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OS BIÓLOGOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
(Unidades de saúde privadas) 

 
 

Enquadrando-se nas suas competências estatutárias e dando cumprimento à necessidade crescente de informação sobre 

as competências legalmente atribuídas aos seus profissionais, a Ordem dos Biólogos vem por este meio apresentar o 

presente documento que pretende ser esclarecedor e motivador. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
Os biólogos e bioquímicos portugueses exercem, desde há décadas, a sua atividade profissional em hospitais, centros de 

saúde, institutos públicos das áreas da investigação e prestação de serviços, como são exemplos o Instituto Nacional de 

Saúde Doutor Ricardo Jorge, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação ou o Instituto Português de Oncologia, 

bem como em clínicas, hospitais e laboratórios de análises e de genética, privados ou do setor social. A sua inserção 

profissional nas áreas da Saúde Humana é reconhecida por todos e estratégica para o Estado, como pode ser comprovado 

pela sua inclusão na carreira pública dos Técnicos Superiores de Saúde desde a sua criação em 1991. 

 

Com a aprovação da Lei nº 159/2015, de 18 de setembro, que altera e republica o Decreto-Lei nº 183/98, de 4 julho, a 

Ordem dos Biólogos é a associação pública profissional que certifica e titula a profissão de biólogo, e passa a atribuir 

legal e estatutariamente os títulos de especialista em Análises Clínicas, em Genética Humana e em 

Embriologia/Reprodução Humana aos seus membros que cumpram os requisitos formativos exigidos pelo Colégio de 

Biologia Humana e Saúde (CBHS), nomeadamente os definidos no Regulamento de Atribuição das Especialidades (RATE), 

o qual incorpora o recomendado pelas respetivas sociedades científicas e profissionais europeias, a European Federation 

of Laboratory Medicine (EuSpLM-EFLM), a European Society of Human Genetics (ESHG) e a European Society of Human 

Reproduction and Embryology (ESHRE). 

 

A Ordem dos Biólogos, não obstante ter uma tutela administrativa de legalidade atribuída ao membro do governo 

responsável pela conservação da natureza nos termos dos seus Estatutos, é cumulativamente uma das Ordens de Saúde 

do Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP) e do Conselho Nacional de Saúde (CNS), bem como, nomeia 

peritos e auditores para a qualidade em saúde e normas de orientação clínica, em trabalhos conjuntos com a Direção 

Geral da Saúde, ao abrigo do Despacho n.º 9415/2016, de 22 de julho. 

 

2. BREVE CRONOLOGIA LEGISLATIVA  

 
2.1 Nacional 

 
Em 2014, a Portaria nº 167/2014, de 21 de agosto veio estabelecer os requisitos mínimos relativos ao licenciamento, 

instalação, organização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas das unidades privadas que prossigam 

atividades laboratoriais de genética médica, bem assim dos respetivos postos de colheitas. Esta portaria reconhece aos 

Biólogos e Bioquímicos especialistas em genética humana pela Ordem dos Biólogos ou pelo Ministério da Saúde, os quais 

se encontram integrados na carreira dos Técnicos Superiores de Saúde, as competências legalmente reservadas aos 

especialistas, nomeadamente a validação biopatológica dos testes genéticos, assim como a direção técnica de 

laboratórios e de postos de colheita.  

 

mailto:sede.nacional@ordembiologos.pt
http://ordembiologos.pt/wp-content/uploads/2015/11/Estatutos_Obio_alteracao_2015.pdf
http://ordembiologos.pt/wp-content/uploads/2020/11/Regulamento-995_2020_12-novembro.pdf~
https://www.cnop.pt/
https://www.cns.min-saude.pt/
https://files.dre.pt/2s/2016/07/140000000/2280522805.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/167-2014-56303352
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Em 2019, a Portaria nº 392/2019, de 5 de novembro, veio estabelecer os requisitos mínimos relativos ao licenciamento, 

instalação, organização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas das unidades privadas e do setor 

cooperativo e social dos laboratórios de patologia clínica ou análises clínicas, bem assim dos respetivos postos de 

colheitas. Esta portaria reconhece aos Biólogos especialistas em Análises Clínicas pela Ordem dos Biólogos, as 

competências legalmente reservadas aos especialistas, nomeadamente a validação biopatológica de relatórios de 

análises, assim como a direção técnica de laboratórios de análises clínicas e de postos de colheita. No que diz respeito 

aos biólogos não especialistas, apenas com mestrado ou licenciatura, conforme aplicável, no domínio das ciências 

biológicas ou bioquímica, a portaria reconhece serem possuidores de competências para assumir as responsabilidades, 

entre outras, de “preparação, realização, interpretação e elaboração de relatórios de exames laboratoriais, sob 

supervisão da direção técnica” na condição profissional de técnicos superiores.  

