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REGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO TÉCNICA DE ADMISSÃO 

 

1 - OBJETO 

1.1. O presente regimento da Comissão Técnica de Admissão, adiante designada por CTA,  

estabelece as competências, deveres, regras de organização e 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 (CI)/Direção.   

 

 
1.2. O presente regimento é vinculativo, obrigando todos os membros da CTA constantes da Deliberação 

da CI de 5 de Abril de 2021, bem como outros que no âmbito daquela habilitação possam vir a constituí-

la, após a sua tomada de posse.  

 
 
 

2 – COMPOSIÇÃO E MANDATO 

 

2.1. A composição da CTA é definida por deliberação da CI; nos termos do Regulamento. 
 

2.2. A CTA, tem a seguinte composição 
a) Presidente; 

b) 1º Vice-Presidente; 

c) 2º Vice-Presidente; 

d) 3º Vice-Presidente; 

z) Três Vogais. 

 

2.3. A lista nominal constitui o anexo I do presente regimento. 
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2.4. O mandato da CTA tem a duração de 1 ano, podendo ser estatutariamente prorrogado, sem  
prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 14.º do Regulamento n.º 359/2021, de 15 de Fevereiro,  
da Ordem dos Fisioterapeutas, publicado no DR, 2.ª, E, de 23 de Abril.  

 
 

3 – COMPETÊNCIAS 

 

3.1. As competências da CTA são as constantes do artigo 8.º do Regulamento. 

 

3.2. Compete ao Presidente da CTA:  

a) Representar a CTA;  

b) Coordenar a atividade da CTA, nomeadamente distribuindo pelouros pelos demais membros; 

c) Exercer a supervisão geral e co-validação de todos os casos excecionais analisados pela CTA; 

d) Convocar e presidir às reuniões e fazer cumprir a ordem de trabalhos;  

e) Exercer voto de qualidade em caso de empate nas votações.  

 

3.3. O presidente é substituído nas suas ausências ou impedimentos por um Vice-presidente de acordo 

com a sua ordem. 

 

3.4. Compete aos Vice-Presidentes: 

a) Coordenar os trabalhos de cada uma das suas áreas de especialidade/responsabilidade; 

b) Elaborar pareceres/relatórios sobre os casos/projetos por si analisados/coordenados; 

c) Apresentar esses pareceres ao Presidente da CTA e ao plenário, caso se aplique. 

 

3.5. Na prossecução das suas competências, a CTA rege-se pelo seu regulamento, pela Lei n.º 122/2019, 

de 30 de Setembro e Estatutos a ela anexos. 
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3.6. Para o exercício das suas competências, a CTA pode solicitar apoio jurídico ou de secretariado à CI, 

quando entender necessário. 

 

4 – FUNCIONAMENTO  

 

4.1. Nos termos do artigo 7.º do Regulamento, 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. 

 

4.2 Plenário: 

4.2.1. O plenário é presidido pelo presidente da CTA e composto pelos sete membros efetivos. 

4.2.2. O plenário reúne em sessões ordinárias ou extraordinárias. 

4.2.3. As sessões ordinárias realizam-se mensalmente e as sessões extraordinárias realizam-se por 

iniciativa do presidente ou a requerimento de, pelo menos, três dos membros da CTA. 

4.2.4. Compete ao plenário da CTA: 

a) Apreciar, debater e deliberar os documentos e as questões que lhe sejam submetidas; 

b) Aprovar o regimento próprio da CTA, bem como as respetivas alterações, sob proposta do 

presidente, ouvida a comissão coordenadora; 

c) Exercer as demais competências que lhe forem cometidas pela Lei e pela CI/Direção. 

4.2.5. A ordem de trabalhos é determinada pelo presidente, sem prejuízo de qualquer membro da CTA 

poder solicitar a inclusão de pontos na ordem de trabalhos, solicitação essa que deve ser dirigida ao 
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Presidente, com a antecedência de 1 semana em relação à data da reunião e acompanhada dos 

respetivos elementos de suporte.  

4.2.6. Os documentos de suporte relativos aos diversos pontos da ordem de trabalhos devem ser 

distribuídos por todos os membros da CTA, com antecedência de 1 semana, de preferência juntamente 

com a convocatória da reunião ou, em caso de impossibilidade, com a antecedência que permita a 
sua análise atempada, verificando-se o previsto em 4.3.9 e 4.3.10. 

