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DIRECTIVA 2004/.../ CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

de 

 

relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

 

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o artigo 40.º, o n.º 1 

do artigo 47.º, o primeiro e terceiro períodos do n.º 2 do artigo 47.º e o artigo 55.º, 

Tendo em conta a proposta da Comissão 1, 

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu 2, 

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado3, 

                                                 
1 JO C 181 E de 30.7.2002, p. 183. 
2 JO C 61 de 14.3.2003, p. 67. 
3  Parecer do Parlamento Europeu de 11 de Fevereiro de 2004 (ainda não publicado no Jornal 

Oficial), Posição Comum do Conselho de ... (ainda não publicada no Jornal Oficial) e Posição 
do Parlamento Europeu de ... (ainda não publicada no Jornal Oficial). 
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Considerando o seguinte: 

(1) Por força da alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º do Tratado, a abolição dos obstáculos à livre 

circulação de pessoas e serviços entre os Estados-Membros constitui um dos objectivos da 

Comunidade. Para os nacionais dos Estados-Membros, a referida abolição comporta, 

designadamente, o direito de exercer uma profissão, por conta própria ou por conta de outrem, 

num Estado-Membro diferente daquele em que tenham adquirido as suas qualificações 

profissionais. Por outro lado, o n.º 1 do artigo 47.º do Tratado prevê a aprovação de directivas 

que visem o reconhecimento mútuo de diplomas, certificados e outros títulos. 

(2) Na sequência do Conselho Europeu de Lisboa, de 23 e 24 de Março de 2000, a Comissão 

aprovou uma Comunicação sobre "Uma Estratégia do Mercado Interno para os Serviços", 

tendo por objectivo, em especial, tornar a livre prestação de serviços no interior da 

Comunidade tão fácil como no interior de um Estado-Membro. No seguimento da 

comunicação da Comissão intitulada "Novos mercados de trabalho europeus, abertos a todos, 

acessíveis a todos", o Conselho Europeu de Estocolmo, de 23 e 24 de Março de 2001, 

mandatou a Comissão para apresentar ao Conselho Europeu da Primavera de 2002 propostas 

específicas relativas a um regime de reconhecimento de qualificações mais uniforme, 

transparente e flexível. 
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(3) A garantia conferida pela presente directiva às pessoas que tenham adquirido as suas 

qualificações profissionais num Estado-Membro para acederem à mesma profissão e a 

exercerem noutro Estado-Membro, com os mesmos direitos que os nacionais desse Estado, 

não obsta a que o profissional migrante respeite eventuais condições de exercício não 

discriminatórias que possam ser impostas por este último Estado-Membro, desde que essas 

condições sejam objectivamente justificadas e proporcionadas. 

(4) A fim de facilitar a livre prestação de serviços, convém prever regras específicas com vista ao 

alargamento da possibilidade de exercer actividades profissionais ao abrigo do título 

profissional de origem. No caso dos serviços da sociedade da informação prestados à 

distância, deve igualmente aplicar-se o disposto na Directiva 2000/31/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2000, no que se refere a certos aspectos legais dos 

serviços da sociedade da informação, em especial do comércio electrónico, no mercado 

interno 1. 

(5) Atendendo aos diferentes regimes instaurados, por um lado, para a prestação de serviços além 

fronteiras a título temporário ou ocasional e, por outro, para o estabelecimento, convém 

precisar os critérios de distinção entre estes dois conceitos em caso de deslocação do 

prestador de serviços ao território do Estado-Membro de acolhimento. 

                                                 
1 JO L 178 de 17.7.2000, p. 1. 
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(6) A facilitação da prestação de serviços tem de ser assegurada no contexto do rigoroso respeito 

da saúde e segurança públicas e da defesa dos consumidores. Por conseguinte, é necessário 

prever disposições específicas para as profissões regulamentadas que tenham impacto na 

saúde ou segurança públicas e que prestem serviços além fronteiras a título temporário ou 

ocasional. 

(7) Se necessário, e nos termos da legislação comunitária, o Estado-Membro de acolhimento 

poderá prever requisitos em matéria de declaração. Estes requisitos não deverão constituir um 

ónus desproporcionado para os prestadores de serviços e entravar ou tornar menos atractivo o 

exercício da liberdade de prestação de serviços. A necessidade desses requisitos deve ser 

revista periodicamente à luz do progresso realizado na instituição de um quadro comunitário 

de cooperação administrativa entre Estados-Membros. 

