO
Madrid recebeu II Congresso Ibérico de Terapia
Ocupacional

5

O Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño
Cerebral (CEADAC), sedeado na capital espanhola, recebeu
nos dias 16 e 17 de Novembro de 2018, o II Congresso
Ibérico de Terapia Ocupacional, uma parceria entre a
Asociacion
Profisional
Española
de
Terapeutas
Ocupacionales e a Associação Portuguesa de Terapeutas
Ocupacionais.

O II Congresso Ibérico de Terapia Ocupacional desenrolouse em dois dias, de intensa partilha de conhecimento das
melhores práticas de Terapia Ocupacional dos dois lados
da fronteira.
O Congresso contou com sete mesas temáticas
(Integrando agentes de cambio en Salud Mental, Terapia
Ocupacional en Colectivos de Vulnerabilidad Social, Intervenciones de TO en Pediatría: Actualizaciones, Nuevas
perspectivas en Terapia Ocupacional Neurológica, Novos
retos en Gerentología Y Geriatría, Accesibilidad, Diseño
Universal y Tecnologia de Asistencia, La importância de la
investigación en nuestra disciplina) e uma mesa de comunicações livres
Nas comunicações livres e posters voltamos a assistir a
submissão de trabalho por parte dos colegas espanhóis e
portugueses e novamente com a presença de colegas do
Brasil.
As pausas para café e os períodos de almoço foram também utilizados para a intensa troca de experiências e de
contactos entre os congressistas.
A APETO proporcionou ainda visitas guiadas ao Centro de
Referencia Estatal de Atención al Daño
Cerebral
(CEADAC).
No final do Congresso foi revelado do prémio à melhor
apresentação livre e melhor poster, tendo sido atribuída a
vitória a dois trabalhos apresentados por colegas portugue-

ses. A melhor comunicação livre foi atribuída ao tema
“Análise do impacto da utilização dos mapas de conceitos
sobre a motivação intrínseca e o rendimento académico em
alunos do Ensino Superior”, apresentada por Susana Pestana e com os co-autores Francisco Peixoto e Patrícia Rosado
Pinto, já o melhor poster, foi atribuído ao trabalho
"Aprender a Ajudar: A Terapia Ocupacional na Preparação
da Alta" das colegas do Hospital Garcia de Orta, Ana Paula
Martins, Ana Marçal, Alexandra Marques, e Célia Canhoto.
O II Congresso Ibérico de Terapia Ocupacional terminou
com a passagem de testemunho para a organização portuguesa que irá levar a cabo o III Congresso Ibérico em
2020, na cidade de Lisboa.

A Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais
agradece a todos os palestrantes portugueses que
aceitarem o nosso convite, e que deslocaram-se a Madrid
para partilharem trabalho que realizam.
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Notícias APTO
APTO presente nas III Jornadas “À Conversa sobre…”

Nutrição e Alimentação na (In)Capacidade

6

As III Jornadas “À Conversa sobre…” Nutrição e Alimentação na (In)Capacidade, aconteceram no dia 30 de maio de
2018, no Centro João Paulo II, em Fátima. A APTO foi convidada a estar presente neste evento, onde diferentes profissionais de saúde, como terapeutas da fala, terapeutas
ocupacionais, médicos e enfermeiros debateram o tema
em questão. A APTO agradece à Comissão Organizadora o
convite para estar presente e felicita a Comissão Científica
pela elaboração do excelente programa.

A APTO convidada para o Simpósio – Deglutição: Uma

visão interdisciplinar ao longo da vida

7

A APTO, foi convidada pela Sociedade Portuguesa de
Terapia da Fala a estar presente na Cerimónia de Abertura
do Simpósio – Deglutição: Uma visão interdisciplinar ao
longo da vida, que decorreu nos dias 19 e 20 de outubro
de 2018, na Fundação D. Pedro IV, em Lisboa. Ao longo
destes dois dias, profissionais de várias áreas da saúde,
incluindo Terapeutas ocupacionais, apresentaram trabalhos
de grande relevância que refletiam a experiência e a prática profissional de cada um, do âmbito do tema do simpósio. Assim, a APTO agradece o convite para estar presente
neste evento felicitando esta iniciativa.

