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Introdução 

Os Órgãos Sociais da Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala (SPTF), eleitos no dia 24 de junho 

de 2017, com homologação pela Comissão Eleitoral a 30 de julho de 2017, tomaram posse no dia 

13 de setembro do mesmo ano, na Escola Superior de Saúde de Aveiro, Edifício 30, na sala 

30B.2.21, pelas 15 horas com a presença de: Brito Manuel Marques Largo (Presidente da 

Comissão Eleitoral), Maria Assunção Coelho de Matos (vogal da Comissão Eleitoral), Dina Paula 

Jorge Caetano Alves (vogal da Comissão Eleitoral), Ricardo Jorge Ferreira dos Santos (Presidente 

Cessante da Direção da SPTF), assim como os elementos da lista eleita pelos associados votantes 

na Assembleia Geral Eleitoral, a saber: João Miguel Lima Ferreira (Presidente da Assembleia 

Geral), Luísa Fernanda Marques Taveira Soares (Vice-Presidente da Assembleia Geral), Soraia 

Cristina Momade Ibrahim (Secretária da Assembleia Geral), Paula Cristina Grade Correia 

(Presidente da Direção), José Manuel Borges Fonseca (Vice Presidente Executivo da Direção), 

Isabel Cristina Ramos Peixoto Guimarães (Vice Presidente Cientifica da Direção), Dina Paula 

Jorge Caetano Alves (Secretária da Direção), Gonçalo de Oliveira Franco Leal (Secretário Adjunto 

da Direção), Maria Aldora Neto de Quintal (Tesoureira da Direção), Rita Palmira Nunes Carneiro 

(Tesoureira Adjunta da Direção), Sónia Marina de Jesus Lima (Presidente do Conselho Fiscal), 

João Pedro Morujão Canossa Dias (Secretário do Conselho Fiscal) e Tânia Barbosa dos Reis 

(Vogal do Concelho Fiscal) .  

A passagem de toda a documentação ocorreu no dia 5 de outubro, pelas 14 horas na Rua Jau, 

nº42b, 1300-456 Lisboa, na presença do ex-Presidente e dos Órgãos Sociais eleitos, de acordo 

com a ata redigida e disponível para consulta. 

Por ausência de relatórios de atividades referente ao período de exercício da Direção em funções 

no primeiro semestre de 2017 e pelo início tardio da atual Direção - em outubro de 2017 -, o 

presente documento descreve e explana as atividades desenvolvidas nos primeiros três meses de 

exercício de funções da atual Direção, correspondente ao período de outubro a dezembro de 

2017, de acordo com o que se encontra previsto nos Estatutos da SPTF.  

A estruturação das atividades da atual Direção teve como linha orientadora o explanado no plano 

de ação proposto aos associados para o processo eleitoral, encontrando-se a negrito todas as que 

já foram iniciadas ou completadas, a saber: 
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1. Participar e representar a SPTF em eventos científicos de Terapia da Fala e áreas 

afins;  

2. Atribuir patrocínio científico a eventos, materiais e publicações científicas; 

3. Reunir sinergias com a APTF e promover o desenvolvimento da Terapia da Fala 

enquanto profissão e ciência; 

4. Criar uma BOLSA de INVESTIGAÇÃO em terapia da fala;  

5. Potencializar os meios de comunicação e imagem da SPTF, nomeadamente, site, 

redes sociais e outros meios multimédia; 

6. Criar no site uma área de acesso restrito aos sócios, com informação exclusiva 

como artigos, links de acesso a informação relevante, folhetos de 

informação/formação, informação sobre parceiros e benefícios, agenda 

científica, entre outros;  

7. Iniciar a construção de uma base de dados /repositório de atividade científica 

nacional em Terapia da Fala; 

8. Estabelecer parcerias com revistas científicas nacionais e internacionais de áreas afins à 

Terapia da Fala para obtenção de artigos a custo reduzido; 

9. Disponibilizar informação de suporte à prática baseada na evidência;  

10. Emitir pareceres científicos sobre projetos de investigação; 

11. Estabelecer parcerias com escolas de ensino superior com o intuito de disponibilizar aos 

sócios da SPTF regalias identificadas pela instituição parceira, como acesso a revistas 

científicas, biblioteca e materiais, eventos, entre outros; 

12. Realizar eventos (reuniões, simpósios, jornadas, congresso ou outros), não só para a 

promoção da visibilidade externa da Terapia da Fala, como também para a angariação de 

novos sócios e verbas, como contributo para a sustentabilidade financeira da SPTF; 

13. Reforçar a colaboração entre a SPTF, as Escolas de Ensino Superior de Terapia da Fala e a 

Revista Portuguesa de Terapia da Fala (RPTF) revista científica da APTF para 

desenvolvimento/incremento da produção científica em Terapia da Fala e sua 

divulgação;  

14. Reforçar parcerias com outras sociedades científicas de Terapia da Fala e/ou de áreas 

afins nacionais e internacionais;  

15. Disponibilizar no site da SPTF informação útil à população em geral no âmbito da 

Terapia da Fala. 
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Durante estes três meses, a Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala (SPTF) contou com a 

colaboração do ex-presidente, bem como restantes dois elementos da Direção anterior, em 

gestão corrente neste ano, dos membros dos Órgãos Sociais, dos membros dos Departamentos e 

Comissões que, com o seu sentido de compromisso, dedicação, responsabilidade e inovação, 

reuniram esforços conjuntos para a restruturação da SPTF, após momentos de maior 

instabilidade. Apesar do desafio do inicio de uma relação de trabalho num novo grupo e com uma 

nova Direção, todos os elementos desenvolveram esforços individuais e conjuntos para dar 

resposta imediata e célere à Missão (Estimular, promover e desenvolver a investigação científica 

em Terapia da Fala;  Divulgar a atividade científica em Terapia da Fala; Apoiar a investigação 

científica em Terapia da Fala; Promover ações que confiram sustentabilidade ao crescimento 

científico em Terapia da Fala), à Visão (Ser uma Sociedade líder e de referência em Portugal e 

além-fronteiras, protagonista na divulgação e desenvolvimento da investigação científica em 

Terapia da Fala com impacto nos estudantes de Terapia da Fala, nos profissionais, nas 

organizações e na sociedade em geral) e aos Valores (Desenvolver e apoiar a investigação 

científica em Terapia da Fala tendo em conta os princípios éticos e deontológicos da profissão e 

da investigação científica; Fomentar o trabalho em equipa, complementaridade e sinergismo na 

resposta aos objetivos da Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala), aprovados por voto pelos 

seus associados, e que se encontra espelhada nas atividades abaixo designadas. 

 

Atividades desenvolvidas  

Atividades de gestão 

Durante os três meses de exercício, foi preocupação primordial da Direção a restruturação da 

SPTF, aproximando a sua estrutura aos objetivos delineados. Assim, foram executadas as 

seguintes ações de gestão: 

1. Organização/reorganização de toda a documentação recebida em formato digital  e em 

papel; 

2. Resposta imediata a correio eletrónico em atraso e contactos estabelecidos através do 

Facebook por parte de entidades, associados, potenciais associados e outros; 
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3. Contratualização de software de gestão de associados com área privada com introdução e 

organização dos dados pessoais e profissionais dos associados; 

4. Envio de informação aos associados contextualizando os escassos contatos durante 

2017, solicitação de pagamento de quotas bem como atualização de documentos em falta 

e envio de códigos de acesso a área privada de associado do software de gestão de 

associados; 

5. Revisão dos Estatutos e Regulamento Interno da SPTF; 

6. Contratualização de um Contabilista Certificado; 

7. Mudança do titular do Domínio AMEN, onde se encontram alocados o sítio e o correio 

eletrónico oficiais da SPTF, anteriormente em nome do ex-associado Adriano Rockland, 

para o nome da SPTF com emissão de faturação com o respetivo número de 

identificação fiscal (NIF); 

8. Revisão da estrutura do sítio da SPTF bem como do seu aspeto gráfico, solicitação de 

orçamentos vários, análise dos orçamentos recebidos e tomada de decisão e aprovação 

de orçamento para início da sua realização; 

9. Organização de toda a documentação para elaboração do relatório de contas e solicitação 

de segunda via de faturas em falta; 

10. Atualização de dados nas finanças e continuidade/términus do processo de regularização 

da situação fiscal da SPTF com o pagamento de todas as coimas em falta; 

11. Mudança nominal da gestão bancária da SPTF bem como pedido de adesão ao  

homebanking com obrigatoriedade de duas assinaturas de acordo com o estipulado na 

revisão dos estatutos; 

12. Elaboração do relatório de contas e parecer do Conselho Fiscal; 

13. Restruturação da designação dos Departamentos da SPTF, subdivisão do anterior 

Departamento da Linguagem com a criação do Departamento de Linguagem na criança e 

Departamento de Linguagem no adulto; 

14. Nomeação dos Departamentos; 

15. Criação e nomeação da Comissão de Ética da SPTF e renomeação da Comissão de 

Inovação e Desenvolvimento, anterior Comissão de Investigação e Desenvolvimento, 

com redefinição das suas competências; 

16. Realização de uma reunião com a Fundação D. Pedro IV para reativação de parceria 

institucional com elaboração de novo protocolo, Aguarda-se o parecer da Fundação; 
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17. Realização de uma reunião com a Associação Portuguesa de Terapia da Fala (APTF) para 

reativação de parceria institucional com elaboração de novo protocolo com novos 

benefícios para associados comuns. Aguarda-se o parecer da APTF; 

18. Resolução de conflitos de interesse com um protocolo anteriormente estabelecido onde 

se verificou uso abusivo do logo da SPTF; 

19. Resposta a pedidos de apoio cientifico e emissão de pareceres científicos.  

 

 

Atividades/Projetos científicos 

 

A Direção, em cooperação com todos os Departamentos e Comissão de Inovação e 

Desenvolvimento, delineou como projeto científico para o triénio 2017-2020 “Terminologia 

em Terapia da Fala” com o objetivo de criar um glossário de termos em Terapia da Fala para 

documentar e promover um uso científico, clínico, educacional e social consistente e 

fundamentado. 

Durante o período de outubro a dezembro, no que concerne a este projeto, foram efetuadas as 

seguintes ações: 

1. Elaboração do projeto “Terminologia em Terapia da Fala” pela Direção; 

2. Elaboração do cronograma e plano de trabalho para o desenvolvimento do trabalho, 

com o objetivo de publicação a ser divulgada no II Congresso da SPTF a ocorrer em 

2020; 

3. Realização de uma reunião com Departamentos e Comissão de Inovação e 

Desenvolvimento no dia 9 de novembro para apresentação e discussão da metodologia 

bem como da planificação e data de envio da primeira recolha de informação; 

4. Realização de uma reunião com Departamentos e Comissão de Inovação e 

Desenvolvimento no dia 6 de dezembro para apresentação da compilação dos dados 

recolhidos por todos e definição do próximo objetivo e data de apresentação.  
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Eventos/Divulgação da Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala 

 

JULHO 

• 1 de julho – Representação da SPTF na pessoa do seu Vice-Presidente Executivo nas II 

Jornadas IPA, que decorreram no Fórum Picoas em Lisboa. 

OUTUBRO 

• 13 e 14 de outubro – Representação da SPTF na pessoa do seu Vice-Presidente Executivo 

no 37º Congresso da Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária, 

que decorreu no Convento de São Francisco em Coimbra. 

• 22 de outubro – Comemoração do Dia Internacional para a Consciencialização da 

Gaguez, dinamizado pelo Departamento de Fluência da SPTF em parceria com a 

Associação Portuguesa de Gagos durante uma semana. Nesta Comemoração o 

Departamento de Fluência e a Associação Portuguesa de Gagos realizaram 13 vídeos que 

foram publicados diariamente na página oficial do Facebook da SPTF. 

 

NOVEMBRO 

• 27 novembro - Representação da SPTF na pessoa do seu Vice-Presidente Executivo no 

1º Ciclo Conferências 2017/2018 do Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão, 

que decorreu na Sala Multiusos 1 do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão 

(CMRA). 

 

Apoio científico 

 

• Apoio científico ao livro "Bichofonias: sons com bichos dentro", com uma compilação 

de histórias/contos, solicitado pela Terapeuta da Fala Joana Rama; 

• Apoio científico às II Jornadas IPA, que decorreram no dia 1 de julho, no Fórum Picoas 

em Lisboa; 
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• Apoio científico ao 37º Congresso da Sociedade Portuguesa de Estomatologia e 

Medicina Dentária, que decorreu a 13 e 14 de outubro, no Convento de São Francisco 

em Coimbra; 

• Apoio científico ao 1º Ciclo Conferências 2017/2018 do Centro de Medicina e 

Reabilitação de Alcoitão, que decorreu no dia 27 de novembro, na Sala Multiusos 1 do 

Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão (CMRA) em Alcabideche. 

 

Protocolos 

 

• 15 de dezembro – Reunião com a Fundação D. Pedro IV para restabelecimento 

de relações institucionais e delineamento de estratégias para redação de novo 

protocolo; 

• 16 de dezembro – Reunião com a APTF para restabelecimento de relações 

institucionais, participação na Revista da APTF e delineamento de estratégias 

para redação de novo protocolo. 

 

Outras atividades 

 

• 29 de julho - realizou-se a reunião nº 1 dos órgãos sociais da Sociedade Portuguesa 

de Terapia da Fala (SPTF), eleitos para o triénio 2017-2020, na Fundação Dom Pedro 

IV, Av. D. Carlos I, nº124-J, 1200-109 Lisboa. Esta reunião teve como ordem de 

trabalhos: (1) revisão dos Estatutos da STF; (2) definição dos elementos constituintes das 

Unidades Estruturais da STF; (3) revisão do Regulamento Interno da STF; 

 

• 9 de setembro -  realizou-se a reunião nº 2 dos órgãos sociais da Sociedade 

Portuguesa de Terapia da Fala (SPTF), eleitos para o triénio 2017-2020, nas 

instalações da Relicário de Sons, Rua Jau, nº 42.B 1300-456 Lisboa. Esta reunião teve 
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como ordem de trabalhos: (1) Leitura e concertação final da revisão dos Estatutos da 

STF; (2) prossecução da definição dos elementos constituintes das Unidades Estruturais 

da STF; (3) Procedimentos e tarefas a realizar para a tomada de posse; (4) Definição da 

data da primeira Assembleia Geral; (5) Resolução da exclusão indevida da associada 

Susana Mestre; (6) Prossecução da revisão e harmonização de proposta de revisão do 

Regulamento Interno da STF. 

 

• 5 de outubro - realizou-se a reunião nº 3 dos órgãos sociais da Sociedade Portuguesa 

de Terapia da Fala (STF), eleitos para o triénio 2017-2020, em formato online (skype). 

Esta reunião teve como ordem de trabalhos: (1) Ponto de situação da ‘passagem de 

pastas’; (2) Projeto científico para o triénio 2017/2020; (3) Finalização da proposta de 

revisão dos Estatutos, do Regulamento Interno e da Constituição da STF. 

 

• 14 de outubro – realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade 

Portuguesa de Terapia da Fala, na sala Prof. Almeida Lima, no Serviço de Neurologia do 

Hospital de Santa Maria, onde foram apresentados os Órgãos Sociais para o triénio 2017-

2020 e aprovadas as alterações aos Estatutos e Regulamento Interno da SPTF; 

 

• 14 de outubro - realizou-se a reunião nº 1, entre a Direção e os Coordenadores de 

Departamentos (e/ou seus elementos representantes) da Sociedade Portuguesa de 

Terapia da Fala (SPTF), no Auditório do Serviço de Neurologia do Hospital de Santa 

Maria, em Lisboa. Esta reunião teve como ordem de trabalhos a apresentação das tarefas 

a realizar ao longo do triénio 2017-2020. 

 

• 4 de novembro - realizou-se a reunião nº 4 dos órgãos sociais da Sociedade 

Portuguesa de Terapia da Fala (SPTF) nas instalações da Relicário de Sons, Rua Jau, 

42.B 1300-456 Lisboa. Esta reunião teve como ordem de trabalhos: (1) Estratégias para 

manutenção/angariação de sócios; (2) Revisão e sistematização das tarefas a realizar ao 

longo do triénio 2017-2020, pelos departamentos. 
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• 9 de novembro - realizou-se a reunião nº 2, entre a Direção e os Coordenadores de 

Departamentos da SPTF (e/ou seus elementos representantes), numa sala de 

reuniões virtual da plataforma online Zoom. Esta reunião teve como ordem de trabalhos: 

(1) Esclarecimento de dúvidas sobre documento enviado em anexo à convocatória 

(tarefas acordadas na reunião anterior); (2) Auscultação de sugestões/medidas de 

angariação de associados/benefícios para associados; (3) Solicitação de recolha de 

informação pelos departamentos para colocação no site: (a) Congressos e eventos 

científicos e (b) Publicações em periódicos e não periódicos de TF portugueses; (4) 

Apresentação da metodologia do trabalho da Terminologia pela Vice Presidente Científica 

(de acordo com documentos de trabalho enviados para análise dos departamentos); (5) 

Outras informações: Recapitulação das próximas datas a reter: entrega da lista dos 

domínios e agendamento das reuniões ordinárias. 

