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Introdução 

O ano de 2018 foi um ano de consolidação dos objetivos definidos por esta Direção e Órgãos 

Sociais em parceria estreita com os Departamentos e Comissões de Inovação e Desenvolvimento e 

de Ética. Durante este ano foram estabelecidos como objetivos prioritários a angariação de novos 

associados bem como a implementação de uma política de recuperação de quotização dos 

associados já existentes, o desenvolvimento do Projeto de Investigação “Terminologia em Terapia 

da Fala” e a estabilização económica como preparação para o Congresso que decorrerá em 2020. 

Durante o ano de 2018 os Departamentos sofreram algumas alterações, todas elas sob solicitação 

dos próprios, e todos eles foram reconstituídos no prazo máximo de uma semana garantindo, desta 

forma, a estabilidade da estrutura humana e dos trabalhos em desenvolvimento. Os novos 

membros integraram-se sem quaisquer dificuldades abraçando, inclusivamente, o projeto de 

investigação de Terminologia em Terapia da Fala, já na fase 2 de desenvolvimento. Passamos à 

apresentação dos novos membros integrados nos vários Departamentos durante o ano de 2018: 

Departamento de Audição – Susana Capitão, como coordenadora; Bruno Coimbra, como Vice-

Coordenador; Tania Lavra, Carolina Ribeiro e Sofia Lynce de Faria como membros; 

Departamento de Deglutição – Teresa Sameiro, como coordenadora; Bárbara Sobral, como Vice-

Coordenadora; Helena Santos, Sílvia Pinto e Vera Mangas como membros; 

Departamento de voz – Gabriela Torrejano, como membro; 

Departamento de Linguagem no Adulto – Filipa Miranda, como coordenadora; Madalena Graça, 

como Vice-Coordenadora; Alexandra Afonso, Rita Gonçalves e Sofia Periquito como membros. 

Durante este ano realizou-se a primeira reunião com a Comissão de Ética da SPTF, tendo-se 

definido por unanimidade entre os seus membros, tal como definido estatutariamente (artigo 14), 

o Coordenador e secretário. Os membros eleitos para as respetivas designações foram, 

respetivamente, o Prof. Dr. António Manuel Marques e a Prof. Dra. Ana Castro. 

Foi um ano intenso de trabalho com o envolvimento de todos os elementos da SPTF no 

desenvolvimento e implementação dos objetivos definidos no plano de atividades apresentado e 

aprovado na assembleia de 3.3.2018, a saber:  
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1. Manter e angariar novos Sócios  

2. Criar um Prémio de Investigação Científica 

3. Estabelecer parceria com a Associação Portuguesa de Terapia da Fala (APTF)  

4. Incrementar as parcerias com entidades científicas nacionais e internacionais de Terapia da 

Fala e/ou áreas afins  

5. Promover a visibilidade nacional e internacional da SPTF  

6. Desenvolver estratégias de promoção de saúde junto da comunidade  

7. Contribuir para o crescimento e divulgação da produção científica por terapeutas da fala 

portugueses 

8. Motivar e apoiar os recém-licenciados em Terapia da Fala no desenvolvimento de 

investigação científica  

9. Promover a sustentabilidade financeira da SPTF  

10. Dinamizar a atividade da Comissão de Ética  

11. Iniciar o processo de obtenção do estatuto de “Associação de utilidade pública” 

12. Desenvolver o trabalho de Investigação da SPTF “Terminologia em Terapia da Fala 

 

Mantendo no horizonte a Missão, a Visão e aos Valores aprovados por voto pelos seus associados, 

várias foram as atividades desenvolvidas para os objetivos anteriormente referidos e que passamos 

a apresentar em detalhe. 

