
 

1 

Projeto de Lei n.º xxx 
Cria a Ordem dos Técnicos de Saúde e aprova o seu Estatuto 

 
Exposição de motivos 

As profissões das tecnologias da saúde, remontando ao início do século vinte, representam, hoje, a 
expressão inequívoca da vertiginosa evolução das ciências da saúde, nas suas componentes técnicas, 
científicas, culturais, humanísticas e sociológicas. 

Estas profissões cobrem praticamente todas as áreas de intervenção clínica especializada, com 
expressão e aplicação desde a prevenção até à reinserção social e assumem uma grande relevância 
económica e social. 

Desta evolução técnica, científica e humanística das profissões das tecnologias da saúde, 
inevitavelmente, resultaram novas necessidades, seja no campo da formação de profissionais seja no 
da regulação do exercício profissional. 

A necessidade de elevar o nível de formação destes profissionais é um mero corolário do crescimento 
das ciências das tecnologias da saúde. A resposta, reconhecidamente satisfatória, a esta necessidade 
justificou um significativo investimento, público e privado, na criação de uma rede de 
estabelecimentos de ensino superior, que cobre todo o país, vocacionada para o ensino e investigação 
das ciências das tecnologias da saúde. 

À semelhança de outras profissões que têm como objeto a salvaguarda e a promoção da saúde 
humana, importa também, relativamente aos profissionais das tecnologias da saúde, assegurar que o 
respetivo exercício profissional esteja sujeito não apenas à exigência de uma formação académica 
especializada de nível superior, 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. 

O exercício liberal ou não assalariado destas profissões das tecnologias da saúde, a sua crescente 
complexidade determinada pela exponencial evolução das ciências próprias que incorporam o quadro 
de responsabilidades e de responsabilização, em que o seu exercício profissional se desenvolve, 
tornam imperiosa a necessidade de se dispor duma efetiva regulação profissional para estas 
profissões. 

Era, por isso, expectável, e acima de tudo desejável, que funcionasse uma efetiva regulação 
profissional para estas profissões porquanto se reconhece que a sua ausência e, em particular, a 
inexistência ou ineficácia de mecanismos de supervisão e disciplina do exercício profissional 
desprotege os cidadãos e, em última instância, coloca em risco a saúde pública.  

Mas, ao invés do que sucedeu no campo da formação onde são evidentes os progressos alcançados, o 
panorama respeitante à regulação do exercício profissional é reconhecidamente insuficiente. E esta 
insuficiência ficou-se a dever à opção por um modelo de regulação profissional, oposto ao adotado 
para as demais profissões regulamentadas da área da saúde, assente na atribuição, através do 
Decreto-Lei n.º 320/99, de 11 de agosto, de competências neste domínio a um organismo público, o 
então Departamento de Recursos Humanos da Saúde do Ministério da Saúde.  

Optou-se, por razões meramente conjunturais, em não confiar aos profissionais das tecnologias da 
saúde, através duma sua Ordem Profissional, a regulação das suas profissões. Os resultados alcançados 
são insatisfatórios em aspetos tão básicos como o registo dos profissionais, a emissão de cédulas 
profissionais e de autorizações de exercício, e a inexistência de regras técnicas, éticas e deontológicas 
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e sua reavaliação e atualização. 

Há, portanto, que inverter esta situação de modo a garantir, como sucede com as demais profissões 
regulamentadas da saúde, que os profissionais que atuam na área das tecnologias da saúde detêm as 
competências específicas para o efeito e que estão sujeitos a regras técnicas, de ética e deontológicas 
no seu exercício profissional. E este desiderato pode ser eficientemente alcançado aplicando às 
profissões das tecnologias da saúde o mesmo modelo de autorregulação que vigora, com bons 
resultados, para outras profissões regulamentadas da área da saúde. Não havia, e não há, razão válida 
que justifique manter afastados os profissionais das tecnologias da saúde da manutenção e 
desenvolvimento da regulação das suas profissões.  

A necessidade de implementar a autorregulação das profissões das tecnologias da saúde resulta 
também de, à semelhança do ocorrido em outras profissões qualificadas e regulamentadas na saúde, 
se pretender que o modelo de desenvolvimento de carreira profissional, nos sectores público e 
privado, assente no reconhecimento de níveis de qualificação, certificados e atestados pela atribuição 
de títulos de especialista. 