4.2.7. A CTA só pode reunir e deliberar validamente com a presença de, pelo menos, quatro dos seus 

membros, sendo um obrigatoriamente o Presidente ou, na sua ausência, o membro que o substitua, 

que dispõe, nesse caso, de voto de qualidade.  

4.2.8. As deliberações da CTA são tomadas por maioria simples dos votos emitidos, devendo o 

membro que com elas não concordar fazer constar na correspondente ata os motivos da sua 

discordância sob forma de declaração de voto. 

4.2.9. São lavradas atas de todas as reuniões da CTA, das quais constam as propostas apresentadas, 

as deliberações adotadas e as declarações de voto feitas por qualquer membro durante a reunião.  

4.2.10. As minutas das atas devem ser aprovadas e validadas no final de cada reunião (presencial ou 
online), por todos os membros presentes, e assinadas pelo Presidente.  

4.2.11. As atas na sua versão completa, serão enviadas a todos os membros presentes na reunião, 

no espaço de 1 semana, para aprovação online. 

4.2.12. Todas as atas das reuniões da CTA são guardadas, em suporte físico, e em arquivo digital 

próprio, em sítio seguro e de acesso restrito.  

 

4.3 A Comissão coordenadora: 

4.3.1 A CTA dispõe de uma comissão coordenadora composta pelo presidente, pelos 3 vice-

presidentes. 

4.3.2 Compete à comissão coordenadora: 

a) Coadjuvar o presidente da CTA no exercício das suas funções; 

b) Coordenar os trabalhos das comissões especializadas; 
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c) Colaborar na elaboração dos planos de atividades do CTA, no acompanhamento da sua 

execução e na preparação dos correspondentes relatórios de atividades; 

d) Praticar os atos internos necessários à prossecução das atividades da CTA; 

e) Apreciar os pedidos de registo, recomendação e outros e estabelecer as prioridades de 

apreciação, podendo propor ao presidente a fixação do prazo para a elaboração dos respetivos 
projetos pelas comissões especializadas; 

f) Apreciar os pareceres, submetidos pelos Vice-Presidentes, e elaborar o parecer final, que será 

subscrito por pelo menos dois membros da comissão coordenadora, sendo um deles o 

Presidente da CTA; 

g) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas pelo regulamento ou que lhe tenham 

sido delegadas pelo Plenário. 

4.3.2. A direção e a convocação das reuniões competem ao presidente da CTA, que fixa o dia, a hora 

e o local, bem como a respetiva ordem de trabalhos. 

4.3.3. A convocação é feita por qualquer meio de comunicação que assegure o seu efetivo 

conhecimento e publicidade e deve respeitar a antecedência mínima de cinco dias úteis. 

4.3.4. Juntamente com a convocatória deverão ser remetidos eventuais documentos a apreciar e a 

ordem de trabalhos. 

4.3.5 A justificação das faltas deve ser apresentada ao presidente da CTA no prazo de cinco dias úteis 

a contar do termo do facto justificativo. 

4.3.6 A comissão coordenadora só pode funcionar estando presente a maioria simples dos seus 

membros, entre os quais o presidente ou o seu substituto. 

4.3.7. As deliberações são tomadas por maioria simples dos membros presentes, tendo o presidente 

da CTA voto de qualidade. 

4.3.8. As votações são feitas segundo a forma que o presidente determinar, exceto se for requerida 
votação por escrutínio secreto pela maioria dos presentes. 

4.3.9 Das reuniões será elaborada uma minuta da ata, aprovada e validada no final de cada reunião 

(presencial ou online), por todos os membros presentes, e assinadas pelo Presidente.  

4.3.10. As atas na sua versão completa, serão enviadas a todos os membros presentes na reunião, 

no espaço de 1 semana, para aprovação online. 
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4.4 Comissões especializadas:  

4.4.1. A CTA pode constituir, alterar ou extinguir comissões especializadas permanentes, sob proposta 

do presidente ou de, pelo menos, cinco membros da CTA. 

4.4.2. A constituição, alteração ou extinção é feita por deliberação do plenário da CTA, tomada por 
maioria simples dos membros presentes, tendo o presidente, voto de qualidade. 

4.4.3. As comissões especializadas constam do anexo II do presente regimento. 

4.4.4. Cada membro pertence, pelo menos, a uma comissão especializada, podendo integrar, no 

máximo, duas delas, sem prejuízo da sua eventual participação, sem direito de voto, nos trabalhos 

das restantes comissões. 