(8) O prestador de serviços deve estar sujeito à aplicação das regras disciplinares do Estado-

-Membro de acolhimento relacionadas directa e especificamente com as qualificações 

profissionais, designadamente as que dizem respeito à definição das profissões, ao leque de 

actividades abrangidas por uma profissão ou a ela reservado e ao uso de títulos, bem como aos 

erros profissionais graves directa e especificamente relacionados com a defesa e segurança do 

consumidor. 
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(9) No que se refere à liberdade de estabelecimento, sem deixar de manter os princípios e as 
garantias subjacentes aos diferentes sistemas de reconhecimento em vigor, as regras destes 
sistemas deveriam ser melhoradas à luz da experiência. Além disso, as directivas pertinentes 
foram alteradas por diversas vezes, sendo necessária uma reorganização, bem como uma 
racionalização do que nelas se encontra disposto através da uniformização dos princípios 
aplicáveis. Para tal, é necessário substituir as Directivas 89/48/CEE 1 e 92/51/CEE 2 do 
Conselho, assim como a Directiva 1999/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 3, 
relativas ao sistema geral de reconhecimento das qualificações profissionais, e as 
Directivas 77/452/CEE 4, 77/453/CEE 5, 78/686/CEE 6, 78/687/CEE 7, 78/1026/CEE 8, 
78/1027/CEE 9, 80/154/CEE 10, 80/155/CEE 11, 85/384/CEE 12, 85/432/CEE 13, 
85/433/CEE 14 e 93/16/CEE 15 do Conselho, relativas às profissões de enfermeiro responsável 
por cuidados gerais, dentista, veterinário, parteira, arquitecto, farmacêutico e médico, 
reunindo-as num único texto. 

                                                 
1 JO L 19 de 24.1.1989, p. 16. Directiva com a redacção que lhe foi dada pela 

Directiva 2001/19/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 206 de 31.7.2001, p.1). 
2 JO L 209 de 24.7.1992, p. 25. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão 

2004/108/CE da Comissão (JO L 32 de 5.2.2004, p.15). 
3 JO L 201 de 31.7.1999, p. 77. 
4 JO L 176 de 15.7.1977, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de 

Adesão de 2003. 
5 JO L 176 de 15.7.1977, p. 8. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela 

Directiva 2001/19/CE. 
6 JO L 233 de 24.8.1978, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de 

Adesão de 2003. 
7 JO L 233 de 24.8.1978, p. 10. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de 

Adesão de 2003. 
8 JO L 362 de 23.12.1978, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela 

Directiva 2001/19/CE. 
9 JO L 362 de 23.12.1978, p. 7. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela 

Directiva 2001/19/CE. 
10 JO L 33 de 11.2.1980, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de 

Adesão de 2003. 
11 JO L 33 de 11.2.1980, p. 8. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela 

Directiva 2001/19/CE. 
12 JO L 223 de 21.8.1985, p. 15. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de 

Adesão de 2003. 
13 JO L 253 de 24.9.1985, p. 34.  Directiva com a redacção que lhe foi dada pela 

Directiva 2001/19/CE. 
14 JO L 253 de 24.9.1985, p. 37. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de 

Adesão de 2003. 
15 JO L 165 de 7.7.1993, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo 

Regulamento (CE) N.º 1882/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 284 
de 31.10.2003, p.1). 
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(10) A presente directiva não constitui obstáculo à possibilidade de os Estados-Membros 

reconhecerem, de acordo com a sua legislação, as qualificações profissionais obtidas fora do 

território da União Europeia por um nacional de um país terceiro. Todo o reconhecimento 

deverá fazer-se, de qualquer forma, respeitando as condições mínimas de formação, para 

determinadas profissões. 

(11) Relativamente às profissões abrangidas pelo regime geral de reconhecimento dos títulos de 

formação, a seguir denominado "regime geral", os Estados-Membros devem conservar a 

faculdade de fixar o nível mínimo de qualificações necessário para garantir a qualidade dos 

serviços prestados no respectivo território. Todavia, por força dos artigos 10.º, 39.º e 43.º do 

Tratado, não deveriam exigir que um nacional de um Estado-Membro adquira qualificações, 

geralmente determinadas pelos Estados-Membros unicamente por referência aos diplomas 

existentes no âmbito do respectivo sistema nacional de ensino, se o interessado já tiver 

adquirido a totalidade ou parte dessas qualificações noutro Estado-Membro. Por conseguinte, 

é conveniente estabelecer que todos os Estados-Membros de acolhimento em que uma 

profissão esteja regulamentada tomem em conta as qualificações adquiridas noutro Estado-

-Membro e avaliem se elas correspondem às que eles próprios exigem. 

