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Sumário executivo 

 

O objetivo do presente relatório é analisar a participação da sociedade no âmbito da 

discussão pública relativa aos Projetos de Lei 635/XIII e 642/XIII em apreciação pública 

que visam a criação da Ordem dos Fisioterapeutas. 

Antes da apresentação dos principais argumentos a favor e contra a criação desta 

Ordem é feita uma breve caracterização dos indivíduos ou das entidades que 

contribuíram com comentários para essa discussão. 

Foram recebidos e analisados 363 contributos, a maior parte deles oriundos de Portugal, 

embora seja de realçar a existência de 24 contributos provenientes do estrangeiro. 

De entre as participações identificáveis, pouco mais de 57% eram provenientes de 

utentes, de dirigentes associativos ou de fisioterapeutas, sendo principalmente do setor 

público da saúde, do ensino superior ou de associações profissionais. 

A maioria (87,9%) dos contributos recebidos manifestou-se a favor da criação da Ordem, 

sendo os principais argumentos relacionados com (i) a salvaguarda dos tratamentos 

realizados pelos fisioterapeutas e (ii) a necessidade de regulação da classe profissional 

dos fisioterapeutas. 

De entre os 10,5% de contributos contra a criação da Ordem dos Fisioterapeutas, o 

principal argumento teve a ver com a aplicação de tratamentos sem a supervisão e 

consentimento médico. É também referido que os fisioterapeutas nada ganharão com 

a criação da Ordem, concluindo alguns comentários que não faz mesmo qualquer 

sentido discutir esta criação. 
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1. Introdução 

 

O presente relatório foi elaborado na sequência de um convite da Associação 

Portuguesa de Fisioterapeutas (APFISIO) com o objetivo de se analisar a participação da 

sociedade no âmbito da discussão pública relativa aos Projetos de Lei 635/XIII e 642/XIII 

em apreciação pública. 

Estes Projetos de Lei, aprovados na generalidade na Assembleia da República em 21 de 

outubro de 2017, têm como objetivo a criação da Ordem dos Fisioterapeutas. A 

respetiva fase de apreciação pública decorreu de 18 de janeiro de 2018 a 19 de março 

de 2018 e recebeu um total de 363 contributos, cuja identificação dos autores está 

apresentada em Anexo. 

De seguida, serão analisados e sintetizados os principais contributos recebidos nesta 

iniciativa. 
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2. Métodos 

 

Todos os contributos enviados no âmbito desta iniciativa foram descarregados, lidos, 

analisados e codificados nas dimensões (i) caracterização e (ii) argumentos, conforme 

ilustrado na tabela 1. 

Tabela 1 – Principais dimensões de análise 

 Caracterização - Profissão ou atividade dos indivíduos que enviaram os 

contributos. 

- Tipo de instituição a que estão ligadas as individualidades 

que enviaram os seus contributos. 

- Origem ou naturalidade (países de onde vêm) dos 

contributos dos indivíduos ou organizações que 

participaram nesta discussão. 

 Argumentos - Posição que tomam relativamente à criação da Ordem dos 

Fisioterapeutas. 

- Argumentos a favor da criação. 

- Argumentos contra a criação. 

 

A descrição de cada uma das dimensões, as variáveis que as compõem, os respetivos 

códigos associados e o seu significado encontram-se no Apêndice. 
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3. Caracterização 

 

Nesta secção é feita uma caracterização geral dos contributos recebidos tendo em conta 

a profissão ou atividade, o tipo de instituição e a origem ou naturalidade dos indivíduos 

ou organizações que participaram nesta discussão. 

 

Profissão ou atividade 

Dos 363 contributos recebidos, 138 (38,0%) não estavam identificados. Dos restantes 

225, distribuíram-se conforme se pode verificar na figura 1. 

 

Figura 1 – Profissão / atividade associada aos contributos 

 

A maioria dos contributos identificados provém de utentes (45 – 20,0%), de dirigentes 

de associações ou clubes (44 – 19,5%), de fisioterapeutas (40 – 17,8%), de médicos (33 
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– 14,7%) e de professores universitários (24 – 10,7%). Foram 11 (4,9%) os enfermeiros 

que contribuíram para esta audição pública. 

 

Tipo de instituição 

Quando se analisou a tipologia da instituição, em 239 (65,8%) dos contributos não foi 

possível identificar que tipo de instituição está associado ao contributo.  

Naquelas onde foi possível fazer essa distinção, verificou-se (figura 2) que a maioria dos 

contributos era do ensino superior (36 – 29,0%), do sector público da saúde (32 – 25,8%), 

de associações profissionais (19 – 15,3%) e de associações de doentes (17 – 13,7%). 

 

Figura 2 – Tipo de instituição associada aos contributos 
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Origem ou naturalidade 

No que respeita a origem ou naturalidade dos contributos, em 24 (6,6%) contributos 

não foi possível ser identificada. Para além disto, dos restantes 339 (93,4%), 315 (92,9%) 

tiveram a origem em Portugal.  

Do estrangeiro, houve 7 contributos de Espanha, 3 da Holanda, 2 de França, 2 da 

Austrália, 2 da Nova Zelândia, e 1 de cada um dos países Suíça, Hong-Kong, Polónia, 

Reino Unido e Brasil, para além de 3 outros países não identificados. 
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4. Argumentos 

 

Nesta secção é apresentada uma síntese do sentido dos contributos, nomeadamente o 

número de contributos a favor ou contra a criação da Ordem dos Fisioterapeutas, a 

caracterização dos principais argumentos a favor ou contra a sua criação e o carácter 

positivo ou negativo dos argumentos apresentados. 

 

Posição perante a criação da Ordem dos Fisioterapeutas 

Relativamente à criação da ordem dos 

Fisioterapeutas, conforme se pode verificar 

pela figura 3, a maioria dos contributos foram 

a favor da criação da ordem (319 – 87,9%). 

Apenas 38 (10,5%) dos contributos foram 

contra a sua criação. Dos contributos recebidos, em 6 (1,6%) não se conseguiu identificar 

o sentido do contributo.  