Demonstra a experiência que confiar a uma Ordem Profissional a avaliação e a certificação de níveis 
de qualificação profissional é a melhor garantia do rigor e da independência na atribuição desses 
títulos de qualificação profissional.  

A Ordem será uma associação pública representativa de licenciados nas áreas das tecnologias da saúde 
que exercem profissões que tradicionalmente integram esta área da ciência e da técnica aplicada à 
prestação de cuidados de saúde. Trata-se de uma opção que se afasta duma indesejável diversidade 
de estruturas representativas das profissões das tecnologias da saúde, que poderia conduzir, no limite, 
à criação de tantas Ordens Profissionais quantas as profissões que a agora criada integra e representa. 

Ora, o número atual (e o previsível num futuro próximo) de profissionais em boa parte destas 
profissões não permite dar sustentabilidade, nomeadamente de viabilidade económica, à opção de 
criação de Ordens por cada uma das profissões das tecnologias da saúde.  

Mas não foram apenas preocupações de viabilidade económica e de escala que determinaram a opção 
de agrupar numa única Ordem Profissional estas profissões. Esta opção pela agregação das profissões 
das tecnologias da saúde é um mero corolário da necessidade de colocar em crescente colaboração, 
num quadro mais amplo e abrangente, todas as profissões qualificadas e regulamentadas da saúde. 
Desta crescente colaboração seguramente resultará, sem perda de autonomia científica e técnica de 
cada uma das profissões, o desenvolvimento de sinergias que, porventura mais do que em outros 
sectores de atividade profissional, são fundamentais para assegurar a prestação de cuidados de saúde 
de qualidade e potenciar uma flexibilidade adequada na gestão de recursos humanos.   

Este objetivo de criar condições de agregação e cooperação das profissões das tecnologias da saúde, 
sem perda da autonomia científica e técnica de cada uma destas, justifica também o modelo de 
organização adotado e que assenta, na sua base, em Colégios de Profissão. 

Também este mesmo objetivo está presente no modelo adotado para a formulação de normas 
deontológicas, científicas e técnicas que regem o seu exercício profissional. O Estatuto integra um 
código deontológico, que incorpora os princípios e deveres gerais a respeitar por todos os membros 
da Ordem, que é complementado, de uma forma que se pretende coerente e harmónica, por códigos 
deontológicos e normas técnicas específicas, na forma de manuais de boas práticas, aplicáveis a quem 
exerça uma das profissões representadas pela Ordem.  

Zela pela aplicação dessas normas deontológicas e técnicas o Conselho Jurisdicional, que é assessorado 
pelos Colégios de Profissão, cuja Direção é chamada a pronunciar-se antes da tomada de decisão por 
aquele Conselho.  
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Também o modelo proposto para a atribuição de títulos de qualificação profissional prossegue este 
objetivo já que se faz intervir na última fase do processo, que se inicia e desenrola predominantemente 
a nível de Colégios de Profissão, de modo a assegurar a coerência e a aplicação de regras uniformes 
do reconhecimento do título de Especialista. 

A prossecução deste objetivo pressupõe a definição, de uma forma clara, do espaço de intervenção de 
cada uma das profissões das tecnologias da saúde nomeadamente em relação a outras profissões, 
qualificadas e regulamentadas, da área da saúde. Esta definição de limites dos espaços de intervenção 
de cada uma das profissões serve, por um lado, para prevenir a ocorrência de conflitos de jurisdição 
bem como a desresponsabilização normalmente associada à sobreposição de competências e áreas de 
jurisdição, e, por outro lado, para fomentar sinergias e complementaridades no seio de equipas 
multidisciplinares, onde assenta hoje a prestação de cuidados de saúde de qualidade.   

O presente projeto de Lei cria a Ordem dos Técnicos de Saúde e aprova o respetivo estatuto. Esta 
Ordem terá personalidade jurídica e gozará de autonomia científica, disciplinar, administrativa, 
financeira e regulamentar, nos termos previstos no Regime Jurídico das Associações Públicas 
Profissionais, aprovado pela Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro.  

