
Por deliberação de 11 de outubro do Conselho Diretivo Nacional (CDN) da Associação 
Portuguesa de Fisioterapeutas (APFISIO), foi criado o Concurso Nacional para os Estudantes 
de Fisioterapia para atribuição de Prémio de Melhor Diagrama do Perfil Profissional do 
Fisioterapeuta. 

Enquadramento 
  Ao longo do ano de 2018, o CDN da APFISIO, num trabalho alargado com os diretores de 
Curso de Fisioterapia, com os Grupos de Interesse, com peritos nacionais e com a 
colaboração da presidente da Rede Europeia do Ensino Superior em Fisioterapia, 
desenvolveu um documento de referência para os fisioterapeutas portugueses. No dia 
Mundial da Fisioterapia, a 8 de setembro, foi publicamente apresentado “O Perfil do 
Fisioterapeuta", pelo qual se definem as dimensões que enformam a identidade do 
fisioterapeuta em Portugal. 
  No plano de desenvolvimento daquele projeto, foi deliberado desenvolver um diagrama 
que, graficamente, retratasse as dimensões do Perfil do Fisioterapeuta e os níveis da sua 
intervenção.

Perfil do Fisioterapeuta
Concurso Nacional para o Melhor Diagrama

Contato do Secretariado da APFISIO para envio de trabalhos ou pedido de esclarecimento: apfisio@apfisio.pt 

Procura-se que o 
“Diagrama do Perfil do 

Fisioterapeuta” 
retrate as 8 dimensões 

do perfil e os 
contextos de relação 

do fisioterapeuta 
(cidadão/comunidade; 

outros profissionais; 
sistema de saúde; 

sociedade). 

Regulamento 
1- O CDN da APFISIO promove um Concurso 
Nacional para selecionar o diagrama que 
melhor representa o Perfil do Fisioterapeuta. 
2- Podem concorrer ao Concurso, os 
Estudantes de Fisioterapia, sendo aceites 
trabalhos individuais ou de grupo. 
3- O prazo de entrega do trabalho é 8 de 
dezembro de 2018. 
4- Os trabalhos, em formato de imagem, 
devem representar, em forma de diagrama, 
as dimensões do perfil do fisioterapeuta e
os níveis da sua intervenção. A referência concetual para a elaboração do trabalho deve 
fundamentar-se no documento "O Perfil do Fisioterapeuta" divulgado publicamente no dia 8 
de setembro e esquematicamente apresentado na figura acima. 
5- A avaliação dos trabalhos é da responsabilidade do CDN. 
6- O resultado do Concurso será divulgado a 18 de dezembro de 2018. 
7- O prémio inclui um Diploma de Distinção e Reconhecimento do Trabalho apresentado e 
uma inscrição e anuidade gratuita ao(s) autor(es) premiados. 
8- A imagem deverá ser de 148mm x 210mm, com uma adequada resolução para impressão. 
9- Os trabalhos deverão ser enviados ao cuidado do Secretariado da APFISIO, com indicação 
“Diagrama do Perfil do Fisioterapeuta”. Deverão estar identificados os autores e fornecido 
um contato preferencial.
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