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Editorial 

Elisabete J.C. Roldão 

Presidente da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais 

 

Uma Associação para si!  

Este ano inicia-se um novo ciclo na Associação Portuguesa 

de Terapeutas Ocupacionais (APTO) com Corpos Sociais 

renovados no âmbito das eleições decorridas em janeiro 

ultimo. Uma vez mais esta Direção conta com elementos 

que há já algum tempo colaboram com a associação, ga-

rantindo assim a continuidade do trabalho em desenvolvi-

mento bem como a passagem de conhecimento e o ensino 

de procedimentos aos novos elementos que a integraram.  

A aposta da APTO este quadriénio, para além de todos os 

procedimentos inerentes ao normal funcionamento da as-

sociação, reside na presença regular, junto das entidades 

estatais, de modo a participarmos de forma mais ativa nas 

politicas e estratégias governamentais. Esta posição é ful-

cral para garantimos a presença dos terapeutas ocupacio-

nais em diferentes níveis de cuidados de saúde bem como 

o acesso equitativo das pessoas à Terapia Ocupacional.  

As politicas, os sistemas e os serviços de saúde estão a 

sofrer alterações. No que concerne à Terapia Ocupacional, 

estas consubstanciam-se essencialmente no funcionamen-

to, gestão de informação e articulação. O Ministério da  

Saúde pretende internalizar mais os cuidados de saúde e 

efetivar a partilha de informação clinica, ou outra, entre os 

diversos níveis de cuidados bem como os diversos serviços, 

sejam estes públicos ou privados. A APTO tem estado 

atenta a estas mudanças e tem participado em diversas 

reuniões de trabalho no Ministério da Saúde. Temos emiti-

do diversos pareceres, quer ao nível do Sistema Nacional 

de Saúde, para os Cuidados de Saúde Primários e Medicina 

Física e Reabilitação, quer ao nível da Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados.  

Também o Ministério da Educação está a preconizar algu-

mas das alterações que se encontram previstas há já al-

gum tempo. Estamos atentos e temos emitido a nossa opi-

nião, nas diversas auscultações públicas que vêm aconte-

cendo. 

Solicitamos a colaboração de todos os que tomem conheci-

mento deste tipo de iniciativas para que as sinalizem atem-

padamente, junto da Direção da APTO, de modo a que 

possamos intervir, garantindo a participação e defesa dos 

terapeutas ocupacionais e da Terapia Ocupacional. 

O crescimento da associação tem sido uma constante ao 

longo da ultima década, contudo ainda não atingiu o pata-

mar que desejamos: a adesão de todos os terapeutas ocu-

pacionais. Esta seria sem dúvida a situação ideal que per-

mitiria a constituição de um núcleo interno, que dotasse a 

associação de membros, com caracter laboral e permanen-

te, mantendo assim a sua atividade efetiva e constante. Na 

realidade, somos atualmente solicitados para muitas repre-

sentações que declinamos, por não serem essenciais à re-

presentação dos terapeutas ocupacionais ou da Terapia 

Ocupacional e por não conseguirmos participar em todos 

os eventos. Por outro lado, necessitamos cada vez mais de 

elementos que desenvolvam pareceres, reúnam documen-

tação e informação especifica e relevante e produzam do-

cumentos para que, junto das entidades competentes, no-

meadamente dos decisores políticos, possamos defender, 

de forma fundamentada e evidente, a presença da Terapia 

Ocupacional aos mais diversos níveis.  

A nosso ver, uma das soluções para esta necessidade, será 

através da constituição de Grupos de Interesse, sendo este 

um dos possíveis papéis que os nossos associados podem 

chamar a si. A constituição de um novo Grupo de Interesse 

ou o ingresso num dos grupos já constituídos, é um dos 

direitos e contributos mais importantes que, enquanto só-

cio para dar à sua associação profissional. Desta forma 

colabora, de um modo mais ativo, na promoção, desenvol-

vimento e divulgação da nossa profissão. 

Assim, desafiamo-lo a colaborar, envolvendo-se num dos 

quatro Grupos de Interesse já constituídos. São eles: 

- GIETO – Grupo de Interesse em Envelhecimento e Tera-

pia Ocupacional; 

- GIQI – Grupo de Interesse em Questões Internacionais; 

- GICPTO – Grupo de Interesse em Cuidados Paliativos e 

Terapia Ocupacional; 

- GITA – Grupo de Interesse em Terapia Aquática. 

Pode ainda propor à Direção da APTO, a constituição de 

um novo Grupo de Interesse, sobre uma temática, área de 

intervenção, abordagem ou população, apresentando um 

projeto de trabalho para o mesmo. Pode fazê-lo em con-

junto com outros colegas e dar inicio a um trabalho inte-

ressante e importante para a nossa profissão.  

Colabore, junte-se a nós e à Terapia Ocupacional! 
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Eleição dos novos Corpos Sociais da Associação Portugue-
sa de Terapeutas Ocupacionais para o mandato 2017-2020 

No dia 28 de janeiro de 2017, foram eleitos em Assembleia 

Geral, os novos Corpos Sociais da Associação Portuguesa 

de Terapeutas Ocupacionais. Durante o mandato de 2017-

2020, pretendem dar continuidade aos projetos desenvolvi-

dos pelos seus antecessores, no sentido de reforçar a evo-

lução positiva da profissão. Para além de objetivos essenci-

almente práticos e fundamentais, bem como as premissas 

de base dos estatutos da associação, os novos Corpos So-

ciais pretendem valorizar, incentivar e contribuir para o 

desenvolvimento da qualificação do exercício da Terapia 

Ocupacional e promover a relação com os terapeutas ocu-

pacionais. 

As três grandes áreas de ação são a Organizacional, de 

Comunicação/Divulgação e a da Prática Profissional. Ao 

nível da Organizacional, vamos continuar a definir procedi-

mentos de base que harmonizem e balizem a atuação dos 

membros da associação em diversas situações, manter o 

funcionamento administrativo e logístico da associação 

bem como as relações internas com os diversos membros 

dos Corpos Sociais e as externas com os nossos associados 

ou Associações congéneres.  

Ao nível da Comunicação/Divulgação pretendemos estar 

cada vez mais próximo dos terapeutas ocupacionais, parti-

cipando em mais eventos, representando-os em mais situ-

ações, levando a Terapia Ocupacional a mais e mais longe.  