(12) Na ausência de harmonização das condições mínimas de formação para aceder às profissões 

regidas pelo regime geral, deve ser prevista a possibilidade de o Estado-Membro de 

acolhimento impor uma medida de compensação. Essa medida deverá ser proporcionada e 

atender, nomeadamente, à experiência profissional do requerente. A experiência mostra que a 

exigência de uma prova de aptidão ou de um estágio de adaptação, à escolha do migrante, 

oferece garantias adequadas quanto ao nível de qualificação deste último, pelo que qualquer 

derrogação a essa escolha deverá ser justificada, caso a caso, por uma razão imperiosa de 

interesse geral. 
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(13) A fim de promover a livre circulação dos profissionais, sem deixar de garantir um nível 

adequado de qualificações, diversas associações e organizações profissionais ou Estados-

-Membros deveriam poder propor plataformas comuns a nível europeu. A presente directiva 

deve ter em conta essas iniciativas, sob certas condições e no respeito da competência dos 

Estados-Membros para determinarem as qualificações exigidas para o exercício das profissões 

no seu território, bem como o conteúdo e a organização dos respectivos sistemas de ensino e 

de formação profissional, no respeito da legislação comunitária, designadamente em matéria 

de concorrência, privilegiando ao mesmo tempo, neste contexto, um reconhecimento de 

carácter mais automático no âmbito do regime geral. As associações profissionais que estejam 

em condições de apresentar plataformas comuns devem ser representativas a nível nacional e 

europeu. Uma plataforma comum é um conjunto de critérios que permitem reduzir o maior 

número de diferenças substanciais que tenham sido identificadas entre os requisitos das 

formações ministradas em pelo menos dois terços dos Estados-Membros, incluindo todos os 

Estados que regulamentem essa profissão. Estes critérios poderão, por exemplo, incluir 

requisitos tais como uma formação complementar, um estágio de adaptação sob a 

responsabilidade de um profissional qualificado, uma prova de aptidão, um determinado nível 

mínimo de experiência profissional, ou combinações dos mesmos. 

(14) A fim de atender a todas as situações para as quais não existe ainda nenhuma disposição sobre 

o reconhecimento das qualificações profissionais, o regime geral deve ser alargado aos casos 

não cobertos por um regime específico, quer quando a profissão em causa não se encontre 

abrangida por um destes regimes, quer quando, embora esteja abrangida por um regime 

específico, o requerente não reúna, por uma qualquer razão específica e excepcional, as 

condições para beneficiar desse regime. 
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(15) É necessário simplificar as regras que permitem aceder a um certo número de actividades 

industriais, comerciais e artesanais nos Estados-Membros em que as profissões em causa 

estejam regulamentadas, desde que essas actividades tenham sido exercidas noutro Estado-

-Membro durante um período razoável e suficientemente recente, mantendo simultaneamente 

para as referidas actividades um regime de reconhecimento automático baseado na 

experiência profissional. 

(16) A livre circulação e o reconhecimento mútuo dos títulos de formação de médicos, enfermeiros 

responsáveis por cuidados gerais, dentistas, veterinários, parteiras, farmacêuticos e arquitectos 

deve assentar no princípio fundamental do reconhecimento automático dos títulos de 

formação, com base numa coordenação das condições mínimas de formação. Além disso, o 

acesso nos Estados-Membros às profissões de médico, enfermeiro responsável por cuidados 

gerais, dentista, veterinário, parteira e farmacêutico deveria depender da posse de um 

determinado título de formação comprovativo de que o interessado obteve uma formação que 

corresponde às condições mínimas estabelecidas. Este sistema deve ser completado por uma 

série de direitos adquiridos de que os profissionais qualificados beneficiam em determinadas 

condições. 

(17) No intuito de simplificar o regime, nomeadamente na perspectiva do alargamento, o princípio 

do reconhecimento automático deverá ser unicamente aplicado às especializações médicas e 

dentárias comuns a, pelo menos, dois quintos dos Estados-Membros. As especializações 

médicas e dentárias comuns apenas a um número muito reduzido de Estados-Membros devem 

ser integradas no regime geral de reconhecimento, sem prejuízo dos direitos adquiridos. Na 

prática, os efeitos desta alteração deverão ser limitados para o migrante, na medida em que 

essas situações não deverão ser objecto de medidas de compensação. Por outro lado, a 

presente directiva não deve obstar a que os Estados-Membros possam estabelecer entre si, 

relativamente a certas especializações médicas e dentárias comuns, um reconhecimento 

automático regido pelas suas próprias regras. 
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(18) O reconhecimento automático dos títulos de formação médica de base não deve prejudicar a 

competência dos Estados-Membros para associarem ou não este título com o exercício de uma 

actividade profissional 

(19) Todos os Estados-Membros devem aceitar a profissão de dentista como profissão específica e 

distinta da de médico, especializado ou não em odonto-estomatologia, e assegurar que a 

formação de dentista confere a competência necessária para exercer o conjunto das 

actividades de prevenção, de diagnóstico e de tratamento das anomalias e doenças dos dentes, 

da boca, dos maxilares e dos tecidos adjacentes. A actividade profissional de dentista deve ser 

exercida pelos detentores do título de formação de dentista referido na presente directiva. 

