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Os serviços de terapia da fala são uma oferta gratuita do ensino oficial e encontram-se à 
disposição de pais, crianças, jovens, professores, direcções escolares e funcionários públicos.  
 
A linguagem é de crucial importância para o ser humano. Através dela podemos expressar-nos e 
entendermo-nos com outras pessoas. Em cada acto da linguagem estão envolvidos processos 
físicos, psiquicos e intelectuais (mentais). As perturbações ou danos da linguagem afectam 
sempre a pessoa no seu todo. Tais distúrbios podem ter consequências desfavoráveis para o 
estado de saúde psíquico e social, assim como afectar a capacidade de aprendizagem dum 
indivíduo. 
 
As condições para o desenvolvimento normal da fala numa criança são o desenvolvimento da 
percepção, do raciocínio, dos movimentos, assim como do comportamento emocional e social. 
Um exame e uma terapia da fala incluem, por conseguinte, os campos de desenvolvimento 
referidos. 
 
Cada terapia é adaptada às necessidades individuais da criança. Através de brincadeiras e jogos 
específicos, a criança é levada a reunir novas experiências e a descobrir a linguagem. Desse 
modo ela pode ampliar as suas capacidades linguísticas e ser conduzida para o nível de 
desenvolvimento seguinte. 
 
Através da prevenção - caso necessário, através duma terapia precoce em crianças mais 
pequenas – são evitadas consequências como as dificuldades no aprender a ler, a escrever ou a 
fazer contas. Perturbações no desenvolvimento da personalidade e do comportamento podem 
ser evitadas ou, pelos menos, diminuídas. Um outro factor importante para o êxito duma terapia 
é a cooperação entre os pais e os professores, sob a forma de aconselhamento e apoio.  
 
Os/as terapeutas da fala absolveram um estudo a tempo inteiro numa universidade ou numa 
escola superior reconhecida e possuem um diploma como terapeutas da fala reconhecido a nível 
nacional. 
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