Ao nível da Prática da Terapia Ocupacional, a aposta recai 

da elaboração de mais documentos que suportem os Tera-

peutas Ocupacionais e mostrem dados sobre a profissão, 

de modo a conseguirmos provar a efetividade da nossa 

atuação. A realização de ações de formação, ou de parceri-

as com entidades e empresas, que permitam aos Terapeu-

tas Ocupacionais, terem mais perto de si formação conti-

nua qualificada, com descontos para os nossos associados, 

será uma das preocupações continuas neste mandato.  

Por outro lado, a aposta na intervenção e participação ati-

va junto de decisores políticos é fulcral para defender a 

criação de postos de trabalho e colocação estratégica da 

Terapia Ocupacional nos diferentes níveis de cuidados de 

saúde. 

Esperamos contar com o apoio de mais terapeutas ocupa-

cionais pois, como sabem, somos poucos e somente juntos 

seremos muitos! 

Os novos Corpos Sociais, da Associação Portuguesa de Te-

rapeutas Ocupacionais, são: 

 

 

 

 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente – Cátia Jesus 

Vice-presidente – Joana Pinheiro  

Secretária – Inês Batalha 

Secretária – Elena Pimentel 

 

Direção 

Presidente – Elisabete Roldão 

Vice-presidente – Gonçalo Carreteiro 

Tesoureira – Joana Pinto 

Secretária – Tânia Santos 

Secretária – Joana Bandeira 

Vogal – Ana Marçal 

Vogal – Marco Rodrigues 

Vogal – Rafael Santos 

 

Conselho Fiscal  

Presidente – Rita Santos 

Secretário – Nilzo Fialho 

Vogal – Denise Mestre 

 

Conselho Deontológico e de Disciplina 

Presidente – Patrícia Paquete 

Vogal – Ana Isabel Ferreira 

Vogal – Vânia Prates 

Vogal – Celeste Silva 

Vogal – Liliana Teixeira 

1 
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Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e    

Saudável 

 

Na sequência do Despacho n.º 12427/2016, foi criado um 

grupo de trabalho interministerial para apresentar uma 

proposta de Estratégia Nacional para o Envelhecimento 

Ativo e Saudável (ENEAS), coordenado pelo Professor Dou-

tor José Pereira Miguel (fotografia acima). Esta tem por 

base sensibilizar para a importância do envelhecimento 

ativo e da solidariedade entre gerações, promover a coope-

ração intersectorial na concretização da Estratégia Nacional 

para o Envelhecimento Ativo e Saudável e contribuir para o 

desenvolvimento de políticas que melhorem a qualidade de 

vida dos idosos. 

Neste âmbito, o grupo de trabalho supracitado juntou-se 

para preparar uma proposta de estratégia. Para discussão 

deste trabalho, a APTO foi convidada a estar presente, ten-

do sido representada pela Presidente Elisabete Roldão. 

Esta reunião aconteceu no dia 24 de março nas instalações 

do Ministério da Saúde. Da reunião resultaram várias pro-

postas de melhoria do documento. A APTO aproveitou a 

oportunidade para fazer referência aos conceitos que defi-

nem a abordagem da Terapia Ocupacional com a popula-

ção idosa. Desta forma referiu a importância da necessida-

de de se criar um perfil ocupacional das pessoas mais ve-

lhas, como forma de adequar as estratégias e programas 

de intervenção a criar neste âmbito. Este deveria ter em 

conta as especificidades regionais e culturais. A importân-

cia da adaptação arquitetónica, também foi referida, não 

apenas no edificado públicos, mas também no privado, 

especialmente no habitacional, de forma a haver uma re-

formulação legislativa, obrigando nomeadamente a exis-

tência de elevadores, casas de banho com poliban e portas 

mais largas em todos os prédios. Foi mencionada a rele-

vância de pensarmos na mudança de papéis ocupacionais, 

aquando da transição da vida ativa para a reforma, pois há 

a necessidade de um reajuste progressivo nesta, pelo que 

sugerimos uma transição gradual para a reforma podendo 

esta ser intercalada com períodos de voluntariado ou ensi-

no aos profissionais mais novos. Focámos também a im-

portância da manutenção da autonomia das pessoas mais 

velhas tendo em conta as suas capacidades, levando desta 

forma à participação social/ocupacional. Introduziu-se tam-

bém o conceito de justiça ocupacional.  

Tendo este grupo mostrado disponibilidade para receber 

contributos escritos enviados à posteriori, a APTO solicitou 

aos elementos do Grupo de Interesse em Envelhecimento 

e Terapia Ocupacional a analise deste documento. Este 

grupo deu o seu contributo com estratégias ao nível da 

formação dos cuidadores formais e informais, da criação de 

um programa uniformizado que contemple toda a informa-

ção da pessoa enquanto utilizador dos serviços de saúde 

públicos, entre outros tópicos que relevam a importância 

da nossa profissão no contributo da autonomia.  

2 

Professor Doutor José Pereira Miguel  
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À Conversa sobre Depressão e Terapia Ocupacional 
 

No Dia Mundial da Saúde, que aconteceu no dia 7 de abril, 

a Organização Mundial da Saúde  (OMS) deu início a uma 

campanha sobre depressão. Com o lema “Let’s talk”, a 

iniciativa reforça que existem formas de prevenir a 

depressão e também de tratá-la, considerando que ela 

pode levar a graves consequências. Conversar 

abertamente sobre depressão é o primeiro passo para 

entender melhor o assunto e reduzir o estigma associado a 

ele. 

Neste âmbito, a Associação Portuguesa de Terapeutas 

Ocupacionais com o apoio da Junta de Freguesia de Benfi-

ca, organizou uma palestra “À conversa sobre Depressão e 

Terapia Ocupacional”, com intuito de levar ao público infor-

mações sobre o tema em debate. Contou com quatro tera-

peutas ocupacionais que trabalham com diferentes popula-

ções, mas que têm em comum a intervém na depressão. A 

colega Francisca Órfão apresentou na sua comunicação 

“Depressão na Adolescência” a sua experiencia prática 

dando alguns exemplos de  estratégias e mediadores utili-

zados na sua abordagem. A Terapeuta Inês Aguiar ao 

abordar a “Depressão em reabilitação física de adultos” 

focou os sinais e sintomas que surgem quando existe uma 

perda nas capacidades funcionais do cliente pela limitação 

física e, falando da sua experiencia, mostrou como deve-

mos na atuação da terapia ocupacional, ajudar os clientes 

a aceitar e encarar a nova condição de vida. A colega Tel-

ma Canário na sua apresentação “Conversas sem (de)

pressão – A ocupação no antes, no agora e no depois” re-

feriu os aspetos que podem surgir abruptamente e que 

podem causar perdas nos papeis ocupacionais que podem 

levar a situações de depressão. Alertou e aconselhou o 

público a pensar antecipadamente nos seus papéis en-

quanto profissionais e na importância de antecipar os pa-

péis que vão adquirir no momento da reforma, como forma 

de não se instalar um vazio ocupacional o que levara a 

possível depressão. Deu alguns exemplos da sua prática 

com a polução idosa. A terapeuta Cláudia Gonzaga Ribeiro 

falou sobre “A intervenção da Terapia Ocupacional no con-

texto comunitário”. Deu muitos exemplos da sua prática, 

realçando a importância da intervenção da terapia ocupaci-

onal no contexto da pessoa para a promoção da autonomia 

nas atividades de vida diária.  
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Proposta de Lei n.º 34/XIII 