 

Argumentos a favor  

Das posições a favor, em 23 (6,4%) delas não foi possível identificar qualquer outro 

conteúdo senão a simples concordância com a iniciativa. Dos 296 restantes, a figura 4 

apresenta os argumentos apresentados a favor da criação da Ordem dos 

Fisioterapeutas. 

87,9%

10,5%
1,6%

Figura 3 - Posição tomada
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Figura 4 – Distribuição dos argumentos a favor da criação da Ordem  

 

De acordo com esta figura, os principais argumentos apresentados são relacionados 

com a salvaguarda dos tratamentos realizados pelos fisioterapeutas (198 – 66,9%) e a 

necessidade de uma regulação da classe profissional dos fisioterapeutas (82 – 27,7%). A 

melhoria dos tratamentos realizados por estes profissionais (7 – 2,4%) e uma maior 

igualdade em relação a outras profissões ligadas à saúde (5 – 1,7%) foram também 

argumentos referidos. Os quatro argumentos apresentados e classificados na categoria 

‘outros’ estão sobretudo relacionados com a melhoria e a qualidade dos serviços na 

promoção do bem-estar, mobilidade e independência dos doentes. 

Relativamente à salvaguarda dos tratamentos realizados pelos fisioterapeutas (66,9%), 

são apresentados de seguida alguns dos comentários feitos: 

 Pretende garantir a segurança dos cidadãos e salvaguarda dos seus direitos 

de acesso aos melhores cuidados de Fisioterapia, garantindo que estes são 

prestados exclusivamente por Fisioterapeutas segundo elevados cânones 

deontológicos e éticos. A segurança de todos os que recorrem a serviços de 

Fisioterapia é a nossa preocupação… a segurança de todos os que recorrem 

a serviços de Fisioterapia é indispensável, razão pela qual pedimos que 

subscreva este abaixo assinado em favor da criação Ordem dos 

Fisioterapeutas. [Doc. 7] 

 Hoje, a necessidade de profissionais nesta área está demonstrada, 

protegendo inclusive os cidadãos contra o exercício ilegal… a sua 

constituição permitirá distinguir as normas e princípios a que se devem 

submeter estes profissionais. [Doc. 37] 

 Essa criação, constituirá um garante de qualidade do exercício profissional 

e uma salvaguarda do interesse público, quer em termos de segurança dos 

cidadãos que recorrem a serviços de reabilitação física de saúde quer em 
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termos da sua própria proteção contra o exercício ilegal da atividade - com 

consequências claramente perniciosas para o erário público (custos diretos 

e indiretos) - tal com garantem outros modelos europeus. [Doc. 48] 

 Este enquadramento não permite que os Fisioterapeutas sejam apenas 

considerados técnicos qualificados e torna natural para os Fisioterapeutas 

a necessidade de criação de uma Ordem que, tal como acontece para as 

profissões incluídas no grupo 22, defenda os interesses dos utentes e regule 

o exercício da profissão. [Doc. 57] 

 … sendo através de uma Ordem criadas as condições para um exercício de 

cada vez maior qualidade e em que possam ser aferidos padrões laborais 

do mais alto nível e estandardizados no universo dos cuidados de saúde em 

Portugal. [Doc. 77] 

 … para que a Fisioterapia seja prática apenas por Fisioterapeutas ao invés 

do que acontece atualmente em que existe muitos profissionais não 

qualificados a exercer funções de fisioterapia. [Doc. 100] 

 … criação da Ordem dos Fisioterapeutas será uma maneira de assegurar a 

qualidade do exercício profissional e uma salvaguarda do interesse público, 

quer em termos de segurança de todos os utentes e cidadãos que recorrem 

a serviços de reabilitação física de saúde, seja no privado ou no público, 

quer em termos da sua própria proteção contra o exercício ilegal da 

atividade. [Doc. 130] 

 Nesse sentido, entende a Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas 

que a criação da Ordem dos Fisioterapeutas se afigura como essencial à 

regulação do exercício profissional da Fisioterapia, garante de qualidade 

desse exercício, tanto na perspetiva da segurança dos utentes e do acesso 

seguro aos cuidados de saúde de Fisioterapia através da prevenção contra 

o exercício ilegal da atividade, como no desenvolvimento de competências 

específicas e especializadas nesta área profissional devidamente 

certificadas, regidas por normas de boas práticas e deontológicas, o 

respeito pela ética e pelos interesses dos utentes. [Doc. 150] 

 … de forma a salvaguardar o interesse público de prestação de cuidados de 

Fisioterapia de qualidade, prestados por profissionais devidamente 

credenciados, com altos padrões de prática baseada na melhor evidência 

científica disponível. [Doc. 232] 

 Defendo a criação da Ordem dos Fisioterapeutas no interesse de todos nós 

como possíveis utentes. Pela experiência que já tive foi todo o conhecimento 

e dedicação da fisioterapeuta que permitiu a minha total recuperação. 

[Doc. 282] 
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 Concordo com a Ordem dos Fisioterapeutas porque considero uma 

proteção dos cidadãos contra o exercício ilegal. [Doc. 323] 

 Sentimos que é necessária a criação de condições de regulamentação 

profissional, valorização do nosso ofício no contexto da Saúde, a promoção 

e orientação da melhor prática com base na evidência científica disponível 

e uma procura constante de uma prestação de serviços adequada e de 

qualidade. [Doc. 344] 

 … a criação da Ordem dos Fisioterapeutas, constituirá um garante de 

qualidade do exercício profissional e uma salvaguarda do interesse público, 

quer em termos de segurança dos/as cidadão/ãs que recorrem a serviços 

de reabilitação física de saúde, quer em termos da sua própria proteção 

contra o exercício ilegal da atividade - com consequências claramente 

perniciosas para o erário público (custos diretos e indiretos) - tal como 

garantem outros modelos europeus. [Doc. 353] 

