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Sobre a extensão e detalhes exigidos no formulário de inscrição
A Comissão Instaladora da Ordem dos Fisioterapeutas tem recebido alguns comentários e notas relativas à extensão
e ao detalhe exigido no processo de inscrição na Ordem e, em muitos casos, é feito um paralelismo com as anteriores
exigências do processo que decorria na ACSS, IP, mas que desde já se refere não ser de inscrição, mas de mero registo.
O que, desde logo, pressupõe diferenças e condicionantes administrativas e procedimentais novas.
Aceitando que poderemos sempre melhorar os procedimentos, gostaríamos de sublinhar assim, as diferenças
entre as funções da Ordem e as da ACSS, IP, e as razões que nos levaram a optar por este formulário.
Se em ambos os casos são atribuições “A regulação do acesso ao exercício da profissão” e a “elaboração de um registo
dos profissionais”, à Ordem competem, como se pode depreender da leitura do artigo 4º do seu Estatuto, muitas
outras atribuições que exigem um conhecimento mais detalhado e atualizado da realidade do exercício profissional.
Desde logo teremos que entender que o registo na ACSS, IP, era inicial e único, isto é, não atualizável, não
permitindo caracterizar minimamente a profissão e, muito menos, monitorizar a evolução do perfil dos profissionais
ao longo do tempo. Na Ordem, a informação recolhida irá ser atualizada, na área reservada de cada membro,
permitindo proceder a uma análise evolutiva do perfil dos profissionais. 		
Os campos que compõem o formulário de inscrição foram concebidos com a ajuda de um painel de peritos
e testado junto de uma amostra de colegas, no sentido de, por um lado, garantir a segurança dos utentes (aí se inclui,
por exemplo, a verificação do nível da formação base/inicial e a ausência de antecedentes criminais) e, por outro,
do ponto de vista organizacional, se poder compreender, com algum detalhe, quem são, que perfil educacional
possuem (incluindo os níveis académicos e científicos mais elevados) e em que contextos laborais exercem.
Só dessa forma se poderá fazer uma análise histórica evolutiva regular e sistemática ao longo dos próximos anos,
bem como da sua monitorização e auditoria.
Acresce que a Ordem também tem um papel a desempenhar na “prestação de serviços aos seus membros, no
respeitante ao exercício profissional, designadamente em relação à informação, à formação profissional e à assistência
técnica e jurídica”, que não se coaduna, diretamente, com aquele outro registo em causa. A compreensão do perfil
dos seus membros, torna-se assim essencial para que os futuros órgãos eleitos possam equacionar o tipo de serviços
a desenvolver, quer na defesa direta de cada um, quer da própria prática assistencial em termos de saúde pública.
A Comissão Instaladora poderia ter optado por um modelo de registo mais simplificado, para mais tarde se
aprofundar o conhecimento sobre os seus membros. Optou-se, no entanto, por aproveitar esta oportunidade e este
esforço inicial, para se poder recolher um conjunto essencial de informações de caraterização dos fisioterapeutas
portugueses, a qual é fundamental na assunção da responsabilidade individual e coletiva dos fisioterapeutas na sua
prática diária.
Esperamos, sinceramente, que com a futura publicitação do perfil dos membros da Ordem, os colegas venham
a sentir compensado o seu esforço de preenchimento do formulário.
										
										A Comissão Instaladora
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DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS FISIOTERAPEUTAS
Cidadãos Nacionais com Licenciatura em Portugal
Com a utilização da chave móvel digital, e o protocolo realizado com a Agência para a Modernização Administrativa,
um conjunto de dados de identificação são diretamente importados para o formulário de inscrição da ordem.
São requeridos sete documentos obrigatórios que ficam em arquivo digital.
No caso de possuir formação pós-graduada terá que submeter cópia digital simples (não necessita de ser
autenticada) dessa formação.
Para facilitar a análise de conteúdo dos documentos digitais, e o posterior tratamento dos dados, foram criados
campos de preenchimento pelo requerente, na sua maioria previamente padronizados, uns obrigatórios e outros
de caráter facultativo. Estes campos integram uma base de dados, que permite a análise e cruzamento de dados.
Estes dados poderão ser atualizados no futuro por iniciativa individual na área reservada de cada membro da
Ordem.
Para melhor compreender a razão da exigência dos documentos apresentamos a respetiva justificação, consulte
a lista abaixo.
Nalguns casos utilizámos as FAQs já disponibilizadas na página da Ordem.