No seu programa para a saúde e, especificamente na pro-

posta de Lei n.º 34/XIII, o XXI Governo Constitucional, 

institui como prioridades aperfeiçoar a gestão dos recursos 

humanos e a motivação dos profissionais de saúde, afir-

mando novos modelos de cooperação entre profissionais 

de saúde, no que respeita à repartição de competências e 

responsabilidades. 

Neste contexto, e de forma a prosseguir estes objetivos, o 

Ministério da Saúde decidiu promover junto das várias or-

dens profissionais da saúde a construção de um Compro-

misso para o Desenvolvimento e Sustentabilidade do Servi-

ço Nacional de Saúde, que permita, entre outros, uma vi-

são partilhada, por todos os profissionais de saúde, das 

responsabilidades na prossecução de níveis cada vez mais 

elevados e exigentes de saúde.  

Neste sentido e de modo a enquadrar juridicamente os 

diferentes atos profissionais na perspetiva da salvaguarda 

dos superiores interesses dos utentes, considerou o Minis-

tério da Saúde necessário desenvolver um quadro legislati-

vo adequado, de forma a regulamentar os vários atos pro-

fissionais do setor da saúde, promovendo o conceito de 

equipas multidisciplinares e modelos de cooperação entre 

os vários profissionais de saúde, designadamente os biólo-

gos, os enfermeiros, os farmacêuticos, os médicos, os mé-

dicos dentistas, os nutricionistas e os psicólogos. 

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões 

Autónomas, as diversas ordens de cada uma das profissões 

acima identificadas e os sindicatos representativos dos tra-

balhadores que integram carreiras com competências para 

a prática dos atos profissionais regulados através da pre-

sente lei. 

A atual proposta de Lei, foi assim alvo de exposição por 

parte da APTO, bem como de outras associações profissio-

nais que ficaram excluídas deste processo e que reconhe-

cem os potenciais danos que o referido diploma acarreta.  

A auscultação exclusiva das Ordens Profissionais não se 

coaduna com a importância conferida ao aperfeiçoamento 

da gestão dos recursos humanos da área da saúde, ficando 

esta reduzida a sete profissionais de saúde quando na rea-

lidade existem mais. A equidade e sinergia entre as profis-

sões não está aqui garantida, ficando comprometida quan-

do um dos maiores grupos de profissionais de saúde a 

exercerem funções no sistema de saúde nacional, os Técni-

cos de Diagnóstico e Terapêutica, não se encontram com-

templados nesta lei.  

A ser implementada, a APTO considera fundamental, os 

profissionais de saúde como os Terapeutas Ocupacionais, 

integrarem esta portaria, eliminando assim a potencial con-

flitualidade, incerteza e insegurança jurídicas que daqui 

possam advir e garantindo a igualdade de tratamento dado 

às diversas profissões de saúde visando melhorar a quali-

dade, garantir a equidade de acesso nos serviços de saú-

de. 

Desta forma, a APTO já demonstrou o seu desagrado junto 

da tutela bem como restantes intervenientes, afirmando só 

ser a favor desta portaria caso os Terapeutas Ocupacio-

nais, na qualidade de profissionais de saúde, a venham a 

integrar.  

#valordaterapiaocupacional 



 

Magazine APTO  nº 9 - Agosto de 2017 -  9 

Notícias  APTO 

7 
Grupo de Trabalho em Medicina Física e Reabilitação 

em ambulatório  

 A Portaria n.º 252/2016 de 19 de setembro, para além de 

suspender a aplicação da Portaria n.º 178 -A/2016, de 1 de 

julho, procede à criação de um grupo de trabalho para a 

análise e apresentação de propostas no âmbito da Medici-

na Física e de Reabilitação em Ambulatório (MFRA). Este 

grupo teve a sua primeira reunião a 11 de novembro e tem 

vindo a desenvolver diversas análises, propostas e reco-

mendações que vão integrar um relatório final a ser apre-

sentado ao Ministro da Saúde, Dr. Adalberto Campos Fer-

nandes. 

Este Grupo de Trabalho em MFRA integra dois represen-

tantes da Administração Central de Sistemas de Saúde, 

I.P., em que um deles preside, dois representantes dos 

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E., um 

representante da Direção-Geral da Saúde, um representan-

te de cada uma das coordenações nacionais para a refor-

ma do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente das 

áreas dos Cuidados de Saúde Primários, Cuidados de Saú-

de Hospitalares e Cuidados Continuados Integrados, um 

representante de cada um dos Colégios das especialidades 

de Medicina Geral e Familiar e de Medicina Física e Reabili-

tação (MFR), da Ordem dos Médicos, um representante da 

Ordem dos Enfermeiros, da área da enfermagem de reabi-

litação, um representante das Sociedades Científicas repre-

sentativas dos cuidados de saúde primários e um represen-

tante das do setor da Medicina Física e Reabilitação, um 

representante da Associação Portuguesa de Fisioterapeu-

tas, da Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala e da 

Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais, um 

representante das entidades convencionadas na área da 

Medicina Física e Reabilitação e um representante de cada 

uma das Administrações Regionais de Saúde, I. P.. 

No que diz respeito à APTO, esta faz-se representar pela 

Presidente Elisabete Roldão e por um elemento suplente, 

nosso associado, Alexandre Sá, reconhecido como perito 

na área da MFRA. 