Quanto à necessidade de regulação da classe profissional dos fisioterapeutas (27,7%) 

apresentamos também de seguida alguns dos comentários que ilustram esse 

argumento: 

 …aguardo a criação desta ordem para que haja uma regulamentação e 

fiscalização mais apertada, de forma a que se exerça esta profissão com 

idoneidade e segurança. [Doc. 35] 

 Acredito que a criação da Ordem dos Fisioterapeutas possa ser a forma de 

se enquadrar a fisioterapia de forma mais clara e concisa. O papel de uma 

ordem é, na minha opinião, o de defender e assegurar os interesses quer 

dos profissionais dessa ordem para com a sociedade quer o contrário, 

garantindo que possa existir uma harmonização destes interesses para o 

crescimento e bem comum. [Doc. 73] 

 Urge, por isso, a necessária regulamentação para dar resposta a esta 

mudança de paradigma, onde o escrutínio no acesso à profissão tem, 

forçosamente, que aumentar, a par com a proteção dos próprios 

fisioterapeutas contra o exercício ilegal da atividade. [Doc. 102] 

 … julgo ser de extrema importância uma Ordem que regule e fiscalize as 

atrocidades existentes a cada esquina de pseudo-terapeutas, massagistas 

e endireitas que estragam o bom nome da Fisioterapia em Portugal. [Doc. 

122] 

 Acredito na necessidade da regulamentação da profissão de fisioterapeuta, 

através de mecanismos que garantem a proteção dos utentes e 

profissionais. [Doc. 149] 
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 Apoio a criação da Ordem dos fisioterapeutas, para garantir a qualidade do 

exercício profissional; Necessidade da regulamentação da profissão de 

fisioterapeuta. [Doc. 175] 

 A regulação neste sector de profissionais de saúde, tantas vezes usurpado 

por quem não tendo as habilitações necessárias se faz passar por 

profissional na área, carece de uma estrutura reguladora da profissão que 

a faça ser reconhecida e regulada a exemplo do que já acontece com outros 

profissionais da área da saúde, por exemplo médicos e enfermeiros. [Doc. 

37] 

 A criação da Ordem para além de valorizar o grupo profissional permitirá 

melhor regulamentar e credenciar os profissionais e assegurar uma 

qualidade acrescida nos cuidados de saúde por eles prestados. [Doc. 197] 

 … compulsory comprise all the physiotherapists in the Portuguese territory 

to control the quality standards of education and the liberal profession… 

professional autonomy requires differential diagnostic competences, 

diagnose in physiotherapy, clinical decision making informed by the best 

updated scientific evidence and specialised intervention skills, all 

competences that are obligatory to be included in both bachelor and master 

programmes in physiotherapy. [Doc. 251] 

 Reconheço a importância das Ordens profissionais na regulamentação do 

acesso e do exercício, acautelando desta forma as boas práticas. [Doc. 286] 

 A criação da ordem dos fisioterapeutas enaltece a profissão e as 

capacidades dos seus elementos e melhora a eficiência profissional. [Doc. 

318] 

 This regulation, performed by a legal regulatory body composed by 

physiotherapists, is fundamental to compulsory comprise all the 

physiotherapists in the Portuguese territory to control the quality standards 

of education and the liberal profession. [Doc. 361] 

De igual forma, transcrevem-se alguns dos comentários relacionados com a melhoria 

dos tratamentos realizados pelos fisioterapeutas (2,4%): 

 … a maior integração destes profissionais no sistema nacional de saúde 

trouxesse benefícios importantes a longo prazo na recuperação e ganho de 

autonomia dos doentes. [Doc. 13] 

 … para nos comprometermos com a implementação de uma prática segura, 

de elevada qualidade, suportada na melhor evidência científica disponível, 

orientada para os problemas, necessidades e expectativas dos utentes/ 

doentes/clientes, e ao mesmo tempo trabalhar para garantir que a melhor 

prática é implementada de forma consistente, independentemente de 

quem a pratica. [Doc. 82] 
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 Trará consigo, uma melhoria da prestação de cuidados à população, 

contribuirá para o necessário progresso científico e profissional dos 

Fisioterapeutas, do qual, também irá beneficiar, a qualidade global do seu 

trabalho a nível multidisciplinar e em equipa. [Doc. 157] 

 … esta ordem terá objetivos de promover uma melhor qualidade de serviços 

de reabilitação à população, trabalhando em conjunto com outras 

profissões. [Doc.s 246 e 247] 

 Por tudo isto é minha firme convicção que este organismo, acima de tudo, 

constituirá um enorme benefício para a saúde das populações que servimos 

diariamente, contribuindo para melhorar a qualidade dos cuidados 

prestados também pelo seu contributo para a evolução e organização dos 

Fisioterapeutas, no mesmo contexto com o que se passa com outras 

profissões de saúde (enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, medicina 

dentária, entre outros) e em acordo com a legislação em vigor em Portugal 

e na União Europeia. [Doc. 248] 

 … que se consiga melhorar a qualidade da Fisioterapia (exigindo uma 

actualização contínua de conhecimentos, sempre baseados na evidência, 

por parte dos Fisioterapeutas) … para que se consiga garantir o acesso a 

melhores serviços prestados aos utentes. [Doc. 309] 

Relativamente à maior igualdade em relação a outras profissões ligadas à saúde (1,7%) 

foram apresentados os seguintes comentários 

 Relembro que todas estas profissões [médicos, médicos dentistas, 

psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, entre outros] já possuem ordens 

profissionais próprias e que os motivos que levaram à sua constituição, na 

época, são sobreponíveis aos que hoje justificam a existência da Ordem dos 

Fisioterapeutas, o que me leva a concluir que só lapsos de memória, ou 

sentimentos de superioridade poderão estar na origem de manifestações 

contra a existência desta nova Ordem. [Doc. 2] 

 … apoio à criação de uma ordem profissional dos fisioterapeutas, a exemplo 

do que já se passa com os enfermeiros há vários anos. [Doc. 208] 