 

Decorrente do ponto 3 do artigo 4 da Portaria acima referida, é publicado o Despacho n.º 10009/2019, de 5 de novembro, 

que faz aprovar o Manual de Boas Práticas Laboratoriais de Patologia Clínica ou Análises Clínicas, o qual é um instrumento 

fundamental para a “implementação de um sistema de qualidade em todos os laboratórios, seja do setor público, privado 

ou social, que executem exames laboratoriais no âmbito da patologia clínica/análises clínicas, e é dirigido a todos os 

colaboradores que neles trabalham, independentemente da sua qualificação, função ou vínculo contratual.” Este manual 

reconhece aos biólogos não especialistas, apenas com mestrado ou licenciatura, conforme aplicável, no domínio das 

ciências biológicas ou bioquímica, a competência para desempenhar as funções de Técnico Superior/Técnico de 

Laboratório em análises clínicas.  

Aos especialistas em Análises Clínicas pela Ordem dos Biólogos este documento reconhece as competências legalmente 

reservadas aos especialistas, nomeadamente a validação biopatológica de relatórios de análises assim como a direção 

técnica de laboratórios de análises clínicas e postos de colheitas, bem como a competência para o ato da flebotomia 

colheita de amostras biológicas. 

 

Em 2020, o CBHS da Ordem dos Biólogos fez publicar em Diário da República, após homologação por parte do XXII 

Governo, o Regulamento de Atribuição das suas Especialidades (RATE - Regulamento n.º 995/2020, de 12 de novembro 

de 2020). Este regulamento surge no âmbito dos fins e atribuições a que a Ordem dos Biólogos, enquanto associação 

pública profissional, se encontra vinculada quer por via do art. 5.º da Lei n.º2/2013, de 10 de Janeiro relativa à criação, 

organização e funcionamento das associações públicas profissionais, bem como pelo respetivo estatuto da Ordem dos 

Biólogos, o qual contempla como sua atribuição “Admitir e regulamentar a inscrição dos biólogos, bem como conceder 

em exclusivo o respetivo título profissional e os títulos de especialista em ambiente, biotecnologia, educação, análises 

clínicas, genética humana, embriologia e reprodução humana e biologia forense;”, nos termos do art. 3.º n.º2 alínea d) 

do     respetivo Estatuto. 

 

2.2 Reconhecimento Europeu 

Desde 2010 que os biólogos e bioquímicos, Técnicos Superiores de Saúde do ramo de genética, se encontram 

reconhecidos para o exercício profissional como Clinical Laboratory Geneticist (CLG) pelo European Board of Medical 

Genetics - European Society of Human Genetics (EBMG-ESHG).  

Desde 2019 os Especialistas em Análises Clínicas da Ordem dos Biólogos se encontram reconhecidos para o exercício 

profissional como European Specialist in Laboratory Medicine pela European Federation of Laboratory Medicine (EuSpLM-

EFLM), da mesma forma que os profissionais Especialistas em Análises Clínicas da Ordem dos Farmacêuticos e os 

profissionais Especialistas em Patologia Clínica da Ordem dos Médicos. 

Desde 2016 que os biólogos e bioquímicos que se encontram em exercício nos laboratórios de embriologia dos Centros 

de Procriação Medicamente Assistida, detentores da certificação de Clinical/Senior Embryologist pela European Society 

mailto:sede.nacional@ordembiologos.pt
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/392-2019-125874620
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/10009-2019-125879568
https://dre.pt/dre/detalhe/regulamento/995-2020-148303963
https://dre.pt/dre/detalhe/regulamento/995-2020-148303963
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/2-2013-588802
https://www.ebmg.eu/413.0.html
https://www.ebmg.eu/413.0.html
https://www.eflm.eu/
https://www.eflm.eu/
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of Human Reproduction and Embryology, são reconhecidos Especialistas em Embriologia/Reprodução Humana da Ordem 

dos Biólogos. 

