Técnico Superior nas áreas de Diagnóstico e Terapêutica
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE QUALIFICAÇÕES
OBTIDAS NO BRASIL
E INSCRIÇÃO NO REGISTO PROFISSIONAL
Ao
Conselho Diretivo da
Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.
Parque de Saúde de Lisboa, Ed. 16
Av. do Brasil nº 53
1700-063 Lisboa
Nome:_________________________________________________________________________________
Nacionalidade:___________________________Naturalidade:____________________________________
Data de Nascimento:____/____/_______ Nº de identificação Fiscal:_______________________________
Nº de Identificação Civil/Passaporte:________________________________________________________
Morada:________________________________________________________________________________
Código Postal:__________________Localidade:_____________________________________________
Telefone/Tlm:___________________Email:__________________________________________________
Habilitado com o diploma/certificado:______________________________________________________
Emitido em:_____/____/_______, em:_______________________________________________________
Pretendendo exercer, em Portugal, a atividade de _________________________________vem requerer, a
Vª Exª, o reconhecimento do seu diploma/certificado, ao abrigo do Tratado de Amizade, Cooperação e
Consulta entre Portugal e o Brasil, e do seu título profissional de _______________________________ ,
nos termos dos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei nº 320/99, de 11 de agosto, e a inscrição no registo
profissional, nos termos do artigo 7º do mesmo diploma. Junto anexos.
Pede deferimento.

Assinatura____________________________________________________________________
Data:____/____/________

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.
Parque de Saúde de Lisboa, Ed. 16 e 18, Avenida do Brasil 53, 1700-063 Lisboa, Portugal
Tel.: (+) 351.21.7925800 FAX: (+) 351.21.7925848
www.acss.min-saude.pt

INFORMAÇÕES

1.

Documentos a anexar ao requerimento:
a)

Original ou fotocópia autenticada do diploma ou certificado de habilitações ou outros títulos;

b)

Fotocópia do bilhete de identidade/cartão de cidadão ou passaporte;

c)

Fotocópia do número de identificação fiscal (NIF);

d)

1 fotografia tipo passe, original e atualizada;

e)

Documento passado pela Embaixada do Brasil em Portugal, comprovativo de que o
requerente:
1.

reúne as condições exigidas por esse Estado para aí exercer a mesma profissão;

2.

que o estabelecimento de ensino da respetiva formação se encontre credenciado pelo
Ministério da Educação no Brasil;

3.

2.

que o Plano de Estudos do curso em causa se encontre devidamente acreditado.”

f)

Plano de Estudos do curso emitido pela escola (disciplinas e carga horária);

g)

Documentos comprovativos da experiência profissional;

h)

Exclusivamente para Terapeutas da fala: enviar declaração original emitida por um terapeuta
da fala (devidamente autorizado a exercer em Portugal) que comprove que o candidato não
apresenta perturbações da linguagem e/ou fala e domina a língua portuguesa tal como é falada
e escrita em Portugal (Português Europeu);

i)

Comprovativo de pagamento do emolumento associado ao pedido.

Emolumentos:
a)

Pelo procedimento administrativo de reconhecimento de qualificações profissionais é devido o
pagamento de verba emolumentar no valor de €50;

b)

Após o deferimento do pedido de reconhecimento das qualificações, e só nesta altura, é devido o
pagamento de €60 pela inscrição no registo profissional e pela emissão da cédula profissional, em
conformidade com os nºs 1 e 2 da Portaria nº 1855/2006, de 13 de dezembro, a qual será emitida
após a liquidação deste valor, acrescido do valor dos portes de correio no caso em que o
requerente pretenda que a mesma lhe seja enviada por correio registado. Os valores dos portes
de correio a acrescer, consoante o caso, são os seguintes:
Território nacional

€1,85

Para a Europa

€3,35

Para o resto do mundo

€3,50
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3.

Forma de pagamento:
a)
Transferência bancária para o seguinte NIB/IBAN, com a indicação do nome do requerente do
pedido:
NIB:
IBAN:

0781 0112 0000 000840770
PT50 0781 0112 0000 000840770

O comprovativo de transferência deve acompanhar o respetivo requerimento.
Não são aceites pagamentos em numerário enviados por correio.
4.
Listagem dos profissionais
Após a emissão da cédula profissional e inscrição no respetivo registo profissional, a informação relativa ao
nome e área profissional do requerente passará a integrar a Listagem dos Técnicos Superiores nas áreas de
Diagnóstico e Terapêutica que consta da página eletrónica da ACSS (www.acss.min-saude.pt).
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