 

Projetos em desenvolvimento 

 

• Organização das Reuniões Científicas da SPTF para o ano de 2018; 

Em estreita colaboração e de forma cooperativa com os diferentes Departamentos 

Científicos da SPTF; 

A definir cronograma e tipologia de algumas das Reuniões (Reuniões gerais e de 

desenvolvimento do projeto cientifico SPTF -Terminologia em Terapia da Fala); 

• Organização das Reuniões Científicas da SPTF, de cariz gratuito, visando quer a 

sociedade cientifica quer a sociedade civil, para o ano de 2018; 

Em estreita colaboração e de forma cooperativa com os diferentes Departamentos 

Científicos da SPTF; 

A definir cronograma e tipologia de algumas das Reuniões; 

• Estabelecimento de Novas Parcerias de Cooperação Institucional 



   SOCIEDADE PORTUGUESA DE TERAPIA DA FALA | RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 

Página 12 

Em cooperação com os Departamentos Científicos da SPTF serão propostas diferentes 

parcerias de forma a serem criadas sinergias de trabalho e de promoção do 

desenvolvimento de atividades de cariz científico que envolvam a SPTF; 

• Estabelecimento de Parcerias Comerciais da SPTF; 

• Redefinição do sítio da SPTF com área privada para associados; 

• Criação do Prémio de Investigação SPTF; 

• Estabelecimento de novas Parcerias Institucionais, como centros de investigação e 

sociedades científicas de áreas afins ou relacionadas com a Terapia da Fala; 

• Angariação de novos Membros Associados para a SPTF, através da criação de 

benefícios científicos, e acesso condicionado a informação científica.  
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Sumário financeiro 

TOTAIS DO MOVIMENTO DE CAIXA SPTF ANO 2017 

DESCRIÇÃO MENSAL RECEITAS DESPESAS GANHOS/PERDAS SALDO 

CONTABILISTICO 

Direção cessante 
  

 
 

Janeiro 60,00 -502,97 - 442,97 14.229,64 

Fevereiro 150,00 -760,23 -610,23 13.619.01 

Março 80,00 -1.294,49 -1.214,49 12.404,52 

Abril 190,00 -735,61 -545,61 11.858.91 

Maio 200,00 0,00 200,00 12.058,91 

Junho 400,00 0,00 400,00 12.458,91 

Julho 0,00 -150,00 -150,00 12.308,91 

Agosto 40,00 -18,72 21,28 12.330,19 

Setembro 180,00 -1000,00 -820,00 11.510,19 

Totais 
1.300 -4.462,02 - 3.162,02  

Direção atual 
    

Outubro 3.091,63 -454,38 2.637,25 11.660,19 

Novembro 720,00 -212,44 507,56 14.655,00 

Dezembro  0,00 0,00  14.655,00 

Totais 
3.811,63 -666,82 3.144,81  

 
    

Total Ano civil 
5.111,63 -5.128,84 -17,21 14.655,00  

O Relatório de Contas relativo ao exercício de 2017, foi enviado na íntegra aos membros associados após aprovação e emissão de 

parecer pelo Conselho Fiscal da STF 
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Notas finais 

Estes primeiros três meses da atual Direção foram primordialmente de constituição de 

todos os Órgãos e Comissões, definição de estratégias de gestão, financeiras e científicas 

com o objetivo de melhorar a solidez económica, e a visibilidade interna e externa da 

SPTF.  

Em síntese, para além das atividades de gestão, a atividade realizada no período de 

outubro a dezembro de 2017 foi:   

 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE TERAPIA DA FALA | DIREÇÃO 

 

Travessa do Torel, nº1 

1150 - 347 Lisboa 

geral@sptf.org.pt 

 
 

mailto:geral@sptf.org.pt

