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REGULAMENTO DA COMISSÃO TÉCNICA DE ADMISSÃO 
 

A Lei n.º 122/2019, de 30 de setembro, que aprovou em seu anexo os Estatutos da Ordem dos 
Fisioterapeutas, previu a existência de uma Comissão Instaladora a quem incumbe, de entre 
demais competências no âmbito do seu mandato proceder à inscrição dos fisioterapeutas e 
manter atualizado o seu registo. 
 
Nesse sentido, e de molde a proceder-se á receção dos registos e validação das suas 
condições, pressupostos e requisitos, a Comissão Instaladora da Ordem dos Fisioterapeutas 
decidiu criar uma Comissão Técnica de Admissão, a qual, pese embora pelo seu objeto seja de 
duração intemporal, estará na sua composição, rol de competências e mandato sempre 
pendente da que melhor sobre a tramitação registral a Direção da Ordem dos Fisioterapeutas 
aquando da sua constituição vier a decidir. 
 
Na prossecução da sua missão observa-se o procedimento que agora se adopta, pelo que, em 
reunião realizada em 5 de Abril de 2021, a Comissão Instaladora, aprovou o seguinte 
regulamento: 

 
 

Artigo 1.º 
ÂMBITO E OBJECTO 

 
O presente Regulamento da Comissão Técnica de Admissão, adiante designada por CTA, 
estabelece a sua organização, competência, e regras de funcionamento, bem como os princípios 
e normas de atuação que devem reger a conduta dos seus membros no exercício das respetivas 
funções, em complemento das disposições legais e estatutárias aplicáveis, bem como das 
orientações e regulamento emanado pela Comissão Instaladora da Ordem dos Fisioterapeutas 
(CI)/Direção da Ordem dos Fisioterapeutas (Direção).   
 
 

Artigo 2.º 
COMPOSIÇÃO 

 
1- A CTA é composta por um Presidente, três Vice-presidentes e por três Vogais. 
2- A CTA é nomeada pela CI e, futuramente, nos termos que forem definidos pelos órgãos 
estatutários da Ordem dos Fisioterapeutas (Ordem). 
3- Os membros da CTA deverão ser nomeados de entre fisioterapeutas que detenham um 
currículo relevante, tendo em atenção os seguintes três parâmetros: 
a) Habilitações e reconhecimento académico  
*Ser Fisioterapeuta com Doutoramento, ou Fisioterapeuta, com a categoria de Professor 
Coordenador, com Mestrado, de preferência em Fisioterapia, ou com Título de Especialista em 
Fisioterapia. 
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b) Experiência de desenvolvimento e avaliação curricular/acreditação de cursos 
*Possuir experiência profissional em desenvolvimento curricular e/ou avaliação, reconhecimento 
de habilitações académicas, ou acreditação de cursos de licenciatura em Fisioterapia  
**Possuir experiência de Direção/Coordenação de cursos de licenciatura em Fisioterapia ou 
Participação em Conselhos Científicos e/ou Técnico Científicos de Escolas com curso de 
licenciatura em Fisioterapia, ou comissões de creditação de experiência profissional ou 
académica na área da Fisioterapia. 
c) Conhecimento da realidade internacional e/ou da história da formação de Fisioterapeutas em 
Portugal  
*Possuir conhecimento da realidade internacional da formação de Fisioterapeutas, em particular 
no âmbito da União Europeia e da legislação comunitária sobre mobilidade profissional de 
fisioterapeutas.  
**Possuir conhecimento da realidade nacional da formação de Fisioterapeutas, nomeadamente a 
componente mais histórica. 
4- A CTA pode ser apoiada no âmbito de comissões eventuais ou permanentes por 
fisioterapeutas que tenham Curriculum relevante.  
5- A CTA terá apoio de secretariado profissional disponibilizado pela CI/Direção. 
 
 

Artigo 3.º 
MANDATOS 

 
1- O mandato dos membros da CTA tem a duração de 1 ano podendo ser renovável por período 
a definir futuramente, se assim decidido, no âmbito das competências próprias dos órgãos 
estatutários, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 14.º do Regulamento n.º 1/2021 da 
Ordem e exerce-se nos termos do presente regulamento, do regimento próprio da CTA e no 
âmbito das competências da CI, constantes da Lei n.º 122/2019, de 30 de Setembro. 
2- Os membros da CTA podem solicitar ao presidente da CI a suspensão do respetivo mandato, 
por período não superior a seis meses, sendo a suas funções exercidas pelo substituto legal ou 
por quem para o efeito for designado mediante processo idêntico ao adotado para a designação 
do substituído. 
3- Os membros da CTA que devam cessar funções por termo do mandato mantêm-se em 
funções até à posse do novo membro, sem prejuízo da cessação imediata determinada de 
harmonia com o Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto – Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro. 
4- A cessação de funções de membros da CTA antes do termo do respetivo mandato determina 
a designação de novo membro, que conclui o mandato do membro cessante. 
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Artigo 4.º 
POSSE 

 
Os membros da CTA tomam posse perante a CI. 
  