 Por uma questão de justiça, dignidade, equidade e respeito por esta classe, 

que merece ser tratada como todas as outras e ter direito à sua própria 

Ordem. [Doc. 215] 

 De modo a garantir a equidade e paridade profissional das equipas de 

saúde, nas quais estão incluídos os fisioterapeutas e os cidadãos, só 

encontro motivos para que a Ordem dos Fisioterapeutas seja aprovada 

pelos decisores políticos. [Doc. 331] 

 “Apresentam um elevado nível de conhecimento na sua área de 

intervenção, não fazendo sentido ter um tratamento diferente dos outros 

elementos das equipas (médicos, psicólogos, nutricionistas, ...), possuindo 

todos eles Ordens Profissionais. [Doc.- 360] 
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Entre as entidades coletivas que apoiam a criação da Ordem dos Fisioterapeutas 

podemos realçar as seguintes associações de doentes, familiares ou de profissionais: 

 AADIC - Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca 

 AFSD - Associação de Famílias Solidárias com a Deficiência - Cavalo Azul 

 AMPM - Associação de Mulheres com Patologia Mamária 

 ANDLinfa - Associação Nacional de Doentes Linfáticos   

 ANDO Portugal - Associação Nacional de Displasias Ósseas 

 APDPk - Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson 

 APELA – Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica 

 Associação de Apoio aos Traumatizados Crânio-Encefálicos e Suas Famílias 

 Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos 

 CAL Cooperativa para a Promoção da Saúde e Bem-Estar, CRL 

 CERCIMB - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da 

Moita e Barreiro 

 Cercitejo - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados CRL 

 Colegio de Fisioterapeutas de Galicia 

 Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia 

 Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja 

 Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla la Mancha 

 Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León 

 Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid 

 Consejo General de Colegios de Fisioterapia de Espana 

 Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas 

 RESPIRA – Associação Portuguesa de Pessoas com DPOC e outras Doenças Respirató-

rias Crónicas (15+37 assinaturas) 

 Sindicato dos Fisioterapeutas Portugueses 

 SPDOF - Sociedade Portuguesa de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial 

 WCPT - World Confederation for Physical Therapy 

A nível de ensino superior também manifestaram o seu apoio à criação da Ordem dos 

Fisioterapeutas as seguintes entidades: 

 Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, CRL 

 Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa 

 Escola Superior de Saúde do Alcoitão 

 Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal 

 Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Vila Nova de Gaia 

 Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 

 European Network of Physiotherapy in Higher Education  

 Laboratório de Investigação e Reabilitação Respiratória da Escola Superior de Saúde 

da Universidade de Aveiro 

 The Mulligan Concept Teacher’s Association 
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De realçar também a existência de um abaixo-assinado de apoio à criação da Ordem dos 

Fisioterapeutas de onde constam 24.026 assinaturas. 

 

Argumentos contra 

De entre os contributos que se opõem à criação da Ordem dos Fisioterapeutas (38 - 

10,5%), os principais argumentos estão relacionados com a possibilidade da aplicação 

de tratamentos sem o consentimento dos médicos (24 – 72,7%) e com a crença de que 

os fisioterapeutas nada ganharão com esta nova Ordem (3 – 9,1%) ou que a criação da 

ordem não faz mesmo sentido (3 – 9,1%). A figura 5 apresenta a distribuição destes 

argumentos contra. 

 

Figura 5 – Distribuição dos argumentos contra a criação da Ordem  

 

Relativamente à aplicação de tratamento sem o consentimento dos médicos (72,7%), 

reproduzem-se de seguida alguns dos principais comentários presentes nos contributos, 

destacando-se o imperativo da supervisão médica – necessidade de prescrição de 

medicamento ou de um exame auxiliar de diagnóstico – e do trabalho de equipa 

multidisciplinares. 

 … querem trabalhar independentemente, quando o sucesso da reabilitação vem 

cada vez mais do trabalho de equipa; se julgam capazes de fazer diagnóstico, 

tratamento e prognóstico de forma autónoma… acho essencial o papel do 

médico a intervir neste processo até porque, por vezes, é necessário um 

fármaco/medicamento ou o pedido de um exame auxiliar de diagnóstico que 

eles não estão aptos a fazer/pedir e interpretar e pode tornar o processo de 

tratamento ainda mais demorado e sujeito a erros; por fim, o futuro é cada vez 

mais o trabalho em equipas e não a independência mono-profissional e é 
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importante um Médico na regulamentação das equipas de Reabilitação que 

incluem vários técnicos, enfermeiros de reabilitação, psicólogos, assistentes 

sociais entre outros. [Doc.s 10, 28, 98, 101, 103, 104, 117, 119, 163, 183] 

 Acho que um fisioterapeuta jamais pode realizar tratamentos sem ser sob a 

supervisão de um médico. [Doc. 42] 

 A minha experiência leva-me a discordar da existência de uma ordem dos 

fisioterapeutas, pois pode ser perigoso para a saúde da população, ao permitir 

que atuem sem a supervisão de um médico. [Doc. 43] 

 O articulado legal deve garantir que o utente quando submetido a fisioterapia, 

esta seja feita tendo por base um diagnóstico médico e um plano terapêutico 

médico, no qual o fisioterapeuta deve participar, tal como hoje se processa nos 

serviços. [Doc. 46] 

 Não posso concordar com a autonomia total que os fisioterapeutas pretendem. 

Julgo que os tratamentos devem continuar a ser prescritos por médicos. [Doc. 