1

Foto tipo Passe digitalizada formato
JPEG (se não tiver Cartão de Cidadão)
Estes dois documentos são essenciais para a emissão da cédula
em formato de cartão, que irá receber no futuro, sem mais incómodos.

2

Documento “Assinatura Profissional“
preenchido, em formato JPEG

Apenas se solicita a indicação do número de cédula, para que se
proceder a uma conferência automática com a base de dados
fornecida pela ACSS, IP,

3

4

Cédula da ACSS, IP, (se for o caso)

Certificado de Habilitações
ou Diploma de conclusão
de Licenciatura, em formato PDF

ordemdosfisioterapeutas.pt

O facto de possuir cédula da ACSS, IP, garante a posse das condições
para a inscrição na Ordem, e permite a simplificação do processo de
reconhecimento das habilitações profissionais.

Tratando-se do critério base para admissão, e porque a ACSS, IP,
não nos transferiu os ficheiros de arquivo originais, considerou-se
essencial possuir esta evidência documental.
Para os não possuidores da cédula da ACSS, IP, é exigida uma
confirmação da autenticidade do documento apresentado.
A CI realizou acordos com as Instituições de Ensino Superior
portuguesas no sentido de facilitar a confirmação das habilitações,
sem necessitar de envio de cópias autenticadas.

2/3

CARACTERIZAÇÃO DO FORMULÁRIO
29 SETEMBRO 2021

https://ordemdosfisioterapeutas.pt/perguntas-frequentes/
FAQ 35 - Por que razão me é exigida a indicação de uma morada
profissional em Portugal, para inscrição na Ordem?
Só tem de se inscrever na Ordem quem pretender exercer a atividade
de Fisioterapeuta em Portugal. Este facto pressupõe, em princípio, a
posse de um NIF português, e de uma morada associada a esse NIF.

5

Comprovativo de Domicílio
Profissional - em formato PDF

É obrigatório ter uma morada profissional no nosso país. Essa morada
é essencial para a alocação a uma delegação regional, e para envio de
correspondência oficial da Ordem.
A morada profissional pode ser a “casa de morada de família”/
domicílio, devidamente certificada, no caso de não ter um vínculo
com instituição que lhe possa emitir a correspondente declaração.
No caso de o requerente não ter um NIF Português, poderá exercer
em Portugal e manter a sua situação tributária regularizada noutro país. ( ).
https://ordemdosfisioterapeutas.pt/perguntas-frequentes/

6

Registo Criminal atualizado
digitalizado, em formato PDF

FAQ 30 - Porque é necessário o registo criminal?
Na defesa dos consumidores/utentes dos serviços de Fisioterapia, a
Ordem como entidade pública, tem de garantir que os seus membros
reúnem os requisitos legais necessários para o exercício da atividade,
sem restrições, tanto no plano das habilitações profissionais como no
plano disciplinar/criminal com aquela eventualmente conexo.
https://ordemdosfisioterapeutas.pt/perguntas-frequentes/
FAQ 24 - Porque razão é pedido o Curriculum Vitae, quando isso não
consta do Regulamento publicado no Diário da República?
O CV permite documentar a “experiência profissional relevante”,
que é uma exigência do formulário do requerimento de inscrição, em
particular no caso de profissionais em mobilidade, vindos de outros
países.

7

Curriculum Vitae em formato PDF
ou link para o mesmo.

Embora o Regulamento não indique explicitamente a necessidade
de apresentar um CV, a sua apresentação facilita o processo de
apreciação dos requerimentos.
O grau de detalhe da descrição dessa experiência profissional ficará,
nesta fase, ao critério do requerente, e sob seu compromisso de honra.
Mais se informa que este campo ficará posteriormente disponível
para atualização, a qualquer momento, e por sua livre iniciativa,
na respetiva área pessoal, acessível através do site da Ordem dos
Fisioterapeutas.

8

Certificado ou Diploma
de Outras formações efetuadas
em Instituições de Ensino Superior
(se for o caso – em formato PDF);
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Considerou-se importante haver uma evidência documental, mesmo
que sem confirmação da autenticidade, tendo em conta a declaração
de honra em como são verdadeiras as informações prestadas no
âmbito do processo de candidatura.
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