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Introdução
O ano de 2019 foi um ano intenso de desenvolvimento dos objetivos definidos por esta Direção e
Órgãos Sociais em parceria estreita com os Departamentos e Comissões de Inovação e
Desenvolvimento e de Ética no plano de atividades para 2019. Durante este ano estabeleceram-se
como objetivos prioritários a angariação de novos associados, o desenvolvimento e conclusão do
Projeto de Investigação “Terminologia em Terapia da Fala”, a planificação e organização do II
Congresso Internacional da SPTF e a angariação de Bolsas de Investigação. Ainda que não tenham
sido definidos como objetivos prioritários, houve ainda uma aposta significativa em atividade
formativa e regularização de quotização em atraso, principalmente com o objetivo de contribuir
para a angariação de novos associados e estabilidade financeira da SPTF.
Durante este ano de 2019 a constituição interna dos órgãos sociais, departamentos e comissões
manteve-se estável tendo ocorrido apenas três alterações por motivos pessoais/profissionais, a
saber: (1) saída do membro da Comissão de Inovação e Desenvolvimento (CID) Prof. Dra. Vânia
Aguiar, que por decisão dos restantes elementos da CID e de acordo com o estipulado pelo artigo
11º do Regulamento Interno da SPTF, não foi substituída; (2) substituição do membro do
Departamento de Voz, Dra. Inês Silvestre, pela colega Dra. Sandra Cruz e; (3) substituição dos
membros Dras. Sandra Ramos e Joana Rombert pelas colegas Dra. Ana Catarina Martins e Prof. Dra.
Ana Margarida Ramalho no Departamento de Fala.

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 2.3.2019, a saber:

1. Manter e angariar novos Sócios;
2. Criar uma Bolsa de Investigação Científica;
3. Finalizar o projeto de Dicionário terminológico com o desenvolvimento da fase 3 (validação
interna pela Direção e validação externa por painel de peritos) bem como submissão para
edição;
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4. Incrementar as parcerias com entidades científicas nacionais e internacionais de Terapia da
Fala e/ou áreas afins;
5. Continuar a promover a visibilidade nacional e internacional da SPTF;
6. Continuar a desenvolver estratégias de promoção de saúde junto da comunidade
7. Contribuir para o crescimento e divulgação da produção científica por terapeutas da fala
portugueses com o desenvolvimento das investigações científicas em curso bem como
implementação de outras;
8. Continuar a motivar e apoiar os recém-licenciados em Terapia da Fala no desenvolvimento
de investigação científica;
9. Continuar a promover a sustentabilidade financeira da SPTF;
10. Dinamizar a atividade da Comissão de Ética com o desenvolvimento de documentos de
apoio à investigação;
11. Organizar o II Congresso Internacional de Terapia da Fala, a decorrer em Lisboa em 2020.

De acordo com a Missão, a Visão e aos Valores aprovados por voto pelos seus associados, durante
o ano de 2019, várias foram as atividades desenvolvidas para os objetivos definidos anteriormente
e que apresentamos detalhadamente.

Atividades desenvolvidas
Atividades de gestão
Durante o ano de 2019, foram executadas as seguintes ações de gestão:
1. Colaboração com os Departamentos e CID na 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. Atualização do sítio da SPTF bem como criação das páginas do II Congresso Internacional da
SPTF;
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4. Envio de informação aos associados com solicitação de pagamento de quotas em atraso;
5. Articulação com o Contabilista Certificado relativamente a todos os aspetos fiscais da SPTF;
6. Articulação com o designer relativamente a materiais de divulgação do II Congresso e
eventos;
7. Colaboração com os Departamentos de Voz, Fala e CID na restruturação por saída de
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. Articulação com a Comissão de Ética da SPTF, relativamente a um trabalho de investigação
que requereu parecer;
11. Desenvolvimento 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 e estudos científicos;
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;
16. Realização de reuniões mensais com todos os Departamentos e Comissão de Inovação e
Desenvolvimento;
17. Presença da Direção nos eventos da SPTF organizados pelos Departamentos e CID;
18. Presença da Direção em reuniões dos departamentos e Comissão de Inovação e
Desenvolvimento sempre que solicitado;
19. Reunião diária de segunda a sexta, entre a Presidente e o Vice-Presidente executivo;
20. Elaboração, implementação e desenvolvimento de todos os aspetos inerentes à
organização do II Congresso Internacional da SPTF;
21. Atualização e gestão dos associados no AssociaPro;
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22. Desenvolvimento e implementação da I Bolsa de Investigação na área de Linguagem
exclusiva para associados SPTF no valor de cinco mil euros e que será entregue durante o II
Congresso Internacional da SPTF;
23. Resposta a dúvidas da população geral sobre problemas das áreas de atuação clínica da
Terapia da Fala.