 

Atividades desenvolvidas  

Atividades de gestão 

Durante o ano de 2018, foi preocupação primordial da Direção o cumprimento do projeto 

ambicioso anteriormente delineado através dos objetivos estabelecidos para o ano. Para a sua 

implementação foi indispensável a colaboração e dedicação de todos enquanto colegas e membros 

dos órgãos sociais, departamentos e comissões. A dedicação de todos estes elementos foi alvo de 

dois agradecimentos públicos efetuados pela Direção a todos os elementos que integram a SPTF 
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como forma de reconhecimento do enorme esforço despendido bem como de um agradecimento 

personalizado da Presidente a todos os restantes membros de todos os órgãos, departamentos e 

comissões. Assim, foram executadas as seguintes ações de gestão: 

 

1. Organização de todo o suporte à realização de todos os eventos e ações planeadas; 

2. Resposta diária a correio eletrónico e contactos estabelecidos através do Facebook por 

parte de entidades, associados, potenciais associados e outros; 

3. Implementação do desenvolvimento do sítio bem como a elaboração de todos aspetos 

gráficos e de conteúdo que dele fazem parte; 

4. Envio de informação aos associados com solicitação de pagamento de quotas em atraso;   

5. Elaboração da segunda revisão dos Estatutos e Regulamento Interno da SPTF com proposta 

de inclusão dos alunos de todos os anos do 1º ciclo de estudos indo ao encontro às 

inúmeras solicitações e aproximando dos objetivos desta Sociedade; 

6. Articulação com o Contabilista Certificado relativamente a todos os aspetos fiscais da SPTF; 

7. Restruturação dos Departamentos sempre que houve necessidade por saída dos seus 

membros; 

8. Organização de toda a documentação para elaboração do relatório de contas; 

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

10. Implementação da Comissão de Ética da SPTF; 

11. Implementação da figura de parceiro comercial da SPTF com o envio de solicitação de 

parceria a várias entidades e várias reuniões presenciais; 

12. Resposta a pedidos de divulgação de eventos; 

13. Publicação mensal de eventos científicos de outras entidades com potencial interesse para 

os Terapeutas da Fala e potenciais fontes de financiamento cuja pesquisa é da 

responsabilidade da Comissão de Inovação e Desenvolvimento 

14. Resposta a pedidos de apoio científico e emissão de pareceres científicos.  

15. Dinamização constante da página do Facebook e do sítio da SPTF; 
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16. Realização de reuniões mensais com todos os Departamentos e Comissão de Inovação e 

Desenvolvimento; 

17. Presença da Direção em todos os eventos da SPTF com exceção do evento de audição que 

decorreu no Porto por completa impossibilidade; 

18. Presença da Direção em reuniões dos departamentos e Comissão de Inovação e 

Desenvolvimento sempre que solicitado. 

19. Reunião diária de segunda a sexta, das 7,30 às 8,00h, entre a Presidente e o Vice 

Presidente via telefónica. 

 

 

Atividades/Projetos científicos 

 

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

Desenvolvimento, desenvolveu o projeto “Dicionário de Terminologia em Terapia da Fala” 

encontrando-se na fase final do estadio 2 da sua implementação, ou seja, revisão de todas 

as entradas e preparação para o estadio 3 de validação externa; 

2. Participação em projeto internacional “COST”, um desafio da colega Ana Castro e entregue 

pela Direção ao Departamento de Linguagem na criança. Nesta participação foi solicitado 

um texto descritivo sobre a teoria e o serviço prestado a crianças com perturbação da 

linguagem primária (ou o que começa a ser conhecido como developmental language 

disorder) em Portugal, no âmbito dos trabalhos a desenvolver na rede de investigação 

internacional COST Action IS1406 "Enhancing children's oral language skills across Europe 

and beyond - A collaboration focusing on interventions for children with difficulties 

learning their first language”. O texto sobre a realidade portuguesa será publicado, 

juntamente com os dos outros países envolvidos (espera-se que se possam publicar os 

perfis nacionais de 36 países), num volume intitulado THE THEORY AND PRACTICE OF 

MANAGING THE CHILD WITH LANGUAGE IMPAIRMENT - ACROSS EUROPE AND BEYOND, 

cujos editores são James Law (Newcastle University, UK), Carol-Anne Murphy (Limerick 

University, Ireland), Cristina McKean (Newcastle University, UK) e Elín Þöll Þórðardóttir 

(University of Reykjavik, Iceland). 
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Eventos/Divulgação da Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala 

 

JANEIRO 

• 02 de janeiro – Divulgação das Bolsas Fullbright para investigação  

• 02 de janeiro – Divulgação das Bolsas de Doutoramento da Universidade de Lisboa;  

• 25 de janeiro - Representação da SPTF através da colega Brígida Patrício, membro do 

Departamento de Linguagem no adulto, que apresentou uma comunicação oral sobre 

"qualidade de vida dos cuidadores de pessoas com afasia".  