4.4.5. A distribuição dos membros da CTA pelas comissões especializadas deve ser ratificada pelo 

plenário, sob proposta da comissão coordenadora. 

4.4.6. Os coordenadores das comissões especializadas são eleitos em plenário, de entre os membros 

da CTA, sob proposta do presidente, que tem direito a voto de qualidade em caso de empate. 

4.4.7. Compete às comissões especializadas permanentes: 

a) Elaborar pareceres a pedido do presidente da CTA ou por iniciativa própria, cabendo à 

comissão coordenadora a fixação das prioridades sempre que tal se mostre necessário; 

b) Requerer, através do Coordenador da comissão especializada as informações, depoimentos 

ou esclarecimentos que considere necessários ao exercício das suas competências; 

c) Propor ao presidente da CTA a realização do plenário; 

d) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas pelo regulamento e pelo presente 

regimento. 

4.4.8. A convocação das reuniões das comissões especializadas deve ser feita pelo Coordenador da 

Comissão especializada ou pelo presidente da CTA, quando esta resultar de uma necessidade da 
CTA. 

4.4.9. A convocação fixa o dia, a hora e o local, bem como a respetiva ordem de trabalhos, e deve 

respeitar a antecedência mínima de 1 semana. 
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4.4.10. A convocação é feita por qualquer meio de comunicação que assegure o seu efetivo 

conhecimento e publicidade e deve ser acompanhada de eventuais documentos a apreciar, da ordem 

de trabalhos. 

4.4.11. A direção das reuniões compete aos presidentes que convocaram a reunião. 

4.4.12. A justificação das faltas deve ser apresentada ao presidente da reunião no prazo de cinco dias 
úteis a contar do termo do facto justificativo. 

4.4.13. As comissões especializadas só podem funcionar com a presença de, pelo menos metade dos 

seus membros, entre os quais deverá estar o presidente ou um substituto formalmente por ele 

designado. 

4.4.14. As deliberações são tomadas por maioria simples dos membros presentes, tendo o Presidente, 

voto de qualidade. 

4.4.15. Das reuniões será elaborada uma ata, que deve ser aprovada e validada no final de cada 

reunião, por todos os membros (presencialmente ou online) e assinada pelo Coordenador. 

4.4.16. Das reuniões deverá ser aprovada uma minuta da respetiva ata, sem prejuízo de 

posteriormente ser remetida juntamente com a convocatória da reunião seguinte. 

4.4.17. As votações são feitas segundo a forma que o Coordenador determinar, exceto se for requerida 

votação por escrutínio secreto pela maioria dos presentes. 

 

4.5 Às comissões podem ser agregadas, personalidades de reconhecida competência pedagógica ou 

científica, por despacho do/a presidente da CTA. 

 

4.6 A apresentação em plenário dos estudos, projetos de pareceres e recomendações, informações e 

relatórios aprovados pelas comissões especializadas é feita pelo relator designado ou pelo presidente da 

comissão especializada respetiva. 
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5 – DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS  

 

5.1. Constituem direitos dos membros da CTA o que decorre do artigo 6.º do Regulamento.  

5.1.1. Os membros da CTA têm direito: 

a) A participar, com direito a voto, nas sessões do plenário, das comissões especializadas e dos 

grupos de trabalho de que façam parte; 

b) A assistir, sem direito a voto, às reuniões 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. 

5.1.2. Os membros da CTA têm o dever de: 

a) Cumprir as normas regimentais da CTA; 

b) Assiduidade e pontualidade, que consiste no dever de comparecer às sessões do plenário, 

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 comissão 

coordenadora; 

g) Identificar todas as situações em que possa existir conflito de interesses, e informar o 

Presidente da CTA da sua autoexclusão dessa atividade, por essa razão. 
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6 – PRESENÇAS E AUSÊNCIAS: 

 

6.1. Para além dos membros da CTA, podem estar presentes nas respetivas reuniões os 

profissionais/colaboradores da CTA, ou mesmo terceiros, desde que convidados pela Presidente, em 

função da conveniência face aos assuntos a analisar. 

6.2. As ausências dos membros da CTA às suas reuniões devem ser, se possível, previamente 
comunicadas à/ao sua/seu Presidente. 

6.3. Ao disposto em 6.1. é aplicável, com as necessárias adaptações, o previsto em 6.2. 

 

 

7 –SERVIÇOS / UNIDADES DE APOIO: 

 

A CTA, sempre que o considere necessário, face à natureza das matérias a abordar, pode solicitar o 

apoio de técnicos ou peritos, bem como elaborar organograma de funcionamento, de molde a dotar as 

suas atribuições da estrutura adequada ao desenvolvimento das suas competências, nos termos do n.º 

4.e do nº 8 do Regulamento. 