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 de edição. Durante o ano de 2019 e relativamente a este projeto
desenvolveram-se as fases 2 – validação interna - e fase 3 -validação externa por painel de
peritos. Foi ainda desenhada a capa deste livro em articulação com a ilustradora Sónia
Borges bem como todos os aspetos inerentes ao financiamento do mesmo pela Fundação
D. Pedro IV;
2. Publicação de um capítulo de livro pelo Departamento de Linguagem na criança em
coautoria com as colegas Prof. Dras. Ana Castro e Dina Alves “Castro, A., Alves, D., &
Departamento de Linguagem na Criança da Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala (Maia,
F., Rocha, J., Ximenes, J., Pereira, T., Lousada, M) (2019). Country Vignette: Portugal. In J.
Law, C. McKean, C. Murphy, & E. Thordardottir (Eds.), Managing Children with
Developmental Language Disorder: Theory and Practice Across Europe and Beyond.
Routledge, COST ACTION IS1406”;
3. Desenvolvimento do projeto de Investigação “Práticas e competências científicas em
Terapia da Fala em Portugal”, da responsabilidade da CID, encontrando-se neste momento
em fase de submissão para publicação;
4. Submissão à Comissão de Ética da UICISA a delineação de um estudo científico, da
responsabilidade do Departamento de Linguagem na criança – “validação do Teste de
Linguagem TL-ALPE para a faixa etária dos 7/8 anos” a 01.08.2019, tendo sido recebida a
resposta com parecer positivo em dezembro de 2019;
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5. Apresentação de um póster pelo membro do Departamento de Linguagem na criança, Prof.
Dra. Marisa Lousada, no COST Action IS1406 Final Conference, que decorreu em Sofia,
Bulgária, nos dias 11 a 13 de abril de 2019.

Eventos/Divulgação da Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala

JANEIRO
01.01.2019 Divulgação de Fontes de financiamento na área privada de associado e eventos
científicos nacionais e internacionais no sítio da SPTF;
08.01.2019 Divulgação do Curso “Aquisição e Perturbações da Linguagem”, da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa;
18.01.2019 Divulgação do Seminário “Crescer – primeiros anos... primeiros despertares..., do
Cadin;
26.01.2019 “Fendas labiopalatinas (FL/P) – a intervenção em equipa interdisciplinar”, da
responsabilidade do Departamento de Motricidade Orofacial, que decorreu na Escola
Superior de Saúde de Alcoitão, ministrado pela Fonoaudióloga Dra. Rita Tonochi, pago;
29.01.2019 Divulgação do curso “Os melhores exercícios na Terapia Miofuncional oral”, da
Speechcare.

FEVEREIRO
01.02.2019 Divulgação de Fontes de financiamento na área privada de associado e eventos
científicos nacionais e internacionais no sítio da SPTF;
01.02.2019 Divulgação da campanha “Novo associado da SPTF”;
04.03.2019 Divulgação de um Seminário gratuito do “Programa de Tratamento da Fala para a
Doença de Parkinson: a ciência e a prática do LSVT Loud” e respetivo curso, a decorrer
na Universidade de Aveiro;
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05.02.2019 Divulgação do “Curso de Reabilitação de adultos com Implantes Cocleares” das colegas
Leonor Fontes e Sara Araújo;
09.02.2019 “I Encontro de Fala”, da responsabilidade dos Departamentos de Linguagem na Criança
e Fala, que decorreu em Lisboa, na Fundação D. Pedro IV, aberto à comunidade com
opção presencial e online, pago;
12.02.2019 Divulgação do 5º Encontro Anual com a temática "20 anos... da Utopia à Realidade" ,
centrado no tema da mudança na educação, nas famílias e na sociedade, organizado
pela A.P.D.J – Associação para a Promoção do Desenvolvimento Juvenil;
15 a 17.02.2019 Comemoração do Dia Mundial da Motricidade Orofacial. O tema deste ano foi
“Acha que mastigar bem é importante? Porquê?” e foi comemorado com várias
iniciativas: (1) a 15.02.2019 Participação no programa televisivo Madeira Viva da RTP
Madeira onde, para além do conteúdo informativo sobre o tema, foi divulgada a mesa
redonda a decorrer no dia 17.2.2019, gratuito; (2) a 16.02.2019 publicação de artigo
no jornal Correio da Manhã com o tema “Mastigação deve envolver os dois lados da
boca” disponível em (https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/mastigacao- deveenvolver-os-dois-lados-da-boca); (3) Mesa Redonda a 17.2.2019. Todas as iniciativas
foram da responsabilidade do Departamento de Motricidade Orofacial;
17.02.2019 Divulgação do 1º vídeo “Cirurgia, Tratamento e Reabilitação Vocal” da Comemoração
do Dia Mundial da Voz, da responsabilidade do Departamento de Voz da SPTF;
28.02.2019 Divulgação do cartaz comemorativo do Dia Europeu das Doenças Raras, da Associação
Portuguesa de Terapeutas da Fala.

