
 

 

WORKSHOP 1 
 Comer e cantar, tudo está no começar! 

Horário: 15.00-19.00h 

Local: Centro Ismaili de Lisboa 

Organizadores: Departamentos de Voz e Deglutição 

Formadores: André Araújo e Paula Faria 

 

 

Ao longo do processo natural de envelhecimento ocorrem mudanças que se repercutem nos 

domínios funcionais dos idosos, tendo, muitas vezes, implicações na sua participação social. 

Duas áreas com grande impacto na sua qualidade de vida são a comunicação e a alimentação 

que possuem uma relação intrínseca. 

Neste workshop será apresentado um programa que inclui exercícios de terapia miofuncional e 

de técnica vocal, usando atividades baseadas no canto.  

 

Programa 

 Prevenção das perturbações das funções associadas ao sistema estomatognático: 

evidência e papel do terapeuta da fala; 

 Integração do canto como ferramenta de treino neurosensorial e neuromuscular do 

sistema estomatognático; 

 Exploração prática de atividades de canto e mastigação/deglutição aplicáveis na 

prevenção em funções estomatognáticas, nomeadamente voz e deglutição;  
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WORKSHOP 2 
 Respirar dá que falar: Interface fala e respiração 

Horário: 09.00-13.00 

Local: Best Office Saldanha 

Organizadores: Departamentos de Fala e Motricidade Orofacial 

Formadores: Tânia Reis, Débora Franco, Margarida Ramalho 

 
 

A reflexão sobre a interface fala e respiração torna-se fundamental para a intervenção.  

Neste workshop serão discutidos aspetos fulcrais para a atuação na área da fala e a sua 

potencial relação com o padrão respiratório. 

 
 
 
Programa 

 Reflexão sobre a forma como a respiração oral e a produção de fala se relacionam;  

 Identificação dos padrões de erro na fala que podem resultar de um padrão respiratório; 

 Exploração de linhas de intervenção em função das linhas de relação encontradas entre 

a função (respiração) e a forma (fala). 
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WORKSHOP 3 
 A música e os livros nos primeiros anos de vida - Comunicar a brincar! 

Horário: 15.00-19.00 

Local: Best Office Saldanha 

Organizadores: Departamentos de Linguagem na Criança e Audição 

Formadora: Fátima Maia, Tânia Lavra e Vânia Peixoto  

 

As experiências musicais e de contacto com os livros desde idades muito precoces são 

reconhecidas como oportunidades muito enriquecedoras para o desenvolvimento emocional, 

social, cognitivo e linguístico das crianças. 

Neste workshop serão abordadas diferentes formas de exploração de atividades musicais e de 

literacia, integrando nas mesmas, estratégias facilitadoras do desenvolvimento de 

competências de comunicação e linguagem. 

 

Programa: 

 Reflexão sobre como as atividades musicais e de contacto com os livros são facilitadoras 

do desenvolvimento da interação, comunicação e linguagem; 

 Exploração prática de atividades musicais e de literacia 
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WORKSHOP 4 
 Análise macro e microlinguística do discurso 

Horário: 09.00-13.00 

Local: Best Office Saldanha 

Organizadores: Departamento de Linguagem no adulto 

Formadora: Filipa Miranda 

 

 

A análise do discurso é crucial para a avaliação de linguagem, podendo ser analisada através de 

duas dimensões: microlinguística e macrolinguística. Através destes dois tipos de análise é 

possível detetar alterações de linguagem que não são encontradas através dos métodos 

tradicionais. 

Neste workshop serão abordados tipos, critérios e ferramentas para a análise de discurso. 

 

Programa: 

 Tipos de elicitação de discurso; 

 Ferramenta para a transcrição do discurso; 

 Critérios de segmentação do discurso; 

 Critérios e regras de aplicação de medidas de análise de discurso (micro e 

macrolinguísticas); 

 Análise micro e macrolinguística do discurso com e sem patologia. 
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WORKSHOP 5 
 Novas conceptualizações na fluência: Análise de vídeos e brainstorming 

Horário: 15.00-19.00 

Local: Best Office Saldanha 

Organizadores: Departamento de Fluência 

Formadores: Ana Andrade, Ana Rita Valente, Elsa Soares, Helena Germano, 

Jaqueline Carmona 

 

 

 

Análise de vídeos de pessoas com perturbações da fluência de forma a explorar as características 

específicas da manifestação da perturbação e contribuir para o aprofundamento do raciocínio 

clínico inerente à avaliação, diagnóstico e intervenção.  

Neste workshop serão desenvolvidas dinâmicas participativas que permitirão a atualização 

científica e terminológica no âmbito das perturbações da fluência.  