A APTO no Encontro de Psiquiatria Geriátrica

A APTO esteve no Centro Hospitalar Psiquiátrico de LisboaCHPL no Encontro de Psiquiatria Geriátrica com o tema
"Pensar o Futuro". Este encontro decorreu no dia 7 de dezembro e contou com uma diversidade de temas que permitiram refletir sobre o presente da psicogeriatria e antever necessidades e caminhos futuros. A APTO integrou a
Mesa com o tema "Formação e Perspetivas" em conjunto
com a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Psicólogos e a
Ordem dos Enfermeiros.
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Notícias APTO
Reunião do Grupo de Trabalho criado pela Portaria
nº252 de 2016

O Grupo de trabalho criado pela Portaria Nº. 252 de 2016,
para propor uma nova metodologia de encaminhamento,
articulação e financiamento para a Medicina Física e Reabilitação, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, reuniu
uma vez mais em Lisboa, na Administração Central do Sistema de Saúde IP. Nesta reunião analisadas as propostas e
sugestões apresentadas no âmbito da consulta pública sobre a temática. A APTO tem dois representantes neste grupo e esteve representada pelo elemento suplente, Alexandre Sá

Inauguração das novas instalações da Escola
Superior de Saúde do Politécnico do Porto

9

10

A APTO foi convidada a estar presente na Cerimónia de
Inauguração das novas instalações da Escola Superior de
Saúde do Politécnico do Porto (https://www.ess.ipp.pt/ess/
apresentacao-1/apresentacao). A cerimónia contou com a
presença do Exmo. Sr. Presidente da República, Professor
Doutor Marcelo Rebelo de Sousa que fez um discurso inspirador e foi, também ele agraciado com o Título de Honra
do Politécnico do Porto. Sua Excelência inaugurou a escola,
e visitou as suas novas instalações, tendo oportunidade de
ver a utilização dos laboratórios onde Terapeutas Ocupacionais retratavam a intervenção terapêutica em diversas
áreas de intervenção. Foi com orgulho que o coordenador
do Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional,
Fotos: Politécnico do Porto
Professor Joaquim Faias, mostrou à Presidente da APTO as
novas instalações numa visita guiada. A APTO felicita a
Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto bem como todos os Terapeutas Ocupacionais que nela exercem
pelo acontecimento e crescimento evidente.
Pode ver o vídeo https://www.youtube.com/watch?
reload=9&v=5y14LUs_dfE

Fotos: Politécnico do Porto
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Notícias APTO
Prémio Melhor Aluno - Escola Superior de
Saúde do Instituto Politécnico de Beja
A Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais
continua a premiar os melhores alunos a terminarem o
curso de Terapia Ocupacional, em, Portugal.
No dia 19 de Maio de 2018 decorreram na Escola Superior
de Saúde do Instituto Politécnico de Beja as celebrações
da Benção das Pastas dos Finalistas dos Cursos de Terapia
Ocupacional e Enfermagem. A Associação Portuguesa de
Terapeutas Ocupacionais esteve presente mostrando a sua
disponibilidade e apoio aos novos profissionais. Foi feita a
atribuição do Prémio Melhor Aluno.
Felicitamos todos os finalistas!

Prémio Melhor Aluno - Escola Superior de
Saúde do Politécnico do Porto

11

12

A 14 de abril de 2018, na Escola Superior de Saúde do
Politécnico do Porto, decorreu a Cerimónia de Entrega de
Certificados e Prémios aos estudantes dos diversos cursos
de saúde, desta escola. A Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais esteve presente para entregar o Prémio de Melhor Estudante a Andreia Filipa Duarte Lemos
que, finalizou o curso de licenciatura em Terapia Ocupacional, com a média de 17,25 valores. Este prémio consta na
oferta da inscrição e anuidade na Associação Portuguesa
de Terapeutas Ocupacionais.

Prémio Melhor Aluno - Escola Superior de
Saúde do Alcoitão

13

Ana Mendes Duarte foi a premiada na Escola Superior de
Saúde de Alcoitão.
A presidente da Associação Portuguesa de Terapeutas
Ocupacionais, Elisabete Roldão entregou o prémio à premiada e realizou uma visita às instalações da Escola
Superior de Saúde de Alcoitão.
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Prémio Melhor Aluno— Leiria

Foi no dia 28 de julho de 2018 que a Escola Superior de
Saúde do Politécnico de Leiria, celebrou a Sessão Solene
de encerramento dos Cursos de Licenciatura da ESSLei.
A Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais esteve presente nesta sessão solene e procedeu à entrega do
Prémio de "Melhor Estudante APTO". Desta forma apoiámos a transição da vida académica para a vida profissional
de mais um estudante integrando-o como sócio da APTO
de modo a que possa ter uma participação ativa e efetiva
junto da sua associação profissional. Efetivamente esta é
uma das maneiras de passarmos a mensagem de que ser
profissional é integrar a sua associação profissional defendendo, divulgando e promovendo a profissão.