MARÇO
01.03.2019 Divulgação de Fontes de financiamento na área privada de associado e eventos
científicos nacionais e internacionais no sítio da SPTF;
01.03.2019 Divulgação do III encontro de Saúde e Educação da Universidade do Algarve;
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06.03.2019 Comemoração do Dia Europeu da Terapia da Fala. O tema deste ano foi “Autismo” e foi
comemorado com um poster informativo sobre “Perturbação do Espectro do Autismo”
realizado pelo Departamento de Linguagem da criança em colaboração com a
Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala (APTF), divulgado no Facebook de ambas
as entidades. A Direção da SPTF realizou e divulgou ainda um vídeo comemorativo do
Dia Europeu no Facebook oficial da SPTF;
06.03.2019 Divulgação da alteração aos Estatutos da SPTF com a possibilidade de inscrição de
alunos de Licenciatura;
10.03.2019 Divulgação de um Seminário gratuito do “Programa de Tratamento da Fala para a
Doença de Parkinson: a ciência e a prática do LSVT Loud” e respectivo curso, a
decorrer na Universidade de Aveiro;
10.03.2019 Divulgação do II Congresso CNS com o tema “Tomada de decisão em Bio(ética) clínica”,
do Campus Neurológico Sénior;
11.03.2019 Divulgação do Curso de “Avaliação e tratamento das perturbações dos sons da fala”, da
Speechcare;
12.03.2019 Divulgação do curso “McNeill Dysphagia Therapy Program (MDTP)” da Escola Superior
de Saúde de Alcoitão;
15.03.2019 Divulgação das IV Jornadas de Oncologia em Portugal do IPOLFG;
16.03.2019 ”Modelos de Atuação em Surdez: realidades e projetos nacionais”, da responsabilidade
do Departamento de Audição, que decorreu no Auditório da Fundação D. Pedro IV, em
Lisboa, pago;
19.03.2019 Divulgação do seminário comemorativo do “Dia Nacional do Doente com AVC” do
Hospital Fernando Pessoa;
26.03.2019 “Conferência Alterações da Linguagem pós AVC”, da responsabilidade do Departamento
de Linguagem no Adulto, que decorreu em Lisboa, na Fundação D. Pedro IV, aberto à
comunidade, presencial e pago;

Página 9

SOCIEDADE PORTUGUESA DE TERAPIA DA FALA | RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

27.03.2019 Divulgação da 3ª Edição do Curso de Pós-graduação “Curso de Especialização em
Perturbações dos Sons da Fala”, da Escola Superior de Saúde da Universidade do
Algarve (ESSUAlg), Departamento de Terapia da Fala;
31.03.2019 Comemoração do Dia Nacional do doente com AVC, onde o Departamento de
Linguagem no adulto realizou um vídeo e cinco folhetos divulgados no Facebook oficial
da SPTF.