(20) Não se afigurou desejável impor uma via de formação unificada para as parteiras de todos os 

Estados-Membros. Convém, pelo contrário, deixar a estes últimos o máximo de liberdade na 

organização dessa formação. 

(21) No intuito de simplificar a presente directiva, importa ter como referência o conceito de 

"farmacêutico", a fim de delimitar o âmbito de aplicação das disposições relativas ao 

reconhecimento automático dos títulos de formação, sem prejuízo da especificidade das 

regulamentações nacionais que regem estas actividades. 
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(22) Os detentores de títulos de formação de farmacêutico são especialistas no domínio dos 

medicamentos e devem em princípio ter acesso, em todos os Estados-Membros, a uma área 

mínima de actividades neste domínio. Ao definir essa área mínima, a presente directiva não 

deve ter como efeito limitar as actividades acessíveis aos farmacêuticos nos Estados-

-Membros, designadamente no que se refere às análises de biologia clínica, nem criar um 

monopólio em benefício destes profissionais, já que isto constitui matéria da competência 

exclusiva dos Estados-Membros. O disposto na presente directiva não impede os Estados-

-Membros de imporem condições de formação complementares para o acesso a actividades 

não incluídas na área mínima de actividades coordenada. Deste modo, o Estado-Membro de 

acolhimento deverá poder impor essas condições aos nacionais detentores de títulos de 

formação que sejam objecto de reconhecimento automático na acepção da presente directiva. 

(23) A presente directiva não assegura a coordenação de todas as condições de acesso às 

actividades do domínio farmacêutico e do seu exercício. Nomeadamente, a repartição 

geográfica das farmácias e o monopólio de distribuição de medicamentos devem continuar a 

ser matéria da competência dos Estados-Membros. A presente directiva em nada altera as 

disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros que proíbem 

às sociedades o exercício de determinadas actividades de farmácia ou o sujeitam a 

determinadas condições. 
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(24) A criação arquitectónica, a qualidade das construções, a sua inserção harmoniosa no ambiente 

circundante, o respeito pelas paisagens naturais e urbanas, bem como pelo património 

colectivo e privado, são questões de interesse público. Por conseguinte, o reconhecimento 

mútuo dos títulos de formação dever-se-á basear em critérios qualitativos e quantitativos que 

garantam que os detentores dos títulos de formação reconhecidos estejam aptos a 

compreender e traduzir as necessidades dos indivíduos, dos grupos sociais e das 

colectividades em matéria de organização do espaço, de concepção, organização e realização 

das construções, de conservação e valorização do património arquitectónico e de protecção 

dos equilíbrios naturais. 

(25) As regulamentações nacionais no domínio da arquitectura relativas ao acesso às actividades 

profissionais de arquitecto e ao seu exercício têm um alcance muito variado. Na maioria dos 

Estados-Membros, as actividades do domínio da arquitectura são exercidas, de direito ou de 

facto, por pessoas que possuem o título de arquitecto, acompanhado ou não de outro título, 

sem por isso beneficiarem de um monopólio de exercício dessas actividades, salvo 

disposições legislativas em contrário. As referidas actividades, ou algumas delas, poderão 

igualmente ser exercidas por outros profissionais, nomeadamente engenheiros que tenham 

recebido uma formação específica no domínio da construção ou da arte de construir. No 

intuito de simplificar a presente directiva, importa ter como referência o conceito de 

"arquitecto", a fim de delimitar o âmbito de aplicação das disposições relativas ao 

reconhecimento automático dos títulos de formação no domínio da arquitectura, sem prejuízo 

da especificidade das regulamentações nacionais que regem estas actividades. 

(26) Para garantir a eficácia do regime de reconhecimento das qualificações profissionais, é 

necessário definir formalidades e regras processuais uniformes para a sua aplicação, assim 

como certos aspectos do exercício da profissão. 
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(27) Dado que a colaboração entre os Estados-Membros, e entre estes e a Comissão, pode facilitar 

a aplicação da presente directiva e o respeito pelas obrigações dela decorrentes, há que 

organizar os meios para essa colaboração. 