• 31 de janeiro – divulgação do III Congresso da SPDOF. A SPTF não compareceu 

presencialmente apesar do convite para integrar a sessão de abertura por ter já outros 

compromissos assumidos; 

31 de janeiro – divulgação da Missão da SPTF junto dos seus associados; 

 

FEVEREIRO 

• fevereiro – divulgação e organização do Dia Mundial da Motricidade Orofacial com várias 

ações (cartazes, mesa redonda na FNAC e 10  vídeos) dinamizadas pelos Departamentos de 

Fala e Motricidade Orofacial em parceria com o Comité Internacional do Dia Mundial da 

Motricidade Orofacial. Os Departamentos de Fala e Motricidade desenvolveram ainda um 

marcador de livro com conteúdos relativos à motricidade orofacial e à fala, com vista à 

sensibilização da população quanto a estas problemáticas que foi entregue às pessoas que 

assistiram à mesa redonda e aos presentes na FNAC nesse dia; 

• 11 fevereiro – divulgação da oferta formativa em Formação pós graduada da Universidade 

de Lisboa  
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MARÇO 

• 1 de março – divulgação do VIII Congresso Nacional da APTF 

• 6 de março – comemoração do Dia Europeu da Terapia da Fala com apresentação de um 

vídeo organizado pela Direção e outro vídeo organizado pelo Departamento da Linguagem 

na criança; 

• 6 de março – divulgação do Congresso Advances in Thyroid – no scar and safe surgery com 

desconto de 25% para associados SPTF; 

• 6 de março - divulgação do 1º ciclo de conferências “Avanços na reabilitação: por boas 

práticas em boas mãos” do CMR de Alcoitão; 

• 14 de março – comemoração do Dia da Consciencialização para a Deglutição com a 

apresentação de um vídeo elaborado pelo Departamento de Deglutição; 

• 14 março – elaboração e divulgação do vídeo de apresentação da SPTF elaborado pela 

Direção; 

• 17 de março – divulgação do evento “Dos primeiros sons às primeiras palavras” da FLAPA – 

Associação de apoio a portadores de fenda lábio-palatina, que decorreu no Porto; 

• 19 de março – divulgação do evento “Workshop casos clínicos em Fluência” organizado 

pelo Departamento de Fluência;  

• 21 de março – divulgação do Dia Internacioanal da Trissonomia 21 com um vídeo elaborado 

pelo Departamento de Linguagem na criança; 

• 26 março – divulgação de uma oportunidade de emprego a tempo inteiro (1 vaga) para 

integração na equipa Cresce com Amor; 

• 31 de março – divulgação do vídeo de comemoração da Páscoa elaborado pela Direção  
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ABRIL 

• 2 de abril – divulgação do Dia Mundial para a consciencialização do autismo com um vídeo 

elaborado pelo Departamento de Linguagem na criança; 

• 4 de abril – divulgação das III Jornadas de Investigação em Oncologia em Portugal 

organizado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Sul; 

• 4 de abril – divulgação do Mestrado em Comunicação Clínica da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto; 

• 7 de abril -divulgação do Dia Mundial da Saúde com um vídeo elaborado pela Direção; 

• 7 de abril – evento “Casos clínicos em Fluência” organizado em Lisboa pelo departamento 

de Fluência;  

• 16 abril– divulgação e organização do Dia Mundial da voz com três vídeos elaborados pelo 

Departamento de Voz; 

• 23 abril - divulgação do Dia Nacional para as crianças e jovens com surdez com um vídeo 

elaborado pelo Departamento de Audição; 

• 26 abril - divulgação do Dia Mundial da Propriedade Intelectual com um vídeo elaborado pela 

Comissão de Inovação e Desenvolvimento; 

 

MAIO 

• 25 de maio – divulgação de Regulamento Geral da proteção de dados elaborado pela 