ABRIL
01.04.2019 Divulgação de Fontes de financiamento na área privada de associado e eventos
científicos nacionais e internacionais no sítio da SPTF;
14.04.2019 Divulgação do “IX Workshop on linguistics, language development and Impairment” da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa;
16.04.2019 Comemoração do Dia Mundial da Voz, da responsabilidade do Departamento de Voz,
com a realização de dois vídeos no âmbito da campanha “Laringectomia Total: o início
de uma nova vida”. O 2º vídeo foi também apresentado no canal de televisão RTP
Madeira pela colega Ana Marques;
19.04.2016 Divulgação de uma oportunidade de emprego na Cerci Oeiras;
23.04.2019 Comemoração do Dia Nacional da Educação de Surdos, da responsabilidade do
Departamento de Audição, com a realização de um vídeo que foi divulgado no
Facebook oficial;
25.04.2019 Divulgação do curso “Avaliação e intervenção nas perturbações fonológicas” da
Relicário de Sons;
25.04.2019 Divulgação do curso “Avaliação e intervenção na consciência fonológica” da Relicário de
Sons;
25.04.2019 Divulgação do curso “Aprendizagem e Perturbações da Leitura e Escrita - fundamentar,
avaliar e intervir” (APLE)” da Relicário de Sons;
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25.04.2019 Divulgação do curso “Os sons da Relicário” da Relicário de Sons;
27.04.2019 Webinar “Disfagia neurogénica: avaliação e reabilitação no adulto e no idoso –
intervenção em contexto hospitalar de alta complexidade”, da responsabilidade do
Departamento de Deglutição, que decorreu online, ministrado pela Fonoaudióloga
Daniela Torneloto, pago.

MAIO
01.04.2019 Divulgação de Fontes de financiamento na área privada de associado e eventos
científicos nacionais e internacionais no sítio da SPTF;
14.05.2019 Comemoração do Dia Mundial de Dispraxia Verbal do Desenvolvimento, da
responsabilidade do Departamento de Fala, comemorado com a realização de um
vídeo disponibilizado no Facebook oficial;
28.05.2019 Comemoração do Dia Mundial do Brincar, da responsabilidade do Departamento de
Linguagem na Criança, com a realização de um poster informativo sobre a importância
do brincar, divulgado no Facebook da SPTF;
29.05.2019 Divulgação do estudo “Práticas e Competências dos Terapeutas da Fala em Portugal” da
Comissão de Inovação e Desenvolvimento da SPTF;
31.05.2019 “A Fala depois do AVC”, da responsabilidade do Departamento de Fala, que decorreu no
auditório do Hospital Nossa Sra. Do Rosário, Barreiro, gratuito.

JUNHO
01.06.20219 Divulgação de Fontes de financiamento na área privada de associado e eventos
científicos nacionais e internacionais no sítio da SPTF;
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01.06.2019 Comemoração do Dia Mundial da criança com a realização de um vídeo com o tema
“Eu adoro o meu irmão”, da responsabilidade dos Departamentos de Linguagem na
Criança e Fala, divulgado no Facebook da SPTF;
28.06.2019 Divulgação do Congresso "Alimentação na(s) Deficiência(s)" da Associação de Paralisia
Cerebral do Porto (APPC).

JULHO
01.07.2019 Divulgação de Fontes de financiamento na área privada de associado e eventos
científicos nacionais e internacionais no sítio da SPTF;
02.07.2019 Divulgação do 1º Curso “Sistema Pragmatic Organization Dynamic Display - PODD” da
Associação Crescer com Amor;
12.07.2019 Divulgação do filme “Uma segunda vida”, alusivo de um dos muitos papeis do terapeuta
da fala;
13.07.2019 Divulgação do II Congresso Internacional da SPTF;
16.07.2019 Divulgação do Curso de Processamento Auditivo da MR Terapias;
16.07.2019 Divulgação do Curso de especialização Competências de Comunicação Clínica da
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto - Unidade de Psicologia Médica Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde Mental;
29.07.2019 Divulgação do II Congresso Internacional da SPTF.

AGOSTO
06.08.2019 Divulgação do Programa Doutoral em Ciências da Reabilitação da Universidade de
Aveiro.
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SETEMBRO
01.09.2019 Divulgação de Fontes de financiamento na área privada de associado e eventos
científicos nacionais e internacionais no sítio da SPTF;
01.09.2019 Divulgação de informações sobre Propriedade industrial e intelectual, assim como
legislação e formações relacionadas na área;
13.09.2019 “O Bê-á-bá da escrita científica”, da responsabilidade da Comissão de Inovação e
desenvolvimento, que decorreu na Fundação D. Pedro IV, em Lisboa, ministrado pela
colega terapeuta da Fala Prof. Dra. Dina Alves, em regime presencial e online, pago
mas gratuito para associados SPTF;
19.09.2019 Webinar “Desenho de estudos de casos clínicos” da responsabilidade da Comissão de
Inovação e desenvolvimento, que decorreu online, em Lisboa, ministrado pela colega
terapeuta da Fala Prof. Dra. Lyndsey Nickels, em regime presencial e online, pago mas
gratuito para associados SPTF;
21.09.2019 Webinar “Tensão muscular relacionada com perturbações da voz e da Deglutição” da
responsabilidade dos Departamentos de Voz e Deglutição, ministrado pela Dra.
Christina Kang, online e pago;
22.09.2019 Comemoração do Dia da Perturbação do Desenvolvimento da Linguagem, com a
realização de um poster com o tema “Crianças com Perturbação do Desenvolvimento
da Linguagem em Portugal - teoria e prática”, da responsabilidade do Departamento
de Linguagem na Criança, divulgado no Facebook da SPTF.