 

 

 

3. A FORMAÇÃO DOS ESPECIALISTAS 

 
3.1 A formação especializada dos biólogos, futuros especialistas em Análises Clínicas  

 
Os profissionais da área das ciências biológicas ou bioquímica, membros da Ordem dos Biólogos, podem candidatar-se 

ao Programa de Formação Especializada em Análises Clínicas (PFEAC), definido pela Ordem dos Biólogos, e efetuar um 

período de formação num laboratório idóneo, EPE ou privado, devidamente reconhecido por esta Ordem. O PFEAC 

cumpre o plano descrito no “European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine syllabus for 

postgraduate education and training for Specialists in Laboratory Medicine: Version 5 - 2018”, o qual define um mínimo 

de 4 anos de formação tutelada, sendo este distribuído segundo o definido no Artigo 19º, alínea b) do RATE, onde se 

pode ler: 

 

“b) Experiência profissional tutelada de, pelo menos, quatro anos, abrangendo as quatro áreas funcionais 

obrigatórias, sem prejuízo de outras que venham a ser criadas, com um mínimo de dezasseis meses em 

Bioquímica, catorze meses em Hematologia, doze meses em Microbiologia, três meses em Imunologia e três 

meses em área funcional opcional. Este período poderá ser cumprido integralmente na mesma 

unidade/laboratório/serviços ou em diferentes unidades/laboratórios/serviços, devendo processar-se de modo 

contínuo. A atividade profissional, quando efetuada em diferentes laboratórios, deverá ser realizada sem 

interrupções injustificadas superiores a um ano. Caso aconteçam carecerão de parecer a submeter à apreciação 

do Colégio de Biologia Humana e Saúde, que deliberará da sua aceitação/rejeição.” 

 

No final de cada área de formação tutelada, o formando deve apresentar um relatório detalhado dos métodos, 

procedimentos e alguns casos clínicos mais relevantes, abordados durante o estágio. O conjunto de todos os relatórios 

de estágio do PFEAC de cada estagiário, são passíveis de análise e avaliação durante os Exames de Especialidade do CBHS.  

 

O Artigo 20º, no ponto 2) do RATE, define os profissionais tutores e suas responsabilidades: 

 

“2) A atividade profissional tutelada desenvolvida em cada área funcional deverá ser assegurada por um 

orientador Especialista em análises clínicas ou patologia clínica, o qual em conjunto com o responsável técnico 

da unidade/laboratório/serviço deverá efetuar a avaliação no final do período formativo de cada área funcional 

(anexo G).” 

 

Durante todo o programa de formação especializada em análises clínicas, o orientador Especialista em análises clínicas 

ou patologia clínica é o responsável máximo pela atividade profissional e treino exercidos pelo formando, como por 

exemplo o treino em flebotomia/colheita de amostras. 

 
3.2 A formação especializada dos biólogos, futuros especialistas em Genética Humana  

 
Os profissionais da área das ciências biológicas ou bioquímica, membros da Ordem dos Biólogos, podem candidatar-se 

ao Programa de Formação Especializada em Genética Humana (PFEGH), definido pela Ordem dos Biólogos, e efetuar um 

período de formação num laboratório idóneo, EPE ou outro, devidamente reconhecido por esta Ordem. O PFEGH cumpre 

mailto:sede.nacional@ordembiologos.pt
http://ordembiologos.pt/wp-content/uploads/2021/11/Programa-Geral-da-Forma%C3%A7%C3%A3o-Especializada-TEAC_20211116.pdf
http://ordembiologos.pt/wp-content/uploads/2021/11/Programa-Geral-da-Forma%C3%A7%C3%A3o-Especializada-TEGH_20211103.pdf
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o plano descrito no “Core curriculum - European registered Clinical Laboratory Geneticist (ErCLG)”, o qual define um 

mínimo de 4 anos de formação tutelada, distribuídos segundo o definido no Artigo 29º, alínea b) do RATE, onde se pode 

ler: 

 

