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Exma. Coordenadora do Grupo de Trabalho Audiências e Audição de Peticionários da 

Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, Deputada Rita Borges Madeira 

Exmas. Deputadas e Deputados, 

Dez anos passados sobre as resoluções da Assembleia da República, aprovadas por 

unanimidade para a sua regulamentação, em 2012 e 2013, Resolução da Assembleia da República 

39/2012 e Resolução da Assembleia da República n.º 92/2013, as recomendações ao Governo para a 

regulamentação da profissão de Optometrista estão por cumprir.  

O reconhecimento desta omissão em regulamentar, está explanado no relatório final da 

Petição Nº 6/XIV/1 "Ausência de regulamentação da profissão de Optometrista. Violação dos direitos 

económicos e sociais dos cidadãos. Dupla Inconstitucionalidade", emitido pela Comissão Parlamentar 

de Trabalho e Segurança Social, na legislatura anterior, com o devido conhecimento da Presidência da 

República, Governo e Deputados. 

Esta situação implica que qualquer pessoa pode exercer atos optométricos sem qualificação 

para tal, menosprezando e até pondo em causa a existência de 3 décadas de ensino universitário com 

planos de estudos em Optometria, da licenciatura ao doutoramento, na Faculdade de Ciências de 

Saúde da Universidade da Beira Interior e na Escola de Ciências com a cooperação da Escola de 

Medicina da Universidade do Minho. Isto contrasta com a invocação do superior interesse da defesa 

da saúde pública e dos direitos dos utentes para a regulamentação e regulação da profissão de 

Optometristas pelos estados-membros, refletida no relatório “Mutual Evaluation for Regulated 

Professions” da Comissão Europeia. A referência final do relatório à intenção do Governo português 

em proceder à regulamentação proferida em 2014, é um testemunho de um país, a pensar 

eternamente, em como inventar uma roda que já todos os outros conhecem e usam há muito tempo. 

A 3 de Outubro de 2018, em sede de Comissão parlamentar de Saúde, o Grupo Parlamentar 

do Partido Socialista sublinha o compromisso do Ministério da Saúde de proceder à integração dos 

Optometristas no Serviço Nacional de Saúde, em sede de cuidados primários. Refere a finalização de 

um projeto de decreto-lei e indica que será apresentado até ao final da legislatura. Algo que nunca 

veio a ocorrer.1 

A Associação de Profissionais Licenciados de Optometria, como representante dos 

Optometristas portugueses, com 1.364 Membros, expressa a sua profunda preocupação pelo perigo 

para a saúde pública e para os direitos dos consumidores, no acesso à prática de atos optométricos 

realizados por pessoas não qualificadas. Mas não só! Expõe os profissionais a concorrência desleal, 

pressão por parte das entidades patronais, degrada as legitimas expectativas de investimento na 

formação académica, lesa o investimento universitário e a investigação científica e limita os direitos 

europeus deste grupo de cidadãos portugueses. 

Anualmente, os Optometristas portugueses, membros da APLO, são responsáveis por mais de 

70% das prescrições para dispositivos médicos de compensação oftálmica em Portugal, praticam mais 

de dois milhões de atos optométricos e emitem mais de 40 mil declarações optométricas para a 

obtenção/renovação da carta de condução. Comparando com cerca de um milhão de consultas 

hospitalares da especialidade de oftalmologia no SNS realizadas, com trezentas e trinta mil por 

atender no ano de 2019, sem a atividade destes especialistas nos cuidados primários para a saúde da 

 
1 Audiência da Associação de Profissionais Licenciados de Optometria (APLO) (parlamento.pt) 
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visão, aquela que é a maior barreira de acesso a cuidados da saúde da visão no SNS, seria ainda mais 

catastrófica. Sublinha-se que estas listas de espera estão no topo das maiores limitações de acesso a 

cuidados para a saúde em Portugal, em número de pessoas e em dias de espera. Como consequência, 

os portugueses sofrem de deficiência e cegueira evitável, naquele que é o maior grupo de 

incapacidade em Portugal, atingindo cento e sessenta e três mil pessoas, em 2015.2 

Esta realidade contrasta com o projeto de pronúncia desfavorável da Secretaria-Geral da 

Presidência do Conselho de Ministros, suportado em parecer da Administração Central do Sistema de 

Saúde a pedido do Ministério da Saúde, ao pedido de utilidade pública da APLO, após quatro longos 

anos. Mais um recorde que ficará para a história de Portugal, certamente. Afirma a Secretaria-geral, 

no nosso entendimento de forma profundamente errada, de que a Administração Central do Sistema 

de Saúde não reconhece a atividade de optometrista como profissional de saúde e que os cuidados 

para a saúde da visão em Portugal já estão acautelados pelas profissões de oftalmologistas e técnicos 

de diagnósticos e terapêutica da área da ortóptica. O que dirá sobre este acautelamento qualquer 

uma das cento e vinte mil pessoas que esperam até três anos nas listas de espera da consulta 

hospitalar da especialidade de oftalmologia no SNS? 