OUTUBRO
01.10.2019 Divulgação de Fontes de financiamento na área privada de associado e eventos
científicos nacionais e internacionais no sítio da SPTF;
01.10.2019 Divulgação de informações sobre Propriedade industrial e intelectual, assim como
legislação e formações relacionadas na área;
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01.10.2019 Divulgação do curso NeuroD-well, realizado pelo Labfon da Universidade de Letras;
01.10.2019 Divulgação do XXIX Congresso Anual da SPEMD;
02.10.2019 Publicação de um artigo de opinião e esclarecimento sobre Gaguez no Facebook oficial;
10.10.2019 Comemoração do Dia Mundial da Dislexia, com a realização de um cartaz informativo
com o tema “Curiosidades sobre Dislexia”, da responsabilidade do Departamento de
Linguagem na Criança, divulgado no Facebook da SPTF. Neste mesmo dia este cartaz
também foi apresentado no canal de televisão RTP Madeira pela colega Dra. Ana
Marques;
15.10.2019 Divulgação da XII edição das Jornadas sobre Gaguez, em Calvete, Figueira da Foz (na
sede da APG), subordinadas ao tema "Gaguez - Vozes na Sociedade", da Associação
Portuguesa de Gagos;
15.10.2019 Divulgação do vídeo “Stuttering: a part of me” dos produtores Craig Coleman e Mary
Weidner;
16.10.2019 Divulgação do Mestrado de Língua Gestual Portuguesa e Educação de Surdos em
regime b-learning, da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa;
16.10.2019 Divulgação da campanha RADLD ( www.radld.org), comemorativa do dia da
consciencialização da PDL (18 de outubro) com um conjunto de materiais, traduzidos e
adaptados para o português europeu, em articulação com o curso de licenciatura em
Terapia da Fala da ESS/IPS;
16.10.2019 Divulgação da participação do Prof. Dr. Adriá Rofes no II Congresso Internacional da
SPTF;
17.10.2019 Divulgação da Videoconferência da Prof. Dra. Soo-Eun Chang no II Congresso
Internacional da SPTF;
17.10.2019 Comemoração do Dia internacional de consciencialização da Perturbação do
Desenvolvimento da Linguagem, a 18 de Outubro, com a divulgação de um póster da
responsabilidade do Departamento de Linguagem;
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18.10.2019 Divulgação da Conferência do ex-Comissário da União Europeia para a Investigação,
Ciência e Inovação, Engenheiro Carlos Moedas, no II Congresso Internacional da SPTF;
19.10.2019 “Comunicação na Perturbação do Espectro do Autismo”, da responsabilidade do
Departamento de Linguagem na Criança, que decorreu em Gondomar no Auditório do
Hospital Escola Fernando Pessoa, aberto à comunidade e gratuito;
19.10.2019 Divulgação da Conferência da Prof. Dra. Yvone Wren no II Congresso Internacional da
SPTF;
21.10.2019 Divulgação do programa do II Congresso Internacional da SPTF;
22.10.2019 Comemoração do Dia Internacional de Consciencialização para a Gaguez, com a
realização de um vídeo, da responsabilidade do Departamento de Fluência, divulgado
no Facebook da SPTF;
22.10.2019 Webinar À noite com fluência com o tema “Stuttering is more than Stuttering:
documenting and improving what the public thinks and does about stuttering” com a
participação do Prof. Dr. Kenneth St Louis, online, gratuito;
24.10.2019 Divulgação do II Congresso Internacional da SPTF;
25 e 26.10.2019 “Técnica Vocal com Christina Shewell”, da responsabilidade do Departamento de
Voz, que decorreu em Coimbra, no Conservatório de Música de Coimbra, presencial e
pago;
27.10.2019 Webinar “Presbifagia: sinais e sintomas – orientações para a alimentação em
segurança”, da responsabilidade do Departamento de Deglutição, que decorreu online,
ministrado pela Fonoaudióloga Dra. Marina Padovani, pago.