“b) Experiência profissional tutelada de, pelo menos, quatro anos, abrangendo duas das três áreas funcionais 

obrigatórias, com um mínimo de dois anos em Citogenética/Genómica, um ano em Genética Molecular e um 

ano em Bioquímica Genética, sem prejuízo de outras áreas que venham a ser criadas. Dada a atual 

transversalidade das várias áreas funcionais de Genética Humana, a formação em Bioquímica Genética poderá 

ser avaliada isoladamente ou no contexto da área de especialização em Genética Molecular desde que o tempo 

total de formação nas duas áreas seja de 2 anos. Este período poderá ser cumprido integralmente na mesma 

unidade/laboratório/serviço ou em diferentes unidades/laboratórios/serviços, devendo processar-se de modo 

contínuo. A atividade profissional, quando efetuada em diferentes locais, deverá ser realizada sem interrupções 

injustificadas superiores a um ano. Caso essas interrupções aconteçam carecerão de parecer a submeter à 

apreciação do Colégio de Biologia Humana e Saúde, que deliberará da sua aceitação/rejeição” 

 

No final de cada área de formação tutelada, o formando deve apresentar um relatório detalhado dos métodos, 

procedimentos e alguns casos clínicos mais relevantes, abordados durante o estágio. O conjunto de todos os relatórios 

de estágio do PFEGH de cada estagiário, são passíveis de análise e avaliação durante os Exames de Especialidade do CBHS. 

 

O Artigo 30º, no ponto 2) do RATE, define os profissionais tutores e suas responsabilidades: 

 

 “2) A atividade profissional tutelada desenvolvida em cada área funcional deverá ser assegurada por um 

orientador Especialista o qual, em conjunto com o responsável técnico da 

unidade/laboratório/serviço/departamento/instituição deverá efetuar a avaliação no final do período 

formativo de cada área funcional (anexo G).” 

 

 

3.3 A formação especializada dos biólogos, futuros especialistas em Embriologia/Reprodução Humana 

 
Os profissionais da área das ciências biológicas ou bioquímica, membros da Ordem dos Biólogos, podem candidatar-se 

ao Programa de Formação Especializada em Embriologia/Reprodução Humana (PFEERH), definido pela Ordem dos 

Biólogos, a efetuar um período de formação num laboratório idóneo, EPE ou outro, devidamente reconhecido por esta 

Ordem. O PFEERH define um mínimo de 3 anos de formação tutelada, distribuídos segundo o definido no Artigo 39º, 

alínea b) do Regulamento de Atribuição das suas Especialidades (Regulamento nº 995/2020, Diário da República nº 

221/2020), onde se pode ler: 

 

“b) Experiência profissional de, pelo menos, três anos, abrangendo as quatro áreas funcionais obrigatórias, com 

um mínimo de dezoito meses em Embriologia, nove meses em Andrologia, seis meses em Criobiologia e três 

meses em Gestão da Qualidade, comprovada mediante declaração emitida pelo responsável técnico do 

unidade/laboratório/serviço/departamento/instituição, que será submetida a apreciação (anexos C e D), assim 

como com o registo da experiência laboratorial como Embriologista Clínico (anexo I). A criação de novas áreas 

implicará uma revisão desta alínea.” 

 

No final de cada área de formação tutelada, o formando deve apresentar um relatório detalhado dos métodos, 

procedimentos e alguns casos clínicos mais relevantes, abordados durante o estágio. O conjunto de todos os relatórios 

de estágio do PFEERH de cada estagiário, são passíveis de análise e avaliação durante os Exames de Especialidade do 

CBHS. 

mailto:sede.nacional@ordembiologos.pt
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O Artigo 30º, no ponto 2) do RATE, define os profissionais tutores e suas responsabilidades: 

 

“2) A atividade profissional tutelada desenvolvida em cada área funcional deverá ser assegurada por um 

orientador Especialista o qual, em conjunto com o responsável técnico da unidade/laboratório/serviço/ 

departamento/instituição deverá efetuar a avaliação no final do período formativo de cada área funcional 

(anexo G).” 

