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Caros fisioterapeutas  

 

 
 A comissão Pró-Ordem congratula-se com a aprovação na generalidade, pela 
Assembleia da República, da ORDEM DOS FISIOTERAPEUTAS. 

Nem sempre é linear a compreensão por todos os fisioterapeutas da 
importância deste projecto de auto regulação profissional (que foi iniciado 
há 18 anos), nem das dificuldades do percurso que temos vindo a realizar. 
Neste momento, tão marcante de reconhecimento profissional, cabe a quem 
viveu este percurso desde o seu início, um esclarecimento e uma partilha de 
um pouco da história que conduziu a este relevante acontecimento. 

A Associação Portuguesa de Fisioterapeutas (APFISIO) é criada em 1960 e em 
1998 dá-se a sua refundação e revisão dos estatutos onde se menciona, desde 
logo, que a APFISIO tem como fins, entre outros, a defesa da ética, da 
deontologia e da qualificação profissional dos seus associados e, bem assim, 
desenvolver todas as iniciativas conducentes ao seu reconhecimento como 
Associação de direito público, de modo a atribuir o título profissional de 
fisioterapeuta e a regulamentar o exercício desta profissão. (Diário da 
República, III Série, n.º 94, de 98.04. 22)  

Com este objectivo é apresentada, em 1999, junto dos órgãos de soberania 
primeiro projecto de transformação da APFISIO em Associação de direito 
público, entregando para o efeito, todos os documentos à época necessários, 
à criação de uma Ordem profissional para os fisioterapeutas. 

Volta a fazê-lo em 2004 e, novamente, em 2 de Maio de 2008, no âmbito da 
denominada Lei-Quadro (Lei 6/2008 de 13 de Fevereiro), já que, face aos 
seus pressupostos, cumpre com todos os requisitos para o efeito (Petição nº 
500/X/ 3ª).   

Entre outros documentos, foi também presente uma declaração da Região 
Europeia da Confederação Mundial de Fisioterapia, apoiando a iniciativa, 
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com o objectivo da protecção dos direitos dos cidadãos e da criação de 
padrões de prática profissional dos fisioterapeutas. 

Em Portugal existem cerca de 11000 fisioterapeutas. Estes profissionais, pelo 
seu modelo de actuação e elevado grau de autonomia, estão vocacionados 
em especial para o exercício liberal, reforçando a necessidade da sua 
regulação. 

Segundo ofício da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração 
Pública da Assembleia da Republica (CTSSAP) datado de 13 de Outubro de 
2008, a petição da APFISIO observava os requisitos formais e foi admitida, 
tendo o relatório sido aprovado, mas não sendo possível, no decorrer da 
legislatura, a continuação do processo.  

Em 10 de Dezembro de 2009, a APFISIO renovou todo o processo junto do 
Presidente da Assembleia da Republica, Comissões de Trabalho, Segurança 
Social e Administração Pública e Saúde e Grupos Parlamentares, bem como 
da Ministra da Saúde. 

Dada a aprovação anterior, em sede da Comissão de Trabalho, que só não 
prosseguiu por ter cessado a legislatura, o processo, embora tendo que 
recomeçar formalmente, estava substantivamente apreciado. 

Em 9 de Junho de 2010 e em reunião com a Comissão de Trabalho, a 
deputada do PSD lavrou para acta que este partido iria apresentar uma 
iniciativa legislativa, isoladamente ou em conjunto com outros partidos (PS 
nomeadamente) sob a forma de projecto de Lei visando a criação da Ordem. 

A 11.02.2011 por proposta do CDS-PP, foi aprovada na generalidade, em 
plenário da Assembleia da Republica, a criação da Ordem dos 
Fisioterapeutas, baixando à especialidade. Em virtude da dissolução da 
Assembleia da República, o projecto teria de ser reapreciado. 

A 7 de Setembro 2011 a APFISIO reenvia toda a documentação devidamente 
actualizada para a Sra. Presidente da Assembleia da Republica, Comissões de 
Saúde e do Trabalho e Segurança Social, bem com a todos os grupos 
parlamentares para reapreciação e reencaminhamento. 

Por solicitação da Comissão Parlamentar do Trabalho e Administração 
Pública, após audiência em 23 de Novembro de 2011, a APFISIO apresenta 
novo documento relativo ao Memorandum de Entendimento com a 
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República Portuguesa. O processo encontra-se completo relativamente a 
todos os requisitos e aguarda agendamento para submissão a plenário. 

Em 29/01/2014 somos recebidos pelo Grupo Parlamentar do PSD sendo 
informados não ser oportuna a retoma do processo. 