XXI Encontro Nacional de Estudante de Terapia
Ocupacional

15

Decorreu entre 15 e 18 de março, o XXI Encontro Nacional
de Estudantes de Terapia Ocupacional, em Vieira de
Leiria. Este ano, a organização ficou a cargo dos alunos do
curso de Terapia Ocupacional da Escola Superior de Saúde
do Politécnico de Leiria. O programa de 4 dias contemplou
Palestras e Workshops, festa e muito convívio. A APTO foi
parceira deste evento, cedendo documentação e estando
presente com oradores e com o stand, de forma a poder
ter um contacto mais direto com os estudantes das diversas escolas. O próximo ENETO, o XXII ENETO, fica à responsabilidade dos alunos do curso de Terapia Ocupacional
da Escola Superior de Saúde do Politécnico de Beja.
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Dia Mundial da Terapia Ocupacional

16

A Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais deci- anos da Terapia Ocupacional e o Stand esteve aberto para
diu celebrar este ano o Dia Mundial da Terapia Ocupacio- quem quisesse comprar brindes.
nal na sua sede. As portas estiveram abertas durante todo
dia para receber colegas, estudantes e amigos, com intuito
de debater temas sobre a Terapia Ocupacional, partilhar novidades e surpresas. Assim, decorreu uma Tertúlia
sobre o tema " Regulamentação Profissional", onde foram
esclarecidas as diferenças entre as Associações de direito
publico e privado e a formação de uma Ordem profissional. Foi apresentado o projeto do Novo Site da APTO, o
público presente ficou a conhecer as datas dos próximos
eventos que a APTO está a organizar. Para finalizar, foi
anunciado o pré-lançamento do livro da nossa colega Ana
Isabel Ferreira, com o titulo “Terapia Aquática – Indicações, Métodos e Estratégias” da Editora PapaLetras. Houve uma exposição permanente sobre os 100
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Notícias APTO
100 anos de Terapia Ocupacional no Mundo

17

expuseram as suas histórias na primeira pessoa, falando
um pouco da sua experiencia e metodologias de intervenção.
Após as entrevistas, foi tempo de ouvir a Terapeuta Teresa
Mendes Costa, a 3º Presidente da Associação Portuguesa
de Terapeutas Ocupacionais, de 1965 a 1968 e a Terapeuta Elisabete Roldão atual Presidente, que numa conversa
informal foram trocando ideias, do antes e do agora da
Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais, representante oficial dos Terapeutas Ocupacionais a exercerem
em Portugal.
No sentido de identificar a forma como a Terapia Ocupacional é vista por outro Profissional, foi realizada uma entrevista com a Doutora Catarina Aguiar Branco, Presidente da
Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação, a
No âmbito dos 100 anos da Terapia Ocupacional no Mun- Doutora Susana Freire de Andrade, Médica Fisiatra na área
do, a Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais
organizou uma gala de comemoração do centenário da
Terapia Ocupacional, intitulada “Conta-me como foi….dir-te
-ei com é!”. A gala decorreu no Palácio Conde D´Óbidos,
no dia 27 de outubro, dia Mundial da Terapia Ocupacional.
Com esta cerimónia a APTO pretendeu dar a conhecer a
evolução da Terapia Ocupacional ao longo destes 100
anos, contando com a presença de algumas entidades politicas, coordenadores, diretores de instituições, presidentes
de algumas associações, entre outros profissionais.
A gala iniciou com a apresentação da Terapeuta Ocupacional Patrícia Paquete, mostrando a origem da Terapia Ocupacional e contando como tudo começou. Num segundo
momento, foi possível perceber como a terapia ocupacional
está representada em Portugal, contando com a presença
de três terapeutas com experiencia de intervenção ou coordenação em diferentes contextos, que numa entrevista de Pediatria e a Doutora Teresa Maia, Diretora do Serviço
de Psiquiatria do Hospital Professor Dr. Fernando da Fonseca, onde foi exposta a importância desta profissão.
Para o testemunho a “nossa Profissão sentida pelo outro”
subiu ao palco o Sargento Mor Luz, militar na reserva e
utente da Terapia Ocupacional no hospital militar principal
e o Sr. Ricardo Santana, treinador de Futsal, também utente de Terapia Ocupacional, que de uma forma genuína e
sentida puderam expor o seu carinho pela profissão e pelas
profissionais que os acompanharam. Foi ainda passado um
vídeo com o testemunho da Sra. Paula Gonçalves, familiar
de uma utente acompanhada em Terapia Ocupacional, que
por motivos pessoais não pode estar presente, mas não
quis deixar de mostrar o seu apreço pela terapia ocupacional.
Numa noite de comemoração a APTO não poderia esque16 - Magazine APTO nº 10 - Dezembro de 2018
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cer aqueles que, de alguma forma contribuíram ou tem
contribuído para a promoção, crescimento e divulgação da
profissão. Assim sendo, decidiu premiar, com o Prémio
Carreira, Prémio Dinamismo e Inovação e Prémio Investigação, três Terapeutas Ocupacionais que, se destacaram
ao longo do tempo ou dos últimos anos.
O primeiro prémio da noite foi entregue pelo representante da empresa Mobilitec, patrocinador oficial do Prémio
Carreira à Terapeuta que com o numero 18 é Sócia da
Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais desde
1960, a Terapeuta Ocupacional Maria Teresa Mendes Costa.

