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Exma. Senhora  

Diretora-Geral da Direção-Geral das Autarquias Locais 

Dra. Sónia Ramalhinho 

Rua Tenente Espanca, n.º 22 

1050 - 223 Lisboa 
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ASSUNTO: Obrigatoriedade de Título Profissional  
 
 
O Fórum Tecnologias da Saúde (FTS) é uma organização que integra 15 Associações Profissionais, da 

designada área das Tecnologias da Saúde e que tem como principal objetivo a criação da Ordem 

Profissional. Atualmente, integram o FTS as seguintes Associações Profissionais:  

 APHO - Associação Portuguesa de Higienistas Orais   

 APLF - Associação Portuguesa de Licenciados em Farmácia  

 APOR - Associação Portuguesa de Ortoptistas  

 APSAi - Associação Portuguesa de Saúde Ambiental  

 APtA - Associação Portuguesa de Audiologistas  

 APTAC - Associação Portuguesa de Técnicos de Análises Clínicas  

 APTAP - Associação Portuguesa de Técnicos de Anatomia Patológica  

 APTEC - Associação Portuguesa de Cardiopneumologistas  

 APTF - Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala  

 APTMN - Associação Portuguesa de Técnicos de Medicina Nuclear  

 APTN - Associação Portuguesa de Técnicos de Neurofisiologia  

 APTO - Associação Profissional de Técnicos de Ortoprotesia  

 APTPD - Associação Portuguesa de Técnicos de Prótese Dentária  

 ART - Associação Portuguesa de Radioterapeutas  

 ATARP - Associação Portuguesa de Técnicos de Radiologia, Radioterapia e Medicina Nuclear  
 

Desde já congratulamos os Municípios pela abertura de procedimentos concursais para algumas das 

Profissões que representamos, pois, entendemos que as autarquias têm, também, um papel 

importantíssimo na saúde dos portugueses. Estamos, certos, que mais procedimentos concursais se 

concretizarão para estas Profissões com o processo de descentralização de competências para as 

autarquias locais, traduzindo-se na integração de outros profissionais de saúde nos seus mapas de 

pessoal, além de Terapeutas da Fala e Técnicos de Saúde Ambiental. 

Contudo, temos verificado que vários dos procedimentos concursais para exercício das Profissões que 

representamos, abertos pelos Municípios, não têm como obrigatoriedade a apresentação do Título 

Profissional, sendo solicitado apenas comprovativo do grau académico/ habilitações literárias.  
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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 verificamos que nos avisos de abertura dos procedimentos concursais, onde são referidos os 
documentos que devem acompanhar a candidatura, não é solicitada a apresentação do Título 
Profissional (cédula profissional), documento que atesta que o profissional está apto ao exercício da 
Profissão. 

Embora conste a obrigatoriedade de se apresentar 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 os Municípios incorram num 
incumprimento legal, ao admitir candidatos ao concurso que não estejam aptos ao exercício 
da Profissão. 

Face ao exposto, solicitamos a V. Exª a preciosa colaboração no sentido de divulgar e alertar todos os 

Municípios, da necessidade de solicitar a apresentação do Título Profissional nos procedimentos 

concursais destinados ao exercício das Profissões que representamos.  

Estamos inteiramente disponíveis para reunir com V. Exª ou com qualquer um dos Municípios, no 

sentido de prestar todos os esclarecimentos que entendam pertinentes, bem como apresentar a mais-

valia dos Municípios integrarem algumas das Profissões que representamos.   

 

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

 

P’la Coordenação do FTS 
 
 

 
 

(Melissa Cravo) 

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