106] 

 A Medicina Física e de Reabilitação é uma especialidade médica 

interessantíssima e muito importante na Saúde do século XXI, ocupando-se do 

tratamento do doente em toda a sua componente holística bio-psico-social, 

integrando áreas (mas não se restringindo só a cada uma delas) como a 

fisioterapia, a terapia ocupacional, a terapia da fala, a psicologia e o serviço 

social. O Médico Fisiatra, nos melhores Serviços Nacionais de Saúde da Europa e 

do Mundo, coordena (mas não se sobrepõe) esta equipa, uma vez que é o 

profissional melhor habilitado e que consegue reunir conhecimentos que lhe 

permitem comunicar de uma forma mais eficaz com cada um dos elementos da 

equipa, servindo de «maestro» na execução do plano de reabilitação. [Doc. 162] 

 … acho que os fisioterapeutas, por muito bem-intencionados que sejam, nunca 

deviam trabalhar sozinhos, porque podem fazer mal às pessoas. Precisam do 

médico fisiatra que os oriente e assegure o trabalho com qualidade. [Doc. 171] 

 … o tipo de serviço prestado exige uma parceria de trabalho entre médicos e 

fisioterapeutas, não devendo ser da sua competência, entre outros, a avaliação 

e diagnostico dos problemas. [Doc. 189] 

 Considero que os fisioterapeutas são profissionais essenciais, mas não podem 

trabalhar sem a supervisão de um médico, por isso sou contra a ordem dos 

fisioterapeutas. [Doc. 194] 

 A complementaridade de visões e de saberes permite construir uma abordagem 

holística imprescindível para o sucesso…. Condeno toda e qualquer medida que 

vise criar dissensão, rutura das equipas, ou que fomente guerras entre 

profissionais que se devem unir num objetivo comum. [Doc. 218] 

 O médico fisiatra, é o total e único responsável pelo Plano de Reabilitação de um 

doente. É o elemento coordenador de uma Equipa de Reabilitação. Permitir que 

outros elementos das Equipas, Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 
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terapeutas da fala, ... tenham autonomia total, é limitar a atuação do Médico 

Fisiatra, comprometendo Plano de Intervenção integrado do doente. [Doc. 234] 

 Sou contra a formação da ordem dos fisioterapeutas. Não cumprem os 

pressupostos legais para a criação de uma ordem. A prescrição é um ato médico. 

A formação deles não permite (nem tem de o permitir) uma avaliação clinica do 

doente e correta avaliação dos quadros. Estes profissionais são técnicos. [Doc. 

343] 

 … se esteja a tentar tornar independente a prática clínica dos fisioterapeutas. 

Na minha perspetiva isto é errado. Qualquer ato terapêutico tem de ser 

obrigatoriamente precedido de um diagnóstico, seja ele realizado por um 

Fisiatra, Ortopedista, Pneumologista, Otorrinolaringologista, Médico Internista, 

etc... Perverter este princípio é grave e trará consequência nefastas para os 

pacientes. [Doc. 359] 

Alguns comentários sugerem também que a criação da nova Ordem não faz sentido 

isolada dos diferentes Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (9,1%) e que 

não será esta nova Ordem que irá resolver os problemas da reabilitação. 

 Aliás o sindicato mais representativo não tem como sócios somente 

fisioterapeutas, mas sim vários TSDT. [Doc. 144] 

 Quando se fala de regulação de uma profissão, a solução não está em criar 

Ordens para as profissões pois se assim fosse haveria uma imensidão de ordens 

profissionais, o que no limite poderia causar exatamente o oposto - a 

desregulação e anarquia com prejuízo dos utentes em favor dos interesses de 

um grupo profissional... [Doc. 155] 

 Não será a criação de uma ordem profissional que vai resolver os problemas da 

reabilitação dos portugueses que precisam. [Doc. 195] 

Na argumentação contra a criação desta ordem profissional, que junta vários dos 

argumentos apresentados anteriormente, destaca-se a posição conjunta de um grupo 

de médicos e de outros cidadãos – “trata-se de uma posição conjunta assinada por mais 

de 5.000 cidadãos (cerca de metade médicos portugueses e a outra metade cidadãos 

não médicos, incluindo fisioterapeutas)” [Doc. 260] – e do documento enviado pela 

Ordem dos Médicos que junta contributos do Comité Permanent des Médecins 

Européens, Conselho Nacional da Ordem dos Médicos, Colégio de Medicina Física e de 

Reabilitação e da Ordem dos Médicos e da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e 

de Reabilitação que junta vários anexos e documentação técnica [Doc. 274]. 

Também a Ordem dos Enfermeiros se manifesta contra a criação da Ordem dos 

Fisioterapeutas [Doc. 329]. Referindo-se à enfermagem de reabilitação, afirma este 
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documento que não há qualquer conflito de interesse entre a Ordem dos Enfermeiros e 

os Fisioterapeutas, uma vez que as funções destes e dos enfermeiros especialistas em 

nada se confundem, “em termos de âmbito e alcance”. Ainda assim, não consideram 

que a criação da Ordem dos Fisioterapeutas vise “tutelar um interesse público de 

especial relevo que o Estado não possa assegurar diretamente” e que não corresponde 

a uma profissão que deva ser sujeita “cumulativamente ao controlo do respetivo acesso 

e exercício, à elaboração de normas técnicas e de princípios e regras deontológicas 

específicas e a um regime disciplinar autónimo, por imperativo de tutela do interesse 

público prosseguido”. 

Por fim, há a realçar a posição da Presidente da Comissão Executiva do Conselho 

Nacional das Ordens Profissionais (CNOP) onde é afirmado que “não está justificado o 

ato de coação pública que … a Constituição da Republica Portuguesa exige do Estado no 

momento de criar uma nova associação publica profissional”, por a fisioterapia se inserir 

na área da Terapia. Além disto, propõe “a extinção do processo legislativo por notória 

omissão dos elementos instrutórios mínimos” [Doc. 69]. 
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5. Notas finais 

 

Em resumo, este trabalho analisou os contributos que a sociedade portuguesa emitiu 

no âmbito da discussão pública associada aos Projetos de Lei 635/XIII e 642/XIII 

aprovados na generalidade na Assembleia da República. 

Elenca as características gerais dos indivíduos ou entidades contribuintes e classifica os 

comentários a favor e contra este projeto. 