Para entregar o Prémio Dinamismo e Inovação subiu ao
palco o representante da empresa HCARESOL patrocinador
oficial deste prémio que o entregou a um jovem dinâmico,
inovador, empreendedor, empenhado e dedicado que desde cedo começou a questionar os processos, os métodos,
a pensar em alternativas e estratégias, transpondo tudo
isso para a sua prática profissional, o Terapeuta Ocupacional Alexandre Sá.
O ultimo prémio da noite foi entregue pelo representante
da empresa Tempersimetria, patrocinador oficial do Prémio a uma Terapeuta, merecedora de diversos prémios e
que atualmente preconiza a criação de dispositivos ou
equipamentos tecnológicos que são identificados pelos
Terapeutas Ocupacionais como necessários ou inexistentes
e que posteriormente são construídos de modo a dar resposta a diversas necessidades através da tecnologia, a
Terapeuta Ocupacional Cláudia Quaresma.
Antes de terminar a gala, a Terapeuta Elisabete Roldão
falou ainda do futuro da Terapia Ocupacional.
Por fim todos os presentes foram convidados a visitar a
exposição de produtos de apoio, que os condiziam do presente ao passado, seguida do porto de honra que foi ser
servido no terraço, acompanhado do bolo de aniversário
dos 100 anos da Terapia Ocupacional.
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I Jornadas Terapia Ocupacional em Meio
Aquático

TERAPIA AQUÁTICA + OCUPAÇÃO
=
PARTICIPAÇÃO

A APTO em parceria com o GITA (Grupo de Interesse em
Terapia Aquática), vêm comunicar um NOVO PROJETO!!
No próximo dia 23 e 24 de fevereiro de 2019, em Lisboa,
irão realizar-se a Ias JORNADAS DE TERAPIA OCUPACIONAL EM MEIO AQUÁTICO. Estas jornadas são subordinadas
ao tema Terapia Aquática + Ocupação = Participação

venção. Para saber mais sobre o programa completo das Iª
Jornadas, carregue aqui e através do Link pode realizar a
sua inscrição.
Para esclarecer eventuais dúvidas poderá enviar e-mail
para: giterapiaaquatica@gmail.com

É com muito Orgulho que convidamos todos os colegas e Esperamos por ti
interessados neste tema a participarem nas Jornadas.
Bons mergulhos!
O programa conta com um primeiro dia de comunicações,
baseadas na prática terapêutica e no dia seguinte com um
conjunto de workshop’s, sobre diferentes áreas de inter-
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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.