(28) A criação de uma rede de pontos de contacto que tenha por missão fornecer aos cidadãos dos 

Estados-Membros informações e assistência permitirá assegurar a transparência do sistema de 

reconhecimento. Esses pontos de contacto fornecerão a qualquer cidadão que o solicite, bem 

como à Comissão, todas as informações e endereços relevantes para o processo de reconhecimento. 

A designação de um ponto de contacto único por Estado-Membro, no âmbito dessa rede, não 

afecta a organização de competências a nível nacional. Em especial, não impede a designação 

de vários serviços a nível nacional, ficando o ponto de contacto designado no âmbito da referida 

rede encarregado de se articular com os outros serviços e de fornecer aos cidadãos, sempre 

que necessário, informações pormenorizadas sobre os serviços competentes na matéria. 

(29) A gestão dos diferentes regimes de reconhecimento criados pelas directivas sectoriais e pelo 

regime geral revelou-se trabalhosa e complexa. Torna-se, pois, necessário simplificar a gestão 

e a actualização da presente directiva para atender ao progresso científico e técnico, em 

especial nos casos em que as condições mínimas de formação sejam coordenadas com vista 

ao reconhecimento automático dos títulos de formação. Para o efeito, é necessário instituir um 

comité único de reconhecimento das qualificações profissionais. 
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(30) As medidas necessárias à execução da presente directiva devem ser adoptadas nos termos da 

Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício 

das competências de execução atribuídas à Comissão 1. 

(31) A elaboração pelos Estados-Membros de um relatório periódico sobre a aplicação da presente 

directiva, que inclua dados estatísticos, permitirá determinar o impacto do sistema de 

reconhecimento das qualificações profissionais. 

(32) Há que prever um procedimento apropriado para a adopção de medidas temporárias caso a 

aplicação de qualquer disposição da presente directiva venha a apresentar dificuldades 

significativas num Estado-Membro. 

(33) O disposto na presente directiva não afecta a competência dos Estados-Membros no que se 

refere à organização dos respectivos regimes nacionais de segurança social e à determinação 

das actividades que devem ser exercidas no âmbito desses regimes. 

(34) Tendo em consideração a rapidez da evolução tecnológica e do progresso científico, a 

aprendizagem ao longo da vida reveste-se de uma importância especial para um grande 

número de profissões. Neste contexto, cabe aos Estados-Membros aprovar as modalidades 

segundo as quais, graças a uma formação contínua adequada, os profissionais se manterão 

informados dos progressos técnicos e científicos. 

                                                 
1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23 (rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45). 
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(35) Dado que os objectivos da presente directiva, designadamente, a racionalização, simplificação 

e o melhoramento das regras relativas ao reconhecimento das qualificações profissionais, não 

podem ser suficientemente realizados pelos Estados-Membros, podendo pois ser melhor 

alcançados a nível comunitário, a Comunidade pode adoptar medidas, em conformidade com 

o princípio da subsidiariedade, tal como se encontra estabelecido no artigo 5.º do Tratado. De 

acordo com o princípio da proporcionalidade estabelecido no mesmo artigo, a presente 

directiva limita-se ao mínimo exigido para alcançar esses objectivos.  

(36) A presente directiva não abrange as actividades profissionais directa e especificamente 

relacionadas, ainda que ocasionalmente, com o exercício da autoridade pública.  

(37) Relativamente ao direito de estabelecimento e à prestação de serviços, a presente directiva é 

aplicável sem prejuízo de outras disposições jurídicas específicas em matéria de 

reconhecimento das qualificações profissionais, tais como as existentes no domínio dos 

transportes, dos mediadores de seguros e dos revisores oficiais de contas. A presente directiva 

não afecta a aplicação da Directiva 77/249/CEE do Conselho, de 22 de Março de 1977, 

tendente a facilitar o exercício efectivo da livre prestação de serviços pelos advogados 1, nem 

da Directiva 98/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998, 

tendente a facilitar o exercício permanente da profissão de advogado num Estado-Membro 

diferente daquele em que foi adquirida a qualificação profissional 2. O reconhecimento das 

qualificações profissionais dos advogados, para efeitos de estabelecimento imediato ao abrigo 

do título profissional do Estado-Membro de acolhimento, deverá ser abrangido pela presente 

directiva. 

                                                 
1  JO L 78 de 26.3.1977, p. 17. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de 

Adesão de 2003. 
2  JO L 77 de 14.3.1998, p. 36. Directiva com a redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão 

de 2003. 
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(38) A presente directiva não prejudica as medidas necessárias para assegurar um elevado nível de 

protecção da saúde e de defesa do consumidor. 