 

 

4. COMPETÊNCIAS 

 
4.1 Biólogos especialistas em Genética Humana pelo CBHS da Ordem dos Biólogos 

 
Enquadramento legal que define as competências dos profissionais especialistas em Genética Humana da Ordem dos 

Biólogos: 

1. Regulamento nº 995/2020, 12 novembro - Regulamento de Atribuição das Especialidades da Ordem dos Biólogos  

2. Portaria 167/2014, 21 de agosto - Portaria de Licenciamento de Laboratórios de Genética Médica 

3. Manual de Boas Práticas em Genética Médica (aguarda publicação em 2023)  

4. Perfil de Competências dos Especialistas do CBHS da Ordem dos Biólogos 

 

As elevadas competências, legalmente reservadas aos especialistas, constituem uma oportunidade para as empresas de 

saúde, nomeadamente na gestão dos seus recursos humanos. De entre elas destacamos a direção do setor da qualidade, 

a validação biopatológica, a direção técnica de laboratórios e setores laboratoriais de genética médica e a 

responsabilidade por postos de colheita, competências devidamente reconhecidos pela Entidade Reguladora de Saúde 

(ERS). 

 

 

4.2 Biólogos especialistas em Análises Clínicas pelo CBHS da Ordem dos Biólogos 

 
Enquadramento legal que define as competências dos profissionais especialistas em Análises Clínicas da Ordem dos 

Biólogos: 

1. Regulamento nº 995/2020, 12 de novembro - Regulamento de Atribuição das Especialidades da Ordem dos Biólogos 

2. Portaria n.º 392/2019, 5 de novembro - Portaria de Licenciamento de Laboratórios de Análises Clínicas/Patologia 

Clínica 

3. Despacho n.º 10009/2019, 5 de novembro - Manual de Boas Práticas em Análises Clínicas/Patologia Clínica 

4. Perfil de Competências dos Especialistas do CBHS da Ordem dos Biólogos 

 

As elevadas competências, legalmente reservadas aos especialistas, que lhes estão legalmente atribuídas constituem 

uma oportunidade para as empresas de saúde, nomeadamente na gestão dos seus recursos humanos.  

De entre elas destacamos a direção do setor da qualidade, a validação biopatológica, a direção técnica de laboratórios 

e setores laboratoriais e a responsabilidade por postos de colheita, competências devidamente reconhecidos pela 

Entidade Reguladora de Saúde (ERS). 

Para além das competências próprias dos especialistas em análises clínicas em todas as áreas e valências do laboratório 

clínico, a especificidade da formação destes profissionais, destaca-os naturalmente nas áreas da infeciologia e 

epidemiologia humana, na parasitologia, bacteriologia, virologia, biologia molecular, imunologia humana e bioquímica 

clínica, que permite assim adicionar valor diferenciador nos seus laboratórios. Mais ainda, desde há 10 anos que os 

Especialistas em Análises Clínicas da Ordem dos Biólogos desenvolvem e implementam várias metodologias inovadoras 

em Portugal, no tratamento dos dados laboratoriais, com a introdução da incerteza de medição e as aplicações 

mailto:sede.nacional@ordembiologos.pt
http://ordembiologos.pt/wp-content/uploads/2020/11/Regulamento-995_2020_12-novembro.pdf
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http://ordembiologos.pt/wp-content/uploads/2015/11/Perfis_de_Competencia_dos_Especialistas_do_CBHS.pdf
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conjuntas com a variabilidade biológica das magnitudes biológicas doseadas no laboratório clínico, acompanhando e 

promovendo a evolução das mesmas a nível internacional. Este conjunto de metodologias e ferramentas permitem ao 

laboratório clínico orientar o seu foco para o utente, passando a quantificar o impacto do risco de decisão clínica da sua 

atividade no utente, enquanto aumenta a segurança e eficácia da produtividade laboratorial. Com o conjunto de 

metodologias desenvolvidas por estes profissionais, o laboratório clínico em Portugal passou a deter ferramentas que 

lhe permitem harmonizar a resposta laboratorial de vários equipamentos/métodos, definir a capacidade de deteção de 

alterações fisiopatológicas relevantes (RCV) ou definir valores de referência personalizados a cada utente. Permite 

também adicionar valor diferenciador na pós analítica, clínico laboratorial, no processo da validação automatizada, 

avaliar e adaptar as Normas de Orientação Clínica da DGS e Guias de Prática Clinica a cada laboratório, não só para 

definir requisitos clínicos de qualidade laboratorial, como emitir boletins de resultados com comentários interpretativos 

personalizados aos seus utentes, abrindo as portas para a medicina preditiva personalizada nos laboratórios de rotina.   

