Fisioterapeuta especialista em
cardiorrespiratória:

Perﬁl do
Fisioterapeuta
especialista em
cardiorrespiratória

• Licenciatura em Fisioterapia numa instituição
reconhecida do ensino superior*
• Profissional com base comum e abrangente de
conhecimentos, aptidões e atitudes que o habilitam para
a prática geral da Fisioterapia
• Competências especializadas ao nível do seu percurso
clínico, educacional/académico, de investigação e de
liderança/gestão na área da fisioterapia
cardiorrespiratória

In: PERFIL DE COMPETÊNCIAS DO FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EM CARDIORRESPIRATÓRIA, Grupo de
Interesse em Fisioterapia Cardiorrespiratória Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, Setembro 2021
*pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES)
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