
 

Ana Carina Duarte Branquinho 
 
(Com o Cédula Profissional n.º C-021323186) 
 
 

 

 

 
Formação: Conclui o bacharelato em Terapêutica da Fala em 
2002 e, dois anos depois, conclui o 2.º ciclo da licenciatura 
Bi-Etápica em Terapêutica da Fala.  
 
Experiência Profissional: Elaboração e Execução de 
programas terapêuticos, individuais tendo em conta as 
necessidades dos utentes e integrados no programa global, 
tendo em vista a desenvolver competências, restaurar 
funções perdidas, prevenir disfunções e/ou compensar 
funções, através do uso de técnicas e procedimentos 
específicos e/ou da utilização de ajudas técnicas ou 
tecnologias de apoio; Participação nas consultas médicas e 
nas reuniões de equipa, enquanto membro de uma equipe 
multi-disciplinar;  
 
Prevenção de incapacidades e seu agravamento através da 
deteção precoce e utilização de técnicas especificas para 
cada caso; Indicação, Produção e Orientação de meios de 
compensação e/ou ajudas técnicas indispensáveis à 
independência, funcionalidade e autonomia do deficiente 
nas atividades da vida diária; Estudo e Adaptação de 
materiais e equipamentos ou com recurso as Novas 
Tecnologias; Participação nos Serviços Externos para apoio 
às Famílias, Instituições, Escolas e outras, fornecendo 
orientações técnicas no sentido da integração sócio-familiar 
e escolar do individuo deficiente; Participa e Promove Ações 
de Formação e Sensibilização a Educadores de Infância, 
Professores do Ensino Básico e Secundário; Estudo e 
Investigação das diferentes Técnicas de Tratamento; 
Formação e informação contínua aos profissionais de saúde, 
de educação e outros em termos de prevenção e 
sensibilização da deficiência; Articulação quer a nível interno 
do serviço com as equipas multidisciplinares de que faz 
parte (médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 
assistente social, professores de ensino básico e secundário e 
educadores de infância) quer a nível externo (outros 
profissionais e serviços diretamente relacionados com esta 
problemática); Efetua regularmente trabalho de estudos e 
investigação no âmbito da problemática de Paralisia Cerebral 



 

e doenças neurológicas afins, apresentando-os em 
congressos, seminários, escolas e outras bem como no 
serviço exerce funções; Tem colaborado na prospeção, 
pesquisa e atualização de material de ajudas técnicas; 
Orientadora de estágios curriculares a alunos da Escola 
Superior de Tecnologia e Saúde do Porto desde o ano letivo 
de 2005; Participação em Ações de Formação interna 
promovidas pelo NRC-APPC desde 2003; Pertence à equipe 
do Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) da APCC com os 
Agrupamentos de Escolas de Coimbra, Mealhada, Condeixa e 
Pampilhosa do Botão onde intervêm com apoio direto 
individualizado.  