 

 
8 – CONFIDENCIALIDADE:  

 

Os membros da CTA, assim como os técnicos, peritos e consultores que colaborem com esta e o seu 

secretariado de apoio, estão sujeitos ao cumprimento de deveres de confidencialidade e proteção dos 

dados pessoais a que tenham acesso no exercício da sua atividade, mesmo após o termo das mesmas 

de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados e demais legislação conexa.  
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9 – RELATÓRIO:  

 

A CTA elabora, no fim do ano civil, um relatório sobre a sua atividade, bem como no fim do seu mandato 

se este não coincidir com aquele, devendo o mesmo ser colocado na respetiva área do site para consulta 

e apreciação. 

 

 

10 – INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO:  

 

A interpretação das disposições constantes do presente regimento e a integração de eventuais lacunas 

do mesmo deve conformar-se com as normas legais e estatutárias em vigor, sendo competente para 

esse efeito a CTA, sem prejuízo das deliberações da CI/Direção.  

 

 

11 – VIGÊNCIA:  

 

11.1. O presente regimento foi aprovado em reunião da CTA realizada em 30 de Abril 2021. 

11.2. O presente regimento entra em vigor na data da sua homologação pela CI e vigora até ao final do 

mandato de harmonia com o disposto no ponto 2.4. 

 

 

A Comissão Técnica de Admissão 

 

30 de Abril 2021  

 

Este Regimento foi homologado a 3 de Maio de 2021 pela Comissão Instaladora da Ordem dos 

Fisioterapeutas  
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ANEXO 1:  

 

Constituição da Comissão Técnica 

 

Presidente  Madalena Ramos Lopes Gomes da Silva 

1ª Vice-Presidente Maria Cristina Damas Argel de Melo 

2ª Vice-Presidente Rui Jorge Dias Costa 

3ª Vice-Presidente Patrícia Maria Duarte de Almeida  

Vogais: Maria Beatriz Dias Fernandes  

Maria Gabriela Mendes da Rocha Brochado 

Rui Miguel Monteiro Soles Gonçalves 
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ANEXO 2:  

 

COMISSÕES ESPECIALIZADAS 
 
 

Comissão Especializada Processos Pré 2000 

Ficará responsável pela análise dos Processos cujos candidatos tenham concluído a sua formação antes 

do ano 2000. Será coordenada pela Vice-Presidente da CTA Cristina Argel de Melo, e integra a vogal 

Beatriz Fernandes.  

 

Comissão Especializada Processos pós 2000 

Ficará responsável pela análise dos Processos cujos candidatos tenham concluído a sua formação após 

o ano 2000. Será coordenada pelo Vice-Presidente da CTA Rui Costa e integra os vogais Rui Gonçalves 

e Gabriela Brochado. 

 

Comissão Especializada Processos UE/EFTA 

Ficará responsável pela análise dos Processos cujos candidatos tenham concluído a sua formação fora 

de Portugal e na Europa. Será coordenada pela Vice-Presidente da CTA Patrícia Almeida, coadjuvada 

pela Presidente, Madalena Gomes da Silva 

 

Comissão Especializada Processos fora UE/EFTA 

Ficará responsável pela análise dos Processos cujos candidatos tenham concluído a sua formação fora 

de Portugal e da Europa. Será coordenada pela Presidente da CTA Madalena Gomes da Silva, 

coadjuvada pela Vice-Presidente Patrícia Almeida. 

 


	ficha técnica
	REGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO TÉCNICA DE ADMISSÃO
	1 - OBJETO
	2 – COMPOSIÇÃO E MANDATO
	3 – COMPETÊNCIAS
	3.1. As competências da CTA são as constantes do artigo 8.º do Regulamento.
	4 – FUNCIONAMENTO
	5 – DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS
	5.1. Constituem direitos dos membros da CTA o que decorre do artigo 6.º do Regulamento.
	6 – PRESENÇAS E AUSÊNCIAS:
	7 –SERVIÇOS / UNIDADES DE APOIO:
	8 – CONFIDENCIALIDADE:
	9 – RELATÓRIO:
	10 – INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO:
	11 – VIGÊNCIA:
	anexos
	ANEXO 1:
	ANEXO 2:


