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Esclarecimento Público 
 

 
A Associação Portuguesa de Imagiologia Médica e Radioterapia (APIMR) vem por este meio fazer um 

esclarecimento público a todos os associados, simpatizantes e seguidores sobre as profissões que 

representa. 

 
 

Uma vez que tem havido por parte de alguns dos nossos seguidores alguma perceção errada sobre as 

profissões que a APIMR representa, já que está definido nos seus objetivos o seguinte texto: “...objetivo 

de representar, promover, unificar, desenvolver e orientar as Profissões de “Imagem Médica e 

Radioterapia”, “Medicina Nuclear”, “Radiologia” e “Radioterapia”, com especial vocação e interesses 

pelas vertentes técnicas, científicas, educacionais, profissionais e materiais, perante as organizações 

representativas e a população em geral”, passamos a esclarecer o seguinte: 

1. Os profissionais licenciados em Imagem Médica e Radioterapia não têm (ainda) acesso a uma 

profissão regulada condizente com o plano de estudos que frequentaram. Porém, têm acesso 

simultâneo a três das atuais profissões reguladas, o que entendemos ser lamentável, pois 

deveriam ter sido criadas condições de regulamentação profissional de forma prévia, atendendo 

à especificidade destes novos profissionais e atendendo à competitividade “desleal” que poderá 

ser criada com os profissionais que possuem apenas uma cédula profissional. Por estas razões, 

entendemos que estes novos profissionais necessitam de uma Associação que 

represente e defenda os seus interesses. Inclusivamente, a proposta de carreira que foi alvo 

de publicação em Boletim de Trabalho e Emprego (BTE) a 18 de Setembro de 2015, previa o 

seguinte: “Integram a carreira especial de técnico superior de diagnóstico e terapêutica os 

trabalhadores cujas funções correspondam a profissões de saúde que envolvam o exercício  

de atividades técnicas de diagnóstico e terapêutica, designadamente relacionadas com as 

ciências biomédicas laboratoriais, da Imagem Médica e da Radioterapia,…”. Ora, sendo a 

APIMR uma associação direcionada para o futuro, optámos por incluir a profissão de “Imagem 

Médica e Radioterapia” entre aspas, por desconhecermos a nomenclatura que poderá a vir ser 

adotada no futuro (entenda-se, quando for uma profissão regulada), mas que dada a urgência 

que estes profissionais carecem de uma entidade que os defenda, que os represente e que 

desenvolva soluções com vista à sua inclusão numa profissão regulada específica de Imagem 

Médica e Radioterapia, tornava-se necessário distinguir esta “profissão” ou estes 

profissionais daqueles que pertencem apenas a uma das 3 áreas da Imagiologia Médica e 

Radioterapia. 
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2. Relativamente às profissões de “Medicina Nuclear”, “Radiologia” e “Radioterapia”, optámos 

também por as colocar entre aspas, uma vez que o descrito no obsoleto DL.564/99 se refere às 

profissões de Técnicos de Medicina Nuclear, de Radiologia e de Radioterapia. Não obstante ao 

facto da carreira profissional atualmente em vigor ser designada por “Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica”, consideramos que o termo “Técnico”, quando utilizado junto ao nome da 

profissão lhe retira a componente científica e algum reconhecimento social, quando 

comparado com profissões que integram a mesma carreira mas que optaram pela não inclusão 

deste termo (Dietista, Fisioterapeuta, Higienista Oral, Ortoptista, Ortoprotésico, Terapeuta da 

Fala e Terapeuta Ocupacional). Por estas razões, optámos por incluir termos mais generalistas, 

uma vez que é também objetivo da APIMR aumentar a visibilidade e promover estas profissões, 

considerando a evolução técnica e científica de que foram alvo ao longo dos últimos anos. Não 

sendo as profissões “estanques” em termos de evolução do conhecimento científico, 

consideramos que também não têm de ser “estanques” em termos da nomenclatura que lhe tem 

sido atribuída (e que desejamos ver “atualizada” futuramente quando for publicada uma nova 

carreira). 

 
 

3. Entretanto, e para não persistirem dúvidas, os estatutos pelos quais a APIMR se rege, referem 

que “A Associação de Profissionais compõe-se da totalidade dos Profissionais representados 

pela Associação inscritos na Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., quer sejam ou 

não sócios, dos estudantes inscritos (nas áreas representadas pela associação) nas escolas 

nacionais e estrangeiras reconhecidas nos respetivos termos da lei, e dos profissionais 

provenientes do estrangeiro que sejam devidamente credenciados no seu país de origem e 

validados pelos respetivos órgãos competentes em território nacional”. Como se pode constatar 

neste ponto, e não obstante à nomenclatura adoptada pela APIMR, os profissionais que 

representam são todos aqueles que se encontram inscritos na ACSS, subentenda-se, 

todos os que possuem cédula profissional nas áreas por nós representadas. 

Colocamo-nos ainda à disposição de todos os colegas para a discussão ou esclarecimento 

pormenorizado de qualquer assunto que pretendam, pois só com a colaboração de todos podemos 

atingir o progresso que tanto almejamos para os profissionais que representamos. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A direcção nacional 
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(Manuel Lobo, Presidente da APIMR) 

Sócio fundador, BSc, MSc 
 

Contactos: 
Email: direcao@apimr.pt 
www.apimr.pt 

mailto:direcao@apimr.pt
http://www.apimr.pt/
mailto:direcao@apimr.pt
http://www.apimr.pt/

