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Introdução 

O período a que se reporta o presente relatório de atividades – Janeiro a Outubro de 2020, foi 

atípico, positiva e negativamente, para a SPTF a par com os desenvolvimentos sociais, económicos 

e políticos nacionais inseridos no âmbito da pandemia SARS-CoV-2. O início do ano de 2020, 

caracterizou-se pela linha de continuidade do plano de ação delineado, onde decorreram 3 

formações, e a partir de Março, houve necessidade de repensar prioridades e necessidades para a 

SPTF, para a Terapia da Fala e para os seus profissionais. Desta forma, o plano de formação 

estimado sofreu alterações dando primazia às necessidades incutidas por um modelo 

maioritariamente de assistência à distância. Esta necessidade, foi o motor de construção da obra, 

em formato ebook “Teleprática em Terapia da Fala: linhas orientadoras para Terapeutas da Fala”. 

Ainda neste âmbito pandémico, o II Congresso Internacional da SPTF foi sucessivamente adiado, 

encontrando-se planeado para 2021, por não se encontrarem reunidas as condições de segurança 

necessárias à sua realização em modelo presencial. Este adiamento incutiu na SPTF a sobrecarga de 

realizar todas as atividades de contactos e procedimentos administrativos várias vezes. Destes 

contactos estabelecidos resultou a manutenção de todos os Patrocínios, científicos e comerciais, 

angariados e uma baixa de apenas 5 inscrições anteriormente efetuadas. Não obstante o 

adiamento para 2021, durante este período foram rececionados e avaliados os resumos 

submetidos, planificou-se e finalizou-se o programa científico e todos os Departamentos científicos 

e Comissão de Inovação e Desenvolvimento finalizaram a organização dos workshops pré-congresso 

bem como as mesas redondas do mesmo, articulando-se entre si. 

Para além do anteriormente referido, este também foi para os órgãos sociais da SPTF um ano 

emocionalmente intenso. Durante este ano a SPTF entregou a 1ª Bolsa de Investigação SPTF-

Pharmis no valor de 5000,00 euros, terminou e lançou, com enorme sucesso, o 1º Dicionário 

Terminológico em Terapia da Fala, redigiu, editou e lançou o ebook “Teleprática em Terapia da Fala: 

linhas orientadoras para Terapeutas da Fala” e encerra o triénio 2017-2020 com realização de 

eleições para o mandato 2020-2023. Também durante este ano estabeleceram-se como objetivos 

prioritários a angariação de novos associados e regularização de quotização em atraso, 

principalmente com o objetivo de contribuir para a estabilidade financeira da SPTF.  
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Durante este período, a constituição interna dos órgãos sociais, departamentos e comissões sofreu 

algumas alterações, por iniciativa dos próprios, por indisponibilidade pessoal e/ou profissional a 

saber: (1) saída do membro da Comissão de Inovação e Desenvolvimento (CID) Prof. Dra. Inês Tello 

Rodrigues, tendo sido substituída pela Prof. Dra. Ana Catarina Batista. Para a CID (pela saída 

anterior da Prof. Dra. Vânia de Aguiar, cuja substituição não tinha ainda sido efetuada), entrou 

ainda o 5º elemento, Dr. David Nascimento; (2) substituição do membro do Departamento de 

Audição, Dr. Bruno Coimbra, pela colega Dra. Ana Sofia Lopes e; (3) substituição do membro do 

Departamento de Linguagem na criança, Dra. Joana Rocha, pela colega Prof. Dra. Alexandrina 

Martins.  

 

Apesar de atípico, foram 10 meses de intenso trabalho, com o envolvimento de todos os elementos 

da SPTF, no desenvolvimento e concretização dos objetivos definidos no plano de atividades 

apresentado e aprovado na Assembleia Geral de 7.3.2020, a saber:  

 

1. Manter e angariar novos Sócios; 

2. Criar um novo Prémio/Bolsa de Investigação Científica; 

3. Realizar o II Congresso Internacional da SPTF; 

4. Finalizar o projeto Terminologia em Terapia da Fala, com o lançamento da obra durante o II 

Congresso Internacional da SPTF; 

5. Atribuir a 1ª Bolsa de investigação em Linguagem SPTF-Pharmis, ao melhor projeto de 

investigação concorrente, exclusivo para associados SPTF; 

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

Fala e/ou áreas afins; 

7. Continuar a promover a visibilidade nacional e internacional da SPTF; 

8. Continuar a desenvolver estratégias de promoção de saúde junto da comunidade; 

9. 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; 
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10. Continuar a motivar e apoiar os recém-licenciados em Terapia da Fala no desenvolvimento 

de investigação científica; 

11. Continuar a promover a sustentabilidade financeira da SPTF; 

12. Dinamizar a atividade da Comissão de Ética com o desenvolvimento de documentos de 

apoio à investigação; 

13.  Preparar o processo eleitoral e realizar as eleições para o mandato 2020-2023, a decorrer 

no final do mês de junho. 

 

De acordo com a Missão, a Visão e os Valores aprovados por voto pelos seus associados, durante o 

ano de 2020, várias foram as atividades desenvolvidas para os objetivos definidos anteriormente e 

que apresentamos detalhadamente. O contexto já descrito é o responsável pela não concretização 

dos objetivos 2 e 3, o primeiro pela conjuntura económica do País (ainda que a Bolsa SPTF-Pharmis 

tenha sido renovada) e o segundo por questões de segurança e diretrizes emanadas da DGS. Para 

uma compreensão detalhada das atividades desenvolvidas neste período, as mesmas são 

pormenorizadamente e em linha cronológica, apresentadas abaixo. 