 

 Programa 

 Identificação e análise de manifestações da perturbação de fluência e sua 

interpretação clínica; 

 Atuação terapêutica que identifique e integre aspetos relacionais, cognitivos e 

emocionais bem como o impacto na participação e funcionalidade.  
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07h15-08h00 Abertura do secretariado 
 

08h00-08h45 Conferência: Incentivos à investigação em saúde e educação 
Carlos Moedas                                                                                                                       Moderador: Paula Correia 
 

 

08h45-09h30 Conferência: The quest for evidence based practice in speech and language sciences: the changing 
nature of the evidence related to interventions for children with developmental language disorder 
James Law                                                                                                                                    Moderador: Dina Alves 

 
10h00-10h30 Coffee break e apresentação de posters 

 
10h30-11h00 Lançamento do livro “Dicionário terminológico de terapia da fala” 

Ana Jorge, Isabel Guimarães, Vasco do Canto Moniz 

 
11h00-11h30 Sessão de abertura 

 
11h30-12h00 Homenagem à Presidente de Honra do Congresso: Suzete Carmona Dias 

José Fonseca 
 

12h00-12h30 Conferência Satélite 
  
12h30-13h30 Almoço 

 
13h30-14h30 Mesa Redonda 1 Só *sabo que nada *sabo: Discussão em torno (das Perturbações) da Linguagem 

na Infância                                                Moderadores: Marisa Lousada e Margarida Ramalho 

 Temas/Preletores: 
 Crianças com Perturbação do Desenvolvimento da Linguagem em Portugal - Teoria e Prática 
 Ana Castro, Fátima Maia 
 Promoção da consciência fonológica em crianças em idade pré-escolar – estudo experimental 
 Marta Sá 
 Complexidade sintática em crianças com PDL e PEA 
 Alexandrina Martins 
 CAA e Linguagem – testemunho de uma família 
 Cilene Medrado 

 
15h00-16h00 Comunicações livres                                                         Moderadores: Gonçalo Leal e Aldora Quintal 

 
16h00-16h30 Coffee break e apresentação de posters 

 
16h30-17h30 Mesa Redonda 2 Brain surgery. Como encontrar a linguagem? 
 Temas/Preletores:  
 Barreiras ultrapassadas pelo mapeamento com doente acordado 
 Alexandre Campos 
 Mapeamento de linguagem intraoperatório: perspetiva do linguista clínico 
 Adrià Rofes 
 Avaliação neuropsicológica no pré e pós cirurgia 
 Carolina Maruta 
 Tipologia de erros na nomeação intraoperatória 
 José Fonseca 
  
20h00-23.00h Jantar de Gala e Entrega do Prémio de Mérito Científico 
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09h00-10h00 Mesa Redonda 3  Duas cabeças pensam melhor do que uma - fala e audição ao barulho 
Moderadores: Susana Capitão e Tânia Reis 

Preletores: Carla Matos, Dina Caetano Alves, Leonor Fontes e Susana Rodrigues 
 
Nesta mesa redonda pretende-se dinamizar um debate aberto entre convidados e público sobre 
temas relacionados com a Audição e a Fala.  
 

10h30-11h15 Conferência: Who should we treat using research findings to make clinical decisions on who to 
treat and what approach to use for children with speech sound disorder 
Yvonne Wren                                                                                               Moderador: Isabel Guimarães 
  

 

11h30-12h00 Coffee break e apresentação de posters 

 
12h00-13h00 Comunicações livres                                                                                           Moderador: Rita Carneiro 

 
13h00-13h30 Conferência Satélite  

 

13h30-14h30 Almoço 

 
14h30-15h30 Mesa Redonda 4  As anomalias craniofaciais e o seu impacto nas funções orais – a importância do 

trabalho em equipa 
Moderador: Helena Vilarinho 

Preletores: Carla Moura, David Casimiro de Andrade, Eduardo Matos, Maria João Ximenes 
 
Nesta mesa redonda serão discutidas diferentes abordagens de intervenção ao nível das 
capacidades miofuncionais orais decorrentes de alterações craniofaciais. Pretende-se ainda, a 
reflexão acerca do papel do terapeuta da fala na equipa e na intervenção com esta população. 
 
 

16h00-16h45 Videoconferência   Unraveling the neural bases of developmental stuttering: Neuroimaging 
investigations of children who stutter                                                                                           
Soo-Eun Chang                                                                         Moderador: Gonçalo Leal 

 
17h00-17h30 Coffee break e apresentação de posters 

 

17h30-18h15 Mesa Redonda 5  Voz e Fluência em (inter)ação rumo ao raciocínio clínico 

Moderadores: Paula Correia e Gonçalo Leal 
Preletores: Ana Andrade, André Araújo, Gabriela Torrejano, Helena Germano 
 
Partindo das áreas de voz e fluência, será iniciada uma “viagem” com “partida” em dois casos 

clínicos, através dos quais será debatido o raciocínio clínico assente na variação de características 

e na transversalidade entre áreas de intervenção.  

 
18h30-19h00 Sessão de encerramento e entrega de prémios Comunicação oral e póster 
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