Tendo em conta a Portaria n.º 252/2016 de 19 de setem-

bro, compete ao Grupo de Trabalho a análise de MFRA, 

bem como das situações existentes, e a apresentação de 

novas propostas que conduzam a uma maior internalização 

de cuidados no âmbito da MFR, nomeadamente nos Cuida-

dos de Saúde Primários e nos Centros de Saúde Hospitala-

res, com maior enfoque na centralidade da equipa de saú-

de familiar, no doente e nos seus problemas de saúde. Es-

tas propostas podem passar pelo modelo organizacional, 

modelos funcionais, requisitos para os mesmos, criação de 

experiências piloto ou Unidades Modelo, de forma à obten-

ção de um plano estratégico sustentável e possível de ser-

vir a população.  

A APTO elaborou já diversos pareceres, sobre as diferentes 

temáticas em análise, tendo os mesmos sido entregues à 

ACSS e vindo estes a fazer parte integrante do relatório 

final a ser entregue ao Exmo. Sr. Ministro da Saúde.  

Para a elaboração destes pareceres temos vindo a consul-

tar diversos Terapeutas Ocupacionais e queremos desde já 

deixar um agradecimento publico aos que connosco pron-

tamente colaboraram: 

Ana Isabel Xavier, Ana Luísa Marçal, Antónia Torres, Cátia 

Jesus, Denise Mestre, Elena Pimentel, Helena Reis, Joana 

Bandeira, Joana Couras, Joana Pinto, Liliana Teixeira, San-

dra Pedro, Tânia Santos, Vanda Varela e Virgínia Calado. 

Queremos ainda agradecer os contributos dos Grupos de 

interesse da APTO, nomeadamente o Grupo de Interesse 

em Terapia Aquática que emitiu o seu parecer sobre esta 

temática bem como do Grupo de Interesse em Envelheci-

mento e Terapia Ocupacional que forneceu dados sobre os 

instrumentos de avaliação a usar em adultos e idosos.  

Por fim, a APTO, reconhece todo o trabalho, dedicação e 

empenho do Terapeuta Ocupacional Alexandre Sá, na pre-

paração e participação nas diversas reuniões de trabalho, 

análise de documentos, recolha de dados, elaboração de 

pareceres e, acima de tudo na defesa dos interesses da 

Terapia Ocupacional.  

A todos o nosso muito obrigado! 
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Reunião com o Coordenador da Rede Nacional de Cui-

dados Continuados Integrados, Professor Dr. Manuel 

Lopes  8 

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

(RNCCI) foi criada pelo Decreto-Lei nº 101/2006 de 6 de 

junho. Preconiza “a prestação de cuidados continuados 

integrados a pessoas que, independentemente da idade, 

se encontrem em situação de dependência” (art.º 4º, 

nº1). Para esse objetivo contribuem “a reabilitação, a rea-

daptação e a reintegração social, (…) a provisão e manu-

tenção de conforto e qualidade de vida, mesmo em situa-

ções irrecuperáveis” [(art.º 5º, nº 1, a) e b)].  

Embora a RNCCI se destine a pessoas de qualquer idade 

que se encontrem em situação de dependência, verifica-se 

que cerca de 85% dos seus utilizadores são idosos.  

Faz alguns anos que a Rede Nacional de Cuidados Continu-

ados Integrados (RNCCI), tem vindo a ser objeto de refor-

mulações e inclusivamente de uma maior abrangência.  

É com o Decreto-Lei n.º 136/2015, de 28 de julho que se 

começa a avançar com a RNCCI Pediátricos e em Saúde 

Mental prevendo-se deste modo o alargamento da rede a 

crianças e jovens, pessoas com doença mental grave e/ou 

demências. 

No âmbito da reforma dos Cuidados Continuados, estão a 

ser estudadas e desenvolvidas diversas ações, de modo a 

simplificar os procedimentos de referenciação, a garantir a 

confidencialidade de dados, a melhorar a qualidade dos 

cuidados prestados na Rede e dotar as unidades de melho-

res condições de trabalho, de entre outras.  

Atualmente a RNCCI já conta com respostas no âmbito 

Saúde Mental e Pediatria. 

Foi neste âmbito que o Coordenador da RNCCI, Professor 

Dr. Manuel Lopes, solicitou a presença da APTO numa reu-

nião no Ministério da Saúde, para estabelecer o desenho 

do módulo de registo vocacionado para a Terapia Ocupaci-

onal, direcionado a todos os utentes da Rede, tendo por 

referência a Classificação Internacional de Funcionalidade. 

Esta reunião foi alargada a outros profissionais de saúde, 

com o mesmo intuito. 

Na referida reunião foi apresentada a RNCCI nas suas di-

versas tipologias e o novo sistema de registos efetuados 

no âmbito da referenciação, avaliação e reavaliação dos 

utentes. Este pretende vir a ser mais simples, menos mo-

roso, amigável para o utilizador e, acima de tudo, permitir 

a obtenção de dados mensuráveis e tratáveis a nível esta-

tístico, possibilitando a visualização de ganhos em saúde. 

Foi solicitado à APTO que enviasse, até dia 15 de julho, 

uma proposta muito concreta sobre os parâmetros de pre-

enchimento, a constar no módulo de registo para os tera-

peutas ocupacionais, segundo a Classificação Internacional 

de Funcionalidade. Desta forma estamos desde já a traba-

lhar nesse sentido com um grupo de Terapeutas Ocupacio-

nais com experiência neste contexto. 

Caso tenha sugestões ou observações que queira partilhar, 

no sentido de otimizar a nossa proposta, faça-as chegar 

até nós via e-mail pois teremos todo o gosto em receber o 

seu contributo. 

 

9 
A Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais foi 

informada a 29 de Junho de 2017,  que após análise da 

participação apresentada pela APTO a 21 de Julho de 

2016, o Conselho Jurisdicional da Ordem dos Psicólogos 

Portugueses instaurou um processo disciplinar ao psicólogo 

Quintino Aires, relativamente a uma eventual infração dis-

ciplinar do mesmo.  

A participação à Ordem dos Psicólogos foi feita devido às 

palavras proferidas pelo psicólogo Quintino Aires, no pro-

grama da TVI  “Você na TV” no dia 5 de Julho de 2016. 

Ordem dos Psicólogos instaura processo a Quintino 

Aires após denuncia da APTO 
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No dia trinta e um de março, um e dois de abril de 2017 

realizou-se na sede da APTO, o curso de Maps (Nível A1) - 

Base da técnica e tratamento da mão traumática 1, leccio-

nado pelo fisioterapeuta Vicenç Punsola Izard, terapeuta da 

mão certificado pela Universidade Joseph Fourier de Greno-

ble, Presidente de MAPS Therapy S.L., Director de Hand 

Therapy Bcn S.L.P. 

