
	
	

Caro(a)	Colega,		

Antes	de	aceder	aos	materiais	MOVE.TE,	consideramos	imprescindível	que	tome	conhecimento	de	
informações	essenciais	e	responsabilidades	associadas	à	consulta	e	utilização	dos	mesmos.	

Por	favor	leia	atentamente	o	seguinte	texto.	A	leitura	levará	cerca	de	5	minutos.		

Gratos	pela	atenção,	

A	Equipa	MOVE.TE	

	

Princípios	e	Informações	

1	 –	 O	 MOVE.TE	 é	 um	 fórum	 de	 reflexão,	 discussão,	 partilha	 e	 definição	 de	 programas	 de	
intervenção	 em	 Fisioterapia,	 assente	 em	 princípios	 de	 cidadania	 civicamente	 ativa,	 advocacia	 e	
integração.	

2	 –	O	material	MOVE.TE	 a	 que	 terá	 acesso	 após	 ler	 este	 texto,	 foi	 construído	 por	 uma	 equipa	
alargada	 de	 Fisioterapeutas	 de	 instituições	 de	 Ensino	 Superior	 e	 da	 Prática	 Clínica	 e	 revisto	 por	
peritos	externos	ao	grupo	de	desenvolvimento.		

3	–	O	Programa	MOVE.TE	disponibilizado	está	registado	com	ISBN	(978-989-99598-6-6).	

4	 –	O	material	 MOVE.TE	 disponibilizado	 é	 gratuito	 e	 pretende	 unicamente	 potenciar	 sinergias,	
disseminar	 conhecimento	 e	 boas	 práticas	 ao	 nível	 dos	 cuidados	 de	 Fisioterapia	 para	 população	
portuguesa.	

5	–	A	palavra-passe	de	acesso	à	plataforma	é	disponibilizada	apenas	a	Fisioterapeutas.	

6	 –	 A	 Equipa	 MOVE.TE	 pretende	 apoiar	 a	 implementação	 dos	 programas	 propostos,	 sua	
monitorização,	avaliação	e	divulgação	dos	respetivos	resultados.		

7	–	O	preenchimento	 e	 envio	 da	 base	 de	 dados	 da	 implementação	do	Programa,	 permitirá	 três	
objetivos	claros:		

a)	promover	a	comunicação	interna	no	seio	da	comunidade	de	Fisioterapeutas,	através	da	
divulgação	 dos	 resultados	 inter-regionais,	 o	 que	 facilita	 a	 construção	 gradual	 de	 um	
referencial	de	boas	práticas;		

b)	promover	a	 comunicação	externa	para	a	opinião	pública	através	da	publicação	no	 site,	
redes	 sociais	 e	 comunicação	 social,	 dos	 resultados	 obtidos	 pelo	 conjunto	 dos	
Fisioterapeutas	que	implementaram	o	Programa;		



	
	

c)	 comunicar	os	 resultados	aos	órgãos	gestores	e	políticos	 locais,	 regionais	e	nacionais	do	
Sistema	 Nacional	 de	 Saúde	 e	 outras	 instituições	 com	 responsabilidade	 em	 saúde	
comunitária	onde	o	programa	venha	a	ser	implementado	de	forma	a	promover,	suportar	e	
consolidar	o	contributo	e	papel	dos	Fisioterapeutas	no	mesmo.		

8	–	O	preenchimento	da	base	de	dados	proposta	facilita	a	uniformização	do	registo	em	Fisioterapia	
e	posterior	tratamento	dos	dados,	que	será	assegurado	de	forma	gratuita	pela	equipa	MOVE.TE	e	
devolvido	a	todos	os	participantes.	

9	–	O	processo	de	recolha	e	tratamento	de	dados	garante	todos	os	procedimentos	obrigatórios	em	
conformidade	com	os	requisitos	éticos	e	com	a	legislação	vigente	respeitante	à	proteção	de	dados	
(Comissão	Nacional	de	Proteção	de	Dados).		

	

Responsabilidades	

Enquanto	Fisioterapeuta	que	acedeu	aos	conteúdos	originais	desenvolvidos	pelo	MOVE.TE,	é	 sua	
responsabilidade:	

1	 –	 Garantir	 o	 futuro	 da	 informação	 e	 material	 fornecido,	 seja	 apenas	 leitura,	 exploração	 ou	
implementação.	

2	 –	 Garantir	 a	 segurança	 do	 material	 disponibilizado	 através	 de	 uma	 disseminação	 cuidada	 e	
atenta,	 por	 forma	 a	 tentar	 assegurar	 uma	 elevada	 qualidade	 na	 implementação	 do	 programa,	
nomeadamente	 no	 que	 diz	 respeito	 à	 utilização	 indevida	 por	 outros	 profissionais	 que	 não	
Fisioterapeutas.	

3	 –	 	Respeitar	 os	 direitos	 de	 autor	 associados	 ao	 Programa	 MOVE.TE	 e	 materiais	 de	 apoio,	
garantindo	uma	adequada	referenciação	e	citação,	evitando	situações	de	plágio.	

	

Enquanto	Fisioterapeuta	que	pretende,	além	de	 implementar	o	Programa	MOVE.TE,	preencher	e	
devolver	 a	 base	 de	 dados	 e	 deste	modo	 contribuir	 para	 os	 estudos	 a	 serem	 desenvolvidos	 pela	
Equipa	 MOVE.TE	 com	 vista	 ao	 suporte	 da	 intervenção	 da	 Fisioterapia	 junto	 da	 sociedade	 civil,	
clínica	e	científica	e	órgãos	decisores,	é	sua	responsabilidade:	

4	–	Garantir	que	todos	os	utentes	leem	e	compreendem	a	informação	contida	na	Folha	Informativa	
aos	Utentes.	



	
	

5	 –	 Garantir	 que	 todos	 os	 potenciais	 participantes	 preenchem	 e	 assinam	 o	 Consentimento	
Informado	antes	de	participarem	no	programa.		

6	–	Assinar	o	Formulário	de	Colaboração	com	a	plataforma	MOVE.TE.	

7	–	Garantir	o	anonimato	dos	participantes	através	da	codificação	da	sua	informação.	Como?	Envie	
um	 email	 para	 “move.te.saudemovimento@gmail.com”	 e	 terá	 acesso	 ao	 sistema	 de	 codificação	
individual	dos	participantes,	 indispensável	para	o	cumprimento	dos	pressupostos	éticos	 inerentes	
ao	registo	de	dados	pessoais	de	saúde	dos	participantes.	


