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Nota: este guião foi realizado por membros da associação LusoSanté com o objetivo de ajudar 

recém chegados no processo de reconhecimento de diploma e inserção no mundo do trabalho. 

Trata-se de um documento gratuito e generalista. Qualquer informação adicional relativa ao 

seu processo, deverá contactar diretamente os órgãos responsáveis. 
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Reconhecimento de diploma pela OFSP / PsyCo 

PROCEDIMENTO 

 No fundo da página https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/berufe-im-

gesundheitswesen/auslaendische-abschluesse-gesundheitsberufe/annerkennungen-

von-psychologieberufen.html, no capitulo Documentos carregue no Guide 

Reconnaissance diplôme d’études en psychologie e obtém o formulário a preencher 

para validar o seu reconhecimento de diploma 

 

 Anexos e documentos justificativos a adicionar ao formulário (segundo a reforma de 

Bolonha): 

 Cópia certificada conforme do diploma de mestrado em psicologia 

 Cópia certificada conforme do suplemento do diploma, por exemplo: disciplinas, 

notas, estágios realizados, ect; emitidos pela universidade 

 Cópia certificada conforme da licenciatura ou bacharelato em psicologia 

emitidos pela universidade 

 Cópia certificada conforme do suplemento do diploma, por exemplo: disciplinas, 

notas, estágios realizados, ect; emitidos pela universidade 

 

 Anexos e documentos justificativos a adicionar ao formulário (caso tenha concluído a 

sua formação fora da Europa e antes do tratado de Bolonha): 

 Cópia certificada conforme do diploma estrangeiro de estudos em psicologia 

 Cópia certificada conforme do suplemento do diploma, por exemplo: disciplinas, 

notas, estágios realizados, ect; emitidos pela universidade 

 

 Documentos complementares a fornecer: 

 Direito de Pratica do país de origem ou inscrição à ordem dos psicólogos do 

país de origem 

 Atestação de trabalho com indicação da percentagem de ocupação, das 

funções desempenhadas e do domínio de atividade, durante e depois de ter 

finalizado os estudos 
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 Cópias certificadas conformes das traduções oficiais dos documentos acima 

mencionados, se os originais não estiverem redigidos em francês, alemão, 

italiano ou em inglês  

 Cópia certificada conforme do passaporte ou do bilhete de identidade 

 Curriculum  

 

 

INFORMAÇAO ADICIONAL 

 Cópias certificadas conformes são cópias do documento original acompanhadas de 

uma inscrição (carimbo e assinatura) que atestam que a copia corresponde em todos 

os pontos ao original e que nada foi modificado. 

 

 Na Suíça ou no estrangeiro os notários, representações diplomáticas, juntas de 

freguesia ou câmaras municipais, tribunais assim como todas as entidades competentes 

que estabelecem documentos por elas mesmas. 

 

CUSTOS 

O pedido de reconhecimento de diploma em psicologia varia entre 600 e 1200 chf. Quando 

o pedido for submetido, 300 francos suíços serão solicitados para analisar o dossier e o 

montante restante será solicitado quando a decisão for deliberada. 

 

ENVIO 

Depois de devidamente preenchido, o formulário deve ser enviado com os anexos por correio 

para a morada:  

Office fédéral de la santé publique  

Commission des professions de la psychologie PsyCo  

Schwarzenburgstrasse 157  

CH – 3003 Berne 
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CONTACTOS ÚTEIS 

Office fédéral de la santé publique  

Commission des professions de la psychologie PsyCo  

Tél: +41 58 464 38 18 |  E-Mail: psyko@bag.admin.ch 

 

 


