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Exmo. Senhor  

Presidente do Conselho Diretivo da 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 

Parque da Saúde de Lisboa, Edifício 16 

Avenida do Brasil, 53 

1700-063 Lisboa 
 
CC: Ministra da Saúde 
 

Vossa Referência Data Nossa Referência Data 
  16/2018 13/11/2018 

 

ASSUNTO: Informação disponível no site da ACSS 

 

Sobre o assunto referido em epígrafe, face à informação disponível no site da ACSS sobre regulação 

profissional, expomos a V. Exª o seguinte: 

 Verificamos existir informação incorreta relativamente às Profissões que representamos, criando 

confusão com uma Carreira existente na administração pública; 

 O Decreto-Lei n.º 320/99, de 11/08, define os princípios gerais em matéria do exercício das 

profissões de diagnóstico e terapêutica e procede à sua regulamentação (cfr. artigo 1º); 

 O termo Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica é referente a uma carreira da administração 

pública, sendo que a Cédula Profissional é emitida para o exercício de uma Profissão, 

independentemente da carreira onde a Profissão seja inserida, podendo, inclusivamente, a Profissão 

ser exercida de forma liberal; 

 O que temos vindo a verificar é que o uso do termo Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica, 

quando nos referimos a regulação profissional, faz com que, muitas vezes, seja interpretado como 

uma Profissão com as respetivas especialidades. Por outro lado, também, pode ser entendido como 

sendo obrigatória Cédula Profissional apenas a quem seja Técnico Superior de Diagnóstico e 

Terapêutica (ou seja, esteja integrado nessa carreira da administração pública). Ora, o uso deste 

termo, por parte da entidade reguladora destas Profissões, dificulta ainda mais a clareza da 

informação que se pretende junto dos profissionais, em particular, e da população em geral;  

 O Fórum Tecnologias da Saúde e as Associações Profissionais que o integram têm vindo ao longo dos 

anos a reforçar junto dos profissionais a necessidade de possuírem Cédula Profissional que os 

habilita ao exercício da Profissão, bem como a alertar diversas entidades públicas e privadas da 

necessidade de solicitarem Cédula Profissional nos procedimentos concursais. Por várias vezes, 

temos sido confrontados com esta falta de clareza entre regulação profissional e carreira, sendo esta 

informação veiculada pelo site da ACSS, dando a ideia da Cédula Profissional ser apenas para 

Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica;  

 De notar, a título de exemplo, que o site da ACSS, no separador Profissionais – Cédulas Profissionais1, 

dispõe de informações, tais como: 

 “A ACSS é a entidade responsável pela emissão do título profissional para Técnicos Superiores de 

                                                           
1 http://www.acss.min-saude.pt/category/profissionais/cedulas-profissionais-profissionais/  

http://www.acss.min-saude.pt/category/profissionais/cedulas-profissionais-profissionais/
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Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), Terapêuticas Não Convencionais (TNC) e Podologistas”; 

 “Após a emissão da cédula profissional e inscrição no respetivo registo profissional, a informação 

relativa ao nome e área profissional do requerente passará a integrar a Listagem dos Técnicos 

Superiores nas áreas de Diagnóstico e Terapêutica que consta da página eletrónica da ACSS”; 

 Verifica-se que no site dedicado à Diretiva 2011/24/UE, no separador Prestadores de Cuidados – 

Profissionais de Saúde2, mantém-se, de igual forma, a referência a uma carreira da administração 

pública usando-se o termo Técnico de Diagnóstico e Terapêutica quando se refere a Profissões.  

 Nas várias reuniões realizadas com essa entidade, o Fórum Tecnologias da Saúde tem solicitado a 

alteração da informação disponível no site da ACSS o que, até à presente data, não se verificou.  

Face ao exposto, solicitamos a V. Exª a alteração da informação disponível, substituindo o termo Técnico 

Superior de Diagnóstico e Terapêutica por profissões de diagnóstico e terapêutica, quando se refere às 

Profissões, tal como consta legalmente no Decreto-Lei n.º 320/99, de 11/08. 

 

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

 

P’la Coordenação do FTS 

 
(Hélia Carona) 

 

                                                           
2 http://diretiva.min-saude.pt/profissionais-de-saude/  
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