Os Colégios de Profissão e as Secções de Especialidade gozam, no seio da Ordem, de um elevado grau 
de autonomia que permite aos seus órgãos desenvolver programas próprios de atividades, financiados 
com receitas que lhes estão consignadas.  

Os órgãos nacionais serão a Assembleia de Representantes, o Bastonário, a Direção Nacional, o 
Conselho Jurisdicional, o Conselho Fiscal e as Direções dos Colégios de Profissão.  

O presente projeto de Lei regula também o processo de instalação da Ordem dos Técnicos de Saúde, 
identificando os órgãos, Comissão Instaladora e Núcleos Instaladores, responsáveis por conduzir este 
processo, definindo a sua composição, o processo conducente à sua nomeação, a duração do mandato, 
a sua missão e competências, o processo de inscrição e de registo de membros da Ordem e a emissão 
de cédulas profissionais exigidas para a prática, de forma autónoma ou tutelada e supervisionada, das 
profissões representadas pela Ordem.  

Finalmente, cumpre salientar que o presente projeto de lei para além de corresponder a uma 
necessidade do sector profissional das tecnologias da saúde, dá resposta a uma ambição destes 
profissionais, respeitando os requisitos previstos na Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro. 

O Fórum das Tecnologias da Saúde tomou a iniciativa de remeter à Assembleia da República um estudo 
independente, elaborado pelo Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra, que aborda a questão da necessidade de criação da Ordem dos Técnicos de Saúde, em 
termos de realização de interesse público e seu impacto sobre a regulação das profissões em causa. 

Com a entrega deste estudo, o Fórum das Tecnologias da Saúde deu, assim, cumprimento ao disposto 
na alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que determina que a criação de 
novas associações públicas profissionais, deve, sempre, ser precedida de um estudo elaborado por 
entidade de reconhecida independência e mérito sobre a sua necessidade em termos de realização do 
interesse público e sobre o seu impacto sobre a regulação da profissão. 

Muito embora a iniciativa da criação de uma Ordem, que agrupe as profissões das tecnologias da 
saúde, date de momento anterior ao da aprovação da Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, o presente 
Estatuto, anexo ao presente projeto de lei, estão adequados ao regime das Associações Públicas 
Profissionais aprovado por aquela lei. 

Tendo em consideração o estudo do Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, que se anexa ao presente projeto de lei, bem como o disposto na Lei n.º 
2/2013, de 10 de janeiro, propõe-se a criação da Ordem dos Técnicos de Saúde abrangendo os 



 

 4 

licenciados em ciências e tecnologias da saúde que exerçam uma das profissões das tecnologias da 
saúde representadas pela Ordem. 

Assim, os Deputados abaixo-assinados apresentam, nos termos constitucionais, legais e regimentais 
aplicáveis, o seguinte Projeto de Lei: 

Artigo 1.º 

Objeto 

É criada a Ordem dos Técnicos de Saúde, adiante sempre designada por Ordem, e aprovado o 
seu Estatuto, publicado em anexo à presente lei, da qual faz parte integrante.  

 

Artigo 2.º 

Profissionais abrangidos 

1. A Ordem abrange os que, em conformidade com o respetivo Estatuto e as disposições legais 
aplicáveis, exercem uma das seguintes profissões:  

a) Higienista Oral; 

b) Ortoprotésico; 

c) Ortoptista; 

d) Técnico de Análises Clínicas e Saúde Pública;  

e) Técnico de Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica; 

f) Audiologista (Técnico de Audiologia); 

g) Técnico de Cardiopneumologia;  

h) Técnico de Farmácia;  

i) Técnico de Medicina Nuclear;  

j) Técnico de Neurofisiologia;  

k) Técnico de Prótese Dentária; 

l) Técnico de Radiologia;  

m) Técnico de Radioterapia;  

n) Técnico de Saúde Ambiental;  

o) Terapeuta da Fala. 

2. Sempre que se justifique e se considere oportuno poderão ser incluídas outras profissões, 
cumprido o definido na Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro. 

 

Artigo 3.º 

Exercício das profissões 

1.  O exercício das profissões indicadas no artigo anterior está condicionado à inscrição no 
registo profissional, criado e mantido pela Ordem nos termos da alínea g) do número 1 do 
artigo 5º da Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, e à posse de uma cédula profissional.  