Para além dos perigos enunciados, a não regulamentação de acesso e âmbito da profissão tem 

efeitos perversos e profundos, negando a identidade, credibilidade e participação de toda uma classe 

profissional, servindo de pretexto para a exclusão da participação dos optometristas nos vários 

aspetos do planeamento, decisão, e prestação dos cuidados para a saúde da visão. Desperdiça-se os 

recursos humanos de excelência formados em Portugal, para prestar serviço no SNS e participar na 

elaboração técnica das políticas para a saúde da visão, e mantém-se inexistência de cuidados 

primários para a saúde da visão no Serviço Nacional de Saúde. 

As consequências medem-se em deficiência visual e cegueira que poderia ter sido evitada, em 

cuidados para a saúde da visão negados aos portugueses, na espoliação das legitimas expectativas dos 

estudantes, profissionais e suas famílias e no investimento realizado nas universidades públicas 

portuguesas. 

A inércia dos sucessivos governos em regulamentar a profissão deixou um vazio legal na definição 

da prática de atos optométricos, com consequências graves e muito significativas. Salientam-se duas: 

1. Absolvição em sede de tribunal criminal da acusação de práticas de usurpação da profissão de 

Optometristas por parte de um relojoeiro e um técnico de óptica, pela emissão de prescrições 

optométricas no caso de condenação por fraude ao Sistema de Assistência na Doença da 

Guarda Nacional Republicana, Maio 2021; 

2. Condenação transitada em julgado, em sede de tribunal criminal de um licenciado de 

Optometria pela prática de atos exclusivamente médicos, nomeadamente medição da 

acuidade visual, refração, topografia e tratamento de controlo da miopia, Novembro de 

2021.3,4 

De forma simples, o Estado condena profissionais licenciados por universidade pública 

portuguesa, por prestar os cuidados para a saúde da visão para os quais os formou. E, para cúmulo, 

iliba da prática de atos de pessoas sem qualificações e que as invocaram para o defraudar. Sublinha-

 
2 PORDATA - População residente com deficiência segundo os Censos: total e por tipo de deficiência (2001) 
3 Curso Optometria e Ciências da Visão @ UBI 
4 Licenciatura em Optometria e Ciências da Visão (uminho.pt) 
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se que o referido licenciado de Optometria só não é condenado a pena de prisão por ausência de 

cadastro anterior, de acordo com o acórdão da sentença. 

Se não fosse já profundamente preocupante, é ainda absolutamente caricato, saber que os 1.364 

membros da APLO podem ser condenados criminalmente por praticar os mesmos atos que são 

objetivos de aquisição de competências dos planos de estudos universitários promovidos pelo Estado 

Português. 

Por esta via judicial no vazio legal deixado pelo legislador, corta-se o acesso dos portugueses aos 

cuidados de saúde da visão segundo as recomendações de organizações internacionais, como a 

Organização Mundial de Saúde e a Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira. Sublinha-se 

que os mesmos optometristas portugueses que veem o seu contributo e conhecimento valorizado 

como peritos nas mais reputadas organizações europeias e mundiais, são perseguidos como 

criminosos no seu próprio país, por prestar os mesmos cuidados e conhecimentos para a saúde da 

visão. 

O que dizer da Universidade do Minho e do projeto europeu por si coordenado, orçado em 3,9 

milhões de euros “Opto-Biomechanical Eye Research Network”, denominada Rede Oberon. Trata-se 

de um projeto desenvolvido em parceria com oito países europeus (Bélgica, Espanha, França, Holanda, 

Polónia, Portugal, Reino Unido e Suíça). Uma das patologias "chave" da rede Oberon é a miopia. Uma 

doença que está classificada como uma epidemia pela Organização Mundial de Saúde e que, no futuro, 

poderá tornar-se numa verdadeira pandemia a nível da saúde visual, dado que é estimado que 50% 

da população mundial, em 2050, venha a sofrer de miopia. Será esta uma atividade científica 

absolutamente legal, muito útil e pertinente, que prestigia Portugal? Ou, à luz das conhecidas decisões 

judiciais, não passa de uma organização e plataforma de formação de criminosos? Para que seja 

absolutamente claro, todos os Optometristas licenciados por universidades públicas portuguesas 

medem acuidade visual, refracionam, prescrevem dispositivos médicos de compensação oftálmica, 

realizam topografia e intervenções para o controle da miopia, entre outras. 

Lamenta-se colocar esta Comissão Parlamentar numa posição constrangedora em que terá de 

decidir se dá conhecimento ao Ministério Público da prática de tais putativos crimes, como é sua 

obrigação. Ou se persiste em nada continuar a fazer, de forma cúmplice com a prática destes crimes, 

e entrega estes profissionais ao destino de enfrentarem uma acusação em sede de tribunal criminal, 

ou se procede à regulamentação com a máxima urgência, a fim de assegurar a prestação normal de 

cuidados para a saúde da visão, proteger inocentes, fazer respeitar o Estado de direito. Agradece-se 

que seja tomada uma posição. 