 

Artigo 5.º 
VALIDADE DOS MANDATOS 

 
1- Compete ao presidente da CI: 
a) Declarar a cessação de funções dos membros da CTA, nos casos previstos na lei, ouvidos os 
membros; 
b) Decidir os pedidos de suspensão do mandato dos membros da CTA; 
c) Submeter a deliberação da CI, dúvidas que sejam suscitadas sobre a regularidade da 
designação de algum dos membros da CTA. 
2- Os membros da CTA podem cessar funções antes do termo do mandato nos casos de, sem 
prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 2.º: 
a) Morte ou impossibilidade física permanente; 
b) Renúncia ao mandato; 
c) Perda do mandato. 
3- Perdem o mandato os membros da CTA, que: 
a) Sejam condenados judicialmente, com sentença transitada em julgado, incompatível com o 
exercício do mandato, nos termos da sentença; 
b) Faltem injustificadamente a cinco ou mais reuniões sucessivas do plenário e ou às reuniões 
das comissões especializadas; 
c) Deixem de ser reconhecidos como tais pelas entidades que representam, devendo estas dar 
conhecimento do fato, por escrito ao presidente. 

 
 

Artigo 6.º 
DIREITOS E DEVERES 

 
1- Os membros da CTA têm direito: 
a) A participar, com direito a voto, nas sessões do plenário, da comissão coordenadora, das 
comissões especializadas e dos grupos de trabalho de que façam parte; 
b) A assistir, sem direito a voto, às reuniões da comissão coordenadora, das comissões 
especializadas e dos grupos de trabalho de que não façam parte, mediante anuência do 
coordenador respetivo; 
c) Ao abono de senhas de presença e de ajudas de custo e de transporte nos termos da lei. 
2- Os membros da CTA têm o dever de: 
a) Cumprir as normas regimentais; 
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b) Assiduidade e pontualidade, que consiste no dever de comparecer às sessões do plenário, da 
comissão coordenadora, das comissões especializadas e dos grupos de trabalho de que sejam 
membros; 
c) Isenção, que consiste em não retirar vantagens, diretas ou indiretas, para si ou para terceiros, 
das funções que exercem; 
d) Zelo, que consiste em exercer as funções de acordo com os objetivos fixados; 
e) Exercer com lealdade as funções inerentes ao mandato assumido; 
f) Sigilo, que consiste em guardar reserva sobre os documentos a que tenha acesso no exercício 
das suas funções, quando assim seja determinado pela lei ou por deliberação da CI. 
 
 

Artigo 7.º 
ESTRUTURA DA CTA 

 
1- A CTA é um órgão colegial que funciona das seguintes formas: 
a) Em plenário; 
b) Em comissão coordenadora; 
c) Em comissões especializadas, permanentes ou eventuais; 
d) Grupos de trabalho. 
 
2- As normas regimentais próprias da CTA fixam as respetivas regras de funcionamento. 

 
 

Artigo 8.º 
COMPETÊNCIAS 

 
1- Compete à CTA a gestão do processo de inscrição da Ordem, nomeadamente: 
a) Analisar os pedidos de inscrição e emitir o parecer sobre a admissibilidade dos candidatos, 
incluindo a definição de eventuais condições a cumprir, previamente à decisão final da 
CI/Direção; 
b) Proceder à entrega aos interessados da cédula, devidamente datada e assinada pelo 
bastonário, após deferimento do pedido de inscrição. 
c) Assessorar a CI/Direção na definição de princípios gerais e de critérios, relativos ao processo 
de admissão na ordem, incluindo o processo de renovação da inscrição; 
d) Preparar o processo de emissão e registo da Caderneta Profissional Europeia e outros 
certificados no âmbito dos processos de mobilidade. 
2- Compete ainda a emissão de pareceres, ou a realização de estudos, que lhes sejam 
solicitados pela CI/Direção, em particular os referentes à componente de formação e 
desenvolvimento profissional contínuo dos fisioterapeutas, bem como ao estabelecimento de 
convénios com entidades congéneres no âmbito do mútuo reconhecimento de qualificações 
profissionais. 
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3- Para efeitos no disposto nos números anteriores são delegáveis na Comissão Coordenadora 
as competências constantes das alíneas a), b) e d) do n.º 1. 
 
 

Artigo 9.º 
INDEPENDÊNCIA E INCOMPATIBILIDADES 

 
1- Todos os membros da CTA estão sujeitos ao regime de incompatibilidades e impedimentos 
previsto na lei e, em particular os determinados pelo artigo 13.º dos Estatutos da Ordem, 
aprovados pela Lei n.º 122/2019, de 30 de Setembro. 
2- A verificação de qualquer das situações previstas no regime de incompatibilidades determina 
a imediata cessação de funções por parte dos membros que incorram nessa situação, devendo a 
CI/Direção promover a sua substituição.  
3- Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, nenhum membro da CTA pode intervir na 
elaboração de pareceres, relatórios, recomendações ou outros documentos, assim como nas 
respetivas decisões, quando se encontre numa das situações de impedimento previstas nos 
artigos 69.º e 73.º do CPA.  
4- Os membros da CTA que se encontrem numa situação de conflito de interesses, em relação a 
determinada questão levada ao seu conhecimento nessa qualidade, comunicam essa situação 
antes da análise do processo, não se encontrando presentes na discussão e votação da mesma 
e ficando tal facto registado em acta. 
 
 

Artigo 10.º 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
As dúvidas ou omissões decorrentes da aplicação deste regulamento serão resolvidas/decididas 
pela CI/Direção, no respeito pelo Código do Procedimento Administrativo. 
 

 
Artigo 11.º 

ENTRADA EM VIGOR 
 
 
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da aprovação pela CI.  
 
Comissão Instaladora da Ordem dos Fisioterapeutas, 5 de Abril de 2021. 
 

 


