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Lista de Abreviaturas
ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde, IP
APTO – Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais
EPP - Entidade Público Privada
IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social
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Preâmbulo
Muitos são os estudantes, profissionais e até mesmo as instituições que nos colocam
questões sobre os Terapeutas Ocupacionais. Pretendem, acima de tudo, saber quantos
somos, onde estamos a exercer funções, com que vínculo profissional, que tipo de
intervenção desenvolvemos ou com que faixas etárias e condições de saúde trabalhamos.
Desta forma, a necessidade de saber qual a realidade do exercício da profissão de Terapeuta
Ocupacional levou a Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais (APTO), em 2013, a
constituir um grupo de trabalho para desenvolver um inquérito, implementado através de
um questionário online que permitisse a caracterização dos terapeutas ocupacionais a
exercer em Portugal. Esse questionário foi reformulado e voltou novamente a ser aplicado
em 2017, onde esteve disponível para preenchimento online até meados de 2018.
Os dados recolhidos permitem caracterizar a população de Terapeutas Ocupacionais,
identificar os locais onde exercem a profissão, as populações com quem trabalham, o tipo de
intervenção que fazem, o vínculo profissional que têm com as instituições, de entre muitas
outras questões.
Com este documento, a APTO pretende prover informações sobre a caracterização dos
Terapeutas ocupacionais a exercer em Portugal, de modo a que a mesma possa ser usada ao
nível profissional, académico ou científico.
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Introdução
A implementação do inquérito teve inicio em julho de 2017 e foi concluída em julho de 2018.
O inquérito foi aplicado online, através de um questionário constituído por 23 questões de
caracterização. No final destas e, de acordo com a situação profissional, o questionário
apresenta mais 12 questões especificas, perfazendo um total de 35. É constituído por
questões abertas, fechadas ou de escolha múltipla.
No início da implementação do inquérito consultamos o site da Administração Central do
Sistema de Saúde, IP (ACSS) de modo a verificar quantos terapeutas ocupacionais existem,
registados em Portugal, com cédula profissional. Verificámos que estavam registados 1674.

1. Caracterização da População
Assim, após análise do questionário online pudemos constatar que responderam ao
questionário 567 terapeutas ocupacionais, pelo que temos uma amostra de cerca de 1/3 da
população existente, o que se torna representativo e nos permite fazer algumas inferências
estatísticas. Dos participantes 90,5% são do sexo feminino e 9,5% do sexo masculino.

Gráfico 1 - Género dos Terapeutas Ocupacionais a exercer em Portugal.
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As idades dos participantes situam-se entre os 21 e os 60 anos. No entanto, a maior parte
apresentam 25 anos de idade. Este facto pode estar relacionado com o tipo de divulgação do
inquérito, que se torna mais apelativo para a população mais jovem, familiarizada com as
novas tecnologias.
Relativamente à nacionalidade, 98,4% são de nacionalidade Portuguesa, os restantes de
nacionalidade Brasileira, Espanhola, Portuguesa- Venezuelana e Suíça.

Gráfico 2 – Nacionalidades dos Terapeutas Ocupacionais a exercer em Portugal.

2. Formação Académica
Quanto à formação académica de base, 39,6% fizeram a sua formação de base na Escola
Superior de Saúde do Alcoitão, 34,9% na Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto,
10,6% na Escola Superior de Saúde do Politécnico de Leiria, 9,7% na Escola Superior de
Saúde do Politécnico de Beja, 2,6% na Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa e 0,5% na
Escola Superior de Saúde do Alto Ave.
A maioria, 59,8% dos terapeutas ocupacionais possuem Licenciatura, 30,7% possuem
Licenciatura Bietápica e 9,5% o Bacharelato.
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Gráfico 3 – Nível de formação académica dos terapeutas ocupacionais.

Dos participantes, 47,1 % não realizaram qualquer formação académica após a conclusão do
curso. No entanto, 38,6% realizaram alguma Pós-Graduação após a conclusão do curso, 21%
realizaram um Mestrado, 4,2% realizaram um Doutoramento e nenhum terapeuta
ocupacional realizou formação Pós- Doutoramento.

Gráfico 4 – Formação Académica ou Pós-graduada dos terapeutas ocupacionais.

Dos terapeutas ocupacionais que responderam ao questionário, 84,1% atualmente não
estão a frequentar formação de nível académico e, os restantes 15,9%, estão a frequentar
formação académica (Pós-graduação, Mestrado ou Doutoramento).
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Gráfico 5 – A frequentar formação de nível académico.

Dos terapeutas ocupacionais que estão a frequentar formação a nível académico, 2,2% estão
a realizar a Licenciatura Bietápica, 33,7% estão a realizar Pós-Graduação, 47,2% estão a
realizar Mestrado e 16,9% estão a realizar Doutoramento.

Gráfico 6 – Formação Académica que frequentam à data.

3. Associativismo
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Em relação ao facto de ser membro da sua associação profissional, a APTO, 67,9% dos
participantes não são membros da APTO e apenas 32,1% o são.

Gráfico 7 – Situação de membro da APTO.

Dos que não são membros da APTO, 39,5% nunca se inscreveu, 23,9% desistiu de ser
membro e 40,5% tencionam-se associar à APTO.

Gráfico 8 – Intenção em se associar à APTO.

Os terapeutas ocupacionais que não são membros da APTO, referem que os motivos que os
levam a não se associar estão relacionados principalmente com: situação financeira/ valor
das quotas, não sentirem necessidade em se associar, não concordarem com as posições
tomadas pela APTO, considerarem que existem poucas vantagens em ser associado,
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desleixo, considerarem que a APTO não representa a zona norte do país e sim apenas a zona
centro e sul do mesmo, entre outras.

4. Regulação Profissional
Relativamente à legalidade profissional e à sua regulamentação, 94,4% dos terapeutas
ocupacionais estão registados na ACSS, mas 5,6% não estão registados. Desta forma existem
ainda em Portugal terapeutas ocupacionais que exercem de modo ilegal a profissão.

5,6%

Gráfico 9 – Registo na ACSS.

Mais de metade dos terapeutas ocupacionais inquiridos 63,5% (360 terapeutas) não estão
registados na Entidade Reguladora da Saúde, somente 36,5% (207 terapeutas) estão
registados.
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Gráfico 10 – Registo na Entidade Reguladora da Saúde.

5. Início do Exercício Profissional
Quanto à realização de Estágio Profissional, 35,3% dos terapeutas realizou Estágio
Profissional e 64,7% não.

Gráfico 11 – Realização de Estágio Profissional.

Dos 35,3% que realizaram Estágio Profissional, 79,7% foi através do Instituto do Emprego e
Formação Profissional.
No final do estágio, 52,8% dos terapeutas ficou a trabalhar na instituição. Uma pequena
percentagem (7,1%), corresponde a situações em que os estágios estão a decorrer,
desistências, mudanças, ou outros motivos.

6. Situação Profissional
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Quanto à situação profissional atual, 90,1% dos terapeutas ocupacionais inquiridos estão a
exercer em Portugal e 2,3% a exercer no estrangeiro. A minoria, 3,2% estão em situação de
desemprego, 1,6% a exercer outras profissões, 0,2% em mobilidade e 0,4% estão
reformados e os restantes terapeutas encontram-se em situações transitórias.

6.1 Profissionais a exercer Terapia Ocupacional em Portugal
Para os terapeutas ocupacionais inquiridos, o início do exercício profissional demorou 1 a 6
meses para 47%, menos de 1 mês para 41,3%, 6 a 12 meses para 7,8%, mais de 1 ano para
2%, e 1,9% corresponde aos terapeutas que iniciaram no imediato, e aos terapeutas que
começaram o exercício da profissão ainda durante a licenciatura bietápica.
Dos terapeutas ocupacionais inquiridos 8,4% exercem há menos de 1 ano, 37,6% entre 1 a 5
anos, 15,5% entre 6 a 10anos, 10,4% entre 11 a 15 anos e 10% entre 16 a 20 anos.

Gráfico 12 – Anos de Exercício Profissional.

No que diz respeito ao emprego principal, 99 terapeutas ocupacionais trabalham em
Hospitais. Em Serviços de Medicina Física e Reabilitação trabalham 64 terapeutas: 36 em
Serviços Públicos, 15 em Privados, 9 em Entidades Público Privadas (EPP), 1 em Instituição
Particular de Solidaridade Social (IPSS), 2 em Prestação de Serviços e 1 é Empresário em
Nome Individual.
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Em Serviços de Psiquiatria trabalham 35 terapeutas: 26 no Público, 2 em Privados, 3 em EPP
e 4 em IPSS.
Em Centros de Saúde trabalham 23 terapeutas.
Em Centros de Reabilitação trabalham 61 terapeutas: 9 em Públicos, 17 em Privados, 6 em
EPP, 27 em IPSS e 2 em Prestação de Serviços.
Nas Unidades de Cuidados Continuados Integrados trabalham 64 terapeutas: 13 em
Unidades Públicas, 16 em Privadas, 6 em EPP, 24 em IPSS, 4 em Prestação de Serviços e 1 é
Empresário em Nome Individual.

Gráfico 13 – Local onde exercem Terapia Ocupacional.

Quanto aos Centros de Atividades Ocupacionais exercem 96 terapeutas ocupacionais.
Em Clínicas de Reabilitação trabalham 46 terapeutas ocupacionais, em Clínica de
Reabilitação Física 28 terapeutas e em Clínica de Reabilitação Psiquiátrica trabalham 18
terapeutas.
Nas Unidades de Apoio a Idosos (lar, centro de dia…) trabalham 62 terapeutas e nas Escolas
trabalham 87 terapeutas.
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Gráfico 14 – Local onde exercem Terapia Ocupacional.

No que diz respeito à docência ao nível do Ensino Superior temos 14 docentes: 10 no Público
e 4 no Privado.
Nas Empresas/Lojas de Produtos de Apoio trabalham 3 terapeutas. Para a Segurança Social
trabalham 16 terapeutas ocupacionais.
Em Estabelecimento Prisional trabalham 3 terapeutas: 1 no Público e 2 em EPP.
Por último, em Intervenção no Domicílio trabalham 27 terapeutas: 8 no Público, 8 no
Privado, 6 em IPSS, 2 em Prestação de Serviços e 3 são Empresário em Nome Individual.

6.2 Distribuição Geográfica
Relativamente ao local de trabalho, no emprego principal, existe a seguinte distribuição
geográfica: 144 terapeutas trabalham em Lisboa, 96 no Porto, 32 em Braga, 31 em Faro, 30
em Santarém, 28 em Aveiro, 23 em Leiria, 22 em Setúbal, 17 em Coimbra, 11 na Madeira e
em Beja, 10 em Portalegre e na Guarda, 9 nos Açores e em Évora, 8 em Bragança e em
Castelo Branco, 7 em Viana do Castelo e em Vila Real e 6 em Viseu.
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Gráfico 15 – Distribuição geográfica do local de trabalho principal.

6.3

Vínculo Profissional

No que concerne ao tipo de vínculo, 33,9% dos terapeutas ocupacionais têm contrato por
tempo indeterminado, 25,4% estão no quadro orgânico das instituições sendo efetivos,
23,7% têm contrato a termo certo, 15,3% têm regime de prestação de serviços (recibos
verdes) e 1,8% são Empresário em Nome Individual.

1,8%

Gráfico 16 - Vínculo profissional.
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No emprego principal, dos terapeutas ocupacionais que reponderam, 48,3% tem como
população alvo as Crianças, 31,5% os Adolescentes, 61,1% os Adultos e 38,7% os Idosos.
De realçar que existem terapeutas com mais do que uma população alvo no emprego
principal.