APROVARAM A PRESENTE DIRECTIVA: 

Título I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Objecto 

A presente directiva estabelece as regras segundo as quais um Estado-Membro que subordina o 

acesso a uma profissão regulamentada ou o respectivo exercício no seu território à posse de 

determinadas qualificações profissionais (adiante denominado "Estado-Membro de acolhimento") 

reconhece, para o acesso a essa profissão e para o seu exercício, as qualificações profissionais 

adquiridas noutro ou em vários outros Estados-Membros (adiante denominado "Estado-Membro de 

origem") que permitem ao seu titular nele exercer a mesma profissão. 
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Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

1. A presente directiva é aplicável a qualquer nacional de um Estado-Membro que pretenda 

exercer uma profissão regulamentada, por conta própria ou por conta de outrem, num Estado-

-Membro diferente daquele em que adquiriu as suas qualificações profissionais. 

2. Cada Estado-Membro poderá permitir no seu território, de acordo com a sua regulamentação, 

o exercício de uma profissão regulamentada, na acepção da alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, a 

nacionais dos Estados-Membros que possuam qualificações profissionais que não tenham sido 

obtidas num Estado-Membro. No que se refere às profissões abrangidas pelo Capítulo III do 

Título III, este reconhecimento inicial deverá respeitar as condições mínimas de formação previstas 

no referido capítulo. 

3. Sempre que num instrumento separado da legislação comunitária sejam estabelecidas outras 

regras específicas directamente relacionadas com o reconhecimento de qualificações profissionais 

para determinada profissão regulamentada, não se aplicarão as disposições correspondentes da 

presente directiva. 
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Artigo 3.º 

Definições 

1. Para efeitos da presente directiva, entende-se por: 

a) "Profissão regulamentada": a actividade ou o conjunto de actividades profissionais em que o 

acesso, o exercício ou uma das modalidades de exercício se encontram directa ou 

indirectamente subordinados, nos termos de disposições legislativas, regulamentares ou 

administrativas, à posse de determinadas qualificações profissionais; constitui, 

nomeadamente, uma modalidade de exercício o uso de um título profissional limitado por 

disposições legislativas, regulamentares ou administrativas aos detentores de uma 

determinada qualificação profissional. Quando não for aplicável a definição apresentada na 

primeira frase da presente definição, serão consideradas profissões regulamentadas as 

profissões a que se refere o n.º 2;  

b) "Qualificações profissionais": as qualificações atestadas por um título de formação, uma 

declaração de competência tal como referida na alínea a) do n.º 2 do artigo 11.º e/ou 

experiência profissional; 

c) "Título de formação": os diplomas, certificados e outros títulos emitidos por uma autoridade 

de um Estado-Membro designada nos termos das disposições legislativas, regulamentares ou 

administrativas desse Estado que sancionem uma formação profissional preponderantemente 

adquirida na Comunidade. Quando não for aplicável a primeira frase da presente definição, 

serão considerados títulos de formação os títulos a que se refere o n.º 3; 
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d) "Formação regulamentada": qualquer formação especificamente orientada para o exercício de 

determinada profissão e que consista num ciclo de estudos eventualmente completado por 

uma formação profissional, um estágio profissional ou prática profissional. 

A estrutura e o nível da formação profissional, do estágio profissional ou da prática 

profissional deverão ser determinados pelas disposições legislativas, regulamentares ou 

administrativas do Estado-Membro interessado, ou ser objecto de um controlo ou de 

aprovação pela autoridade designada para o efeito; 

e) "Experiência profissional": o exercício efectivo e lícito da profissão em causa num Estado-

-Membro; 

f) "Estágio de adaptação": o exercício, no Estado-Membro de acolhimento, de uma profissão 

regulamentada sob a responsabilidade de um profissional qualificado, podendo este exercício 

ser eventualmente acompanhado de uma formação complementar. Este estágio de adaptação 

será objecto de uma avaliação. As regras pormenorizadas do estágio de adaptação e da sua 

avaliação, bem como o estatuto do migrante, serão determinados pela autoridade competente 

do Estado-Membro de acolhimento. 

O estatuto de que beneficiará o migrante no Estado-Membro de acolhimento, nomeadamente 

em matéria de direito de residência, bem como de obrigações, de direitos e prestações sociais, 

de subsídios e remunerações, será estabelecido pelas autoridades competentes desse Estado-

-Membro nos termos do direito comunitário aplicável; 
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g) "Prova de aptidão": um teste que incidirá exclusivamente sobre os conhecimentos 

profissionais do requerente, efectuado pelas autoridades competentes do Estado-Membro de 

acolhimento com a finalidade de avaliar a aptidão do requerente para exercer uma profissão 

regulamentada nesse Estado-Membro. Para permitir a realização desse teste, as autoridades 

competentes elaborarão uma lista das matérias que, com base numa comparação entre a 

formação exigida no Estado-Membro a que pertencem e a formação recebida pelo requerente, 

não estejam abrangidas pelo diploma ou outro(s) título(s) de formação apresentado(s) pelo 

requerente. 