 

Atividades desenvolvidas  

Atividades de gestão 

Durante o período em análise do ano de 2020, foram executadas as seguintes ações de gestão: 

1. Colaboração com os Departamentos e Comissão de Inovação e Desenvolvimento (CID) na 

organização de todo o suporte à realização de todos os eventos e ações planeadas, quer 

em modelo presencial, quer em modelo online; 

2. Resposta diária a correio eletrónico e contactos estabelecidos através do sitio e redes 

sociais oficiais da SPTF por parte de entidades, associados, potenciais associados e outros; 

3. Atualização do sítio da SPTF e divulgação nas redes sociais da SPTF; 

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; 
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6. Articulação com o designer relativamente a materiais de divulgação e edição de Ebook de 

Teleprática em Terapia da Fala: linhas orientadoras para Terapeutas da Fala”; 

7. Articulação com a ilustradora na construção da capa do “Dicionário Terminológico em 

Terapia da Fala”  

8. Colaboração com os Departamentos e CID na sua restruturação por saída de membros; 

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

10. Elaboração do relatório de contas para pedido de parecer do Conselho Fiscal; 

11. Resposta a pedidos de divulgação de eventos e estudos científicos; 

12. Análise, avaliação e resposta de submissão de resumos para o II Congresso Internacional da 

SPTF; 

13. Receção das candidaturas, análise, constituição de júri, elaboração de grelhas de avaliação 

e divulgação dos resultados e atribuição da Bolsa de Investigação SPTF-Pharmis; 

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 CID; 

17. 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 CID; 

18. Presença da Direção nos eventos da SPTF organizados pelos Departamentos e CID; 

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

Desenvolvimento sempre que solicitado; 

20. Reunião diária de segunda a sexta, entre a Presidente e o Vice-Presidente; 

21. Elaboração, implementação e desenvolvimento de todos os aspetos inerentes à 

organização e reorganização do II Congresso Internacional da SPTF; 

22. Registo da propriedade intelectual da SPTF das obras “Dicionário Terminológico em Terapia 

da Fala” e “Teleprática em Terapia da Fala - Linhas orientadoras para Terapeutas da Fala”; 
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23. Finalização editorial do primeiro Dicionário Terminológico em Terapia da Fala e lançamento 

do mesmo em formato online; 

24. Finalização editorial do Ebook “Teleprática em Terapia da Fala - Linhas orientadoras para 

Terapeutas da Fala” e lançamento do mesmo em formato online; 

25. Atualização e gestão dos associados no software AssociaPro; 

26. Entrega da I Bolsa de Investigação na área de Linguagem exclusiva para associados SPTF no 

valor de cinco mil euros numa cerimónia que decorreu online; 

27. Resposta a dúvidas da população geral sobre problemas das áreas de atuação clínica da 

Terapia da Fala; 

28. Diligenciou a oferta de 2 exemplares do “Dicionário Terminológico em Terapia da Fala” à 

Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala, na pessoa da sua Presidente Dra. Ana 

Tavares, e ao ex-Presidente da SPTF, Mestre Ricardo Santos. 

 

 

Atividades/Projetos científicos 

 

1. A Direção, em cooperação com todos os Departamentos e CID, finalizou o primeiro 

“Dicionário terminológico em Terapia da Fala”, promoveu a sua divulgação numa Mesa 

Redonda com a presença do Prof. Dr. João Almeida Santos- filósofo, Drª. Ana Jorge – ex-

Ministra da Saúde, médica pediatra, Prof. Dr. Leonardo Wanderley Lopes – Presidente da 

SBFa e Mestre Paula Correia – Presidente da SPTF, moderados pela Prof. Drª. Isabel 

Guimarães – Vice-Presidente Científico da SPTF que contou com a companhia de centenas 

de pessoas através do Facebook da SPTF, tendo um alcance de publicação na ordem das 

26.645 pessoas e 4.082 interações. O Dicionário Terminológico em Terapia da Fala 

constitui um marco histórico, contando já com o interesse de várias Sociedades, 

Associações e Entidades estrangeiras para a sua tradução em várias línguas; 

2. Términus da Investigação “Práticas e competências científicas em Terapia da Fala em 

Portugal”, da responsabilidade da CID, cujos resultados deram origem a duas submissões 

para publicação: (1) “Práticas e competências científicas de investigação do Terapeuta da 

Fala em Portugal” na Revista Portuguesa de Terapia da Fala e; (2) “Práticas de investigação 
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do Terapeuta da Fala em Portugal: necessidades, barreiras e facilitadores” submetido à 

revista Distúrbios da Comunicação;  

3. Ainda que não previsto no plano de atividades apresentado em Assembleia a 7.3.2020, 

dando resposta às necessidades dos Terapeutas da Fala no contexto de 

interrupção/diminuição do atendimento presencial e aumento exponencial do 

atendimento à distância, a SPTF elaborou, editou e lançou ainda neste mandato, um ebook 

com a temática “Teleprática em Terapia da Fala: Linhas orientadoras para Terapeutas da 

Fala”. 

 

 

Eventos/Divulgação da Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala 

 

JANEIRO 

01.01.2020 Divulgação de Fontes de financiamento na área privada de associado e eventos 

científicos nacionais e internacionais no sitio da SPTF; 

06.01.2020 Divulgação da Formação “Deteção precoce das Perturbações de Linguagem e da 

Aprendizagem”, a acontecer a 15 de Fevereiro de 2020 em Lisboa;  

15.01.2020 Divulgação das atividades promovidas pela Escola Superior de Saúde de Alcoitão - IV 

Simpósio de Terapia da Fala – Multilinguismo e Diversidade Comunicativa- no âmbito 

do Dia Europeu da Terapia da Fala organizado pelo Departamento de Terapia da Fala 

da ESSA; 

18.01.2020  Divulgação do IV Congresso da SPDOF, a decorrer nos dias 14, 15 e 16 de maio de 

2020, em Coimbra; 