Comissão de Inovação e Desenvolvimento; 

• 25 de maio – divulgação de documento explicativo dos direitos de autor, elaborado pela 

Comissão de Inovação e Desenvolvimento; 

• 25 de maio – divulgação das IV Jornadas de Perturbações da Fluência: gaguez e taquifémia;  



   SOCIEDADE PORTUGUESA DE TERAPIA DA FALA | RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 

Página 10 

• 27 Maio - divulgação do Dia Internacional do Brincar com um vídeo elaborado pelo 

Departamento de Linguagem na criança; 

 

JUNHO 

• 1 de junho – Comemoração do Dia Mundial da criança com a divulgação de um vídeo 

organizado por todos os Departamentos e Direção; 

• 12 junho – Comemoração do mês da Consciencialização da Afasia com um vídeo organizado 

pelo Departamento de Linguagem no adulto; 

• 13 de junho – divulgação da Pós-graduação em Perturbações dos Sons da Fala; 

• 14 junho - divulgação de uma oportunidade de emprego a tempo inteiro (1 vaga) para 

Ponte de Lima; 

• 16 de junho – Comemoração do mês de sensibilização para a afasia com a produção de 2 

cartazes elaborados pelo departamento de linguagem no adulto; 

• 19 de junho - Evento webinar “À noite com fluência: Caminhos da gaguez, Terapia, self-

advocacy e empowerment””, organizado pelo Departamento de Fluência; 

• 21 de junho - Evento webinar “Higiene oral e nasal nas fendas labiopalatinas”, organizado 

pelo Departamento de Motricidade Orofacial; 

• 21 de junho – divulgação de recrutamento de terapeuta da fala para a associação de 

paralisia cerebral do Porto; 

• 21 de junho – Comemoração do Dia Mundial da Esclerose Lateral Amiotrófica com a 

elaboração de um cartaz pelo Departamento de Fala; 

• 21 de junho – divulgação das sessões científicas da Unidade de Epidemiologia do Instituto 

de Medicina Preventiva e Saúde Pública;  

• 22 de junho – evento “Conversas soltas sobre Afasia” que decorreu em Évora, organizado 

pelo Departamento de Linguagem no adulto; 

https://www.facebook.com/PSFESSUALG/?__tn__=kCH-R&eid=ARA0ykWDf49aQOqqng67FeLgD4_buqYNJGvOwlsKwFmYcR2RuQln_84jt2KcaW9GYFPEcs3-363Gn2qq&hc_ref=ARQa_kI0sMMhuR4Kz7qkW1OV7zzSUfET4eQNc-R91phPhsZp_FfAZuh9FwK68DAnqpo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDQAKpcUKwsnEjc73aI74lmM7OAToJIKY5219vuQ_RQwEbXTpb0GKMUEq0TH5hIXfd7enuEHV8bFh3aC4O0Xp1vCUz1B9oWOGf2PoNartSspGBrhJhURpZQj0_LSm_joyc76WhPhMMjPH9Wz_gfbTyYLWOWuRe4LYQPky9NawmyACMyZ1REZGJa4IwRU7XqU7Usr1HeiNf92izXWvzrl4NazEM5KpA2Si9jID7726O4ly7fUi2ImEcKOKAjwzTwF-qTNZNHKy3_nAYR31TOZ19sX0gGN-NiADX9wr9fEMVZjMuQYGASpCO_AZcsbW6Mgy8RWqpYCe6aGHto4TzADEJbcBFqcu4BlnTsZQpneLAiUt9QxwOTLhqsxIRTCjLY0LkBPQMEhXNM3MtiSThrff33k4olFG_9n1Jqr-dxzGfO8zMGinJZJUITRaIxuJiKlnkjcLtty7fRLKm3A5T2iSD7AgZU1sbDQMIUtW1Brh7iXV5bKyRMkw
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JULHO 

• 2 de julho – divulgação do evento “BRINCAR é coisa séria!” em Esposende 

• 4 de julho – evento “Atualização em Tecnologias Auditivas: contributo para a Terapia da 

Fala, que decorreu no Porto, organizado pelo Departamento de Audição; 

• 5 de julho – divulgação do Prémio João Lobo Antunes “Como é que um AVC altera o GPS 

cerebral?” 