Esta formação contou com o total de treze formandos 

(terapeutas ocupacionais), permitindo a estes aprofundar 

os seus conhecimentos sobre mobilização analítica progres-

siva sequencial. Tendo sido bastante útil para terapeutas 

que trabalham na área de reabilitação física, sobretudo na 

área de reeducação da mão.  

A Mobilização Analítica Progressiva e Sequencial (MAPS), é 

um método de reabilitação funcional, direcionado para o 

tratamento do membro superior, que utiliza a mecanotera-

pia como ferramenta de base. O objetivo da Maps Therapy 

é o de conseguir recuperar as competências motoras e a 

funcionalidade das estruturas da mão, depois de haver 

uma lesão ou patologia. 

Formação Maps Therapy 

11 

Notícias  APTO 

Kit MAPS Original  
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Notícias  APTO Formação 

12 
ISPA: Pós-graduação em Literacia em saúde  

No dia 8 de Junho, decorreu no ISPA a sessão “Literacia 

em Saúde: Modelos, Estratégias e Intervenção”. A Associa-

ção Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais foi convidada 

pelo Diretor do ISPA a estar presente, enquanto entidade 

parceira.  

A sessão contou com as palavras do Director do ISPA, Dr. 

José Carvalho Teixeira, sobre as oportunidades formativas 

que o instituto apresenta e sobre a significativa mais-valia 

do desenvolvimento de competências de literacia em saú-

de. O Dr. Carlos Lopes, definiu literacia em saúde como a 

forma de capacitar profissionais de saúde e cidadãos, so-

bre esta temática, passando pela tomada de decisões em 

saúde e consequente promoção de estilos de vida saudá-

vel. O ISPA irá desenvolver uma Pós-graduação em Litera-

cia em Saúde a decorrer no final do ano.  

O Diretor Geral de Saúde, Dr. Francisco George, presente 

nesta sessão, referiu a importância da transmissão de in-

formação a todos os cidadãos para que estes adquiram 

conhecimentos, que orientadores dos seus comportamen-

tos em saúde. É possível e necessário fazer, com que o 

cidadão comum, seja coprodutor em saúde. Segundo o Dr. 

Francisco George, “se conseguirmos a promoção de litera-

cia, vamos conseguir diferir a morte de muitos milhares de 

pessoas por ano” e desta forma prolongar a esperança mé-

dia de vida, a própria vida.  

Para mais informação sobre esta Pós-graduação, consulte 

o site do ISPA. Relembramos que o protocolo entre a APTO 

e o ISPA promove descontos em formação aos sócios da 

APTO que tenham as quotas em dia.   

 

 

Notícias  APTO 
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APTO “ouvida” na Comissão de Educação e  
Ciência  

13 

A 7 de Fevereiro de 2017 deu entrada na Assembleia da 

Republica a Petição nº 256/XIII/2ª que tem como objetivo 

a resolução da situação contratual precária dos técnicos 

especializados nas escolas. Esta petição foi da iniciativa de 

diversos profissionais que exercem funções para o Ministé-

rio da Educação, de entre eles, terapeutas ocupacionais. A 

petição obteve 4193 assinaturas que suportam que "Os 

Técnicos Especializados (educação social, serviço social, 

psicólogos, animadores socioculturais, ciências da educa-

ção, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, intérpre-

tes de língua gestual, fisioterapeutas, etc.) nas escolas 

pretendem ver terminado o atual modelo de contratação 

(ofertas de escola) e que se preveja a integração de técni-

cos das áreas sociais e humanas no quadro do Ministério 

da Educação, que constituem o recurso que responde à 

realidade das escolas de hoje (e não que os técnicos se-

jam colocados apenas enquanto houver programas que 

dependam de fundos comunitários e de vontades politicas 

voláteis). Existem técnicos especializados nas escolas a 

contrato há já pelo menos 20 anos." 

A situação encontra-se em apreciação pela Comissão Par-

lamentar de Educação e Ciência que, após audição com as 

peticionárias e os órgãos parlamentares, a 10 de Maio, fez 

chegar a vários órgãos institucionais e associações profis-

sionais pedidos de informação, com o intuito destes se 

prenunciarem sobre o conteúdo da petição.  

A APTO, que já tinha estado presente numa audição públi-

ca sobre "Técnicos nas Escolas", promovida pelo Bloco de 

Esquerda no ano passado, deu o seu parecer, concordan-

do com a petição em causa. Defendemos que, ao ser aten-

dida, trará certamente “Justiça Ocupacional" e equidade 

no acesso aos cuidados básicos de educação e saúde. 

Se tiver interesse em acompanhar a resolução desta situa-

ção e ver a resposta da APTO, que já se encontra disponí-

vel na página de internet da Assembleia da República, 

consulte o site  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/

Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12937 . 

14 

Notícias  APTO 

No dia 30 de junho, a Associação Portuguesa de Terapeu-

tas Ocupacionais esteve presente no II Congresso Nacional 

da Grande Idade, no Auditório Ruy de Carvalho, em Car-

naxide. Agradecemos o convite feito pela Associação Ami-

gos da Grande Idade e felicitamos a organização e a Co-

missão Científica que reuniu um excelente grupo de pales-

trantes que brindou o evento com o seu conhecimento e 

práticas profissionais no âmbito do envelhecimento e lon-

gevidade.  

APTO convidada a estar presente no II Congresso 

Nacional da Grande Idade 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12937
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12937
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Este espaço pode ser seu. 

 
Publicite na  

nossa revista! 
 
 

 

COLABORE CONOSCO NA  Magazine APTO!! 

ENVIE-NOS SUGESTÕES E IDEIAS! 

ESTA É UMA REVISTA FEITA PARA SI! 
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Notícias  APTO Formação 

XX ENETO — Damos voz aos organizadores 

15 

Este ano comemorou-se a 20ª edição do ENETO. Este en-

contro teve início em 1997 organizado por alunos das esco-

las de Alcoitão e do Porto. Desde o início, este evento tem 

como objetivo promover a troca de saberes e experiências 

entre os alunos de Terapia Ocupacional em Portugal.  

A responsabilidade da organização desta edição foi entre-

gue pelos alunos da Escola Superior de Saúde do Porto 

(ESS) aos alunos da Escola Superior de Saúde do Alcoitão 

(ESSA).  

