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Exma. Senhora 

Presidente do Conselho de Administração da 

Entidade Reguladora da Saúde  

Prof. Doutora Sofia Nogueira da Silva 

Rua São João de Brito, 621 L 32 

4100-455 Porto 

 
 

Vossa Referência  Data  Nossa Referência  Data 
    2/2018  23/03/2018 

 

ASSUNTO: Designação das profissões  

 

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

designada área das Tecnologias da Saúde, tendo como principal objetivo a criação da Ordem dos Técnicos 

de Saúde. 

Conforme é do conhecimento de Vossa Excelência, este grupo profissional é regulado pelo Decreto-Lei nº 

261/93, de 24 de julho, regulamentado pelo Decreto-Lei nº 320/99, de 11/08, e consta do Inventário 

Nacional dos Profissionais de Saúde, criado pela Lei n.º 104/2015, de 24/08, atuando em todo o ciclo da 

promoção da saúde e prevenção da doença, ao nível do diagnóstico, da terapêutica, da reabilitação da 

reinserção e da saúde pública. 

Face ao estipulado no artigo 5º do Decreto-Lei nº 320/99, de 11/08, o exercício destas profissões fica 

dependente de título profissional, correspondente a uma das designações referidas no artigo 2.º (em 

anexo), a reconhecer pela Administração Central do Sistema de Saúde, IP. 

Verificamos que na lista de colaboradores dos prestadores, que consta do site da Entidade Reguladora da 

Saúde, a referência às profissões que representamos aparece apenas “técnico”, não fazendo alusão ao 

nome específico de cada uma das profissões (tal como aparece em outros colaboradores).  

No nosso entendimento, essa informação deve ficar disponível ao público em geral, ficando de forma 

clara e objetiva qual a profissão que é exercida por cada colaborador.  

Face ao exposto, solicitamos a Vossa Excelência que associado ao nome do colaborador apareça a 

designação da profissão que exerce e que consta do artigo 2º do Decreto-Lei nº 320/99, de 11/08. 

 

Certos do melhor acolhimento, envio a Vossa Excelência os mais respeitosos cumprimentos. 

 
O Coordenador do FTS 

 
(João José Joaquim, MSc) 
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Elenco das profissões abrangidas e representadas pelo FTS 
(art. 2º do DL 320/99 de 11 de agosto) 

1.  Técnico de análises clínicas e de saúde pública;  

2.  Técnico de anatomia patológica, citologia e tanatológica;  

3.  Técnico de audiologia;  

4.  Técnico de cardiopneumologia;  

5.  Técnico de farmácia;  

6.  Higienista oral;  

7.  Técnico de medicina nuclear;  

8.  Técnico de neurofisiologia;  

9.  Ortoptista;  

10.  Ortoprotésico;  

11.  Técnico de prótese dentária;  

12.  Técnico de radiologia;  

13.  Técnico de radioterapia;  

14.  Terapeuta da fala;  

15.  Técnico de saúde ambiental.  
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