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RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA
Entidade:

Dr. Augusto Henriques – Representante da Osteopatia na Comissão
Interministerial designada por Despacho Conjunto n.º 261/2005 e no
Conselho Consultivo nomeado pelo Despacho n.º 12337/2014

Recebidos por:

Deputadas Elza Pais (PS) e Maria José Castelo Branco (PSD)

Exposição: A Sra. Deputada Elza Pais (PS) apresentou as boas vindas ao Dr. Augusto
Henriques a quem deu a palavra, para expor os motivos que justificaram o pedido de
audiência.
O Dr. Augusto Henriques agradeceu o rápido agendamento da audiência e começou por
saudar o trabalho desenvolvido pelo Governo, no que diz respeito às medicinas não
convencionais e à osteopatia, em particular, entendendo, no entanto, que é possível obter
algumas melhorias. Assim, apresentou algumas propostas, que pretendem dar resposta a
lacunas detetadas na Portaria n.º 172-E/2015, de 5 de junho. Essas propostas, que dizem
sobretudo respeito à segurança dos pacientes e à formação dos futuros osteopatas em
Portugal, constam de documento entregue e que se encontra disponível na página internet da
Comissão.
A Sra. Deputada Maria José Castelo Branco (PSD) agradeceu a presença e disse
compreender as preocupações apresentadas, tendo colocado, de seguida, algumas questões,
nomeadamente sobre as disciplinas exigidas para o acesso ao curso de osteopatia e sobre os
ciclos de estudos. Relativamente aos estágios, afirmou que há instituições em que ocorrem já
durante a formação e não apenas no final. Terminou, afirmando que fará chegar as
preocupações apontadas ao Ministério da Educação e Ciência.
A Sra. Deputada Elza Pais (PS) saudou o Dr. Augusto Henriques e afirmou ter tomado boa
nota das preocupações que ainda subsistem. Afirmou que irá propor que o documento
entregue seja enviado ao gabinete do Sr. Ministro da Educação e Ciência, para ponderação de
uma eventual adenda à Portaria.
O Dr. Augusto Henriques agradeceu as intervenções e reafirmou que as portarias publicadas
dão conta de um excelente trabalho realizado pelo Governo, existindo apenas alguns pontos
que carecem de uma definição mais clara, nomeadamente no que diz respeito aos estágios, ao
tipo de avaliação prevista, entre outros.
A documentação da audiência, incluindo a gravação áudio, encontra-se disponível na página
internet da Comissão.
Palácio de São Bento, 1 de julho de 2015
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