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ASSUNTO: Modelo de Cédula Profissional 
 
Sobre o assunto referido em epígrafe e tendo chegado ao conhecimento do Fórum Tecnologias da 

Saúde da existência de pedidos junto da ACSS, por parte de Colegas, solicitando que na Cédula 

Profissional o nome da carreira seja alterado para Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica, vimos 

junto de V. Exª expressar o nosso entendimento sobre esta matéria.  

O Decreto-Lei n.º 320/99, de 11/08, define os princípios gerais em matéria do exercício das profissões de 

diagnóstico e terapêutica e procede à sua regulamentação (cfr. artigo 1º). O termo Técnico Superior de 

Diagnóstico e Terapêutica é referente a uma carreira da administração pública, sendo que a Cédula 

Profissional é emitida para o exercício de uma Profissão, independentemente da carreira onde a 

Profissão seja inserida, podendo, inclusivamente, a Profissão ser exercida de forma liberal. 

O que temos vindo a verificar é que o uso do termo Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica na 

Cédula Profissional, faz com que, muitas vezes, seja entendido como sendo obrigatória Cédula 

Profissional apenas a quem seja Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica, ou seja, esteja integrado 

nessa carreira da administração pública.  

É nosso entendimento que a Cédula Profissional apenas deve conter o nome da Profissão, não 

devendo existir qualquer referência ao nome de nenhuma carreira profissional, tal como era no 

primeiro modelo de Cédula Profissional, publicado através do Despacho n.º 5566/2000 (2.ª série), de 

10/03. 

Neste sentido, solicitamos a V. Exª que o modelo de Cédula Profissional seja alterado, suprimindo 

qualquer referência a carreiras profissionais, estando o FTS disponível e interessado em contribuir para 

um novo modelo de Cédula Profissional. 

Sobre esta matéria – profissões versus carreira, permitimo-nos ainda relembrar que enviamos o ofício 
nº 16/2018 de 13/11/2018, solicitando a alteração da informação disponível no site da ACSS, não 
obtendo resposta nem se verificando alteração da informação. 
 

Certos do melhor acolhimento, enviamos a V. Exª os mais respeitosos cumprimentos. 

P’la Coordenação do FTS 
 
 

 
 

(Melissa Cravo) 