25.01.2020 Formação “Paralisia Cerebral e outras condições neuromotoras: avaliação funcional das 

funções motoras orais, comunicação e Linguagem”, organizado pelos Departamentos 

de Linguagem na criança e Motricidade Orofacial, que decorreu em Lisboa, na 

Fundação D. Pedro IV;   
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27.01.2020 Divulgação dos “Keynote Speakers” do II Congresso Internacional da SPTF a realizar em 

Lisboa nos dias 2 a 4 de Abril de 2020; 

27.01.2020 Divulgação de nova data para submissão de resumos do II Congresso Internacional da 

SPTF;  

28.01.2020 Divulgação de uma oportunidade de emprego na Psicoespaço, Lda, no facebook da 
SPTF. 

 

 

FEVEREIRO 

01.02.2020 Divulgação de Fontes de financiamento na área privada de associado e eventos 

científicos nacionais e internacionais no sitio da SPTF; 

15.02.2020 Formação “Deteção precoce das Perturbações de Linguagem e da Aprendizagem”, 

evento gratuito organizado pelo Departamento de Linguagem na criança, que 

decorreu em Lisboa na Fundação D. Pedro IV destinado a Professores e Educadores; 

17.02.2020 Comemoração do Dia Mundial da Motricidade Orofacial, este ano com o tema “Hábitos 

orais na infância: da prevenção ao tratamento”, da responsabilidade do Departamento 

de Motricidade Orofacial que desenvolveu as seguintes atividades: 

a) Publicação (sitio da SPTF e Facebook) de três vídeos sobre a temática dinamizados, 

respetivamente, por uma terapeuta da fala (coordenadora do departamento de motricidade 

orofacial), por um médico especialista em ortodontia e por uma mãe cujo filho necessitou de 

acompanhamento especializado na sequência de um hábito oral nocivo, que tiveram, em média, 

um alcance de 8.600 pessoas, com 800 interações e 60 partilhas no facebook da SPTF; 

b) Publicação de artigos de caracter informativo sobre a temática selecionada em alguns jornais e 

canais de informação (online e em papel): TVI24.pt no dia 16 de fevereiro 

(https://tvi24.iol.pt/chuchar/dedo/sociedade-portuguesa-da-terapia-da-alerta-para-maus-habito

s-orais-na-infancia?fbclid=IwAR32KmRNPWIryAafKVgkh-s1cTNZtp8whHrtU3wV4HiIEd12_EtQaJv

Rgk), Público.pt no dia 16 de fevereiro 

(https://www.publico.pt/2020/02/16/impar/noticia/chupeta-chuchar-dedo-biberao-maus- 

habitos-orais-infancia-consequencias-1904335?fbclid=IwAR2tjxARubhDTob-5ywuMBWy6dhmYA

https://tvi24.iol.pt/chuchar/dedo/sociedadeportuguesadaterapiadaalertaparamaushabitosoraisnainfancia?fbclid=IwAR32KmRNPWIryAafKVgkhs1cTNZtp8whHrtU3wV4HiIEd12_EtQaJvRgk
https://tvi24.iol.pt/chuchar/dedo/sociedadeportuguesadaterapiadaalertaparamaushabitosoraisnainfancia?fbclid=IwAR32KmRNPWIryAafKVgkhs1cTNZtp8whHrtU3wV4HiIEd12_EtQaJvRgk
https://tvi24.iol.pt/chuchar/dedo/sociedadeportuguesadaterapiadaalertaparamaushabitosoraisnainfancia?fbclid=IwAR32KmRNPWIryAafKVgkhs1cTNZtp8whHrtU3wV4HiIEd12_EtQaJvRgk
https://www.publico.pt/2020/02/16/impar/noticia/chupeta%1echuchar%1ededo%1ebiberao%1emaus%1e%20habitos%1eorais%1einfancia%1econsequencias%1e1904335?fbclid=IwAR2tjxARubhDTob%1e5ywuMBWy6dhmYA58Y8dZySzwXL5Q6eFTWUmG3BMJ3Ro
https://www.publico.pt/2020/02/16/impar/noticia/chupeta%1echuchar%1ededo%1ebiberao%1emaus%1e%20habitos%1eorais%1einfancia%1econsequencias%1e1904335?fbclid=IwAR2tjxARubhDTob%1e5ywuMBWy6dhmYA58Y8dZySzwXL5Q6eFTWUmG3BMJ3Ro
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58Y8dZySzwXL5Q6eFTWUmG3BMJ3Ro), Jornal de Leiria 

(https://www.jornaldeleiria.pt/noticia/maus-habitos-orais-na-infancia-levam-criancas-a-terapia-

da-fala), Região de Leiria, Revista Sábado, Destak (http://www.destak.pt/docs/5848/dtk-

3513.pdf), Saúde Mais (https://www.saudemais.tv/noticia/3614-sociedade-portuguesa-da-

terapia-da-fala-alerta-para-maus-habitos-orais-na-infancia), entre outras 

(https://www.indice.eu/pt/noticias/saude/2020/02/19/maus-habitos-orais-na-pequena-infancia-

alteram-funcoes-vitais). 

c) Realização de um Quiz e respetiva publicação no facebook (https://www.facebook.com/Curso-

de-licenciatura-em-Terapia-da-Fala-essips-151890574838943/) acerca dos hábitos orais nocivos 

em colaboração com três alunas do 4º ano do Curso de Licenciatura em Terapia da Fala da Escola 

Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal; 

 21.02.2020 Divulgação do “Curso Reabilitação Auditiva de Adultos com Implante coclear”, da 

responsabilidade das colegas Leonor Fontes e Sara Araújo. 

