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PODOLOGIA 

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS ESTRANGEIRAS 
 
Ao 
Conselho Diretivo da 
Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 
Parque de Saúde de Lisboa 
Av. do Brasil nº 53, Ed. 16 
1700-063 Lisboa 
 

 
Nome:__________________________________________________________________________________ 

Nacionalidade:______________________________Naturalidade:__________________________________ 

Data de nascimento:____________________ Nº de identificação fiscal:_____________________________ 

Nº de identificação civil/Passaporte:_________________________ Telefone/Tlm:_____________________ 

Morada:_________________________________________________________________________________ 

Código postal:__________________Localidade:_________________________________________________ 

Email:___________________________________________________________________________________ 

Licenciatura (nome):_______________________________________________________________________ 

Data de conclusão: ________________________Local:____________________________________________ 

pretendendo exercer, em Portugal, a profissão de PODOLOGISTA vem requerer, a Vª Exª, o 

reconhecimento das suas qualificações profissionais, 
(Assinale a sua situação, sff): 

obtidas noutro Estado-Membro da União Europeia, ao abrigo da Lei nº 9/2009, de 4 de março, na sua redação atual, que 
procede à transposição da Diretiva Europeia 2005/36/CE, de 7 de setembro, relativa ao reconhecimento de qualificações profissionais, e dos 
artigos 3º a 6º da Lei nº 65/2014, de 28 de agosto; 

 
obtidas no Brasil, ao abrigo do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre Portugal e o Brasil, assinado em Porto Seguro, em 
22 de abril de 2000,  da Lei nº 9/2009, de 4 de março, na sua redação atual, que procede à transposição da Diretiva Europeia 2005/36/CE, de 
7 de setembro, relativa ao reconhecimento de qualificações profissionais, e dos artigos 3º a 6º da Lei nº 65/2014, de 28 de agosto; 

 
obtidas num outro Estado-Membro da União Europeia, no Brasil ou noutro país do resto do mundo 
e estando na posse duma certidão de reconhecimento específico das suas habilitações académicas 
(equivalência académica de grau e de curso), emitida por uma escola do ensino superior portuguesa, devidamente reconhecida pelo 
Ministério da Saúde de Portugal, ao abrigo da Lei nº 9/2009, de 4 de março, na sua redação atual, que procede à transposição da Diretiva 
Europeia 2005/36/CE, de 7 de setembro, relativa ao reconhecimento de qualificações profissionais, e dos artigos 3º a 6º da Lei nº 65/2014, 
de 28 de agosto; 

 
bem como, a emissão de cédula profissional nos termos do nº 4º do artigo 3º da Lei nº 65/2014, de 28 de 
agosto e do artigo 2º da Portaria nº 122/2015, de 4 de maio, e a inscrição no registo profissional, nos 
termos dos artigos 5º e 6º da Lei nº 65/2014, de 28 de agosto. Junto anexos. 

Pede deferimento 

Data:__________________ 

Assinatura__________________________________________________ 
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INFORMAÇÕES 
1.Documentos a anexar ao requerimento: 

a) Cópia certificada do diploma ou certificado de habilitações; 
b) Cópia do cartão de identidade civil ou passaporte; 
c) Comprovativo do número de identificação fiscal (NIF); 
d) 1 fotografia tipo passe, a cores e atualizada; 
e) Documento emitido pela autoridade competente do Estado-Membro (1ª opção), ou da Embaixada do Brasil em Portugal 

(2ª opção) ou do país onde obteve as qualificações (3ª opção) que comprove que o/a requerente reúne as condições 
exigidas por esse Estado-Membro ou país para aí exercer a mesma profissão; 

f) Comprovativo de registo profissional ativo no Estado-Membro ou país onde obteve as qualificações; 
g) Cópia do plano de estudos individual referente à licenciatura adquirida ou histórico escolar individual, emitido pela escola 

(disciplinas e carga horária); 
h) Comprovativo/s de experiência profissional ou Curriculum Vitae; 
j) Comprovativo de pagamento da taxa emolumentar associada ao pedido; 
k) Cópia de autorização de residência (se aplicável); 
l) Cópia da certidão de reconhecimento específico emitida por instituição do ensino superior português que lecione o curso 

que dá acesso, em Portugal, à profissão pretendida, que contenha a indicação do local e do nome do curso obtido e do 
grau e do curso que lhe corresponde em Portugal (só para a 3ª opção); 

m) Comprovativo em como domina a língua portuguesa tal como é falada e escrita (Português Europeu), ao nível B2 

(obrigatório para a 1ª e a 3ª opção, salvo se se considerar apresentar evidências do domínio da língua portuguesa em 

conformidade com as normas em vigor). 
 

2.Emolumentos: 
Pelo procedimento administrativo de reconhecimento de qualificações profissionais obtidas no estrangeiro é devido o 

pagamento de taxa emolumentar no valor de €50.  

 
3.Forma de pagamento: 

Transferência bancária para o seguinte NIB/IBAN, com a indicação do nome do/a requerente do pedido e tendo como 

beneficiária da mesma a ACSS: 

NIB:           0781 0112 0000 000840770 

IBAN: PT50 0781 0112 0000 000840770 

  

O comprovativo de transferência deve acompanhar o respetivo requerimento. 
 

3.Registo público de profissionais 

Após a emissão da cédula profissional e inscrição no respetivo registo profissional, a informação relativa ao nome e área 
profissional do/a profissional passará a integrar o registo público dos Podologistas em Portugal, no site da ACSS (www.acss.min-

saude.pt). 
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