NOVEMBRO
01.11.2019 Divulgação de Fontes de financiamento na área privada de associado e eventos
científicos nacionais e internacionais no sítio da SPTF;
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01.11.2019 Divulgação de informações sobre Propriedade industrial e intelectual, assim como
legislação e formações relacionadas na área;
06.11.2019 Divulgação dos Workshops do II Congresso Internacional da SPTF;
12.11.2019 Divulgação do IV Simpósio de Terapia da Fala da Escola Superior de Saúde de Alcoitão;
13.11.2019 Divulgação da entrevista com a Presidente de Direção da SPTF no Porta Aberta;
14.11.2019 Divulgação Webinar Gratuito, dia 14 de novembro, das 18h30 às 20h00, no Porto e em
Live Streaming com o tema “Terapia ocupacional: a prática e a importância em todas
as fases da vida;
14.11.2019 Divulgação do IV Congresso Internacional do Cadin com o tema “Tecnologia e Inclusão:
e-moção, e-ducação, e-volução”;
18.11.2019 Divulgação do II Congresso Internacional da SPTF;
26.11.2019 Divulgação do Curso “Perturbações da leitura, escrita e do cálculo na infância e na
adolescência” da Escola Superior de Saúde de Alcoitão;
27.11.2019 Divulgação da 1ª Bolsa de Investigação na área da Linguagem, SPTF-Pharmis, exclusiva
para associados SPTF.

DEZEMBRO
01.12.2019 Divulgação de Fontes de financiamento e Prémios científicos na área privada de
associado e eventos científicos nacionais e internacionais no sítio da SPTF;
01.12.2019 Divulgação de informações sobre Propriedade industrial e intelectual, assim como
legislação e formações relacionadas na área;
06.12.2019 Divulgação do 28º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, a decorrer em São Paulo, 710 de Outubro;
10.12.2019 Divulgação do 1º Simpósio de Implantes Cocleares Pediátricos, a decorrer no Hospital
D. Estefânia, 6 e 7 de Fevereiro de 2020;

Página 16

SOCIEDADE PORTUGUESA DE TERAPIA DA FALA | RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

13.12.2019 Comemoração do Dia Mundial da Deglutição, com a publicação de 4 receitas gourmet
adaptadas para pessoas com disfagia, da responsabilidade do Departamento de
Deglutição, divulgado no Facebook da SPTF;
12.12.2019 Participação da Dra. Silvia Pinto, membro do Departamento de Deglutição, a convite da
Nestlé Health Science, no II Congresso Nacional de Disfagia, com a apresentação da
palestra “ Disfagia e desnutrição – um binómio duplamente perigoso”;
16.12.2019 Divulgação do vídeo de apresentação do II Congresso Internacional da SPTF;
16.12.2019 Divulgação do programa do II Congresso Internacional da SPTF;
17.12.2019 Divulgação dos cursos da Dra. Fgia Adriana Habbaby, a decorrerem em Pergamino,
Buenos Aires;
30.12.2019 Divulgação de duas bolsas de investigação na área da voz, uma para obtenção de
doutoramento e outra para um pós-doc (para doutorado ou investigador experiente)
da Universidad Nacional de Educación a distancia (UNED).

Apoio científico
Divulgação
•

Colaboração na divulgação do estudo científico para obtenção do grau de Doutor
“Perturbação dos Sons da Fala e a Terapia da Fala”, da colega Sónia Pós de Mina;

•

Colaboração na divulgação do estudo científico “Avaliação da Participação Comunicativa em
crianças com Perturbações da Comunicação em crianças dos 6 aos 10 anos”, da colega
Diana Costa;

•

Colaboração na divulgação do estudo científico “Terapia da Fala e Empreendedorismo: que
relação e que realidade”, da colega Patrícia Nogueira;
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•

Colaboração na divulgação do estudo científico “Práticas na prestação de cuidados a
crianças com perturbação da linguagem primária na Europa e outros países” do programa
COST IS 1406;

Emissão de Pareceres
• Emissão de parecer positivo à formação “Treino de pré-requisitos para a aprendizagem da
leitura e da escrita”, solicitado pela MR Terapias;

• Emissão de parecer positivo à formação “Curso modular de leitura e escrita”, solicitado pela
MR Terapias;

