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ASSUNTO: Pedido de agendamento de reunião 
 
No passado dia 16 de maio, em reunião conjunta realizada com a Secretária de Estado da Saúde, Exma. 

Sra. Dra. Rosa Valente de Matos, e V. Exª, o Fórum Tecnologias da Saúde (FTS) apresentou o trabalho 

desenvolvido quer no âmbito da autorregulação quer na defesa da prestação de cuidados de saúde de 

qualidade ao cidadão e das profissões que representa. Adicionalmente, foi questionada a intenção da 

tutela de proceder à alteração legislativa do decreto-lei n.º 320/99, de 11 de agosto, tendo sido 

demonstrada por parte da tutela a não intencionalidade de proceder à revisão do referido decreto-lei. 

O FTS teve, posteriormente, conhecimento da criação de um grupo de trabalho na ACSS para trabalhar a 

alteração do decreto-Lei nº 320/99, de 11 de agosto, sendo convocados os peritos do exercício dos 

membros rotativos das Comissões Técnicas de Apreciação (CTA), para audição e onde lhes foi solicitado 

a elaboração do respetivo perfil profissional.  

Não obstante da possibilidade de audição de outros elementos, dada a natureza das matérias em 

revisão, o seu impacto no exercício das profissões e na prestação de cuidados de saúde, assim como a 

legitimação das associações profissionais pela sua natureza orgânica e por jurisprudência, considera o 

FTS que esta revisão constitui o âmbito de atuação das associações profissionais que representam as 

profissões em questão.  

Assim, de modo a desenvolver um trabalho responsável e de qualidade será necessária, fundamentada 

e imprescindível a audiência do FTS, em articulação com as associações profissionais, neste processo 

desde a sua génese. Aproveitamos ainda para reforçar a solicitação a V. Exª de agendamento de uma 

reunião, com caráter de urgência, no sentido de encontrar as melhores soluções que defendam o 

exercício das profissões em causa, salvaguardando o interesse público na prestação de cuidados de 

saúde.  

 
Certos do melhor acolhimento, envio a V. Exª os mais respeitosos cumprimentos. 

P’la Coordenação do FTS 
 
 

 
(Melissa Cravo) 


