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ESPECIALISTA EM FÍSICA MÉDICA  

RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO TÍTULO 

(nos termos do n.º 1 e 2 do artigo 7.º da Portaria n.º 254/2021, de 16 de novembro)1 

 

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:   
Morada:   
Código Postal  Localidade:   
Telefone/Tlm:  Email*:   
Habilitações literárias:    
Área (Radioterapia, Medicina nuclear, Radiologia de diagnóstico e intervenção): 

 
 
 

Junto anexos. 
 

Pede deferimento 
 

_________________________________________________________________ 
 
 
(*) Se colocar o seu endereço eletrónico, os contactos destes Serviços serão efetuados, prioritariamente, por esta via. 

 
  

 
1 Artigo 7.º n.º 1: “Os profissionais detentores do certificado de especialista em física médica, concedido nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 72/2011, de 16 de 
junho, são reconhecidos automaticamente, desde que comprovem tempo de exercício profissional contínuo, em qualquer das áreas da física médica, por um período 
não inferior a cinco anos, após o reconhecimento inicial em equivalente horário completo, com um mínimo de 35 horas de trabalho por semana.” 
Artigo 7.º n.º 2: “O reconhecimento automático deve ser solicitado junto da ACSS, I.P., no prazo máximo de seis meses, após a entrada em vigor da presente portaria.” 

http://www.acss.min-saude.pt/
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INFORMAÇÕES 

1.Documentos a anexar ao requerimento: 
a) Comprovativo(s) do exercício profissional contínuo por um período não inferior a 5 (cinco) anos com um mínimo 
de 35 horas de trabalho por semana; 
c) Fotocópia do bilhete de identidade/cartão de cidadão ou passaporte; 
d) Fotocópia do número de identificação fiscal (NIF); 
e) Comprovativo de pagamento do emolumento associado ao pedido. 
 
2.Emolumentos: 
Pela análise do pedido (€ 70,00); 
Pelo registo do reconhecimento do título (€ 30,00); 
Atribuição do certificado (€ 50,00). 
 
Acrescido do valor dos portes de correio no caso em que o requerente pretenda que o mesmo lhe seja enviado 
por correio registado. Os valores dos portes de correio a acrescer, consoante o caso, são os seguintes: 

Território nacional €1,95 

Para a Europa €3,55 

Para o resto do mundo €3,60 

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

NIB:           0781 0112 0000 000840770 

IBAN: 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 do certificado e inscrição no respetivo registo profissional, a informação relativa ao nome e área 
profissional do requerente passará a integrar a Listagem dos Especialistas em Física Médica publicitada na página 
eletrónica da ACSS (www.acss.min-saude.pt). 
 

*** 
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