Em 2016, actual legislatura, tivemos Audiência com a Comissão de trabalho e 
segurança social, a fim de ser feito o ponto da situação e continuação do 
processo, sendo actualizada toda a documentação que veio a culminar com o 
agendamento para plenário de dois projetos-lei, da autoria do Partido 
Socialista e do CDS-PP que, como é do conhecimento de todos nós, foram 
aprovados na generalidade. 

Assim:  

A APFISIO tem desde 1999 um projecto próprio e único de auto-regulação da 
profissão, tendo assumido cabalmente junto de outras associações 
profissionais e mormente junto do Fórum das tecnologias da saúde (FTS) 
esta sua posição de princípio. Fórum esse, teve na sua criação em 1992, 
como principio, entre outros, “salvaguardar as naturais diferenças 
estatutárias das organizações envolvidas, no respeito pela respectiva 
individualidade das mesmas”. Só no ano 2000 e sentindo a necessidade de 
uma forma de organização mais consistente, nasce no FTS a ideia de se 
“constituir uma forma de organização a exemplo das restantes da saúde, que 
levasse à autorregulação profissional” e que conduziu em 2011 à 
apresentação do seu projecto de OTS. 

Torna-se pois claro que a APFISIO tinha já o seu projecto em andamento há 
vários anos, quando em 2011 é apresentado o primeiro projecto da Ordem 
dos Técnicos de Saúde que ora foi também discutido em AR, com resultados 
conhecidos e que lamentamos. Temos porém a certeza de que continuarão a 
lutar pelo desenvolvimento das profissões, seja por este modelo conjunto, 
seja de uma ordem por profissão. Em abono da verdade tem que ser dito 
que os Fisioterapeutas não abandonaram o projecto comum do fórum, 
simplesmente nunca lá estiveram. 

Necessário é também reconhecer que os fisioterapeutas nunca se reviram 
integrados na nomenclatura “tecnologias da saúde” o que aliás vem 
confirmado na Classificação Nacional das Áreas da Educação e Formação 
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Portaria n.º 256/2005 de 16 de Março que coloca os fisioterapeutas na área 
“terapia e reabilitação”. 

Também se constata na Resolução relativa à actualização da International 
Standard Classification of Occupations (ISCO-08) de 6 de Dezembro de 2007, e 
transcrita para a legislação portuguesa no Diário da República, 2.ª série, n.º 106 
de 1 de Junho de 2010, relativa à Classificação Portuguesa das Profissões 
2010), que os Fisioterapeutas foram retirados do grupo dos técnicos e 
profissionais associados e colocados na secção dos profissionais, estando agora 
listados na sub-rúbrica 226, Outros Profissionais de Saúde: 226.4 
Fisioterapeutas, listando-a com outros profissionais reconhecidos no sector da 
saúde – que inclui medicina e medicina dentária, enfermeiros, etc. 

Torna-se também necessário, neste processo, não confundir a carreira da 
função pública, onde se encontram várias profissões, com o exercício 
profissional liberal, onde os fisioterapeutas actuam com autonomia, 
exclusivamente com o seu título profissional: Fisioterapeuta.  

Em conclusão: 

Após este longo e persistente percurso, os fisioterapeutas não podem deixar 
de manifestar o seu reconhecimento aos grupos parlamentares do CDS-PP 
(duplamente) e do PS, pela forma como compreenderam as nossas justas 
aspirações, pelo seu conhecimento profundo do papel do fisioterapeuta na 
sociedade e pelas excelentes defesas protagonizadas pelos deputados Dr. 
Antonio Sales e Dra. Isabel Galriça Neto, durante e discussão na generalidade e 
que culminou com a votação a favor da Ordem dos Fisioterapeutas. 
Continuamos a confiar nas competências e empenho do órgão de soberania, 
para levar avante este projeto. 

Não sendo aceitável, que outros profissionais tentem abusivamente 
condicionar a nossa autonomia, esperamos que o processo prossiga sem 
obstáculos e condicionamentos, para que os Fisioterapeutas tenham o 
direito à sua autorregulação e para que tenham a nível nacional o mesmo 
reconhecimento e direitos que já são reconhecidos internacionalmente. 
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Os nossos agradecimentos para todos os que nos têm apoiado e 
acompanhado, ao longo deste difícil trajecto. O vosso incentivo é um enorme 
estímulo na persecução dos objectivos a que nos propusemos. 
 
Pela Fisioterapia e pelos fisioterapeutas. 
 

          A Presidente da Comissão Pró-Ordem 

          2017/10/22 

 

       Isabel de Souza Guerra 
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