
PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 
NA ORDEM DOS FISIOTERAPEUTAS



A Ordem dos Fisioterapeutas aliou-se à nova era digital e concebeu uma

plataforma de Inscrição on-line que permite ao Fisioterapeuta fazer a totalidade da

sua inscrição sem deslocações ou restrições de horários.

O acesso com Cartão de Cidadão ativado com Chave Móvel Digital permite todo um

processo mais rápido e seguro, bem como o preenchimento automático de alguns

campos do Formulário.



Acesso com Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital

• Preferencialmente deve ter Cartão de Cidadão com Chave Móvel Digital Ativada
Para mais informações sobre esta opção consulte: https://www.autenticacao.gov.pt/web/guest/cmd-pedido-chave

• Leitor de Cartões (caso o acesso seja feito com cartão de cidadão) e Aplicação Autenticação.gov
Para mais informações sobre esta opção consulte https://www.autenticacao.gov.pt/

Acesso sem Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital

• No caso de não possuir Cartão de Cidadão e tiver um Bilhete de Identidade Vitalício ou no caso dos cidadãos
estrangeiros, o Passaporte, o seu acesso será pela 2ª via.
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https://www.autenticacao.gov.pt/web/guest/cmd-pedido-chave
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Cidadãos Nacionais com Licenciatura em Portugal

• Foto tipo Passe digitalizada formato JPEG (se não tiver Cartão de Cidadão);

• Registo Criminal atualizado digitalizado, em formato PDF; https://registocriminal.justica.gov.pt/

• Cédula da ACSS (se for o caso);

• Certificado de Habilitações ou Diploma de conclusão de Licenciatura, em formato PDF;

• Documento “ Assinatura Profissional “ preenchido, em formato JPEG;

• Certificado ou Diploma de Outras formações efetuadas em Instituições de Ensino Superior (se for o caso – em formato PDF);

• Comprovativo de Domicílio Profissional - PDF (Declaração Entidade Patronal, um recibo de vencimento dos últimos 3 meses, 

Declaração das Finanças de início de atividade);

• Curriculum Vitae em PDF ou link para o mesmo.
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Cidadãos com licenciaturas obtidas na EU/EFTA  com Carteira Profissional Europeia ou não.

• Documento de Identificação /Passaporte digitalizado – PDF;

• Fotografia Tipo Passe Digitalizada – JPEG;

• Documento “ Assinatura Profissional “ preenchido, em formato JPEG;

• Registo Criminal  Português atualizado digitalizado – Formato PDF;

• Documento Comprovativo de Morada (ex: fatura de água, telefone ou outro documento oficial) – em formato PDF ;

• Documento comprovativo de CPE (Carteira Profissional Europeia) ou do pedido (se for o caso) – em formato PDF;

• Documento comprovativo de equivalência numa Instituição de Ensino Superior Portuguesa (caso não tenha CPE);

• Documento comprovativo de registo profissional no País onde exerce atividade (se for o caso);

• Documento Diretiva 2005/36/CE, do  Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de 2005 (se for o 

caso)
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Cidadãos com licenciaturas obtidas na EU/EFTA com Carteira Profissional Europeia ou não.

• Prova de Honorabilidade Profissional ou declaração de Good Standing conforme aplicável;

• Certificado de Habilitações ou diploma de conclusão de licenciatura;

• Plano de Estudos da Instituição  de Ensino Superior onde realizou a licenciatura; 

• Certificado do Nível de Proficiência da Língua Portuguesa (mínimo nível B2) ;

• Certificado ou Diploma de Outras formações efetuadas em Instituições de Ensino Superior (se for o caso, em 

formato PDF );

• Comprovativo de Domicílio Profissional (Declaração Entidade Patronal, Recibo de vencimento, Declaração das 

Finanças de inicio de atividade, Comprovativo de residência emitido pelo SEF);

• Curriculum Vitae em PDF ou link para o mesmo.
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Cidadãos com licenciaturas obtidas na EU/EFTA com Carteira Profissional Europeia ou não.

• CLINICAL EDUCATION/PRACTICE IN THE CONTEXT OF YOUR ENTRY LEVEL DIPLOMA – obrigatório (Validado e 
assinado pela Instituição de Ensino Superior onde obteve o diploma que confere o reconhecimento académico);

• CLINICAL EDUCATION/PRACTICE IN THE CONTEXT OF POST-GRADUATE EDUCATION – opcional (Validado e 
assinado pela entidade que confere a Pós-graduação);

• CLINICAL EDUCATION/PRACTICE IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL EXPERIENCE – opcional (validado e 
assinado pelo empregador)

• CORE AREAS OF COMPETENCES – Obrigatório

• CORE AREAS OF COMPETENCES IN THE CONTEXT OF POST-GRADUATE EDUCATION – optional

• CORE AREAS OF COMPETENCES IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL EXPERIENCE – optional
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Cidadãos com licenciaturas obtidas em Países fora da União Europeia e EFTA

• Documento de Identificação /Passaporte digitalizado – PDF;

• Fotografia Tipo Passe Digitalizada – JPEG;

• Documento “ Assinatura Profissional “ preenchido, em formato JPEG;

• Registo Criminal  Português atualizado digitalizado – Formato PDF ;

• Documento Comprovativo de Morada (ex: fatura de água, telefone ou outro documento oficial) – em formato PDF ;

• Documento comprovativo de equivalência/ reconhecimento numa Instituição de Ensino Superior Portuguesa;

• Documento comprovativo de registo profissional no País onde exerce atividade (se for o caso);
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Cidadãos com licenciaturas obtidas em Países fora da União Europeia e EFTA

• Prova de Honorabilidade Profissional ou declaração de Good Standing conforme aplicável. 

• Certificado de Habilitações ou diploma de conclusão de licenciatura;

• Plano de Estudos da Instituição  de Ensino Superior onde realizou a licenciatura; 

• Certificado do Nível de Proficiência da Língua Portuguesa (mínimo nível B2) (Países de Língua Oficial Portuguesa não necessitam deste documento);

• • Certificado ou Diploma de Outras formações efetuadas em Instituições de Ensino Superior (se for o caso, em formato PDF );

• • Comprovativo de Domicílio Profissional (Declaração Entidade Patronal, Recibo de vencimento, Declaração das Finanças de inicio de atividade, 

• Comprovativo de residência emitido pelo SEF);

• • Curriculum Vitae em PDF ou link para o mesmo.