• 7 de julho – evento de lançamento do Livro “Afasia e comunicação após lesão cerebral”, que 

decorreu em Lisboa, organizado pela Direção em parceria com a APTF e o apoio da Editora 

Papa Letras; 

• 12 de julho – divulgação e lançamento do novo site da SPTF através do Facebook; 

• 15 de julho – divulgação do evento “WFN Aphasia Dementia and Cognitive Disorders 

Biennial Meeting 2018” da Sociedade Portuguesa de Neurologia; 

• 16 de julho – divulgação do evento “Summer Schools: STEM - Summer Training in 

Experimental Methods/Portugal”, organizado pela Universidade de Lisboa; 

• 21 de julho – evento webinar “Intervenção terapêutica nas disfagias pediátricas” 

organizado pelo Departamento de deglutição; 

• 29 de julho – divulgação do evento “SOFFI METHOD: Supporting oral feeding in fragile 

infants” que decorreu na Lousã; 

 

AGOSTO 

• 4 de agosto- publicação de um artigo no jornal Correio da Manhã, desenvolvido pelo 

Departamento de Motricidade Orofacial, sobre a temática da motricidade orofacial, focos 

da sua atuação e momentos ideais para a procura de um terapeuta da fala.  
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SETEMBRO 

• 4 de setembro – divulgação do Congresso “International Conference on Communication in 

Healthcare” que decorreu no Porto; 

 

• 8 de setembro - divulgação do Dia Internacional da Literacia com um vídeo elaborado pelos 

Departamentos de Linguagem na criança e de Audição; 

• 13 de setembro – divulgação do XXXVIII Congresso Anual da SPEMD, com desconto para 

associados SPTF; 

• 21 de setembro – divulgação da Comemoração do Dia Mundial da Doença de Alzheimer, 

organizada pelo SNS; 

 

OUTUBRO 

• 10 de outubro - divulgação do Dia Mundial da Dislexia com um vídeo elaborado pelo 

Departamento de Linguagem na criança; 

• 14 de outubro – divulgação do curso “Introduction to Prompt: technique workshop, que 

decorreu no Porto, com 10% de desconto para associados SPTF; 

• 16 de outubro – divulgação do evento ““Abordagem Fonológica e sintática na 

Perturbação do Desenvolvimento da Linguagem” organizado pelo Departamento de 

Linguagem na criança; 

• Divulgação do evento “Á noite com fluência com Anelise Bohnen” organizado pelo 

Departamento de Fluência; 

• 19 e 20 de outubro - evento “Simpósio Deglutição: uma visão interdisciplinar ao longo da 

vida e Masterclass”, que decorreu em Lisboa, organizado pelos Departamentos de 

Deglutição e Motricidade Orofacial. O Departamento de Deglutição em parceria com o Chef 

Fábio Bernardino e sua equipa organizaram ainda a edição de um booklet subordinado ao 

tema “o gourmet é possível” com receitas para pessoas com disfagia; 
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• 20 de outubro - divulgação do Dia Nacional da Paralisia Cerebral com um vídeo elaborado 

pelo Departamento de Linguagem na criança em parceria com a Associação de Paralisia 

Cerebral de Braga ; 

• 23 outubro – evento “Fala- perturbações e prevenção”, que decorreu no Barreiro, 

organizado pelo Departamento de Fala; 

• 25 outubro – evento webinar “À noite com fluência: Perturbação da fluência com início na 

infância e intervenção terapêutica” organizado pelo Departamento de Fluência; 

• 26 de outubro - 9ª reunião nacional das unidades de avc, organizada pela sociedade 

portuguesa do acidente vascular cerebral, onde o Vice Presidente José Fonseca apresentou 

comunicação a convite, inserida numa mesa de reabilitação do avc; 

• 29 de outubro – Comemoração do dia Mundial do AVC com o lançamento de seis cartazes 

elaborados pelo Departamento de Linguagem no adulto; 

• 30 de outubro – divulgação do curso de especialização avançada e-learning em motricidade 

orofacial do Instituto Criap; 