No geral a grande maioria dos contributos é a favor da criação da Ordem, embora os 

argumentos contra mereçam uma analise detalhada, conforme se pode ver no diagrama 

abaixo, com todas as percentagens relativas ao total dos 363 contributos 

 

 

 

 

  

363 
Contributos 

Opinião não 

identificada 

6 
(1,6%) 

A favor 319 
(87,9%) 

38 
(10,5%) 

Contra 

198 (54,5%) Salvaguarda dos tratamentos realizados 
  82 (22,6%) Necessidade de regulação da classe 
    7 (  1,9%) Melhoria dos tratamentos 
    5 (  1,4%) Maior igualdade entre profissões 
    4 (  1,1%) Outros 
  23 (  6,4%) Sem argumentos 

  24 (  6,6%) Ausência de consentimento dos médicos 
    3 (  0,8%) Fisioterapeutas não ganharão nada 
    3 (  0,8%) Esta Ordem não faz sentido 
    1 (  0,3%) Profissão não equivalente a outras da saúde 
    2 (  0,6%) Outros 
    5 (  1,4%) Sem argumentos 
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Apêndice - Descrição das dimensões e variáveis 

 

 
Dimensão 1 – Caracterização 

 Profissão/Atividade com que se identifica 

- Professor Universitário 

- Médico 

- Terapeuta Ocupacional 

- Enfermeiro 

- Fisioterapeuta 

- Dirigente de associação/clube 
[Elementos que pertençam a direções de clubes, associações, etc. (Presidentes, Vice-

Presidentes e outros membros de direção)] 

- Funcionário de instituição governamental/supragovernamentais 
[No caso das instituições governamentais, podem-se ser funcionários de ministérios ou 

de instituições da União Europeia, por exemplo] 

- Utente 

- Atleta 

- Outros 

- Não se aplica 

- Não identificado 

 Tipo de instituição 

[Que instituições estão ligadas as pessoas que fazem os comentários (Por exemplo, utente do 

SNS ou do setor privado)] 

- Instituição Ensino Superior 

- Setor público de saúde 

- Setor privado de saúde  

- Associações profissionais 

- Associações de doentes 

- Clubes/Federações desportivas 

- Instituições governamentais/supragovernamentais 

- Outros 

- Não se aplica 

- Não identificado 

 Sexo 

[Sexo das pessoas que fazem os comentários] 

- Masculino 

- Feminino 

- Ambos os sexos 
[No caso de existir no mesmo contributo, pessoas de ambos os sexos] 
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 Naturalidade 

[País de onde vêm os contributos] 

 

Dimensão 2 – Argumentos 

 Posição que tomam (Positiva/Negativa) 

- A favor da criação da Ordem dos Fisioterapeutas 

- Contra a criação da Ordem dos Fisioterapeutas 

- Não se aplica 

- Não identificado 

 Argumentos a favor da criação  

- Salvaguarda dos tratamentos realizados pelos fisioterapeutas 

- Melhoria dos tratamentos realizados pelos fisioterapeutas 

- Necessidade de regularização da classe profissional dos fisioterapeutas 

- Maior igualdade em relação a outras profissões ligadas à saúde 

- Outros  

- Não se aplica 

- Não identificado 

 Argumentos contra a criação 

- Independência ganha com esta criação, para aplicação de tratamentos, 

sem o consentimento dos médicos 

- Profissão não é equivalente a outras profissões de saúde 

- Fisioterapeutas não ganharão nada com esta nova Ordem 

- Não faz sentido esta criação de Ordem 

- Outros 

- Não se aplica 

- Não identificado 
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Anexo 1.  Contributos recebidos na iniciativa 

 

Documentos acedidos em https://is.gd/P2IpLx da página da Assembleia da República e 

apresentados aqui os seus autores e Associações representadas. 

- AADIC Associação de Apoio aos Doentes com 
Insuficiência Cardíaca [40] 

- Abílio dos Santos Leitão [259] 
- Adelino José Costa Estrela [3] 
- AFSD Associação de Famílias Solidárias com a 

Deficiência - Cavalo Azul - Sérgio C. Vicente 
[353] 

- Alcindo Maciel Barbosa [4] 
- Alexandre André Gaspar de Camões Barbosa 

(5.000 assinaturas) [260] 
- Alexandre Miguel Tomé Guilherme [261] 
- Amadeu José Borges Ferro [6] 
- Américo José da Rocha Sousa [7] 
- AMPM Associação de Mulheres com 

Patologia Mamária - Maria Fernanda Ventura 
[187] 

- Ana Carina da Silva Colmeais [8] 
- Ana Catarina Alves Moreira [9] 
- Ana Catarina Ferreira Matos [10] 
- Ana Cláudia Esperanço Rodrigues [11] 
- Ana Conceição Moura Jarnalo [12] 
- Ana Cristina dos Santos Ferreira Lopes [262] 
- Ana Fernandes [263] 
- Ana Filipa Henriques Correia [264] 
- Ana Filipa Vaz Ferreira [13] 
- Ana Isabel Garrido Teixeira [265] 
- Ana Isabel Sampaio Almeida Campos [362] 
- Ana Isabel Sampaio de Almeida Campos [14] 
- Ana Louro - Docentes da Escola Superior de 

Saúde Dr. Lopes Dias do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco [268] 

- Ana Oliveira [269] 
- Ana Paula Pereira da Silva Martins [15] 
- Ana Pinto dos Reis [16] 
- Ana Rita Pacheco Aragão [270] 
- Ana Sobral [17] 
- Ana Sofia Couto Campos [18] 
- ANDLinfa Associação Nacional de Doentes 

Linfáticos [315] 
- ANDO Portugal Associação Nacional de 

Displasias Ósseas [19] 
- André Damiel Oliveira Saavedra [271] 
- André Filipe Matos Rodrigues [20] 
- André João Felizardo dos Reis da Fonseca [21] 
- André Teotónio [22] 
- Andreia Marisa Rodrigues Fernandes [23] 

- Andreia Santos Tavares [24] 
- Ângela Maria Pereira [25] 
- Anselmo Jorge da Silva Gaspar [26] 
- António Cartucho Pereira [27] 
- António Fernando Ribeiro de Matos [28] 
- António Garcia Rosado Bento [29] 
- António Gomes Gaspar [30] 
- António Machado Azevedo [31] 
- António Pedro Pereira da Silva [32, 33] 
- António Sardinha [34] 
- António Valente Longras [35] 
- APDPk Associação Portuguesa de Doentes de 