Tendo em conta que se tratava da 20ª edição e tendo co-

mo base a história do começo do encontro ter sido em Al-

coitão, organizado em parceria com a escola que agora 

transmitia o testemunho, a organização decidiu organizar o 

evento por etapas, o passado, iniciando o encontro com a 

apresentação da Terapeuta Joana Albuquerque 

(cofundadora do ENETO) que contou como tudo começou. 

Passando para os temas atuais e que, possivelmente, seri-

am do conhecimento geral de toda a plateia, passando 

para o “Futuro Paradigma” onde a organização escolheu 

temas que não eram muito conhecidos e que na sua opini-

ão serão o rumo futuro da profissão. 

O encontro realizou-se  nos dias 6 a 9 de Abril, na Funda-

ção “O Século”, local que deu o mote e slogan ao evento. 

Quando a organização conheceu o espaço ficou sensibiliza-

da com o trabalho realizado pela instituição e com as ne-

cessidades que estes apresentaram. Estes aspetos levaram 

a organização a juntar o ENETO XX a uma boa causa, cri-

ando assim o slogan “ 20 anos por uma boa causa”. Neste 

momento a organização está a trabalhar, em parceria com 

a Câmara Municipal de Cascais, para a remodelação das 

camaratas existentes na Fundação. 

A organização definiu assim objetivos arrojados e muitíssi-

mo grandes, não só nos temas abordados e no local onde 

decorreria o encontro, mas também em trazer um novo 

olhar sobre a organização do próprio ENETO, trazendo pa-

ra o mesmo novas formas de organização e de participa-

ção. O ENETO pretendeu dar espaço a novas formas  de  

comunicar  e  procurou  diferentes  intervenientes. Contou 

assim com formatos de painel, vários oradores com diver-

sas perspetivas e áreas de trabalho diferentes mas que 

tinham algo em comum, OT Talks, apresentação mais inti-

mista, e orador-mor, apresentação no formato mais co-

mum. 

 Para além do que já foi referido anteriormente, a organi-

zação propôs-se a realizar um livro de atas, com todas as 

apresentações e workshops, atribuindo um carácter mais 

profissional e científico, editando um documento fiável a 

ser utilizado como referência ao futuro profissional dos es-

tudantes. 

O Encontro contou com as seguintes apresentações: Tro-

cado por miúdos: TO na infância; A perspetiva do Psiquia-

XX Encontro Nacional de Estudantes de Terapia ocupacional
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 XX Encontro Nacional de Estudantes de Terapia ocupacional 

tra; Projeto Eu Consigo; Justiça Ocupacional no Desporto; 

O jogo das dependências; O olhar sobre o meu Avô; TO na 

Comunidade; Apresentação ENOTHE 2018; Terapias Alter-

nativas ;Da prática à investigação - O papel do TO.  

E com os seguintes workshops: Álbum tátil; Surf adaptado; 

Meditação; Intervenções assistidas por animais 

No fundo, o ENETO XX propôs-se a escrever uma nova 

página nos encontros de estudantes e olhar para os novos 

paradigmas da Ciência e Terapia Ocupacional. 

A organização aproveita também esta notícia para felicitar 

e agradecer a todos os palestrantes pela prestação no 

ENETO, sem eles não teria sido possível e também à ESSA-

Tuna e à Tuna APPACDM de Coimbra.  

 

Equipa ENETO XX 
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Entrevista 

Magazine APTO- Como surgiu o livro “ Os teus Olhos 

–A Vida depois do AVC”?  

Fátima Silva - Para começar agradeço a oportunidade de 

divulgar este livro que será por certo uma mais valia para 

os profissionais de Saúde,  que estão intimamente ligados 

a esta temática do AVC, podendo através dele ajudar os 

doentes a saber um pouco mais sobre o que podem encon-

trar ao longo desta caminhada. 

O livro “Os Teus Olhos” surge após ter sido vítima de um 

AVC, na sequência de uma cirurgia que tinha tudo para 

correr bem, mas que acabou com um AVC pelo meio. 

Após um AVC a nossa vida não é mais como era antes, 

tudo são dúvidas e incertezas e as respostas que ouvimos 

do outro lado, são por vezes vagas, pouco claras e de certo 

modo pouco animadoras… - não sei! Sabe-se muito pouco 

sobre AVC, - cada caso é um caso… 

- Será que vou a recuperar a sensibilidade do meu braço? 

A motricidade fina será que a  vou recuperar?  

É assim, no inicio, muitas dúvidas e muito poucas certezas. 

Depois vamo-nos adaptando, e passamos a encarar cada 

dia com mais confiança. Cada pequeno passo por pequeno 

que possa ser, é sempre uma vitória uma batalha ganha… 

Magazine APTO—Podemos dizer que para além da 

sua experiência pessoal é também um manual de 

instruções para outras pessoas que sofreram um 

AVC? 

Fátima Silva- Sem dúvida! Este livro relata uma parte do 

meu percurso,  e o testemunho de mais nove sobreviven-

tes, uns com sequelas mais ou menos profundas, com mais 

ou menos incapacidades, mas todos com vontade de conti-

nuar a acreditar que o dia manhã será sempre melhor que 

o dia de hoje e apesar das nossas limitações continuamos 

a acreditar no amanhã, com fé, coragem e determinação. 

 Este livro para alem dos testemunhos, contém dicas sobre 

como criar utensílios económicos, feitos com poucos recur-

sos, com um pouco de engenho e arte de alguns familiares 

e amigos, por forma a sermos o mais autónomos possível  

e sem termos que depender dos outros para realizarmos 

pequenas tarefas, como por exemplo tomar o pequeno 

almoço. Fazermos uma tábua para cortar pão,  outra para 

cortar legumes etc. Uma agulha maior e um pouco mais 

comprida que o habitual faz toda a diferença e pode ajudar

-nos  muito no nosso dia a dia.  Os utensílios adaptados 

como todos sabemos são muito caros e nem todos os po-

dem comprar, e nem sempre se adaptam ás nossas  ne-

cessidades, e por vezes o que serve a mim, nem sempre 

serve a outro. 

Na pagina do Facebook do livro, bastando para tal procurar 

Os Teus Olhos, encontra vídeos onde vou publicando pe-

quenos filmes onde exemplifico como executar determina-

das tarefas, como por exemplo, a forma como consegui 

escrever este livro através de uma forma que “descobri” 

por acaso e para a qual não havia nada semelhante no 

mercado. Escrever, pensar e procurar a tecla certa só com 

uma mão, era algo que me angustiava e me desmotivava, 

mas com esta técnica eu recuperei a minha vontade de 

voltar a escrever, e dar inicio a esta tarefa que me havia 

comprometido a realizar, escrever o livro Os Teus Olhos. 