A prova de aptidão deverá ter em consideração o facto de o requerente ser um profissional 

qualificado no Estado-Membro de origem ou de proveniência. A prova incidirá sobre matérias 

a escolher de entre as matérias incluídas na lista, cujo conhecimento constitua condição 

essencial para poder exercer a profissão no Estado-Membro de acolhimento. A prova poderá 

igualmente incluir o conhecimento das regras deontológicas aplicáveis às actividades em 

causa no Estado-Membro de acolhimento. 

As regras da prova de aptidão serão estabelecidas pelas autoridades competentes do Estado-

-Membro de acolhimento, que fixarão também o estatuto de que beneficiará nesse Estado o 

requerente que aí deseje preparar-se para a prova de aptidão; 

h) "Dirigente de empresa": qualquer pessoa que tenha exercido numa empresa do ramo 

profissional correspondente uma das seguintes funções: 

i) Dirigente de empresa ou de filial; ou 

ii) Adjunto do empresário ou do dirigente de empresa, se esta função implicar uma 

responsabilidade equivalente à do empresário ou do dirigente representado; ou 
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iii) Quadro superior com funções comerciais e/ou técnicas e com responsabilidade por um 

ou mais departamentos da empresa. 

2. Serão consideradas profissões regulamentadas as profissões exercidas pelos membros das 

associações ou organizações referidas no Anexo I. 

As associações ou organizações referidas no primeiro parágrafo têm nomeadamente por objectivo 

fomentar e manter um nível elevado na área profissional em questão. Para tal, são reconhecidas de 

forma especial por um Estado-Membro e concedem títulos de formação aos seus membros, 

submetem-nos a normas de conduta profissional por elas estabelecidas e conferem-lhes o direito ao 

uso de um título ou de uma designação abreviada, ou ao benefício de um estatuto correspondente a 

esses títulos de formação. 

Sempre que um Estado-Membro conceda o reconhecimento a uma das associações ou organizações 

referidas no primeiro parágrafo, informará desse facto a Comissão, que publicará uma comunicação 

adequada no Jornal Oficial da União Europeia. 

3. Será considerado título de formação qualquer título de formação emitido num país terceiro, 

desde que o seu titular tenha, nessa profissão, uma experiência profissional de três anos no território 

do Estado-Membro que reconheceu o referido título, nos termos do n.º 2 do artigo 2.º, certificada 

por esse Estado-Membro. 
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Artigo 4.º 

Efeitos do reconhecimento 

1. O reconhecimento das qualificações profissionais pelo Estado-Membro de acolhimento 

permitirá ao beneficiário ter acesso nesse Estado-Membro à profissão para a qual está qualificado 

no Estado-Membro de origem, e nele exercer essa profissão nas mesmas condições que os 

respectivos nacionais. 

2. Para efeitos da presente directiva, a profissão que o requerente pretende exercer no Estado-

-Membro de acolhimento será a mesma para a qual está qualificado no Estado-Membro de origem, 

se as actividades abrangidas forem comparáveis. 

Título II 

Livre prestação de serviços 

Artigo 5.º 

Princípio da livre prestação de serviços 

1. Sem prejuízo de disposições específicas do direito comunitário, bem como dos artigos 6.º 

e 7.º da presente directiva, os Estados-Membros não poderão restringir, por razões relativas às 

qualificações profissionais, a livre prestação de serviços noutro Estado-Membro: 

a) Se o prestador de serviços estiver legalmente estabelecido num Estado-Membro para nele 

exercer a mesma profissão (adiante designado "Estado-Membro de estabelecimento"); e 
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b) Em caso de deslocação, se o prestador de serviços tiver exercido essa profissão no Estado-

-Membro de estabelecimento durante, pelo menos, dois anos no decurso dos dez anos 

anteriores à prestação de serviços, se a profissão não se encontrar aí regulamentada. A 

condição relativa aos dois anos de exercício não se aplicará se a profissão ou a formação 

conducente à profissão estiver regulamentada. 

2. As disposições do presente título aplicar-se-ão sempre que o prestador de serviços se desloque 

ao território do Estado-Membro de acolhimento para exercer, de forma temporária e ocasional, a 

profissão referida no n.º 1. 