Foi celebrado um protocolo de parceria entre a APTO e a
Anditec – Tecnologias de Reabilitação. Com esta parceria a
APTO pretende alargar a oferta formativa aos Terapeutas
Ocupacionais e ainda proporcionar um desconto de 10% na
aquisição de qualquer produto da Anditec aos sócios com
quotas em dia (mediante a apresentação do cartão de sócio
com a vinheta de validade do ano corrente ou imediatamente anterior). Para mais informações poderá consultar o
site: www.anditec.pt ou contactar através do e-mail: info@anditec.pt ou dos contactos telefónicos: 217 110 170
ou 916 646 559.

presa. 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
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: 217 272 067, e-mail:
lisAPTO celebrou um Protocolo de colaboração com a empre- boa@cascoantiguo.com ou consultar o site http://
sa Casco Antíguo que se dedica a atividades náuticas mais www.cascoantiguo.pt
especificamente mergulho.
Através deste protocolo os associados da APTO, com as
quotas em dia, bem como os seus familiares ou amigos,
beneficiarão, de um preço reduzido nas ofertas desta em-

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

Pedagógica Inicial de Formadores. Mediante a apresentação do cartão de sócio, com a vinheta das quotas do ano
corrente ou imediatamente anterior, os sócios da APTO
beneficiam de descontos de 15 euros na taxa de inscrição
e 10 % na propina de qualquer curso.
Para mais informações deverá contatar o CCL, no Instituto
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Avenida
das Forças Armadas Lisboa, Edifício ISCTE, Gabinete 1N16
A APTO celebrou um protocolo de cooperação na área da 1649-026 Lisboa ou consultar o sitehttp://www.ccl.pt/
formação com o Centro de Cursos Livres - CCL, uma entidade 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:
A APTO celebrou um protocolo de cooperação na área da info@oficinadidactica.pt ou consultar o site http://
formação com a Oficina Didáctica. Este vem beneficiar os www.oficinadidactica.pt/
sócios da APTO permitindo que, sob a apresentação do ou consultar o sitehttp://www.ccl.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).
Para mais informações deverá contactar a Imagina na moA APTO celebrou um protocolo de colaboração com a em- rada: Casa de S. Francisco, Estrada de Assafarge, nº 6,
presa Imagina - Software Educativo, que tem como princi- 3040-718 Castelo Viegas - Coimbra ou consultar o site
pais focos de atuação o desenvolvimento de interfaces e http://www.imagina.pt
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.
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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

Com o protocolo celebrado entre a APTO e a MenteJovem
os sócios da APTO, com quotas em dia, beneficiam de um
desconto de 10% em toda a oferta formativa. Para tal devem apresentar o cartão de sócio da APTO com etiqueta
válida.
Os interessados podem obter mais informações no site: http://www.mentejovem.com ou através dos emailsmentejovem@gmail.com ou geral@mentejovem.com
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A APTO estabeleceu um Protocolo com o Instituto Visão +,
uma empresa de ótica com sede na Amadora que disponibilizará aos sócios da APTO serviços no âmbito da Oftalmologia, Optometria, Contactologia e Audiometria.
Os sócios da APTO e seus familiares diretos, beneficiam de

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.

20% de desconto nas armações de óculos, lentes oftalmológicas 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 adicionais à APTO.
Para mais informações contate Instituto Visão + , Praça
Teófilo Braga Nº 5 C, Alfornelos 2650-074 AMADORA
Tel: 214 754 303 Tlm: 935 039 752 ou em https://
facebook.com/institutovisaomais
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
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

Mediante a apresentação do cartão de sócio, com a vinheta

Mediante a apresentação do cartão de sócio, com a vinheta
das quotas do ano corrente ou imediatamente anterior, os
sócios beneficiarão de desconto de 20%, no valor do livro
a adquirir, junto da Papa-Letras.
Este desconto só se consegue na compra online, devendo
os interessados adquirir os livros junto da empresa.
Para mais informações deverá consultar o site http://papaletras.pt/ .

Com este protocolo celebrado entre a APTO e o CRIAP os
sócios da APTO beneficiam de um desconto de 30% sobre
os valores praticados nas especialidades disponibilizadas na
Unidade de Reabilitação do CRIAP. Têm ainda 10% de desconto em toda a oferta formativa do Criap. Para tal devem
apresentar o cartão de sócio da APTO válido. Os interessados podem obter mais informações no site: http://
www.institutocriap.com deverá consultar o site http://papa
-letras.pt/ .
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Foi celebrado um protocolo entre a APTO e a INCLU no
qual esta se compromete a proceder a descontos de 10%,
sobre o preço de venda ao público, nos produtos por si
comercializados, através do seu site, aos sócios da APTO.
O referido desconto não se aplica aos custos de envio. Para
Mais
informações
poderá
aceder
ás
paginas
www.jogoinclu.com ou www.facebook.com/jogoinclu ou
ainda através do endereço de e-mail info@jogoinclu.com

A APTO e a Loja do Wood - Brinquedos Educacionais de
Madeira, estabeleceram um protocolo que permite aos sócios da APTO com as quotas em dia, um desconto imediato
de 10 % na aquisição de brinquedos. Para mais informações poderá consultar o site: www.lojadowood.pt ou contactar através do e-mail: geral@lojadowood.pt ou do contacto telefónico: 918 582 361.