Há quatro anos atrás  esta forma de escrever falando e 

aparecer escrito no meu telemóvel, e depois enviar para 

um email para ser revertido em texto, era impensável, e 

ainda hoje, estou certa que muitos desconhecem que ela 

existe e com ela se podem escrever textos mais elaborados 

como por exemplo um e-mail  ou um livro como eu escrevi.    

Para alem das dicas, ele contem informações sobre leis, 

direitos e deveres, bem como informações que muitos dos 

doentes desconhecem, como por exemplo,  que existe um 

documento chamado, Certificado Multiusos, que é requeri-

 

Fátima Silva 

 

Vitima de AVC 

Autora do livro “Os Teus Olhos” 
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do junto do Médico de Família que por sua vez encaminha 

o doente para uma junta médica,  para lhes ser atribui um 

determinado grau de incapacidade.  Só mediante a sua 

apresentação, os utentes  poderão beneficiar de isenções e 

benefício fiscais. Tudo isto foi algo que me preocupou e a 

informação que até agora havia, era vaga, e em meu en-

tender dispersa para quem acaba de sofrer um AVC. Existe 

muito desconhecimento e muita falta da informação. 

Magazine APTO- Porque quis incluir Associações 

com a Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupa-

cionais no seu livro e que parte do valor da venda 

reverte para as mesmas? 

Fátima Silva- O contributo que vou doar às associações 

que fazem parte deste livro é para que todos juntos possa-

mos desenvolver um trabalho que possa ajudar na preven-

ção e combate do AVC e de certa forma possamos  todos 

juntos ajudar os que chegam a cada dia que passa, a este 

caminho nem sempre fácil de percorrer, e  a terem o cami-

nho mais facilitado com mais informação. 

Para além disto que acabo de referir, é também uma forma 

de agradecimento e de reconhecimento, para com aqueles 

que a partir do AVC, passaram a fazer parte da minha vida, 

sendo muitas vezes o ombro amigo, o psicólogo/a o 

amigo/a…aquele/a que mal passamos a soleira da porta 

dos tratamentos, nos sabem ler a alma e o coração.  

Magazine APTO - Já fez o lançamento do livro, como 

correu e como foi a aceitação? 

Fátima Silva- O lançamento aconteceu no passado dia 13 

de Junho  superou as minhas expectativas relativamente 

ao número de pessoas que estiveram presentes, apesar de 

ser um dia feriado, e por ter constatado que Os Teus Olhos 

era um livro que faltava numa área tão pouco explorada e 

no que respeita à  informação há ainda um longo caminho 

a percorrer. 

Ontem a convite da Escola Superior de Saúde  Instituto 

Politécnico de Setúbal,  inserida nos Ciclos de Debate foi 

feita uma nova apresentação e uma secção de autógrafos 

e fiquei muito grata pelo carinho e pela aceitação do livro 

no meio académico. Curiosamente tive conhecimento que 

está em elaboração  um manual do cuidador de doentes 

sobreviventes de AVC.  Não posso deixar de referir que a 

parte final do livro, Tomar o Leme, é um manual de gestão 

de metas e objetivos . Foi criado pelos alunos do  instituto 

e  foi inserido neste livro  que é no fundo um pouco de 

todos nós. Este livro,  será atualizado, sempre que seja 

necessário, através da pagina do Facebook  e será um livro 

aberto, onde estarei sempre disponível a ajudar os que de 

mim precisarem, para dar o meu testemunho e falar sobre 

o AVC numa perspetiva pessoal. 

Para terminar, este livro vais estar disponível nas Juntas de 

Freguesia do Continente e Ilhas,  que se juntaram a este 

projeto, para que todos, principalmente os que tem menos 

recursos, e que através do Presidente da Junta,  figura 

muito importante nos meios mais distantes dos grandes 

centros urbanos, possam ter direito à formação, e ficarem 

a saber quais são aos seus direitos e deveres. 

Magazine APTO - Por vezes é difícil explicar o que 

que faz um Terapeuta Ocupacional! Para si o que é a 

Terapia Ocupacional? 

Fátima Silva-  O Terapeuta Ocupacional é alguém que nos 

ajuda a acreditar que vamos recuperar, que vamos apren-

der de novo, como se fossemos uma criança,  a aprender a 

escrever, a abotoar a camisa, a comer com a faca e garfo, 

um bife de uma massa estranha, (risos)…a executar pe-

quenas tarefas que nos tornem mais autónomos, mais 

úteis,  estimular as sensações adormecidas, quente,  frio, 

macio, áspero, pesado, leve…é uma nova forma de desco-

brir caminhos  para executar tarefas adormecidas. 

Bem hajam Terapeutas Ocupacionais, pois sem a vossa 

ajuda, profissionalismo, carinho e dedicação e nossa recu-

peração seria inglória, e bem hajam todos os auxiliares e 

todos os que de uma forma ou outra estiveram a meu lado 

nesta fase da minha vida. 

 

 

Elisabete Roldão, Presidente  da APTO presente no 
lançamento do livro 
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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. 

presa. De entre estas destacamos os batismos e os diver-

sos 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 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, 

beneficiarão, de um preço reduzido nas ofertas desta em-

APTO estabeleceu um Protocolo de colaboração com a em-

presa 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/  

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 imediata-

mente anterior). Para mais informações poderá consultar o 

site: www.anditec.pt ou contactar através do e-mail: in-

fo@anditec.pt ou dos contactos telefónicos: 217 110 170 

ou 916 646 559.  

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


 

Magazine APTO  nº 9 - Agosto de 2017 -  21 

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/ 

ou consultar o sitehttp://www.ccl.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 em-
presa Imagina - Software Educativo, que tem como princi-
pais focos de atuação o desenvolvimento de interfaces e 
aplicações multimédia interativas 2D e 3 D para contextos 
de aprendizagem formais e não formais; conceção de 
agentes virtuais interativos; narrativa e interação computa-
cional; conteúdos e metodologias de formação; tecnologias 
interativas e robótica educativa. 
 

 
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 vi-
gor na altura da encomenda). 
 
Para mais informações deverá contactar a Imagina na mo-
rada: 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.ccl.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 AP-
TO   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 – Au-
tomóvel Clube de Portugal. Aos sócios da APTO, o ACP ofe-
rece 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 dis-
põe. 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 en-
comendas 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 de-

vem apresentar o cartão de sócio da APTO com etiqueta 

válida.  