2.  As profissões podem ser exercidas por conta própria, quer em nome individual quer em 
sociedade, ou por conta de outrem, tanto no setor público, privado ou cooperativo e social.  
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3.  O exercício da atividade profissional por conta de outrem não afeta a autonomia técnica, nem 
dispensa o cumprimento dos deveres deontológicos. 

4.  Cessado o regime de instalação da Ordem, deixam de ter validade legal as cédulas 
profissionais e as autorizações de exercício profissional emitidas ao abrigo dos artigos 4º e 8º 
do Decreto-Lei n.º 320/99, de 11 de agosto. 

5.  Os profissionais que, nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 320/99, de 11 de agosto, 
sejam já detentores de cédula profissional, estarão, igualmente, obrigados à substituição da 
mesma, nos termos do número anterior. A Ordem poderá não proceder à substituição quando 
reconheça não terem sido observados os preceitos legais aplicáveis quando da emissão da 
cédula a substituir. 

6.  O disposto no número anterior aplica-se também aos profissionais que, nos termos do artigo 
8º do Decreto-Lei n.º 320/99, de 11 de agosto, sejam detentores duma autorização de 
exercício profissional tutelado. 

 

Artigo 4.º 

Atribuições 

São atribuições da Ordem:  

a) Defender a ética, a deontologia e a qualificação profissional dos seus membros, a fim de assegurar 
e fazer respeitar o direito dos utentes a uma prática qualificada; 

b) Promover o desenvolvimento da cultura profissional e concorrer para o estabelecimento e 
aperfeiçoamento constante do Sistema de Saúde em geral, e em particular do Serviço Nacional de 
Saúde, colaborando na estratégia e na política nacional de saúde em todos os aspetos, 
nomeadamente no ensino e carreiras profissionais; 

c) Velar pelo exato cumprimento da lei, do presente Estatuto e respetivos regulamentos, 
nomeadamente no que se refere ao título e à profissão, promovendo procedimento judicial, contra 
quem o use ou a exerça ilegalmente;  

d) Efetuar o registo de todos os profissionais e emitir, em exclusivo, a cédula profissional; 

e) Regular o acesso e o exercício profissional;  

f) Promover a qualificação profissional dos seus membros concedendo títulos de diferenciação e 
promovendo ativamente a formação contínua; 

g) Fazer respeitar o código deontológico e exercer jurisdição disciplinar sobre os seus membros que 
exerçam a profissão no território nacional; 

h) Propor ao Governo a elaboração de regulamentação sobre a respetiva atividade profissional;  

i) Dar parecer sobre todos os assuntos relacionados com o ensino, com o exercício da profissão e com 
a organização dos serviços que se ocupem da saúde, sempre que julgue conveniente fazê-lo, junto 
das entidades oficiais competentes ou quando por estas for consultada; 

j) Contribuir para a defesa e promoção da saúde, sendo ouvida sobre os projetos de diplomas 
legislativos que interessem à prossecução dos seus fins; 

k) Defender os direitos e interesses legítimos dos seus membros; 

l) Promover o intercâmbio de ideias e experiências entre os membros e com organismos congéneres 
estrangeiros, bem como ações de coordenação interdisciplinar; 

m) Promover, patrocinar e apoiar a edição de publicações ou outros meios, que contribuam para um 
melhor esclarecimento público sobre as implicações e a relevância da profissão; 
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n) Participar nos processos oficiais de acreditação e na avaliação dos cursos que dão acesso à 
profissão;  

o) Colaborar com escolas, institutos politécnicos, universidades e outras instituições em iniciativas 
que visem a formação destas profissões; 

p) Prestar serviços aos seus membros; 

q) Quaisquer outras que lhes sejam cometidas por lei. 

 

Artigo 11.º 

Tutela administrativa da Ordem  

Os poderes de tutela administrativa sobre a Ordem, nos termos da Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, 
e do respetivo Estatuto, são exercidos pelo membro do Governo responsável pela área da sa úde. 

 

Artigo 12.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor nos 30 dias após a sua publicação. 

 

 

 

 


