QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS

Nº141 de 23 de Julho de 2009, assim no seu anexo II, é apresentado o Quadro Nacional de
Qualificações, onde são descritos os oito níveis de classificação de qualificação profissional.
ANEXO I I

Quadro Nacional de Qualificações
Níveis

Notas

Qualificações

1

2 º Ciclo do ensino básico



Corresponde ao 6º ano
ou antigo 2º ano do ciclo.

2

3º Ciclo do ensino básico obtido no ensino
regular ou por percursos de dupla certificação.



Corresponde ao ensino
regular ou profissional
até ao 9º ano.

3

Ensino secundário vocacionado para
prosseguimento de estudos de nível superior.



Corresponde no ensino
regula,r à conclusão com
aproveitamento do 12º
ano.
Corresponde no ensino
profissional à conclusão
com aproveitamento do
12º ano.
Ou



4

5

Ensino secundário obtido por percurso de dupla
certificação ou ensino secundário vocacionado
para estudos de nível superior acrescido de
estágio profissional, com a duração mínima de
seis meses.

Qualificação de nível pós-secundário não
superior com créditos para prosseguimento de
estudos de nível superior.

6

Licenciatura

7

Mestrado

8

Doutoramento



No ensino regular à
conclusão com
aproveitamento do 12º
ano, mais seis meses de
estágio profissional.



De acordo com os
estatutos da ANT, o nível
4, (formação na área da
Topografia)é a
qualificação mínima para
ser admitido como sócio.

Corresponde aos cursos de
especialização tecnológica
regulados pelo DL nº 88/2006 de
23 de Maio.
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A atribuição de qualificações profissionais é regulada pela Portaria Nº782/2009, DR 1ª série,

O número um do artigo 6º da referida Portaria, estabelece o dia 1 de Outubro de 2010 para
início da entrada em vigor do Quadro Nacional de Qualificações.
No número dois do mesmo artigo da referida Portaria, é estabelecida a equivalência entre as
qualificações/formações profissionais adquiridas anteriormente à publicação desta Portaria e
o Quadro Nacional de Qualificações, conforme o seu anexo III.
ANEXO III
Correspondência entre os níveis de educação e/ou formação e os
níveis de qualificação

Associ
Associação
ação Nacional de Topógrafos - Co
Conselho
nselho Directivo Nacional

Níveis de educação e de
formação

Nível de Formação
(Designação anterior à
Portaria 782/2009)

Níveis de
Qualificação

2º Ciclo do ensino básico

Nível de Formação

1

1

3º Ciclo do ensino básico

Nível de Formação

2

2

Nível de Formação

3

3

Ensino secundário concluído
e nível 3 de formação

Nível de Formação

3

4

Nível 4 de formação

Nível de formação4

5

Bacharelato e Licenciatura

Bacharelato e
Licenciatura

6

Mestrado

Mestrado

7

Doutoramento

Doutoramento

8

Ensino Secundário, via de
prosseguimento de estudos
Nível 3 de formação, sem
conclusão do ensino
secundário

Com a entrada em vigor, a 1 de Outubro de 2010, da Portaria 782/2009, e
segundo os estatutos da ANT, as habilitações profissionais mínimas exigidas para
admissão de sócios são: formação na área da Topografia, que confira o Nível de
Qualificação 4.
Os casos de qualificações, obtidas antes de 01/10/2009 com o Nível 3 de
formação (na área da Topografia) e sem conclusão do ensino secundário, assim
como os casos de Níveis de Qualificação superior a 4, fora do âmbito da
topografia, mas com formação complementar em topografia, são sujeitos à
análise do Concelho Directivo Nacional, que deve decidir de forma fundamentada
pelo deferimento ou indeferimento do pedido. A fundamentação pode assentar
exclusivamente da aplicação dos estatutos ou da interpretação conjunta dos
estatutos e de pareceres internos ou externos que o CDN da ANT entenda pedir
para melhor alicerçar a sua decisão.
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