• Emissão de parecer positivo à formação “Alfabetização com o método das boquinhas”,
solicitado pela MR Terapias;

• Emissão de parecer positivo à formação “Treino de pré-requisitos para a aprendizagem da
leitura e da escrita”, solicitado pela MR Terapias;

• Emissão de parecer positivo à formação “Produção de textos: uma aprendizagem
divertida”, solicitado pela MR Terapias;

• Emissão de parecer positivo à formação “Atuação do Terapeuta da Fala nas perturbações
pragmáticas”, solicitado pela MR Terapias;
•

Emissão de parecer positivo ao Programa de Intervenção em Competências Pragmáticas –
Versão Pré-escolar, desenvolvido no âmbito da dissertação de Mestrado em Terapia da Fala
na ESSUA, solicitado pela colega Terapeuta da Fala Tatiana Pereira;

•

Emissão de parecer positivo às obras "Brincar com os sons – Nível I” e "Brincar com os sons
– Nível II”, solicitado pela Dra. Angelina Bedo Ribeiro (DISBEDO, Unip., Lda);

•

Emissão de parecer negativo à obra “Intervenção colaborativa da Terapia da Fala na
ortodontia”, solicitado pela colega Terapeuta da Fala Joana Carvalho;
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•

Emissão de parecer positivo à obra “Língua de trapo”, solicitado pelas colegas Sandra
Santos, Ana Rita Gonçalves e Ana Rita Campos, da coleção Wernicke e Broca, Estremoz
editora.

Protocolos
•

Assinatura do protocolo Bolsa de Investigação SPTF-Pharmis;

•

Assinatura do Protocolo SPTF-Escola Superior de Saúde do Alcoitão.

Outras atividades

•

14.12.2019 Participação no primeiro brainstorming dinamizado pelo curso de Terapia da Fala
da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria sobre o tema “Inovação em
Terapia da Fala”, que tem por objetivo caracterizar a Terapia da Fala do futuro, tendo em
consideração os desafios e exigências sociais, científicas e tecnológicas;

•

Representação da SPTF, na pessoa da sua Presidente, no “Congresso Nacional de Terapia da
Fala e Educação - CNTFE 2019”, que decorreu na Casa de Histórias Paula Rego, Cascais, nos dias
8 a 10 de Novembro;

•

Representação da SPTF, na pessoa da sua Presidente, no Evento da Apela “Um aroma para
cuidar”, que decorreu em Lisboa, Centro Congressos de Lisboa;

•

Representação da Direção nos eventos organizados pela SPTF;

•

Representação da SPTF, na pessoa da Dra. Madalena Graça, membro do Departamento de
Linguagem no adulto, na discussão sobre Cuidados Continuados no Hospital do Lorvão, em
Penacova;

•

Representação da SPTF, na pessoa da Prof. Dra. Marisa Lousada, no evento “Comunicação na
Perturbação do Espectro do Autismo”, que decorreu no Hospital Escola Fernando Pessoa;
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•

Representação da SPTF, na pessoa da Prof. Dra. Marisa Lousada, na Conferência Cost, que
decorreu em Sofia, Bulgária;

•

2 de março – realização de Assembleia Geral, que decorreu no Porto, onde se apresentou e
aprovou o relatório de contas de 2018, relatório de atividades de 2018 e plano de atividades de
2019;

•

Realização de uma reunião presencial com o Chef Fábio Bernardino, Coordenadora do
Departamento de Deglutição e Direção, para parceria de um trabalho a concurso a um projeto
financiado pela DGS. Não houve desenvolvimento por este não ter sido o projeto selecionado
para financiamento;

•

Realização de duas reuniões presenciais com o Eng. Vasco do Canto Moniz, relativamente ao
financiamento do Dicionário Terminológico em Terapia da Fala;

•

Realização de uma reunião com os revisores externos para a área da linguagem na criança;

•

Realização de 8 reuniões da Direção, 4 presencias e 4 via zoom;

•

Realização de várias reuniões da Direção com os Departamentos Científicos e CID, a saber:

Data

Quem/Local

16/01/2019

Direção,

Assuntos

Departamentos

e

Deglutição e

Proposta de alteração aos estatutos para a próxima AG
(incluir alunos da licenciatura como membros
agregados/correspondentes); Estratégias para angariação de
associados; Informações sobre AG – local, horário e outros;
Quotização dos orgãos sociais – informações; Discussão do
plano de atividades; Calendarização das reuniões de 2019
Preparação do evento e eventual projeto com a KTB