 

MARÇO 

01.03.2020 Divulgação de Fontes de financiamento na área privada de associado e eventos 

científicos nacionais e internacionais no sitio da SPTF; 

03.03.2020 Divulgação do Livro “Escrever direito por linhas tortas”, da autoria da colega Joana 

Rombert; 

04.03.2020 Divulgação da atribuição de Alto Patrocínio por parte de Sua Excelência O Presidente da 

República, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, ao II Congresso Internacional de Terapia da 

Fala da SPTF; 

05.03.2020 Divulgação das medidas de prevenção e proteção emanadas pela DGS para a população 

em geral no âmbito da pandemia sars-cov2; 

06.03.2020 Comemoração do Dia Europeu da Terapia da Fala, com uma ação de Sensibilização da 

comunidade em geral, para o Dia Europeu da Terapia da Fala, da responsabilidade do 

Departamento de Linguagem na criança. O tema de 2020 “Reading and writing 

disabilities”, centrado nas dificuldades de leitura e escrita, foi comemorado através do 

https://www.publico.pt/2020/02/16/impar/noticia/chupeta%1echuchar%1ededo%1ebiberao%1emaus%1e%20habitos%1eorais%1einfancia%1econsequencias%1e1904335?fbclid=IwAR2tjxARubhDTob%1e5ywuMBWy6dhmYA58Y8dZySzwXL5Q6eFTWUmG3BMJ3Ro
https://www.jornaldeleiria.pt/noticia/maus-habitos-orais-na-infancia-levam-criancas-a-terapia-da-fala
https://www.jornaldeleiria.pt/noticia/maus-habitos-orais-na-infancia-levam-criancas-a-terapia-da-fala
http://www.destak.pt/docs/5848/dtk-3513.pdf
http://www.destak.pt/docs/5848/dtk-3513.pdf
https://www.saudemais.tv/noticia/3614-sociedade-portuguesa-da-terapia-da-fala-alerta-para-maus-habitos-orais-na-infancia
https://www.saudemais.tv/noticia/3614-sociedade-portuguesa-da-terapia-da-fala-alerta-para-maus-habitos-orais-na-infancia
https://www.indice.eu/pt/noticias/saude/2020/02/19/maus-habitos-orais-na-pequena-infancia-alteram-funcoes-vitais
https://www.indice.eu/pt/noticias/saude/2020/02/19/maus-habitos-orais-na-pequena-infancia-alteram-funcoes-vitais
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facebook da SPTF, com a divulgação de um Quiz: “Quer testar o que sabe sobre as 

Perturbações da Leitura e da Escrita? Responda ao Quiz e descubra o quanto sabe 

sobre a tematica”, disponível em https://pt.quizur.com/trivia/perturbacoes -da-leitura-

e-da-escrita-o-que-sei-mgXo, que teve um alcance de 17.367 pessoas, 1.703 

interações e 130 partilhas no facebook da SPTF; 

06.03.2020  Representação da SPTF, na pessoa da sua Presidente, Paula Correia, no IV Simpósio de 

Terapia da Fala da Escola Superior de Saúde de Alcoitão. A SPTF esteve ainda presente 

com uma banca, que contou com a presença do Vice-Presidente José Fonseca, a 

Tesoureira Aldora Quintal e a secretária da Mesa da Assembleia Geral Mestre Soraia 

Ibrahim, onde distribuiu folhetos de divulgação da SPTF e do seu II Congresso e 

sorteou 1 inscrição para o Congresso e outra para o 1 workshop pré-Congresso; 

12.03.2020 Divulgação do adiamento do II Congresso Internacional da SPTF para os dias 15, 16 e 17 

de Outubro devido à epidemia COVID-19 e consequentes recomendações emanadas 

pelas autoridades competentes nacionais e internacionais; 

27.03.2020 Divulgação de um vídeo da responsabilidade do Departamento de voz no seguimento 

da campanha "Laringectomia: o início de uma nova vida", com orientações 

importantes na atual fase pandemia da Covid-19 para pessoas com laringectomia 

total, que teve um alcance de 7.575 pessoas, 580 interações e 78 partilhas no 

facebook da SPTF;  

31.03.2020 Comemoração do Dia Nacional da pessoa com AVC, da responsabilidade do 

Departamento de Linguagem no adulto, através da divulgação de três cartazes de 

sensibilização que foram bem aceites pela comunidade com um alcance de cerca de 

12.000 pessoas, 600 interações e mais de 100 partilhas no facebook da SPTF. 

 

 

 

 

https://pt.quizur.com/trivia/perturbacoes%20-da-leitura-e-da-escrita-o-que-sei-mgXo
https://pt.quizur.com/trivia/perturbacoes%20-da-leitura-e-da-escrita-o-que-sei-mgXo
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ABRIL 

01.04.2020 Divulgação de Fontes de financiamento na área privada de associado e eventos 

científicos nacionais e internacionais no sitio da SPTF; 

01.04.2020 Divulgação de um projeto de investigação científica da aluna Beatriz Sousa, no âmbito 

da sua Licenciatura em Terapia da Fala na Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico de Leiria; 

10.04.2020 Divulgação das atividades a decorrer no Dia Mundial da Voz numa ação concertada em 

parceria da SPTF com a Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia e Cirurgia da 

Cabeça e Pescoço (SPORL-CCP); 

12.04.2020 Divulgação de um estudo da responsabilidade de Rui Costa, investigador do William 

James Center for Research, que pretendeu compreender o impacto que as medidas de 

distanciamento social estão a ter na vida dos Portugueses; 

14.04.2020 Divulgação da Mensagem da Presidente da SPTF a todos os Terapeutas da Fala no 

âmbito da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2, informando do adiamento do II 

Congresso e promovendo a união profissional; 

15.04.2020 Divulgação de novas datas de submissão de pósteres para o II Congresso Internacional 

da SPTF; 

16.04.2020 Comemoração do Dia Mundial da Voz (DMV), da responsabilidade do Departamento de 

Voz, que este ano o dinamizou durante uma semana com várias iniciativas à distância, 

em colaboração com a SPORL e o IPS, que no seu total, chegou a 10.3000 pessoas na 

página de facebook da SPTF, com um total de 598  partilhas, a saber:  

a) Pop Quiz 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBYT5pf06p5iYyuTIDZISqPji1Qx-