 

NOVEMBRO 

• 3 de novembro – evento “Abordagem Fonológica e sintática na Perturbação do 

Desenvolvimento da Linguagem” organizado pelo Departamento de Linguagem na 

criança; 

• 5 de novembro – divulgação do II Encontro Científico da Obra Social do Pousal;  

• 10 de novembro – evento webinar “Intervenção terapêutica em adultos com Disfagia” 

organizado pelo departamento de deglutição; 

• 14 de novembro – comemoração do Dia Nacional do Terapeuta da Fala com cartaz de 

felicitação a todos os Terapeutas da Fala, elaborado pela Direção; 
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DEZEMBRO 

• Divulgação do curso “Aquisição e Perturbações da linguagem”, organizado pela Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova; 

• 3 de dezembro – divulgação da Exposição de Fotografia: "Inclusão: Sonhos, Direitos, Mitos 

e Realidades", organizado pela MPAI - Associação Movimento Pais e Amigos para a Inclusão 

em Portugal; 

• 4 de dezembro – divulgação dos Cursos de Certificação da BAAL; 

• 7 de dezembro – evento webinar “Prática Baseada na Evidência aplicada à Terapia Vocal” 

organizado pelo Departamento de voz; 

• 27 de dezembro – divulgação do evento “Fendas labiopalatinas: intervenção em equipa 

interdisciplinar, a decorrer na Escola Superior de Saúde de Alcoitão no dia 26.01.2019; 

• 30 de dezembro – agradecimento público a todos os que durante o ano de 2018 

colaboraram direta ou indiretamente com a SPTF, divulgado no FB. 

 

 

Apoio científico 

 

• Colaboração na divulgação do estudo científico “A utilização da escrita como estratégia de 

intervenção dos terapeutas da fala em pessoas com afasia” 

• Colaboração na divulgação do estudo científico “Praxias Orofaciaias não-verbais nas 

perturbações dos sons da fala: práticas de terapeutas da fala portugueses”” 

• Apoio científico ao Congresso Advances in Thyroid – no scar and safe surgery 

• Colaboração na divulgação do estudo científico “Caracterização da utilização da 

Comunicação Aumentativa e Alternativa por Terapeutas da fala com crianças e jovens com 

perturbação do espectro do autismo”; 
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• Colaboração na divulgação do estudo científico “Abordagem Baseada nas Rotinas - Perceção 

dos Terapeutas da Fala”; 

• Colaboração na divulgação do estudo científico “Respiração oral e dificuldades de 

aprendizagem”; 

• Apoio científico ao Congresso 25 Years of Cochlear Implants in Porto; 

• Apoio científico e emissão de parecer pelo Departamento de Linguagem na criança ao “Teste 

de avaliação de competências sintáticas”; 

• Apoio científico ao Livro “Comunicação após lesão cerebral”. Neste âmbito, a SPTF aceitou a 

doação de 50% dos direitos de autor a convite do colega José Fonseca em concordância com a 

editora Papa Letras e respetivos autores tendo ainda a Presidente da SPTF redigido o prefácio; 

• Apoio científico ao Congresso Nacional de Disfagia; 

• Apoio científico e emissão de parecer pelo Departamento de Audição ao curso 

“Processamento Auditivo Central: da teoria à prática do Terapeuta da Fala”; 

• Apoio científico à Escala de Desenvolvimento dos Sons da Fala tendo ainda a Presidente da 

SPTF redigido o prefácio; 

• Apoio científico ao Livro "O Matias adora melodias" com emissão de um parecer pelo 

Departamento de Linguagem na criança; 

 

Protocolos 

 

• Assinatura do novo protocolo com a Fundação D. Pedro IV; 

• Assinatura do novo protocolo com a APTF; 

• Elaboração do protocolo com o IP Leiria; 

• Elaboração e assinatura de 8 protocolos de patrocínio (MR Terapias, Relicário de sons, PIN, 

SpeechCare, KTB; Nestlé Health Science; Dieticare; Papa Letras) 
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Outras atividades 

 

