
Tabela de quotas e taxas

Tabela interpretativa, de acordo com o Regulamento de Quotas e Taxas da Ordem dos Médicos 

aprovado em Assembleia de Representantes dia 29 de Abril de 2019 e  publicado em Diário da Republica 

a 28 de Junho de 2019

Descrição Valor

Quotas de médicos

Quota escalão 2 (Livre exercício) 195,60 €

Quota escalão 1 (Sem Autonomia) 130,40 €

Quota escalão 3 (mais de 70 anos) 65,20 €

Quota Estagiário (Duo décimo do valor anual Escalão 1) 130,40 €

Quota exercício esporádico (Duo décimo do valor anual escalão 2) 195,60 €

Quota Estagiário Delib.  CN 18/10/2020 (Duo décimo do valor anual Escalão 1) 130,40 €

Inscrições na Ordem

Inscrição sem autonomia (internato médico) 213,00 €

Inscrições fora da UE (reconhecimento especifico/equivalência) 385,00 €

Inscrições UE 375,00 €

Inscrições estagiários/Licenças temporárias EU/Deliberação CN 18/10/2021 213,00 €

Inscrições Sociedades de médicos 250,00 €

Reinscrição (*)

Prova de comunicação Médica

Inscrição na prova de comunicação médica 300,00 €

Colégios de especialidade e competências

Inscrição por titulação única 71,00 €

Inscrição por deliberação CN (formação anterior a 1995) 71,00 €

Inscrição com formação reconhecida dentro da União Europeia 215,00 €

Inscrição exame de admissão à especialidade 215,00 €

Formalização da inscrição após exame 165,00 €

Inscrição na subespecialidade 243,00 €

Inscrição na competência 193,00 €

Cédulas profissionais

Cédula estagiário 20,00 €

2ª via cédula profissional sem certificado digital qualificado 20,00 €

2ª via cédula profissional com certificado digital qualificado 50,00 €

Cédula licença temporária 20,00 €

Diplomas

Diploma de médico 120,00 €

Diploma de especialista 70,00 €

Certidões

Certidões emitidas nos serviços 15,00 €

Pareceres técnicos

Complexidade muito reduzida 150,00 €

Complexidade reduzida 250,00 €

Complexidade média 500,00 €

Complexidade elevada 1.000,00 €

Complexidade muito elevada 2.000,00 €

Outros pareceres técnicos(**) 300,00 €



laudos e honorários (variável, valor máximo a cobrar) 300,00 €

Fotocópias/outros serviços

Fotocópias a preto e branco por página 0,34 €

Fotocópias certificadas por página 1,09 €

Outros serviços (restaurante, livros, Pins,…) de acordo com a tabela em vigor (***)

Quota mensal Sociedades Profissionais de Médicos (artº 116 e 117 EOM  de31/08/2015)

Com 2 médicos 5,00 €

De 3 a 5 médicos 12,50 €

De 6 a 10 médicos 25,00 €

De 11 a 20 médicos 50,00 €

De 21 a 30 médicos 100,00 €

De 31 a 50 médicos 200,00 €

De 51 a 100 médicos 400,00 €

De 101 a 200 médicos 800,00 €

De 201 a 300 médicos 1.600,00 €

A partir de 301 médicos 3.200,00 €

(*) Equivalente ao valor de inscrição, a definir de acordo com a avaliação do pedido 

(**) Os honorários devidos pelos pareceres dos conselhos consultivos, colégios e/ou 

peritos nomeados pela

Ordem no âmbito de processos judiciais são apresentados diretamente pelos peritos 

no âmbito do processo ao

qual respeitam, sendo as despesas e honorários pagos a estes pelos tribunais nos 

termos da lei em vigor.

(***) Tabela própria.
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