BmJ4E2ncZpwWShXa2VA/viewform 

Ação antecipatória do DMV realizada em colaboração com docentes e estudantes da Escola Superior 

de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal. Foi feito um questionário online, partilhado no dia 

13/04. Este questionário teve a participação de 714 pessoas e pretendeu educar com informação 

sobre mitos e factos relacionados com a saúde vocal; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBYT5pf06p5iYyuTIDZISqPji1Qx-BmJ4E2ncZpwWShXa2VA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBYT5pf06p5iYyuTIDZISqPji1Qx-BmJ4E2ncZpwWShXa2VA/viewform
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b) Mensagens: Foco na tua Voz 

Ação antecipatória do DMV na qual foram partilhadas várias mensagens sobre temas relacionados 

com Voz através do facebook da SPTF. Esta ação obteve uma atividade nas redes sociais de 42528 

visualizações para os posts de divulgação das atividades e de 28.591 visualizações para os posts de 

partilha de mensagens “Foco na Tua Voz”; 

c) Webinar “Intervenção em voz: partilha de experiências e atualidades da teleterapia” 

Este webinar foi realizado no dia 15/06, pelas 21h30, antecipando o DMV, foi moderado pelos 

membros do Dep. De Voz Sónia Lima e Sandra Cruz e teve a participação de Gláucia Madazio, Inês 

Silvestre, Leslie Picolotto, Eugénia Castro e Inês Moura. O evento foi realizado via ZOOM; 

d) Live: Histórias do João Balão 

https://www.facebook.com/SPTF.org.pt/videos/235278094488869 

No DMV as atividades do departamento iniciaram pelas 15h com uma Live no facebook dedicada a 

crianças. Esta foi dinamizada pelo membro do departamento, Pedro Pestana, que apresentou em 

direto várias canções do seu trabalho musical, Histórias do João Balão. Esta atividade foi visualizada 

por 11.971 pessoas; 

e) Live: Adivinha o quanto gosto de ti 

https://www.facebook.com/SPTF.org.pt/photos/a.544543462310341/2747536665344332/ 

A segunda atividade decorreu pelas 16h, por iniciativa da SPORL, tendo contado com uma Live no 

Instagram do cantor André Sardet, que dedicou à Voz um dos seus temas mais conhecidos, 

“Adivinha o quanto gosto de ti”;  

f) Webinar: Conversa com especialistas 

https://www.facebook.com/SPTF.org.pt/videos/3380957305264143 

A última atividade, organizada em parceria entre a SPTF e a SPORL, foi realizada pelas 18h e contou 

com a moderação de Jorge Spratley (Presidente da SPORL) e participação de Clara Capucho (ORL), 

Paula Correia (TF e Presidente da SPTF) e Emanuel Henriques (Professor de Canto). Nesta ação, 

também emitida em Live no facebook, exploraram-se vários temas com foco na voz, ouvindo a 

perspetiva de vários especialistas e respondendo a questões colocadas pela assistência. Esta 

atividade foi visualizada por 9.281 pessoas. 

21.04.2020 Divulgação de um projeto de investigação da aluna Beatriz Freitas, finalista da 

Licenciatura em Terapia da Fala da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico 

do Porto; 

https://www.facebook.com/SPTF.org.pt/videos/235278094488869
https://www.facebook.com/SPTF.org.pt/photos/a.544543462310341/2747536665344332/
https://www.facebook.com/SPTF.org.pt/videos/3380957305264143


                                                        RELATÓRIO INTERCALAR DE ATIVIDADES – JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 

Página 14 

23.04.2020 Divulgação de um estudo à escala Mundial, sobre Terapia da Fala e Covid-19 da 

responsabilidade dos investigadores da Thomas More College of Applied Sciences, 

Antwerp: Dorien Vandenborre, Charlotte Mostaert, Wendy D'Haenens, Kirsten 

Schraeyen and Sabine Van Eerdenbrugh; 

23.04.2020 Divulgação de um inquérito sobre COVID-19 da responsabilidade da Associação 

Portuguesa de Terapeutas da Fala; 

26.04.2020 Comemoração do Dia Mundial da Propriedade intelectual, da responsabilidade da 

Comissão de Inovação e desenvolvimento, com o relançamento do vídeo divulgado em 

2018 com cerca de 500 visualizações e novo poster alusivo ao dia comemorativo que 

teve um alcance de 2.121 pessoas, 67 interações; 

29.04.2020 Divulgação do Programa do II Congresso Internacional de Terapia da Fala em formato 

epub. 

 

 

MAIO 

01.05.2020 Divulgação de Fontes de financiamento na área privada de associado e eventos 

científicos nacionais e internacionais no site da SPTF; 

03.05.2020 Divulgação de noções gerais e específicas no site da SPTF sobre o tema “Teleprática em 

Terapia da Fala”, da responsabilidade dos Departamentos e Comissão de Inovação e 

Desenvolvimento. 