Gráfico 17 - População com que intervêm.

Dos terapeutas inquiridos, 65,6% (335) não trabalha em mais do que uma entidade/local,
sendo que os restantes 34,4% (176) trabalha em mais que uma entidade.

6.4 Segundo Emprego
No que diz respeito ao 2º emprego, 5 terapeutas ocupacionais trabalham em Hospitais, no
Serviço de Medicina e Reabilitação Física: 2 no público e 3 no privado.
Nos Centros de Reabilitação trabalham 21 terapeutas: 2 no Público, 12 no Privado, 1 em IPSS
e 6 em Prestação de Serviços.
Nas Unidades de Cuidados Continuados Integrados trabalham 14 terapeutas: 5 em Unidades
Públicas, 3 em Privadas, 3 em IPSS e 3 em Prestação de Serviços.
Nos Centros de Atividades Ocupacionais trabalha 1 terapeuta, numa IPSS.
Nas Clínicas de Reabilitação trabalham 45 terapeutas ocupacionais.
Em Clínica de Reabilitação Física trabalham 37 terapeutas: 8 no Público, 18 no Privado, 1 em
IPSS, 9 em Prestação de Serviços e 1 é Empresário em Nome Individual.
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Já em Clínica de Reabilitação Psiquiátrica trabalham 8 terapeutas: 4 no Privado, 3 em
Prestação de Serviços e 1 é Empresário em Nome Individual.

Gráfico 18 - Entidade do 2º emprego.

Quanto às Unidades de Apoio a Idosos (lar, centro de dia…) trabalham 11 terapeutas.
Nas Escolas trabalham 21 terapeutas: 4 no Público, 5 no Privado, 1 em IPSS, 9 em Prestação
de Serviços e 2 são Empresário em Nome Individual.
Já os Docentes no Ensino Superior de Terapia Ocupacional são 17: 13 no Público, 2 no
Privado e 2 em Prestação de Serviços.
Nas Empresas/Lojas de Produtos de Apoio trabalha 1 terapeuta, no Privado.
Na Segurança Social trabalham 4 terapeutas.
Por último, na Intervenção no Domicílio trabalham 36 terapeutas: 10 no Público, 10 no
Privado, 10 em Prestação de Serviços e 6 são Empresário em Nome Individual.
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Gráfico 19 - Entidades do 2º Emprego.

Quanto à distribuição geográfica do 2º emprego, esta é a seguinte: 47 terapeutas trabalham
em Lisboa; 40 no Porto; 14 em Braga e em Leiria; 6 em Faro, Santarém e Aveiro; 5 em
Setúbal, Viana do Castelo e Coimbra; 4 em Viseu e Portalegre; 3 na Madeira; 2 em Évora e na
Guarda; e 1 em Vila Real, Bragança e Açores.

Gráfico 20 - Distrito do Local do 2º emprego.
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No 2º emprego dos terapeutas ocupacionais inquiridos, 59,3% tem como população alvo as
Crianças, 21% os Adolescentes, 43,1% os Adultos e 26,3% os Idosos.
De salientar que existem terapeutas com mais do que uma população alvo no 2ºemprego.

Gráfico 21 – Tipo de População no segundo emprego.