Foi celebrado um protocolo entre a APTO e a TOTUSALUS
– Associação de Apoio Terapêutico e Social. Com este, os
sócios da APTO com quotas em dia, poderão usufruir de
descontos nas formações destinadas e/ou realizadas por
Terapeutas Ocupacionais, organizadas pela TOTUSALUS.
Para mais informações, dirija-se à Rua de Camões, nº527
3.5, 400-147 Porto ou contacte pelo telemóvel: 938 439
208, por e-mail: totusalus@hotmail.com ou no site: http://
totusalus.org/.

A APTO e o Banco Santander Totta, SA celebraram um protocolo de cooperação que tem como finalidade proporcionar vantagens para os associados da APTO, na constituição
ou aquisição de produtos e serviços do Banco. Beneficiam
das condições deste protocolo, os sócios que possuam as
quotas em dia e cujos vencimentos sejam domiciliados no
Banco. Para mais informações poderá contactar diretamente
o
Banco
Santander
Totta,
SA
do
site:
www.santandertotta.pt
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Foi celebrado um protocolo entre a APTO e o Centro CEREBRO com o qual se pretende alargar a oferta formativa aos
Terapeutas Ocupacionais havendo um desconto de 10% nas
formações e ainda um desconto de 5% na aquisição de qualquer produto pelos sócios com quotas em dia.
Para mais informações poderá consultar o site: http://
cerebro.org.pt/

ou

contactar

através

do

e-mail:

in-

fo@cerebro.org.pt ou dos contactos telefónicos: 253 137 687
ou 938682224.

Com o protocolo, celebrado entre a APTO e a Formaterapia,
os sócios da APTO beneficiam de um desconto de 10% nas
ofertas formativas desta empresa.
Para tal devem apresentar o cartão de sócio da APTO válido,
aquando da sua inscrição na ação de formação. Os interessados podem obter mais informações no site:
www.formaterapia.com.

Foi celebrado um protocolo entre a APTO e a Eu Consigo
com o qual se pretende alargar a oferta formativa aos Terapeutas Ocupacionais havendo um desconto de 10% nas formações aos sócios com quotas em dia (mediante a apresentação do cartão de sócio com a vinheta de validade do ano
corrente ou imediatamente anterior).
Para mais informações poderá consultar o site:
www.projectoeuconsigo.pt/ ou dos contactos telefónicos:
214571477 ou 966 791 799
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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, eco- implicar a sua não edição na publicação em causa ou a sua
nómica 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 ato 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 re8. À APTO reserva-se o direito de alteração desta periodi- serva-se ainda o direito de corrigir possíveis erros de léxicidade para intervalos inferiores a quatro meses, bem co- co, forma ou formatação do artigo original, sem alteração
mo a criar edições especiais, temáticas ou não, de forma
do sentido do mesmo, devendo informar o autor.
esporádica.
10. Os artigos apresentados ficarão como propriedade
permanente da revista, e não poderão ser reproduzidos
1. A Magazine APTO é constituída pelo Conselho Editorial total ou parcialmente, sem licença da APTO.
(CE), pelo Conselho de Revisores e pelo Conselho de
Apoio.
CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

TIPOLOGIA DE ARTIGOS

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

Artigo de Prática

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

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

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

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

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 experi- sua prática profissional.
ências 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 seapoiem ou não as conclusões deste, comentado em estilo gundo o artigo 53.
jornalístico.
Dimensão: O texto não deverá ultrapassar as 1.300 palavras, não havendo lugar para ilustrações.
Websaúde
Conteúdo: Tem como objetivo a divulgação de sítios da
Internet relevantes para a terapia ocupacional.
Dimensão: O texto não deverá ultrapassar as 350 palavras.
Haverá lugar a uma ilustração por cada sítio na internet
referido até a um máximo de 3 ilustrações por texto.
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Anexo

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

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

Lisboa, ____ de ______________ de _________

___________________________________________________
(Assinatura conforme BI/CC)

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
apto.portugal@gmail.com.
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