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CIRCULAR INFORMATIVA

PARA: Conselhos Diretivos das Administrações Regionais de Saúde, EPE 
Conselhos de Administração das Entidades Públicas Empresariais 

 

ASSUNTO:Procedimentos Concursais - Exercício das Profissões de 
Diagnóstico e Terapêutica

No âmbito de autorização legislativa, o Governo fez publicar em 24 de julho de 1993, o Decreto-Lei n.º 
261/93, nos termos do qual se regula o exercício das atividades paramédicas a que se refere o n.º 3 do art.º 
1.º, estipulando as condições de exercício, das quais a posse de carteira profissional ou título equivalente, 
cabendo ao Ministério da Saúde o registo dos profissionais abrangidos pelo diploma.

Na senda do Decreto-Lei anteriormente referido, o Decreto-Lei n.º 320/99, de 11 de agosto, define os 
princípios gerais em matéria de exercício das profissões de diagnóstico e procede à sua regulamentação. As 
profissões de diagnóstico e terapêutica constam do elenco do n.º 1 do art.º 2.º, estipulando o n.º 1 do art.º 5.º, 
de acordo com a necessária interpretação atualista, que o exercício das profissões está condicionado ao 
reconhecimento e atribuição de um título profissional, materializado na emissão de uma cédula, a atribuir pela 
Administração Central do Sistema de Saúde, IP. Mais estipula o art.º 6.º que o reconhecimento do título é 
reservado a todos os que possuam uma das habilitações elencadas no art.º 4.º. 
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Do anteriormente exposto resulta que, apesar da indissociável ligação entre a formação de base e a 
atribuição de título/cédula, o exercício da profissão não pode fazer-se sem que o titular da habilitação de 
base, hoje correspondente ao grau de licenciado, esteja munido da indispensável cédula profissional. 
O exercício das profissões elencadas no n.º 1 do art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 320/99 nos serviços e 
estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Saúde faz-se nas carreira especial e na carreira de 
técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica. 

A revisão da carreira operada pelos Decretos-Leis n.ºs 110 e 111/2017, de 31 de agosto, consagra, 
respetivamente, nos art.ºs 7.º e 8.º que “(…) o recrutamento para integração na categoria de técnico superior 

das áreas de diagnóstico e terapêutica (…)” se faz “(…) de entre os detentores, na profissão correspondente, 

do título profissional previsto (…)” n.º 2 do art.º 3.º e n.º 2 do art.º 4.º. Ora, da aplicação conjugada dos artigos 
anteriormente mencionados decorre que constituem requisitos de ingresso nas carreiras, o título profissional 
certificado pela cédula e o nível habilitacional que dá acesso a esse título. 

Não obstante o regime legal que se expôs, tem chegado ao conhecimento desta Administração Central do 
Sistema de Saúde, IP que alguns serviços e estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Saúde têm 
procedido à abertura de processos de recrutamento cingidos apenas à posse de habilitação literária e, por 
vezes, de determinada habilitação literária que não dá cumprimento ao disposto nos Despachos n.ºs 9363, 
9408 e 9409/2014 que, para os respetivos ciclos de estudos, permitem o acesso a mais do que uma cédula 
profissional. 

Nestes termos, e em ordem à uniformização de procedimentos, transmite-se a seguinte orientação:

Nos processos de recrutamento ou nos procedimentos concursais para a constituição de vínculos laborais 
nas carreiras especial e carreira de técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica deve constituir 
requisito de admissão o reconhecimento do título profissional, materializado na apresentação de cédula na 
respetiva profissão, acrescido do adequado nível habilitacional, sem pôr em causa o disposto nos Despachos 
n.ºs 9363/2014, de 18 de julho, 9408 e 9409/2014, de 21 de julho.
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A Presidente do Conselho Diretivo

(Márcia Roque)
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