Deglutição e

Preparação do evento e eventual projeto com a KTB

CID/zoom

22/01/2019

Departamento
Direção/zoom

05.02.2019

Departamento
Direção/zoom

06/02/2019

Departamento

Deglutição,

Discussão sobre potenciais colaborações entre instituições

Direção e empresa KTB/zoom
12/02/2019

Departamento

Deglutição e

Direção/zoom
02.03.2019

Direção,

Departamentos

e

CID/presencial
25.03.2019
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Fala/zoom
27.03.2019

mesa redonda para o II Congresso Internacional da SPTF

Direção,

Departamentos

e

Terminologia

CID/zoom
29.04.2019

Direção e Departamento de

Terminologia e esclarecimento de dúvidas

Motricidade Orofacial/zoom
06.05.2019

APTF e Direção

08.05.2019

Direção,

Esclarecimento sobre atribuição de apoio científico e
verificação de cotas

Departamentos

Informações e diretrizes sobre o congresso:
workshops, mesas e outros assuntos; Reformulação do
Departamento de Fala; Cumprimento das atividades
dos departamentos; Informações referentes aos
separadores dos departamentos/CID no sítio; Outros
assuntos (e.g., formações em formato webinar)
e II Congresso Internacional da SPTF: convidados

Departamentos

e

Departamentos

CID/zoom

06.06.2019

Direção,

e

CID/zoom
10.07.2019

15.07.2019

Direção,

Informações sobre o congresso; Solicitação de
contactos de patrocínios; Calendarização de reuniões
CID/zoom
individuais; Discussão da documentação enviada;
Brindes para oradores do congresso
Direção e Departamentos de Preparação do workshop para o congresso
voz e deglutição/zoom

15.07.2019

Direção e Departamentos de
Fala

e

Preparação do workshop para o congresso

Motricidade

Orofacial/zoom
16.07.2019

Direção e Departamentos de
Linguagem

na

criança

Preparação do workshop para o congresso

e

Audição/zoom
17.07.2019

Direção e Departamento de

Preparação do workshop para o congresso

Linguagem no adulto/zoom
18.07.2019

Direção e Departamentos de
Motricidade

Orofacial

Preparação da Mesa redonda do Congresso

e

Deglutição/zoom
23.07.2019

Direção e Departamentos de

Preparação da Mesa redonda do Congresso

Audição e Fala/zoom
10.08.2019

Direção,
CID/zoom
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10.09.2019

24.09.2019

Direção,

Departamentos

e

Confirmação das formações agendadas até ao fim de
2019; Divulgação das formações SPTF; mesas
CID/zoom
redondas/workshops do congresso; potenciais
patrocinadores do congresso; Página SPTF – infos e
dinamização; Formações CID (agilização de processos)
Direção e Departamento de Preparação de programa de evento
Linguagem no adulto/zoom

02.10.2019

06.11.2019

Direção,

Departamentos

e

2º contacto patrocinadores, estratégia para os órgãos,
departamentos e direção referente a despesas do
CID/zoom
Congresso
Direção e Departamentos de Preparação de evento e mesa redonda
Motricidade

Orofacial

e

Linguagem na criança/zoom

Todas as ações e medidas implementadas e com o cumprimento de angariação de novos
associados, resultaram na entrada de 53 novos associados durante o ano de 2019. A SPTF detém
254 associados tendo recebido durante o ano de 2019 sete mil e oitocentos e vinte e quatro euros
em cotas. Para uma melhor análise da progressão apresenta-se na tabela abaixo:

Ano

Nº Associados

Cotas recebidas

2017

171

4900,00

2018

201

3560,00

2019

254

7824,00
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Notas finais
O relatório de atividades que aqui se apresenta espelha o trabalho de um conjunto de
profissionais dedicados a esta Sociedade e à Terapia da Fala e é motivo de orgulho de
todos os elementos que dele fizeram parte. A execução e finalização de uma obra como o
Dicionário Terminológico em Terapia da Fala em simultâneo com todas as atividades
descritas anteriormente traduz de forma fidedigna o investimento feito por esta equipa em
prol da Terapia da Fala.

SOCIEDADE PORTUGUESA DE TERAPIA DA FALA | DIREÇÃO
Travessa do Torel, nº1
1150 - 347 Lisboa
geral@sptf.org.pt
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