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ASSUNTO: Ordem dos Técnicos da Saúde 
 

Excelência, 

O Fórum Tecnologias da Saúde, que agrega profissionais das tecnologias da saúde, ou num sentido mais 

lato os Técnicos de Saúde, tem envidado esforços, há vários anos, no sentido de criação de uma Ordem 

dos Técnicos de Saúde. 

Na atual legislatura o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou o Projeto de Lei n.º 636/XIII, 

cujo objetivo era a criação da Ordem dos Técnicos de Saúde. Com o referido Projeto foram entregues 

todos os elementos legalmente exigíveis à criação (estabelecidos na Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro). 

Foi apresentado o enquadramento legal e prático das profissões envolvidas, apresentado o impacto da 

constituição de uma Ordem dos Técnicos de Saúde na regulação das profissões e a importância da 

constituição de uma associação pública profissional de Técnicos de Saúde como elemento concretizador 

do princípio constitucionalmente consagrado da prossecução da saúde. 

Tal como é referido na exposição de motivos do referido Projeto de Lei é necessário assegurar que o 

respetivo exercício profissional das profissões das tecnologias da saúde esteja sujeito não apenas à 

exigência de uma formação académica especializada de nível superior (como existe atualmente), mas 

também a disposições legais e regulamentares que o enquadrem, cujo cumprimento seja assegurado 

por mecanismos de disciplina e de supervisão eficientes. De facto, sendo as profissões das tecnologias 

da saúde, como as demais na área da saúde, profissões regulamentadas, impunha-se que o seu exercício 

profissional estivesse enquadrado e regulado por normas técnicas, éticas e deontológicas, devidamente 

harmonizadas e cobrindo todas as componentes daquele exercício profissional, cujo cumprimento fosse 

eficazmente controlado. 

A atual solução não cumpre com estes princípios sendo por esse motivo urgente a criação da referida 

Ordem por forma a regulamentar profissões com competências tão relevantes na saúde. 

Foram, pois, criadas elevadas expectativas aos profissionais das tecnologias da saúde, pela discussão 

destas matérias na Assembleia da República, e, também, pelo empenho de muitos deputados em 

concretizar este objetivo de criação de uma Ordem profissional. 

Queira, assim, V. Exa. compreender a frustração e a indignação que neste momento está interiorizada 

nestes profissionais que se questionam sobre o porquê da não aprovação deste Projeto de Lei quando 
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precisamente, nesse mesmo dia, foi aprovada um Projeto de Lei para a constituição da Ordem dos 

Fisioterapeutas – profissionais das tecnologias da saúde.  Como chumbar um Projeto de Lei quando o 

objetivo final do mesmo é a prossecução do princípio constitucionalmente consagrado da proteção da 

saúde?  

Portanto, vimos através deste meio, junto a V. Exa., solicitar esclarecimentos sobre o processo 

legislativo. Saber se de alguma forma poderemos justificar junto dos profissionais das tecnologias de 

saúde o insucesso desta iniciativa. Mas, sobretudo, solicitamos o empenho de V. Exa. no sentido de não 

deixar definhar este Projeto, orientando-nos nos caminhos a trilhar para que possamos, novamente, 

submeter este Projeto, com sucesso, a apreciação com o apoio de V. Exa. que desta forma estará a zelar 

pelo cumprimento da nossa Constituição nomeadamente através da preservação do direito à proteção 

da saúde dos cidadãos portugueses. 

O Fórum Tecnologias da Saúde continua pois firme na defesa da saúde dos cidadãos portugueses e na 

prossecução dos princípios constitucionalmente consagrados, e acreditamos que a Assembleia da 

República mudará o seu sentido de voto, reconhecendo a importância da criação de uma Ordem de 

Técnicos da Saúde, e aprovando uma futura iniciativa legislativa. 

Convictos de que, contaremos com o apoio de V. Exa., aproveitamos o ensejo para apresentar os nossos 

melhores cumprimentos. 

P’la Coordenação do FTS 
 
 

 
(Melissa Cravo) 


