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Exmos Srs. Deputados da 
Comissão de Administração Pública, Modernização 
Administrativa, Descentralização e Poder Local 
 

 
 
Assunto: Audição Parlamentar de 05-janeiro-2021 
 
 
Senhores Deputados, 
 

Sendo a Fisioterapia uma profissão que integra a Carreira dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e 
Terapêutica (TSDT), a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas (APFISIO) acompanhou, atenta, o 
processo que culminou com a publicação dos diplomas que estão em discussão.  

Nesse período e mesmo depois dele, recebeu, por parte dos seus associados e dos seus colegas 
fisioterapeutas, manifestações de preocupação e insatisfação quanto àquele processo, 
irrazoavelmente moroso e, principalmente, quanto ao resultado daquele, que se traduziu numa 
ofensa às legítimas expetativas dos fisioterapeutas.  

Nesse sentido, queremos salientar que se justificam as diligências, em discussão no dia 5 de janeiro 
de 2021 – a iniciativa legislativa dos cidadãos e as dos Grupos Parlamentares do Partido Comunista 
Português, Bloco de Esquerda e Partido Animais e Natureza – para corrigir aqueles diplomas, uma 
vez que a posição tomada pelos representantes do governo no processo negocial desrespeitou vários 
princípios, em especial o princípio de justiça, forçando a publicação de um diploma de carreira 
desequilibrador e gerador de enorme entropia.  

A APFISIO identifica nas propostas apresentadas, a garantia da criação de condições mais adequadas 
para a gestão organizacional dos recursos de saúde e, simultaneamente, para salvaguardar as 
legítimas expetativas dos profissionais de saúde relativamente aos seus projetos de carreira.  

Nestas propostas vemos, principalmente, a devolução aos profissionais de saúde da carreira de 
TSDT, da dignidade que lhes é negada desde o século passado. 

Tão bem ou melhor que a APFISIO, as Notas Justificativas dos projetos em apreço, elencam o 
conjunto de preocupações e anomalias que urge, desde 1999, rever.  

O preâmbulo do Decreto-lei Nº 564/99 de 21 de dezembro, já reconhecia em si a insuficiente 
atualização da carreira, levando o legislador a deixar gravado, no rosto do diploma, este texto: 

 "...A alteração pontual da carreira que ora se leva a efeito tem subjacente o reconhecimento da 
necessidade de uma reestruturação mais aprofundada que compatibilize o respectivo exercício com o 
processo de reforma do ensino em curso (...) de modo a torná-las mais consentâneas com o seu grau 
de desenvolvimento."  
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Desta forma, e com estas palavras, criou-se um espaço para se acreditar que uma efetiva atualização 
daquela carreira se operaria no dobrar do século! Estávamos, recordemos, em 1999...  

Mas a Revisão das Carreiras de Regime Geral da Administração Pública, concretizada pela Lei n.º 12-
A/2008, de 27 de fevereiro, não foi acompanhada pela revisão carreira dos TSDT, embora aquela Lei 
impusesse, por força do seu Artigo 101º, o prazo de 180 dias para a revisão das carreiras de regime 
especial, sublinhando, ainda, pelo seu Ponto 3, que os diplomas de revisão deveriam definir as regras 
de transição dos trabalhadores, o que os Decretos-lei 110 e 111 de 2017, se omitiram de fazer.  

Enquanto isso, outras carreiras especiais, inclusive da área da saúde foram revistas e atualizadas 
mais do que uma vez, desde 2008.  

Estamos em 2021, ainda, a procurar corrigir o mal provocado pelos Decretos-lei 110 e 111 de 2017 e 
pelo Decreto-lei N.º 25/2019 que definiu, de forma cega, as regras de transição, e estabeleceu as 
posições remuneratórias da carreira de TSDT.  

É por isso que a APFISIO se associa a estas iniciativas legislativas e apela a todas as Senhoras e 
Senhores Deputados para que acolham favoravelmente as propostas apresentadas, permitindo que 
se devolva o Respeito e a Dignidade aos profissionais que integram a carreira de técnicos superiores 
das áreas de diagnóstico e terapêutica.  

É, em primeiro lugar, disto que se trata e, em segundo lugar, trata-se de promover a justiça no 
posicionamento relativo destes técnicos superiores face aos seus colegas de outras carreiras de 
regime especial ou de regime geral da Administração Pública.  

É fundamental que o processo de descongelamento das carreiras da Administração Pública seja 
equitativo. Não devem carregar, os profissionais de saúde da carreira de TSDT, o ônus da 
morosidade do processo, causado pelo legislador. De igual modo, de forma equitativa, os fatores de 
ponderação atribuídos aos anos de serviço prestados devem ser aplicados. Não se deve a uns 
profissionais de saúde atribuir a ponderação de 1,5 pontos por anos de serviço e a outros, em iguais 
circunstâncias, atribuir 1 ponto ou qualquer outra ponderação.  

A APFISIO defende também que a reposição da justiça e a devolução do respeito e da dignidade aos 
profissionais desta carreira deverá ser realizada no quadro de uma justa regra de transição e não em 
mecanismos concursais.  

Os mecanismos concursais devem sim, ser reservados para o processo de progressão da carreira e de 
harmonização e gestão organizacional.  

Não sendo matéria de discussão no âmbito deste processo de audição, voltamos a lembrar, contudo, 
da grave carência de recursos humanos na área dos TSDT, e da Fisioterapia em particular, que se 
verifica ao nível do SNS, e que compromete o acesso dos portugueses a cuidados de saúde 
integrados, abrangentes e oportunos. A APFISIO aproveita para reconhecer aqui a atenção e o 
mérito da Assembleia da República nesta questão, refletido na redação do Artigo 262º-A da Lei nº 
27A/2020, de 24 de julho.  
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Para concluir, a APFISIO louva e apoia as iniciativas legislativas que estão em discussão, apelando 
para que o governo português reconheça que todos perdemos com a atual situação e toda a 
sociedade ganha quando a justiça prevalece. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Lisboa, 11 de janeiro de 2020 

 

 

 (Adérito Seixas) 

Presidente do Conselho Diretivo Nacional 

da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas 
 