Numa nota mais positiva, felicita-se o Estado português pelos compromissos assumidos na 

Assembleia-Geral da Organização Mundial de Saúde e a Organização das Nações Unidas, para a 

implementação de cuidados primários para a saúde da visão e aumento da cobertura de erros 

refrativos em 40% e cirurgia à catarata em 30%, e para a integração dos cuidados para a saúde da 

visão centrados nas pessoas, de proximidade e atempados. Sublinha-se o reconhecimento de que cada 

euro investido em saúde da visão retorna dez euros em produtividade. Neste seguimento, a 

Organização Mundial de Saúde lançou a iniciativa “Saúde da Visão nos Sistemas de Saúde: Um Guia 

para a Ação”. Este conjunto de instrumentos técnicos pretendem ser a base para a integração de 

cuidados para a saúde da visão num Serviço Nacional de Saúde. Na sua elaboração e contributo contou 

com Optometristas, alguns deles portugueses. Contém inúmeras referências ao papel e número dos 

Optometristas e suas competências. Contrasta com a realidade portuguesa onde os optometristas 

estão excluídos da elaboração de uma proposta de estratégia nacional para a saúde da visão. Ou de 
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uma proposta para o Plano Nacional de Saúde 2021-2030, que peca pela ausência de qualquer 

referência a cuidados primários para a saúde da visão ou dos indicadores mencionados, ou até de um 

referencial de Educação para a Saúde nas escolas, sem qualquer menção à promoção e prevenção do 

bem-estar da visão. Esta é a realidade de um Serviço Nacional de Saúde, sem a inclusão e contributo 

dos Optometristas. 

Urge resolver a situação de forma definitiva. Ou se regulamenta, e se segue a evidência científica, 

as boas práticas e o exemplo da esmagadora maioria da União Europeia e do resto do mundo, ou se 

proíbe, explicando aos portugueses onde poderão encontrar os cuidados mínimos para a saúde da 

visão, de que tanto necessitam. 

Seja pelos portugueses que sofrem de deficiência visual e cegueira evitável nas listas de espera do 

SNS, seja pelos legítimos Optometristas que prestam cuidados debaixo da ansiedade de serem 

condenados a pena de prisão por exercerem a profissão que o Estado Português lhes prometeu, esta 

situação tem de chegar a uma conclusão definitiva. 

Uma nota final para a documentação já partilhada com os vossos grupos parlamentares e que 

incluem pareceres constitucionais, estudos socioeconómicos, cenários e impactos de acesso e 

prestação de cuidados para a saúde da visão, pareceres de peritos da acreditação de ensino superior 

e correlação das competências profissionais com os planos de estudos universitários. Reconheça-se 

de que informação não é o problema. O problema é enfrentar o status quo, ter ação e ser 

consequente. 

Do ponto de vista dos Optometristas, o Estado que forma e acredita, não pode condenar. Impõe-

se regulamentação que informe as instâncias judiciais e governamentais sobre quem tem acesso à 

profissão e quais as competências e perfil profissional. Do ponto de vista dos cidadãos, importa 

implementar ações que obtenham resultados diferentes nas enormes listas de espera para a primeira 

consulta hospitalar da especialidade de oftalmologia e promover o acesso universal aos cuidados para 

a saúde da visão, tal como é compromisso de Portugal com a Organização Mundial de Saúde. 

Este assunto e as pretensões dos Optometristas estão muito longe de ser novidade para as Sras./s 

Deputadas/os. Temos pessoas afetadas de forma extremamente grave pela situação atual e o Estado 

tem a obrigação de ser uma Entidade de bem, credível, justa e coerente. Não viveremos com o medo 

de rusgas policiais ao mesmo consultório que está registado na Entidade Reguladora da Saúde, apenas 

por fazermos o nosso trabalho. Isto enquanto pagamos impostos e taxas à Entidade Reguladora da 

Saúde por exercer a categoria Fiscal de Optometrista. Se não pretendem o contributo dos 

Optometristas, sejam consequentes, encerrem a formação, proíbam o exercício e informem o 

Ministério Público. Saberão bem onde nos encontrar. 

Pelos Optometristas Portugueses, 

A Associação de Profissionais Licenciados de Optometria, 

Raúl Alberto R. C. de Sousa 

FEAOO, APLO, Lic. Fisica-Óptica, Esp. Optom., MSc. Optom. Av. 

Presidente da Direção da APLO 

Membro: 

Grupo Técnico Consultivo da OMS sobre Tecnologia Assistiva | Organização Mundial de Saúde 

Painel de Peritos na Área dos Dispositivos Médicos – Oftalmologia | Agência Europeia dos Medicamentos 
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