 

 

JUNHO 

01.06.2020 Comemoração do Dia Mundial da Criança com um vídeo da responsabilidade do 

Departamento de Linguagem na criança que teve um alcance de 5.500 pessoas, 214 

interações e 27 partilhas no facebook da SPTF; 
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03.06.2020 Divulgação da atualização do vídeo elaborado pelo Departamento de Voz com 

orientações de proteção individual para pessoas com laringectomia total, com um 

alcance de 3.745 pessoas, 160 interações e 26 partilhas a partir do facebook da SPTF; 

09.06.2020 Divulgação da atribuição da I Bolsa de investigação, no valor de 5.000,00 euros, no 

âmbito da Linguagem, exclusiva para associados  SPTF; 

18.06.2020 Divulgação da Mensagem de António Barbosa, CEO da Pharmis Group - Mecenas da 

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO EM LINGUAGEM SPTF-PHARMIS; 

27.06.2020 Cerimónia de divulgação e entrega do prémio ao vencedor da I Bolsa de Investigação 

SPTF-Pharmis. Este evento decorreu online, organizado pela Direção da SPTF, com 

transmissão direta para o FB da SPTF, com um alcance de 11.109 pessoas, 2.256 

interações e teve a reação escrita de 103 participantes; 

29.06.2020 Agradecimento público a todos os envolvidos na criação e atribuição da I Bolsa de 

Investigação SPTF-Pharmis. A SPTF agradeceu à Pharmis Biofarmacêutica, na pessoa 

do seu CEO - António Barbosa, a todos os candidatos, aos membros do júri - Isabel 

Pavão Martins, Inês Duarte e Sónia Vieira, à Comissão de Ética da SPTF - António 

Marques, Aníbal Ferreira, Pedro Cabral, Maria Emília Santos, Dália Nogueira e Ana 

Castro, e a quem assistiu e divulgou a cerimónia de entrega da 1° edição da Bolsa de 

Investigação em Linguagem SPTF/Pharmis. Parabenizou ainda os vencedores, Mónica 

Rocha e João Correia. 

 

 JULHO 

01.07.2020 Divulgação de Fontes de financiamento na área privada de associado e eventos 

científicos nacionais e internacionais no sitio da SPTF; 

02.07.2020 Divulgação do webinar SPTF-APTF, sobre o tema “Do presencial à intervenção à 

distância: Desafios e oportunidades”; 

02.07.2020 Divulgação do Mestrado em Terapia da Fala da Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico do Porto; 
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06.07.2020 Divulgação do Mestrado em Terapia da Fala da Escola Superior de Saúde da 

Universidade de Aveiro; 

06.07.2020 Divulgação do Projeto de Investigação da Universidade de Évora, sobre o tema 

“Sintomas de disfagia e Covid19”, da responsabilidade de Elsa Lamy; 

08.07.2020 Realização do webinar “Do presencial à intervenção à distância: Desafios e 

oportunidades”, que contou com a presença da Ana Andrade e Susana Tagarro, 

membros da SPTF; 

08.07.2020 Divulgação da nova data, 26 Março 2021, do I Encontro de Linguística Aplicada, da 

Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro; 

08.07.2020 Divulgação da Pós-graduação “Perturbação dos sons da Fala” da Universidade do 

Algarve; 

11.07.2020 Divulgação do Curso de Aprofundamento em Terapia do Processamento Auditivo 

Central da MR Terapias; 

14.07.2020 Divulgação da 9ª edição do Mestrado em Motricidade Orofacial e Deglutição, da Escola 

Superior de Saúde de Alcoitão; 

20.07.2020 Divulgação do Mestrado em Língua Gestual Portuguesa e Educação para Surdos da 

Universidade Católica Portuguesa de Lisboa; 

20.07.2020 Divulgação do Projeto de Investigação “IDDSI – versão Portuguesa” da responsabilidade 

de Bárbara Sobral, Fernando Garcia e Manuela Moura, do Centro de Medicina e 

Reabilitação de Alcoitão;  

31.07.2020 Divulgação do Projeto de Investigação "Perceções dos representantes legais acerca da 

participação comunicativa de crianças entre os 3 e 10 anos que usufruem de terapia 

da fala" de Diana Costa e Patrícia Sousa, da Universidade do Minho e Universidade de 

Aveiro. 
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AGOSTO 

06.08.2020 Divulgação da tomada de decisão de adiamento do II Congresso Internacional da SPTF 

para Setembro de 2021 face à situação pandémica atual, para os dias 23 a 25 de 

setembro, com uma mensagem da Presidente da SPTF; 

12.08.2020 Apelo ao voto por parte dos associados para as eleições para o mandato 2020-2023 dos 

órgãos sociais da SPTF a realizar dia 5 de Setembro. 

 

SETEMBRO 

05.09.2020 Realização das eleições para o mandato 2020-2023 dos órgãos sociais da SPTF; 

09.09.2020 Divulgação dos resultados apurados nas eleições para os órgãos sociais da SPTF com 

divulgação da ata eleitoral; 

28.09.2020 Divulgação da mensagem de boas vindas a todos os estudantes de Terapia da Fala como 

incentivo à sua resiliência e adaptação à aprendizagem em situação pandémica e 

necessárias adaptações; 

29.09.2020 Divulgação do lançamento da obra “Dicionário Terminológico em Terapia da Fala” da 

autoria da SPTF, a decorrer online, no dia 16 Outubro de 2020, pelas 21H, com 

transmissão direta para o facebook da SPTF:  

 

OUTUBRO 

01.10.2020 Divulgação da história de contrução da capa e contracapa da obra “Dicionário 

Terminológico em Terapia da Fala”, da autoria da ilustradora Sónia Borges; 

01.10.2020 Divulgação do "booklet de disfagia" da colega Juliana Ferreira; 

10.10.2020 Divulgação da representação da SPTF no FONO 2020 - Congresso Brasileiro de 

Fonoaudiologia, na pessoa do seu Vice-Presidente José Fonseca; 
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15.10.2020 Divulgação do dia de sensibilização da Perturbação do Desenvolvimento da Linguagem 

(PDL) com a divulgação dos materiais da responsabilidade das docentes da ESS/IPS 

(Dina Caetano Alves e Ana Castro) em colaboração com uma docente da Universidade 

do Minho (Anabela Cruz dos Santos) que participaram na adaptação de materiais da 

campanha “Raising Awareness of Developmental Language Disorder”; 

16.10.2020 Divulgação de recrutamento de estudantes e profissionais de Terapia da Fala que 

queiram participar no estudo de revisão da BAAL da responsabilidade do Laboratório 

de Estudos de Linguagem da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; 