 

4.3 Biólogos especialistas em Embriologia/Reprodução Humana pelo CBHS da Ordem dos Biólogos 

 
Enquadramento legal que define as competências dos profissionais especialistas em embriologia/reprodução humana da 

Ordem dos Biólogos: 

1. Regulamento nº 995/2020, 12 de novembro - Regulamento de Atribuição das Especialidades da Ordem dos Biólogos 

2. Perfil de Competências dos Especialistas do CBHS da Ordem dos Biólogos 

3. Diretivas n.os 2004/23/CE (EUR-Lex) do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março, 2006/17/CE (EUR-Lex), 

da Comissão, de 8 de fevereiro, e 2006/86/CE (EUR-Lex), da Comissão, de 24 de outubro. 

 

As competências legalmente atribuídas a estes profissionais especialistas constituem uma oportunidade para os 

centros/empresas, nomeadamente na gestão dos seus recursos humanos. 

Estes especialistas têm, ao longo dos anos, vindo a desempenhar um papel extremamente importante nos Centros de 

Procriação Medicamente Assistida. De entre elas destacamos, a direção técnica de laboratórios e setores laboratoriais, a 

direção do setor da qualidade, responsabilidade de diagnóstico de infertilidade e a validação biopatológica, competências 

devidamente reconhecidos pela Entidade Reguladora de Saúde (ERS). 

As competências dos especialistas em embriologia/reprodução humanas abrangem as áreas da embriologia humana, da 

andrologia, da criobiologia e gestão de qualidade. Áreas de elevada especificidade, exigência técnica e experiência 

profissional necessárias há realização das técnicas de PMA. Possuem, ainda, uma elevada responsabilidade ética e social, 

visto a sua atividade laboral ter implicações diretas na conceção de crianças saudáveis provenientes das técnicas de 

Procriação Medicamente Assistida. Por isso mesmo, cumprem todo o regime jurídico da qualidade e segurança relativa 

à dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento, distribuição e aplicação de tecidos e células de 

origem humana. 

 

Os biólogos especialistas em Embriologia/Reprodução Humana e em Genética Humana são também participantes ativos 

nas inspeções realizadas pela Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e em grupos de trabalho assim como 

comissões de regulamentação de lei relacionada com Procriação Medicamente Assistida, a pedido do Ministério da Saúde 

(M.S.). 

 

 

4.4 Biólogos não especialistas 

 
Enquadramento legal que define as competências dos profissionais não especialistas: 

1. Portaria n.º 392/2019, 5 de novembro - Portaria de Licenciamento de Laboratórios de Análise Clínicas/Patologia 

Clínica  

2. Despacho n.º 10009/2019, 5 de novembro - Manual de Boas Práticas em Análises Clínicas/Patologia Clínica 

mailto:sede.nacional@ordembiologos.pt
http://ordembiologos.pt/wp-content/uploads/2020/11/Regulamento-995_2020_12-novembro.pdf
http://ordembiologos.pt/wp-content/uploads/2015/11/Perfis_de_Competencia_dos_Especialistas_do_CBHS.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0023&from=BG
https://files.dre.pt/1s/2019/11/21200/0000300021.pdf
https://files.dre.pt/2s/2019/11/212000000/0006600080.pdf
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3. Portaria 167/2014, 21 de agosto - Portaria de Licenciamento de Laboratórios de Genética Médica 

4. Lei n.º 12/2009, 25 de março – Estabelece o regime jurídico da qualidade e segurança relativa à dádiva, colheita, 

análise, processamento, preservação, armazenamento, distribuição e aplicação de tecidos e células de origem 

humana. 

 

Estes profissionais são Técnicos Superiores, titulares de mestrado ou licenciatura, conforme aplicável, no domínio das 

ciências biológicas ou bioquímica, que pela natureza e conteúdo funcional do seu curso têm competência para exercer 

funções num laboratório. A legislação em vigor reconhece que possuem competências para assumir a responsabilidade 

pela “preparação, realização, interpretação e elaboração de relatórios de exames laboratoriais, sob supervisão da direção 

técnica”, entre outras. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Atento ao enquadramento legal acima exposto, a Ordem dos Biólogos mantem-se alerta e disponível para colaborar em 

quaisquer ações que possam vir a ser apresentadas pelos seus associados, os quais têm feito chegar testemunhos de 

ações discriminatórias de omissão das qualificações enquanto biólogos especialistas do elenco das profissões previstas 

nos estatutos internos das empresas, laboratório ou grupos laboratoriais, assim como no processo de formação 

especializada, contratação ou progressão de especialistas para o exercício da mesma atividade profissional, 

especificamente em detrimento exclusivo de outros profissionais especialistas com as mesmas competências, tutelados 

por outras Ordens Profissionais também previstas no conjunto de documentos legais aqui referidos, tais como sejam 

enfermeiros, médicos e farmacêuticos. 

