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Exma. Senhora 
Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 
Avenida João Crisóstomo, n.º 9 
1049-062 Lisboa 
sg@sg.min-saude.pt  

CC: 
Gabinete do Primeiro Ministro 
Gabinete da Ministra da Saúde 

 
 

Vossa Referência Data Nossa Referência Data 
  5/2019 15/03/2019 

 

ASSUNTO: Périplo da Saúde 
 
O Fórum Tecnologias da Saúde (FTS) é uma organização que integra 15 Associações Profissionais, da 

designada área das Ciências e Tecnologias da Saúde, representando 15 das 17 profissões, atualmente, 

reguladas pelo Decreto-Lei n.º 261/93, de 24/07 e regulamentadas pelo Decreto-Lei n.º 320/99, de 

11/08. O FTS tem como principal objetivo a criação da Ordem Profissional, sendo composto pelas 

seguintes associações: 

 APHO - Associação Portuguesa de Higienistas Orais   

 APLF - Associação Portuguesa de Licenciados em Farmácia  

 APOR - Associação Portuguesa de Ortoptistas  

 APSAi - Associação Portuguesa de Saúde Ambiental  

 APtA - Associação Portuguesa de Audiologistas  

 APTAC - Associação Portuguesa de Técnicos de Análises Clínicas  

 APTAP - Associação Portuguesa de Técnicos de Anatomia Patológica  

 APTEC - Associação Portuguesa de Cardiopneumologistas  

 APTF - Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala  

 APTMN - Associação Portuguesa de Técnicos de Medicina Nuclear  

 APTN - Associação Portuguesa de Técnicos de Neurofisiologia  

 APTO - Associação Profissional de Técnicos de Ortoprotesia  

 APTPD - Associação Portuguesa de Técnicos de Prótese Dentária  

 ART - Associação Portuguesa de Radioterapeutas  

 ATARP - Associação Portuguesa de Técnicos de Radiologia, Radioterapia e Medicina Nuclear  
 

Os profissionais que representamos atuam na prevenção da doença, na proteção e promoção da saúde, 

no diagnóstico e terapêutica da doença, e na reabilitação, aproximadamente, num total de cerca de 40 

mil profissionais de saúde. 

Recordamos que os profissionais da área das Ciências e Tecnologias da Saúde têm regulamentação 

própria e são regulados pelo Ministério da Saúde, dotados de autonomia técnica e científica cujo 

contributo para o desenvolvimento das boas práticas e melhoria dos cuidados de saúde são essenciais 

para o sucesso do sistema de saúde, em geral, e do SNS em particular.  

Através da comunicação social tivemos conhecimento que Sua Excelência, o Senhor Primeiro-Ministro, 

fazendo-se acompanhar pela Excelentíssima Senhora Ministra da Saúde, iniciou esta semana um périplo 
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a várias unidades do Serviço Nacional de Saúde, com o intuito de melhor conhecer a realidade dessas 

instituições, tendo sido convidadas “todas as ordens do setor” pela Secretaria-Geral do Ministério da 

Saúde a acompanhar os membros do Governo. Neste sentido, vem a Coordenação do FTS manifestar a 

V. Exª o nosso desagrado pelo facto do convite apenas contemplar representantes das Ordens 

Profissionais, excluindo os representantes destas 15 profissões da área da saúde. 

Entendemos que, desta forma, fica excluída a possibilidade de outros profissionais de saúde, com 

especial relevo na atividade assistencial desenvolvida nas instituições visitadas, integrarem a mesma 

delegação, limitando assim a análise crítica do estado da arte, como se pretende. Temos verificado que 

o critério privilegiado na participação dos profissionais de saúde, nos domínios da definição, 

desenvolvimento e implementação das políticas de saúde é a autorregulação das profissões. 

Na ausência de Ordem Profissional, assume o FTS obrigatoriamente, a participação dos nossos 

profissionais em ações desenvolvidas, visando o supremo interesse da sociedade civil, em matérias de 

acesso e qualidade dos cuidados e serviços de saúde.  

Face ao exposto, reforçando o nosso descontentamento pela impossibilidade de integrar esta delegação 

e contribuir com o nosso Saber e Conhecimento, manifestamo-nos disponíveis para participar 

ativamente em eventos futuros. 

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

 

P’la Coordenação do FTS 

 
(Hélia Carona) 

 

 


