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Exmo. Senhor  

Presidente do Conselho Diretivo da 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 

Parque da Saúde de Lisboa, Edifício 16 

Avenida do Brasil, 53 

1700-063 Lisboa 
 
CC: Ministra da Saúde 
 

Vossa Referência Data Nossa Referência Data 
  17/2018 02/12/2018 

 

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

 

Como é do conhecimento de V. Exª as Profissões que representamos são regulamentadas pelo Decreto-

Lei nº 320/99, de 11/08, cujo seu exercício fica dependente de Título Profissional, sendo o 

reconhecimento do título feito através da emissão de uma cédula, atualmente, emitida pela 

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. (cf. nos 1 e 4 do art. 5º). 

Temos, frequentemente, verificado que vários procedimentos concursais para o exercício das Profissões 

de diagnóstico e terapêutica, não têm como obrigatoriedade a apresentação do Título Profissional, 

documento que atesta que o profissional está apto ao exercício da Profissão, sendo apenas solicitado o 

comprovativo do grau académico/ habilitações literárias.  

Embora conste a obrigatoriedade de se apresentar o documento comprovativo das habilitações 

literárias, este documento, por si só, não atesta a aptidão para o exercício da Profissão (cf. no 1 do art. 

5º). A não solicitação do Título Profissional, pode levar a que as instituições/empregadores incorram 

num incumprimento legal, ao admitir candidatos ao concurso que não estejam aptos ao exercício 

da Profissão. 

Esta situação verifica-se, frequentemente, no setor privado e social mas também no setor público, 

inclusivamente, nas instituições do Ministério da Saúde quer sejam serviços da administração direta do 

Estado, organismos da administração indireta do Estado como em entidades do sector empresarial do 

Estado. 

Têm as Associações Profissionais alertado, por várias vezes, as instituições do Ministério da Saúde para a 

obrigatoriedade de solicitarem Título Profissional, o que nem sempre é acolhido, verificando-se existir, 

muitas vezes, por parte destas instituições uma enorme confusão entre Profissões e Carreiras. Neste 

âmbito, têm sido, ainda, alertadas que o Título Profissional é para o exercício da Profissão e não para a 

Carreira, pelo que deve ser solicitado o Título Profissional para a Profissão.  

Temos verificado, ainda, que quando os procedimentos concursais (para o exercício destas Profissões) 

são para a carreira Técnica Superior do regime geral ainda mais difícil se torna de as instituições 

acolherem esta necessidade de solicitarem Título Profissional, pois somos frequentemente 

confrontados que esta exigência é apenas para a carreira Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica. 

Face ao exposto, solicitamos a V. Exª que, com a brevidade possível, diligencie no sentido de ser 

esclarecido junto de todas as instituições do Ministério da Saúde a obrigatoriedade de apresentação do 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/423057/details/normal?q=decreto-lei+320%2F99
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/423057/details/normal?q=decreto-lei+320%2F99


 

  
 

Membros 

APHO  APLF  APOR  APSAi  APtA  APTAC  APTAP  APTEC  APTF  APTMN  APTN  APTO  APTPD  ART  ATARP 

 

Rua Rodrigues Sampaio, 30C, 5º Esq. 1150-280 Lisboa   ftecsaude@gmail.com   www.facebook.com/tecnologias.saude/   www.ftsaude.org

Título Profissional quando esteja em causa o exercício da Profissão, independentemente do vínculo 

laboral com a entidade empregadora e da carreira em que o profissional fique inserido.  

Manifestamos a nossa inteira disponibilidade para colaborar nesta matéria, caso V. Exª entenda 
pertinente.   

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

 

P’la Coordenação do FTS 

 
(Hélia Carona) 

 
 
 
 
 
 
 
 