Parkinson - Josefa Domingos [145] 
- APELA Associação Portuguesa de Esclerose 

Lateral Amiotrófica [1] 
- Armando de Castro [36] 
- Arnaldo Manuel Moreira Ribeiro [37] 
- Artur de Macedo Vieira de Abreu [38] 
- Associação Académica de Coimbra/SF-Futsal 

[39] 
- Associação de Apoio aos Traumatizados 

Crânio-Encefálicos e Suas Famílias - Vera 
Bonvalot [363] 

- Associação Portuguesa de Doentes de 
Parkinson [272] 

- Augusto Fernando Santos Oliveira Neves 
[273] 

- Beatriz Marques de Castro [41] 
- Bernardo Miguel Teles Galvão [42, 43] 
- Bernardo Pinto Coelho [44] 
- Brian Mulligan [275] 
- Bruno Miguel Bessa Ascensão [45] 
- Bruno Miguel Muchagato Maurício [46] 
- CAL Cooperativa para a Promoção da Saúde e 

Bem-Estar, CRL [47] 
- Câmara do Município de Pedrógão Grande - 

Dirigente [76] 
- Carla Andrino [48] 
- Carla Cristina Barão Goncalves [276] 
- Carla de Jesus Bilro Godinho [277] 
- Carlos Alberto Medeiros Mendonça [49] 
- Carlos Gonçalves [278] 
- Carlos Lisboa [50] 
- Carlos Maia [51] 
- Carlos Tavares [52] 
- Catarina Duarte Santos [53] 
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- Catarina Maria Moreira das Neves Lobo [54] 
- Catarina Marques [55] 
- Cátia Sofia Rocha Teixeira [279] 
- Celeste Cabrita Teixeira [280] 
- Célia Oliva [56] 
- CERCIMB Cooperativa para a Educação e 

Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da 
Moita e Barreiro [57] 

- Cercitejo Cooperativa de Educação e 
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados Crl 
[58] 

- CESPU Cooperativa de Ensino Superior 
Politécnico e Universitário, CRL - António 
Almeida-Dias [2] 

- Cidália do Carmo Balseiro Espiguinha [59, 60] 
- Cláudia Alexandra da Silva Morgado [61] 
- Cláudia Ramos (22 assinaturas) [62] 
- Cláudia Sofia Raposo Patacas [63] 
- Cláudio Lopes [64] 
- Clube Judo Brava [65] 
- CNOMK Ordre des masseurs-kinésithérapeu-

tes français - Pascale Mathieu [203] 
- CNOP Conselho Nacional das Ordens 

Profissionais [69] 
- Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región 

de Murcia - Sebastián Peris Sánchez [235] 
- Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja 

[71] 
- Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 

Castilla la Mancha [66] 
- Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 

Castilla y León - José Luis Morencia Fdez [136] 
- Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la 

Comunidad de Madrid [67] 
- Comissão Científica do 10º Congresso 

Nacional de Fisioterapeutas - Rui Soles 
Gonçalves [350] 

- Comissão pró-Ordem - Isabel de Souza Guerra 
[258] 

- Consejo General de Colegios de Fisioterapia 
de España [68] 

- Conselho Técnico Científico da Escola 
Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 
[70] 

- Daniela Correia [73] 
- Deolinda Maria Marques Martins Viana [281] 
- Diogo Fernandes [75] 
- Dora Simões [77] 
- Duarte Silva Soares - Associação Portuguesa 

de Cuidados Paliativos [80, 81] 
- Edgar Manuel Espiguinha Cuco [282] 
- Eduardo José Brazete Carvalho Cruz [82, 283] 
- Eduardo Mortágua [83] 
- Eduardo Samuel Ramalho dos Santos [84] 
- Elda Lucila dos Santos Lopes Baptista Calado 

[85] 

- ENPHE European Network of Physiotherapy in 
Higher Education [251, 361] 

- Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha 
Portuguesa [284] 

- Escola Superior de Saúde do Instituto 
Politécnico de Setúbal Marco Jardim [170] 

- Escola Superior de Saúde do Instituto 
Politécnico do Porto - Maria Cristina Damas 
Argel de Melo - [179] 

- Escola Superior de Tecnologia da Saúde de 
Coimbra - Luís Manuel Neves da Silva 
Cavalheiro [161] 

- ESSA Escola Superior de Saúde do Alcoitão 
[86] 

- Estela Maria Pereira Mósca Rangel [285] 
- Fátima Bouça [87] 
- Fátima Monteiro [286] 
- Fernanda Maria Freitas Dias Gonçalves 

Capitão [88] 
- Fernanda Saldanha [89] 
- Fernando Jorge Prior Caldas Pereira [287] 
- Fernando Luiz Tavares Gomes [288] 
- Fernando Maria Novo Sardoeira Pinto [90] 
- Filipa Andreia Ferreira da Silva [91, 92] 
- Filipe de Mello Paes de Vasconcellos [93] 
- Filipe Gaidão [95] 
- Filipe José Ribeiro Antunes [289] 
- Fisiokids Clínica Especializada em Reabilitação 

Pediátrica [290] 
- Flávia Antónia Spencer Cardoso [94] 
- Francisco Medeiros - Fisioterapeutas do 

Hospital do Divino Espirito Santo de P. 
Delgada, EPER [291] 

