
 
 
 
 
RECONHECIMENTO DAS QUALIFICAÇÕES EQUIPARADAS PARA ATRIBUIÇÃO DE 
TÍTULO PROFISSIONAL DE INSTALADOR ITED-ITUR 
 
 

Devem preencher este formulário os profissionais com qualificações adquiridas noutro Estado membro 
que necessitem do reconhecimento dessas qualificações exclusivamente para atribuição do título 
profissional ITED-ITUR.  
A ANACOM verifica as condições de reconhecimento das qualificações nos termos da lei nº 9/2009, de 
04 de Maio, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de Agosto, e só em caso de o reconhecimento ser 
deferido procederá à atribuição do título profissional. 

 
 

Atenção: Este formulário está sujeito ao pagamento de uma taxa. 

 
 
IDENTIFICAÇÃO 
Nome completo (Obrigatório) 

 

Número de Identificação Fiscal (N.I.F.) (Obrigatório) 
 

Código de repartição de finanças 
 

Identificação civil (Obrigatório) 
Número de Identificação Civil (N.I.C.) 

 

Passaporte 

 

 
 
MORADA 

Portugal Outro país: 

Rua (Obrigatório) 
 

Porta (Obrigatório) 
 

Local 
 

Localidade (Obrigatório) 
 

Código Postal (Obrigatório) 
 -  -  

Distrito/Ilha (Obrigatório) 
 

 



Concelho (Obrigatório) 
 

 
 
CONTACTOS (Obrigatório indicar email e um número de telefone) 
Email 

 

Telefone fixo 
 

Telefone móvel 
 

Fax 
 

 
 
TÍTULO PROFISSIONAL (Obrigatório) 

ITED 

ITUR 

ITED-ITUR 

 
 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL RELEVANTE (Obrigatório) 
Descrever a formação 1 

 

Descrever a formação 2 
 

Descrever a formação 3 
 

 

NOTAS: Deve anexar a este pedido os documentos comprovativos da formação profissional relevante - 
título de formação que dá acesso à profissão em causa e, nos casos em que a experiência profissional é 
relevante, deve enviar um documento comprovativo da mesma.  
Em caso de dúvida, a ANACOM poderá, a qualquer momento, solicitar a apresentação dos documentos 
originais. 

 
 
FORMA DE PAGAMENTO 

NOTAS: O pedido de título profissional só será aceite após efetuado o pagamento, objeto de boa 
cobrança: 
Taxa para atribuição de título profissional de instalador ITED - € 117,00 
Taxa para atribuição de título profissional de instalador ITUR - € 117,00 

 
Por favor indique a forma de pagamento que pretende utilizar: 

Referência multibanco 
 

Cheque ou Vale Postal emitido à ordem de ANACOM. Deverá indicar sempre, no cheque ou vale 

postal, o número de pedido a que se refere o pagamento efetuado. 
 

Numerário ou multibanco nos balcões de atendimento ANACOM. 



 
 
AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO (Obrigatório) 

NOTAS: De forma a concretizar o disposto no artigo 82º D. L. n.º 123/2009 de 21 de maio, republicado 
pela Lei 47/2013 de 10 de julho, os dados nome e número de título profissional, morada e contactos 
deste pedido, bem como os termos de responsabilidade dos projetos e instalações são divulgados pela 
ANACOM. 
O signatário deve autorizar a divulgação desses dados pela ANACOM via internet ou nos serviços de 
atendimento ao público da ANACOM. 
É garantido ao titular dos dados o acesso aos mesmos, podendo proceder à sua retificação. 
Caso não pretenda autorizar a divulgação dos seus dados, deve selecionar a opção adequada - Não 
Autorizo. 

 
Sim, autorizo 

Não autorizo 

 
 
ANEXAR DOCUMENTAÇÃO (Obrigatório) 

NOTAS: É obrigatório enviar os documentos comprovativos das habilitações literárias e da formação 
profissional do requerente: 
- Documento de identificação comprovativo da nacionalidade 
- Documento de identificação fiscal 
- Título de formação profissional e nos casos em que a experiência profissional é relevante, deve enviar 
um documento comprovativo da mesma. 
 
Se optar por enviar o seu formulário e anexos por correio eletrónico para o endereço info@anacom.pt, 
por favor tenha em atenção que a informação a enviar não deverá exceder 10 Megabytes. 

 