• 3 de março – realização de Assembleia Geral, que decorreu em Lisboa, onde se apresentou 

e aprovou o relatório de contas de 2017, relatório de atividades de 2017 e plano de 

atividades de 2018; 

• 6 de Março – representação da SPTF no o Ciclo de Conferências “Avanços na Reabilitação - 

Por Boas Causas em Boas Mãos”, na pessoa do seu Vice Presidente; 

• 9 de Março – representação da SPTF no III Congresso da Sociedade Portuguesa de Dor 

Orofacial e Disfunção Temporomandibular, na pessoa da Coordenadora do Departamento 

de Motricidade orofacial Débora Franco;  

• 25 de Maio- Representação da SPTF na masterclass “Advances in Thyroid: No scar and safe 

surgery” pelo Coordenador do Departamento de voz André Araújo; 

• 8 de junho – representação da SPTF, através da Coordenadora do Departamento de 

Audição – Susana Capitão - no 25 Years of Cochlear Implants in Porto com presença na 

sessão de abertura;  

• 22 de setembro – representação da SPTF (Presidente e Vice Presidente) no lançamento de 

2 obras: 1. Escala de Desenvolvimento dos Sons da Fala (ESFala) e 2. Escala de apreciação 

da voz cantada (EAVOCZ) na Gulbenkian, Lisboa; 

• 29 de setembro – representação da SPTF no  lançamento do Livro “Bichofonias”, na pessoa 

da colega do Departamento de Linguagem na criança Marisa Lousada;  

• 12 de outubro – representação da SPTF no “ XXXVIII Congresso Anual da SPEMD 2018 ”, na 

pessoa do seu Vice Presidente; 

• 9 de novembro - representação da SPTF, através do seu Vice- Presidente, nas II Jornadas 

das Tecnologias da Saúde do HFAR-PL; 

• 10 de dezembro - representação da SPTF, através da sua Presidente, no IV Simpósio de Voz 

em Gaia;  

• Realização de 6 reuniões da Direção, 3 presencias e 4 via zoom; 

• Realização de várias reuniões da Direção com os Departamentos Científicos e CID, a saber: 
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Data Quem/Local Assuntos 

16/01/2018  
 

Direção, Departamentos e 

CID/zoom 

Terminologia  
 

03.03.2018 Direção, Departamentos e 

CID/Auditório Fundação D. 

Pedro IV 

Informações sobre Departamentos demissionários; relatório 
de contas 2017; leitura integral do plano de atividades 2018; 
protocolos reativados/estabelecidos pela atual Direção / 
Terminologia  

11.04.2018 Direção, Departamentos e 

CID/zoom 

Atividades dos Departamentos (datas, especificidades de 
execução e burocracias); Terminologia  
 

17.04.2018 Direção, Departamentos 

Fala e Ling. criança 

Preparação de evento 

24.04.2018 Direção, Departamento 

Deglutição 

Restruturação de Departamento 

16.05.2018 Direção, Departamentos e 

CID/zoom 

Informações para site e aspetos gráficos 

14.06.2018 Direção, Departamentos e 

CID/zoom 

Pagamento de formadores; calendarização de eventos; 
webinars; site SPTF  
 

11.07.2018 Direção, Departamentos e 

CID/zoom 

Apresentação pormenorizada do site; projeto Terminologia  
 

24.07.2018 Direção, Departamentos 

Deglutição e MO 

Preparação de evento 

03.09.2018 Direção, Departamentos 

Deglutição e MO 

Preparação de evento 

20.09.2018 Direção e Departamento 

de Linguagem adulto 

Demissão do Departamento e agradecimento 

24.09.2018 Direção, Departamentos 

Deglutição e MO 

Preparação de evento 

27.09.2018 Direção e Departamento 

de Linguagem adulto 

Acolhimento do novo Departamento e agradecimento e 
integração nas dinâmicas da SPTF e projeto Terminologia 

03.10.2018 Direção, Departamentos e 

CID/zoom 

Atualizações sobre departamentos (entradas e saídas); site 
SPTF; projeto Terminologia 

13.11.2018 Direção, Departamentos e 

CID/zoom 

Balanço do 1º ano de mandato da Direção; pontos de 
reflexão; deadlines para entrega do relatório de atividades 
2018 e plano de atividades 2019/ Terminologia  
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• Realização de 1 reunião com a Comissão de Ética a 8.10.2018; 

• Realização de 3 reuniões presenciais com a empresa responsável pela criação do sítio da 

SPTF; 

• Realização de 1 reunião a 28.06.2018 com a Coordenadora dos Ekui cards devido a 

solicitação de validação fonética mas sem ficheiros áudio que a Direção recusou; 

• Reunião presencial com a Direção da Fundação D. Pedro IV a 20.09.2018. 