16.10.2020 Lançamento da obra “Dicionário Terminológico em Terapia da Fala”, numa mesa 

redonda com a participação de Paula Correia – Presidente da SPTF,  João Almeida 

Santos – Filósofo, Ana Jorge – Médica, Ex-Ministra da Saúde e Leonardo Wanderley 

Lopes – Presidente da SBFa, moderados por Isabel Guimarães - Vice-Presidente 

Científica da SPTF. O evento, com transmissão direta para o facebook da SPTF teve um 

impacto Mundial com um alcance de 26.689 pessoas, 4.100 interações e 273 

comentários durante a sua transmissão; 

19.10.2020 Agradecimento público a todos os envolvidos na obra “Dicionário Terminológico em 

Terapia da Fala”, a saber, aos 53 editores e 27 revisores, à editora Papa-Letras, à 

ilustradora Sónia Borges, aos preletores na cerimónia de lançamento:  Paula Correia, 

Isabel Guimarães , João Almeida Santos,  Ana Jorge e Leonardo Wanderley e, com 

particular gratidão, ao Eng. Vasco do Canto Moniz – Presidente do Conselho de 

Administração da Fundação D. Pedro V, pela amizade e voto de confiança; 

22.10.2020 Dinamização das Comemorações do Dia Internacional da Consciencialização para a 

Gaguez. O tema de 2020 é Resiliência e Superação e foi da responsabilidade do 

Departamento de Fluência com a elaboração de vários posts divulgados durante uma 

semana e o resumo de dois artigos relativos à resiliência de pessoas que gaguejam que 

foram recentemente publicados pelo Journal of Fluency Disorders. Estes materiais, 

foram traduzidos para inglês e espanhol, após várias solicitações internacionais; 

22.10.2020 Divulgação do evento online com transmissão direta para o facebook da SPTF, a 

decorrer a 27 de Outubro, do lançamento do ebook “Teleprática em Terapia da Fala: 

linhas orientadoras para Terapeutas da Fala”, da autoria da SPTF, com a divulgação 

https://www.facebook.com/PapaLetras.pt/?__cft__%5b0%5d=AZWx0NjKLg1g0OOc2RyKY85rvMtWy2zUQSisYsW36jwM1TQN6UQeEcjXIHAxKgarKwuaOo8zqwHkesHtCPWjs9YZIyUvn2IPoXY7jLlwxZlnaTFzAs0D3je_UG9C0pbibjH1yfRFgrPH32gkNwqh1VCDiu86mhMwXd48z0XY6_zDmFZb_J6vi3qzWBLA1E_NK-M&__tn__=kK-R
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diária de testemunhos de utente e/ou profissionais que estiveram/estão em 

atendimento no modelo teleprática; 

27.10.2020 Evento online de lançamento do ebook “Teleprática em Terapia da Fala: linhas 

orientadoras para Terapeutas da Fala” com transmissão direta para o facebook da 

SPTF. 

 

 

Apoio científico 

 Emissão de Pareceres  

• Emissão de parecer positivo aos jogos "Brincar com 3 Rimas”, " Brincar com Palavra dentro de 

Palavra” e “Brincar com 7 Famílias”, solicitado pela Dra. Angelina Bedo Ribeiro (DISBEDO, Unip., 

Lda).  

• Emissão de parecer positivo à obra "Metodologias de Intervenção em Terapia da Fala (2º 

Volume)", com organização o das colegas Vânia Peixoto, Joana Rocha e Fátima Maia, a ser 

publicado pelas Edições UFP, da Universidade Fernando Pessoa. Para emissão do parecer 

estiveram envolvidos todos os elementos de todos os Departamento que não contribuíram 

para o livro em causa.  

• Emissão de parecer positivo na divulgação de materiais no dia 16 de outubro, Dia de 

Consciencialização da Perturbação do Desenvolvimento da Linguagem (PDL). Esta solicitação foi 

efetuada pela colega Ana Castro, no âmbito da colaboração que a ESS/IPS tem realizado com a 

campanha “RADLD - Raising Awareness of Developmental Language Disorder”, na tradução de 

materiais de divulgação a difundir neste dia, em colaboração com uma colega da Universidade 

do Minho, Anabela Cruz-Santos. Para este ano ocorreu a divulgação de um vídeo a difundir no 

Youtube, com legendas em diferentes línguas e também em português, e um conjunto de 

pósteres. 

•  Emissão de parecer positivo à formação “2ª edição do "Curso de Especialização em Aquisição e 

Perturbações da Linguagem: desafios das neurociências da linguagem no século XXI”, da 

Universidade Católica Portuguesa. 
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• Emissão de parecer positivo à conferência internacional “Speech Prosody 2022” em Lisboa. O 

tema proposto é “Getting the prosody right: Acquisition, Impairment, Interventions, and 

Beyond”, da responsabilidade do Laboratório de Fonética e Fonologia e Lisboa Baby Lab e o 

Centro de Linguística da Universidade de Lisboa.  

• Emissão de parecer positivo da Comissão de Ética da SPTF sobre a viabilidade ética da execução 

do projecto vencedor da Bolsa de Investigação SPTF-Pharmis. 

• Emissão de parecer positivo aos cursos da Ahed-Advanced Health Education, na sua oferta 

formativa para 2020. 

• Emissão de parecer positivo à obra "Terapia da Fala: Clínica e Ocupacional. A propósito de 20 

anos de carreira, 10 temas contemporâneos", da autoria das colegas Susana Vaz Freitas e Rita 

Alegria, publicado pelas Edições UFP, da Universidade Fernando Pessoa.   

• Emissão de parecer positivo ao programa de intervenção, desenvolvido para crianças em idade 

pré-escolar, com alterações no domínio pragmático da linguagem: Programa de Intervenção em 

Competências Pragmáticas - Versão Pré-Escolar da autoria da colega Tatiana Pereira. 