6.5 Reformados e Desempregados
No que diz respeito aos Reformados, obtivemos apenas 2 respostas e ambos estão
reformados há mais de 5 anos.
Em relação aos desempregados, obtivemos 18 respostas em que 15 pessoas estão
desempregadas hà menos de um ano e 3 pessoas entre 1 a 3 anos. O motivo centra-se na
falta de oportunidades de emprego em que, 14 pessoas referem procurar mas não
encontrar, 6 por motivos de cessação de contrato, 1 refere falta de condições de trabalho e
outra pessoa refere que por vezes nem chamam para os empregos seleccionados.
Dos 18 desempregados, apenas 10 fizeram referência ao último local onde trabalharam e
apenas 1 pessoa nunca tinha exercido ainda funções como terapeuta ocupacional. À
pergunta em que distrito realizou a última atividade profissional responderam apenas 9
pessoas sendo os distritos referidos: Aveiro , Viana do Castelo, Lisboa (2 pessoas a cada
distrito) e Braga, Porto e Vila Real (1 pessoa em cada distrito). Os concelhos referidos são:
Mafra, Odivelas, Aveiro, Paredes, Póvoa do Lanhoso, Sabrosa, Santa Maria da Feira e Ponte
de Lima (este último obteve 2 respostas).
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Das 18 pessoas desempregadas 83,3% estão inscritas no IEFP e 16,7% não.
Dos 9 terapeutas que estão a exercer outra profissão, 7 disseram que tinham chegado a
exercer Terapia Ocupacional ( 77,8%) e 2 nunca exerceram.
À pergunta “porque deixou de exercer Terapia Ocupacional/ porque nunca exerceu terapia
ocupacional?”, 4 pessoas responderam que foi por falta de oportunidade de emprego na
área, 5 referem ter obtido uma oportunidade mais vantajosa, 1 refere desinteresse na
profissão e 1 por criação de uma empresa própria (esta pergunta permitia resposta
múltipla).
À pergunta “Desempenha funções em que área?” apenas 8 pessoas responderam sendo as
respostas: gestão, gestão de serviços sociais, direcção de IPSS, vendedora numa óptica,
empregada num supermercado, recepcionista, recursos humanos num laboratório de
prótese dentária.

6.6 Profissionais em exercício no estrangeiro
No que diz respeito aos terapeutas ocupacionais em situação de mobilidade, responderam
10 pessoas, sendo que 4 referem ter encontrado trabalho, como terapeuta ocupacional, em
menos de 1 mês, outras 4 referem que foi entre 1 a 6 meses e 2 referem que nunca
exerceram.
Das 10 pessoas que responderam, 3 exerceram durante menos de 1 ano, 5 entre 1 a 5 anos,
1 entre 6 a 10 anos e outra entre 21 a 25 anos.
De entre estas pessoas, 3 são da área da grande Lisboa, 4 são do Porto, 1 de Beja e outra de
Viana de Castelo e uma que nunca exerceu. As freguesias são: Alenquer, Bobadela, Lisboa e
Sintra, Odemira, Porto, Póvoa do Varzim, Viana do Castelo e Vila Nova de Gaia.
Quando questinámos há quanto tempo estão em situação de mobilidade, 6 referem estar à
menos de 1 ano, 1 à 4 anos, 1 à 6 anos , 1 refere não estar e outro refere não exercer.
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À data da implementação deste inquérito, 23 participantes responderam que se
encontravam a trabalhar no estrangeiro, nomedamente no Reino Unido, França, Suíça,
Irlanda, Inglaterra e Brasil. Em relação ao tempo em que se encontram a exerccer no
estrangeiro, 9 responderam que faz menos de 1 ano, 5 entre 1 a 2 anos , 1 à 3 anos , 1 à 4
anos, 3 à 5 anos, 1 faz 10 anos e outro à 12 anos.

7. Conclusões
A APTO, ao analisar todas as respostas recebidas, deparou-se com algumas dificuldades que
se prendem com a interpretação das questões, uma vez que ainda existem alguns
participantes que nos enviam respostas que não têm relação com a pergunta.
Algumas das questões podem vir a beneficiar de um texto explicativo adicional ou de
conversão em resposta fechada. Foram também identificadas mais algumas questões que se
podem vir a revelar interessantes colocar em inquéritos futuros.
Por outro lado verificámos que existiram alguns dados que não se revelaram interessantes
para partilhar neste relatório e que iremos retirar num futuro inquérito.

A Presidente da APTO
Elisabete Jorge da Costa Roldão
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