Os interessados podem obter mais informações no si-

te: http://www.mentejovem.com ou através dos e-

mailsmentejovem@gmail.com ou  geral@mentejovem.com   

http://dfp.ispa.pt/
http://dfp.ispa.pt/
http://www.acp.pt/
http://www.bdebrincar.com/
http://www.mentejovem.com/
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A APTO estabeleceu um Protocolo com o Instituto Visão +, 

uma empresa de ótica com sede na Amadora que disponi-

bilizará aos sócios da APTO serviços no âmbito da Oftal-

mologia, Optometria, Contactologia e Audiometria. 

Os sócios da APTO e seus familiares diretos, beneficiam de 

20% de desconto nas armações de óculos,  lentes oftalmo-

lógicas e de contato bem como nos  produtos de manuten-

ção 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 adi-

cionais 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, deven-

do os interessados adquirir os livros junto do comercial 

Paulo Morgado. Também o poderão fazer nos Stands da 

Saúdiforma referindo sempre este protocolo com o comer-

cial Paulo Morgado, quando o próprio não estiver presen-

te. 

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 

A APTO celebrou um protocolo de colaboração com a em-

presa 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. 

  

Mediante a apresentação do cartão de sócio, com a vinheta 

Novos Protocolos para Sócios da APTO 

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://papa-

letras.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 des-

conto em toda a oferta formativa do Criap. Para tal devem 

apresentar o cartão de sócio da APTO válido. Os interessa-

dos podem obter mais informações no site: http://

www.institutocriap.com deverá consultar o site http://papa

-letras.pt/ . 

https://facebook.com/institutovisaomais
https://facebook.com/institutovisaomais
http://saudiforma.com/index.php
http://saudiforma.com/index.php
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Benefícios para Sócios da APTO 

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 só-

cios da APTO com as quotas em dia, um desconto imediato 

de 10 % na aquisição de brinquedos. Para mais informa-

ções poderá consultar o site: www.lojadowood.pt ou con-

tactar através do e-mail: geral@lojadowood.pt ou do con-

tacto 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 pro-

tocolo de cooperação que tem como finalidade proporcio-

nar 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 diretamen-

te o Banco Santander Totta, SA do site: 

www.santandertotta.pt 
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Novos Protocolos para Sócios da APTO 

Foi celebrado um protocolo entre a APTO e o Centro CERE-

BRO 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 qual-

quer 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 interessa-

dos podem obter mais informações no site: 
www.formaterapia.com. 

http://cerebro.org.pt/
http://cerebro.org.pt/
mailto:info@cerebro.org.pt
mailto:info@cerebro.org.pt
http://www.formaterapia.com
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Neste documento encontram-se as normas de funciona-
mento e de apresentação/submissão de artigos para a Ma-
gazine da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacio-
nais (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, eco-
nómica ou cultural, e e ́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 co-
mo 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 ato 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 ou-

tras 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 re-

serva-se ainda o direito de corrigir possíveis erros de léxi-

co, forma ou formatação do artigo original, sem alteração 

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 

mailto:magazine.apto@gmail.com
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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 editori-

ais, 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 de-

vem 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. Graf́icos, diagramas, gravuras e 

fotografias deverão ser apresentados com qualidade que 

permita a sua reproducã̧o direta. Não devem ser utilizados 

graf́icos tridimensionais. As figuras em formato digital de-

vem ser enviadas como ficheiros separados e não dentro 

do documento de texto. São aceites os formatos JPEG, TIF 

e EPS, preferencialmente com uma resolucã̧o de 300 pon-

tos 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. 

TIPOLOGIA DE ARTIGOS 

Artigo de Prática 

- Conteúdos: Consistem em relatórios de avaliação de 

qualidade, trabalhos descritivos de experiências ou proje-

tos considerados relevantes para a melhoria da qualidade 

da abordagem do terapeuta ocupacional. O artigo deve 

incluir referências bibliograf́icas. 

- Dimensão: Não deverão ultrapassar os 8000 caracteres 

com espaços incluídos, sendo admitido o número max́imo 

de quatro ilustracõ̧es (quadros ou figuras) por artigo.  

Artigo de Formação 

- Conteúdo: Consistem em relatos de projetos ou experi-

ências considerados importantes no campo da educação 

pré e pós-graduada. O artigo deve incluir referências bibli-

ograf́icas. 

- 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 bibliograf́icas. 

Dimensão: Não deverão ultrapassar os 5000 caracteres 

com espaços incluídos, sendo admitido o número max́imo 

de seis ilustracõ̧es (quadros ou figuras) por artigo. 

Artigo Breve 

- Conteúdo: Consistem em textos de pequena dimensão 

como, por exemplo, estudos originais curtos ou de divul-

gacã̧o de resultados preliminares, apontamentos sobre 

casos clińicos ou pequenos estudos de séries. O artigo de-

ve incluir referências bibliograf́icas. 

Dimensão: Não deverão ultrapassar os 4000 caracteres 

com espaços incluídos, sendo admitido o número máximo 

de quatro ilustracõ̧es (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 experi-

ências 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 

bibliograf́icas. 

- Dimensão: Não deverão ultrapassar os 3000 caracteres 

com espaços incluídos, sendo admitida até uma ilustracã̧o 

(quadro ou figura).  

Documentos 

- Conteúdo: Consistem em declaracõ̧es, recomendacõ̧es 

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 bibliograf́icas. 

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 publicacõ̧es 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 devera ́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 devera ́ultrapassar as 1.300 pala-

vras, não havendo lugar para ilustrações. 

Websaúde 

Conteúdo: Tem como objetivo a divulgação de sit́ios da 

Internet relevantes para a terapia ocupacional.  

Dimensão: O texto não devera ́ultrapassar as 350 palavras. 

Havera ́ lugar a uma ilustracã̧o por cada sítio na internet 

referido ate ́a um máximo de 3 ilustrações por texto. 

Estrutura: Deve incluir referência ao sítio na internet. O 

corpo de texto deve incluir informacã̧o relativa aos recur-

sos disponiv́eis no sítio da internet, a entidade responsav́el 

pelos conteúdos e descricã̧o 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 sera ́ 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 se-

gundo 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 

Anexo 

 

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 ap-

to.portugal@gmail.com. 

Tipos de formatação publicitária  

mailto:apto.portugal@gmail.com
mailto:apto.portugal@gmail.com
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Fotografias gentilmente cedidas à APTO / Arquivo histórico da APTO. 