 

 

Projetos em desenvolvimento 

 

• O Departamento de Voz recebeu, em Julho, o contacto de colegas fonoaudiólogos da 

Universidade Católica de São Paulo, convidando para colaborar num estudo em 

desenvolvimento sobre o impacto das medidas de confinamento na saúde vocal dos 

professores. Este projeto foi aceite e, caso haja continuidade da equipa do Departamento para 

o próximo mandato seguir-se-á com o processo de recolha de dados em Portugal a partir de 

outubro de 2020. 

• O Departamento de Fala encontra-se a desenvolver um artigo sobre Perturbação dos sons da 

fala, que será submetido ainda durante o ano de 2020. 
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• O Departamento de Audição tem em desenvolvimento um ebook “Teste de Linguagem e 

Acústica da Fala”. 

 

 

Outras atividades 

• Realização de Assembleia Geral, que decorreu em Lisboa, no dia 7 de Março, onde se 

apresentou e aprovou o relatório de contas de 2019, relatório de atividades de 2019 e plano de 

atividades de 2020; 

• Realização de 7 reuniões da Direção, via zoom; 

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

 

 

Data Quem/Local Assuntos 

08/01/2020  

 

Direção, Departamentos e 

CID/zoom 

(1) Relatório de atividades; (2) Plano de  atividades; (3) II 

Congresso; (4) Outros assuntos: cotas, Dicionário 

Terminológico, próxima Assembleia Geral, alterações nos 

Departamentos 

24/01/2020 Departamentos de Linguagem na 

criança e Motricidade Orofacial e 

Direção/zoom 

Preparação do evento Paralisia Cerebral e outras condições 

neuromotoras 

25.01.2020 Direção e Carolina Silvério Reunião de preparação do evento Paralisia Cerebral e outras 

condições neuromotoras 

25/01/2020 Departamentos de Linguagem na 

criança e Motricidade Orofacial e 

Direção/zoom 

Preparação do evento Paralisia Cerebral e outras condições 

neuromotoras 

03/02/2020 Direção/zoom Discussão sobre planos de atividades para 2020, projeto 
terminologia e relatórios de atividades de 2019, preparação de 
Assembleia 

07.03.2020 Auditório da Fundação D. Pedro 

IV 

Assembleia Geral 

09.03.2020 Direção /zoom  Preparação reunião com Departamentos, II Congresso e situação 
pandémica 

11.03.2020 Direção, Departamentos e 

CID/zoom  

Dicionário Terminológico de Terapia da Fala, II Congresso e 
situação pandémica 

14.03.2020 Direção, Departamento de Voz e 

SPORL 

Preparação do Dia Mundial da Voz 

08.04.2020 Direção, Departamentos e (1) Feedback da confirmação dos participantes em mesas 
redondas e workshops do Congresso; (2) Planeamento de 
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CID/zoom documento de evidência da eficácia em teleprática nas várias 
áreas clínicas a ser disponibilizado nas páginas dos vários 
departamentos, precedido por normas de orientação em 
teleprática a ser elaborado pela CID (instrumentos, 
metodologias, consentimento, etc); (3) Nomeação de um grupo 
de trabalho (máximo 1 elemento por departamento e CID) para 
elaborar documento em parceria com a APTF das competências 
dos terapeutas da fala para ser enviado ao Ministério; (4) 
Organização de conversas online, em parceria com a APTF, 
abertas a todos os TF, de esclarecimento sobre teleprática; (5) 
Outros assuntos  

12.05.2020 Direção Dicionário Terminológico, preparação reunião Departamentos 

13.05.2020 Direção, Departamentos e 

CID/zoom 

(1) Informações: mudanças nos departamentos; (2) 
Teleprática: documentos e webinar; (3)Eleições; (4) Outros 
assuntos 

18.05.2020 Direção, Coordenadores dos 

Departamentos e CID 

Candidatura próximo mandato 

27.05.2020 Direção, Departamentos e 

CID/zoom 

Preparação das eleições; candidatura mandato 2020-2023 

03.06.2020 Direção e Departamentos e APTF Preparação do workshop para o congressowebinar conjunto 

06.06.2020 Direção  Preparação da divulgação de eventos da SPTF 

25.06.2020 Direção  Preparação da atribuição da Bolsa SPTF-Pharmis 

02.07.2020 Direção  Preparação do webinar APTF 

09.07.2020 Direção  Adiamento  do II Congresso 

16.07.2020 Direção, Departamentos e 

CID/zoom 

Adiamento e organização do congresso, Dicionário Terminológico-
lançamento, balanço do triénio, relatório de contas e atividades 

21.07.2020 Direção, Departamentos e 

CID/zoom 

Ebook Teleprática - revisão 

28.07.2020 Direção, Editor de Ebook/zoom Ebool Teleprática em Terapia da Fala  

28.09.2020 Direção /zoom Assembleia, resolução problemas site, Lançamento do Dicionário 

19.10.2020 Direção, Departamentos e 

CID/zoom 

lançamento do ebook e a assembleia geral 
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Todas as ações e medidas implementadas e com o objetivo de angariação de novos associados, 

resultaram na entrada de 61 novos associados durante o ano de 2020. A SPTF detém 315 

associados tendo recebido durante o ano de 2020, sete mil duzentos e vinte e oito 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 

2020 (até Outubro) 315 7228,00 

 

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 à Terapia da Fala, que 

souberam trabalhar em equipa em prol de um bem comum que é de todos os Terapeutas 

da Fala. Para a redação do presente relatório, contribuíram todos os relatórios de 

atividades elaborados pelos Departamentos e Comissão de Inovação e Desenvolvimento. 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE TERAPIA DA FALA | DIREÇÃO 

 

Travessa do Torel, nº1 

1150 - 347 Lisboa 

geral@sptf.org.pt 

Lisboa, 29 de Outubro de 2020 
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