- Frederico Morais [96] 
- Friedrich Hans Otto Schubeius [292] 
- Fundação Pauleta [293] 
- Gabriela Torrejano [97] 
- Gerrit Jan Jochems [294] 
- Gonçalo Nuno Abreu Costa Sousa [98] 
- Gorman Ngai [99] 
- Helena Maria de Sousa Frade [100] 
- Henrique José Abreu Costa Sousa [101] 
- Hermínio Cuco [295] 
- Hernâni Jorge [102] 
- Hipólito José Campos de Sousa [103] 
- Horácio Moita Francisco [296] 
- Hugo Reis [297] 
- Idalina Martins Pimenta Abreu Costa [104] 
- Ilídio Rodrigues [105] 
- Inês Falcão [106] 
- Inês Margarida Pereira Cardoso [107] 
- Isabel Cruz [108] 
- Isolina Rosa da Silva Pereira [110] 
- Ivo Alexandre Neto da Venda e Silva [111] 
- Ivo Dias [112] 
- Ivone Correia [298] 
- Ivone da Conceição Balseiro Espiguinha [113] 
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- Iwona Sarna [114] 
- Joana Francisca Oliveira Saavedra [116] 
- Joana Isabel Ferreira Matos [117] 
- João Alberto Branco Valeriano (24.026 

assinaturas) [299] 
- João António Abreu Costa Sousa [119] 
- João Campolargo [120] 
- João Frazão [121] 
- João Gabriel Soares Martins [118] 
- João Miguel Oliveira Cardoso [122] 
- João Miguel Souto de Miranda [123] 
- João Paulo da Piedade Pereira de Almeida 

[300] 
- João Paulo Ferreira de Sousa Venâncio [301] 
- João Pedro Ferreira Marques de Jesus [124] 
- João Valeriano [125] 
- João Vitória [126] 
- Joaquim António Garcia Teixeira [127] 
- Joaquim de Abreu [302] 
- Joaquim de Sousa [128] 
- Joaquim Silveira Sérgio [303] 
- Jorge Edmundo Pereira Martins [130] 
- Jorge Machado [131] 
- Jorge Ribas [304] 
- Jorge Sampaio - Presidente da República 

(1996-2006) [79] 
- José Alberto Duarte [132] 
- José Esteves [133] 
- José Guilherme [134] 
- José Lopes [135] 
- José Luis Ribeiro Themudo Barata [137] 
- José M. Alvarez [139] 
- José Manuel Agapito Fazenda [140] 
- José Manuel da Silva Santos [305] 
- José Manuel Galvão Agostinho [141] 
- José Manuel Matos da Silva [142] 
- José Mendes Bota – União Europeia, 

Estrasburgo [143] 
- José Miguel Alfia Mendes [306] 
- José Oliveira [144] 
- Juliana Martins Vieira [146] 
- Júlio Amadeu Marques Castro [147] 
- Júlio Rodrigues [307] 
- Khalid Elmatouri [148] 
- Kim Robinson [211] 
- Lab3R Laboratório de Investigação e 

Reabilitação Respiratória da Escola Superior 
de Saúde da Universidade de Aveiro (15+37 
assinaturas) [5, 308] 

- Leonor Fonseca [149] 
- Letícia Santos [309] 
- Licenciatura em Fisioterapia da Escola 

Superior de Saúde Jean Piaget de Vila Nova 
de Gaia - José Luís Sousa [138] 

- Liga Portuguesa Contra as Doenças 
Reumáticas [150] 

- Lourdes Aparecida Rodrigues Teles [310] 

- Lúcia M. F. A. F. Santos e Sousa [151] 
- Lúcia Paulos [152] 
- Luciana Costa [154] 
- Luís Baptista [155] 
- Luís Carlos de Almeida Duarte [156] 
- Luís Carlos Espinho Costa [311] 
- Luís Carvalho [157] 
- Luís Espiguinha [158] 
- Luís Fernando da Trindade Roberto [159] 
- Luís Fialho [160] 
- Luís Sá [162] 
- Luísa Maria Pimenta Abreu Costa Sousa [163] 
- Mafalda Barreto [313] 
- Manuel Loução de Goes Semedo [164] 
- Manuel Marques Pires [165] 
- Manuel Salvador Garcia Teixeira [166, 314] 
- Marcela Antunes das Neves [167] 
- Marcelo Gonçalo Pereira [168] 
- Marco Clemente [169] 
- Marcolino de Jesus Vaz [171] 
- Margarida Florindo [172] 
- Maria Adelaide Teixeira Brites [173] 
- Maria Alexandra Correia Ribeiro [174] 
- Maria Alexandra Fonseca Oliveira [316] 
- Maria Alice Azevedo Carvalho [175] 
- Maria Amália Esperança de Oliveira Saavedra 

[317] 
- Maria Augusta Leitão Valente Vargas [176] 
- Maria Celeste Sabino Cabrita Teixeira [177] 
- Maria Correia Ribeiro da Mota Veiga [178] 
- Maria da Conceição Sanina Graça [180] 
- Maria da Conceição Santos [181] 
- Maria da Conceição Ventura da Silva da Silva 

Santos [318] 
- Maria de Fátima Amoedo Pinto Albuquerque 

[182] 
- Maria de Fátima Nogueira Ferreira Matos 

[183] 
- Maria de Fátima Rodrigues [184] 
- Maria de La Salette Matos [185] 
- Maria de Lurdes Moreira Ramos Cunha [319] 
- Maria do Céu Espiguinha Cuco [320] 
- Maria Dulce Paiva Pinto Gouveia Colino [321] 
- Maria Emília de Almeida Tavares Machado 

Lima [186] 
- Maria Filipa da Silva Graça Homem Christo 

[188] 
- Maria Filomena da Silva Belo Monteiro Clao 

[322] 
- Maria Francisca de Sousa Soares de Sousa 

Guedes Teodoro de Matos [189] 
- Maria Helena Silva Martins Cabral Avelino 

[190] 
- Maria Helena Sousa Correia Ribeiro [323] 
- Maria Inês Gano [191] 
- Maria Isabel Lacerda Matos [192] 
- Maria Isabel Morais [193] 
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- Maria José von Haffe Correia Ribeiro [194] 
- Maria Lopes Pereira [195] 
- Maria Lúcia Simões Pereira Saraiva [153] 
- Maria Lúcia Simões Pereira Saraiva [196, 324] 
- Maria Luísa Farinha Pereira [197] 
- Maria Manuel da Cruz Mouro [198] 
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