 

A eventual discriminação de Biólogos com título de especialidade atribuída pela Ordem dos Biólogos, em especial pelo 

Colégio de Biologia Humana e Saúde, pode constituir em determinados contextos um quadro de discriminação e assédio 

moral, já que os profissionais envolvidos vêm-lhes vedado o exercício de certas tarefas para as quais se encontram 

qualificados e legalmente habilitados, atribuídas a outros profissionais de saúde, com formação distinta, a maioria das 

vezes sem qualificações próprias para o seu desempenho.  

As situações descritas poderão configurar uma violação do Código do Trabalho (Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro), em 

matéria de igualdade e não discriminação, expostos no artigo 23º, bem como o Direito à Igualdade no acesso ao emprego, 

descrito no número 1 do artigo 24º, o que constitui contraordenação muito grave, segundo o número 5 do mesmo artigo 

24º. Essa discriminação viola ainda os números 1 e 7 do artigo 25º (Proibição de discriminação) do Código do Trabalho. 

Mais ainda, o artigo 28º do Código do Trabalho, refere que “A prática de ato discriminatório lesivo de trabalhador ou 

candidato a emprego, confere-lhe o direito a indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais, nos termos gerais 

de direito.” 

 

A Ordem dos Biólogos enquanto associação publica profissional tem por fins assegurar a defesa e a promoção da profissão 

de biólogo, a melhoria e o progresso da Biologia nos domínios científico, pedagógico, técnico e profissional, a salvaguarda 

dos princípios deontológicos que norteiam a profissão, a proteção dos interesses profissionais dos seus membros e os 

interesses públicos relacionados com a prestação profissional dos biólogos. 

Para concretização de tais fins a Ordem dos Biólogos admite e regulamenta a inscrição dos biólogos, bem como concede 

em exclusivo o respetivo título profissional e os títulos de especialista em ambiente, biotecnologia, educação, análises 

clínicas, genética humana, embriologia e reprodução humana e biologia forense, conferindo a tais profissionais todas as 

qualificações para o exercício das respetivas funções. 

 

O Regulamento do Colégio de Biologia Humana e Saúde procura conferir o reconhecimento a todos os Especialistas em 

Análises Clínicas, em Genética Humana e em Embriologia/Reprodução Humana da Ordem dos Biólogos, dotando os 

mailto:sede.nacional@ordembiologos.pt
https://files.dre.pt/1s/2014/08/16000/0438204392.pdf
https://dre.pt/application/file/a/108057375
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respetivos especialistas com formação e competências profissionais compatíveis com o exercício dos cargos referidos, 

por exemplo, na Portaria n.º 392/2019, 5 de novembro (Portaria de Licenciamento de Laboratórios de Análise 

Clínicas/Patologia Clínica) e no Despacho n.º 10009/2019, 5 de novembro (Manual de Boas Práticas em Análises 

Clínicas/Patologia Clínica), em especial no que se refere à validação biopatológica, assim como à direção técnica de 

laboratórios e de postos de colheita, relativamente às análises clínicas, e na Portaria n.º 167/2014 de 21 de agosto, 

relativamente à Genética Humana (Portaria de Licenciamento de Laboratórios de Genética Médica). 

 

A Ordem dos Biólogos procurou apresentar neste documento, de forma resumida, o enquadramento legal, profissional 

e de mais-valia dos especialistas do seu CBHS. Desta forma, as empresas ou grupos empresariais que necessitem de 

contratar profissionais com o perfil e competência destes especialistas, podem fazê-lo com segurança ética e legal, e com 

a certeza de que ao fazê-lo estão a reforçar a competência profissional das suas empresas.  

 

 

 

Lisboa, 1 fevereiro de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Jesus Fernandes Bastonária 

da Ordem dos Biólogos 
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