 

Todas as ações e medidas implementadas e com o cumprimento de angariação de novos 

associados, resultaram na entrada de 29 novos associados durante o ano de 2018. 

 

 

Projetos em desenvolvimento 

 

• Organização das Reuniões Científicas da SPTF para o ano de 2019; 

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 científico SPTF -Terminologia em Terapia da Fala); 

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

científica quer a sociedade civil, para o ano de 2019; 

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 
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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; 

• Estabelecimento de Parcerias de Patrocínio da SPTF; 

• 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; 

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

de benefícios científicos, nomeadamente eventos gratuitos para associados, e acesso 

condicionado a informação científica e fontes de financiamento;  

• Projeto de investigação da responsabilidade da Comissão de Inovação e Desenvolvimento 

subordinado ao tema “Práticas e Competências Científicas em Terapia da Fala em Portugal” 

• Projeto de investigação “COST” 

• Projeto de investigação “Dicionário de Terminologia em Terapia da Fala” 

• Planificação do II Congresso Internacional em Terapia da Fala a realizar em Lisboa em 2020, 

este ano com o tema “Ciência a Comunicar”; 

• Durante o 2º semestre de 2018 o Departamento de Voz trabalhou no projeto de 

sensibilização sobre reabilitação da comunicação após Laringectomia Total. Este constou na 

criação de materiais, nomeadamente um folheto e dois vídeos com informação direcionada 

à população em geral, a pacientes e familiares e para outros profissionais de saúde. O 

projeto contou com 10 participantes, com o apoio do Grupo de Estudos de Cancro de 

Cabeça e Pescoço, com a Associação Portuguesa dos Limitados da Voz e com a participação 

voluntária de algumas pessoas laringectomizadas e seus familiares e apoio da Atos Medical, 

a ser lançado em Fevereiro e Abril de 2019. 
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Sumário financeiro  

Demonstração de resultados por Natureza  

Através da demonstração de resultados por natureza, é possível verificar como se obteve o resultado do 

exercício  

Despesas 

 

 

Receitas 

Descrição   Despesas/Euros 

Comissão Bancária (comissões, erros bancários) 56,08 

Serviços Gráficos (designer,roll up)  580,60 

Serviços Digitais (Amen, website, jasmin, alojamento website, associa pro) 2626,03 

Material (toalha, equipamentos, capas) 1211,27 

Despesas de Representação (flores, deslocações, jantar direção) 431,58 

Despesas de Formação 3267,43 

CTT 13,76 

Devoluções inscrições 280,00 

Total 8466,75 

Descrição  Receitas 

Quotas /associados  3560,00 

Patrocínio Website  1600,00 

Formação/departamentos científicos 

   Inscrições  

 

4735,00 

Patrocínios  2115,00 

 Total 12010,00 
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Resumo financeiro 

 

 

 

 

Notas finais 

O relatório de atividades que aqui se apresenta é motivo de orgulho de todos os elementos 

que dele fizeram parte e apenas exequível, tal como já referido, por um conjunto de 

profissionais profundamente dedicados voluntariamente e pró bono á Terapia da Fala, que 

souberam trabalhar em equipa em prole de um bem que é de todos os Terapeutas da Fala. 

 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE TERAPIA DA FALA | DIREÇÃO 

 

Travessa do Torel, nº1 

1150 - 347 Lisboa 

geral@sptf.org.pt 

 

 Quantia 

Saldo que transitou para 2018                                                 14.655,00€ 

Saldo que transita para 2019                                                     18.197,53€ 

 

mailto:geral@sptf.org.pt