O carácter temporário e ocasional da prestação será avaliado caso a caso, nomeadamente em função 

da respectiva duração, frequência, periodicidade e continuidade. 

3. Em caso de deslocação, o prestador de serviços ficará sujeito às disposições disciplinares de 

carácter profissional ou administrativo directamente relacionadas com as qualificações 

profissionais, designadamente as que dizem respeito à definição das profissões, ao uso de títulos, ou 

aos erros profissionais graves directa e especificamente relacionados com a defesa e segurança do 

consumidor, aplicáveis no Estado-Membro de acolhimento aos profissionais que aí exercem a 

mesma profissão. 
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Artigo 6.º  

Dispensas 

Nos termos do n.º 1 do artigo 5.º, o Estado-Membro de acolhimento dispensará os prestadores de 

serviços estabelecidos noutro Estado-Membro das exigências impostas aos profissionais 

estabelecidos no seu território relativamente: 

a) À autorização, inscrição ou filiação numa organização ou num organismo profissionais. Para 

facilitar a aplicação das disposições disciplinares em vigor no seu território de acordo com o 

n.º 3 do artigo 5.º, os Estados-Membros poderão prever uma inscrição temporária e 

automática ou uma adesão pro forma a uma determinada organização ou organismo 

profissional, na condição de essa inscrição ou adesão não retardar nem tornar de algum modo 

mais complexa a prestação de serviços e não comportar encargos suplementares para o 

prestador de serviços. A autoridade competente enviará à organização ou organismo 

profissional competente cópia da declaração e, se for caso disso, da declaração renovada a que 

se refere o n.º 1 do artigo 7.º, acompanhada, no caso das profissões com impacto na saúde e 

segurança públicas a que se refere o n.º 4 do artigo 7.º ou que beneficiam de reconhecimento 

automático ao abrigo do Capítulo III do Título III, de uma cópia dos documentos a que se 

refere o n.º 2 do artigo 7.º; essa cópia da declaração servirá de inscrição temporária ou adesão 

pro forma para este efeito; 

b) À inscrição num organismo público de segurança social para regularizar, com um organismo 

segurador, as contas relativas às actividades exercidas em benefício de pessoas abrangidas por 

um sistema de segurança social. 
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Todavia, o prestador de serviços deverá informar previamente ou, em caso de urgência, 

posteriormente, o organismo referido na alínea b) da prestação de serviços efectuada. 

Artigo 7.º  

Declaração prévia em caso de deslocação do prestador de serviços 

1. Os Estados-Membros poderão exigir que, quando efectuar a sua primeira deslocação entre 

Estados-Membros para efeitos de prestação de serviços, o prestador informe previamente a 

autoridade competente do Estado-Membro de acolhimento por meio de declaração escrita que 

inclua os elementos circunstanciados relativos a qualquer seguro ou outro meio de protecção, 

individual ou colectiva, no tocante à responsabilidade profissional. Essa declaração será renovada 

uma vez por ano nos casos em que o prestador tencione fornecer serviços temporários ou ocasionais 

nesse Estado-Membro durante o ano em causa. O prestador de serviços poderá apresentar a 

declaração por qualquer meio que considere adequado. 

2. Além disso, aquando da primeira prestação de serviços ou quando se verifique uma alteração 

relevante da situação atestada pelos documentos, os Estados-Membros poderão exigir que a 

declaração seja acompanhada dos seguintes documentos: 

a) Prova da nacionalidade do prestador de serviços; 

b) Certificado segundo o qual o interessado se encontra legalmente estabelecido num Estado-

-Membro para efeitos do exercício das actividades em questão; 
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c) Título(s) de formação; 

d) Relativamente aos casos referidos na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º, qualquer meio de prova 

de que o prestador de serviços exerceu a actividade em questão durante pelo menos dois anos 

no decurso dos dez anos anteriores; 

3. A prestação de serviços será efectuada sob o título profissional do Estado-Membro de 

estabelecimento, caso esse título exista nesse Estado-Membro para a actividade profissional em 

causa. Esse título será indicado na língua oficial ou numa das línguas oficiais do Estado-Membro de 

estabelecimento, por forma a evitar qualquer confusão com o título profissional do Estado-Membro 

de acolhimento. Nos casos em que o referido título profissional não exista no Estado-Membro de 

estabelecimento, o prestador de serviços indicará o seu título de formação na língua oficial ou numa 

das línguas oficiais deste Estado-Membro. A título excepcional, a prestação de serviços será 

efectuada sob o título profissional do Estado-Membro de acolhimento relativamente aos casos a que 

se refere o Título III do Capítulo III. 

4. No que diz respeito à primeira prestação de serviços, no caso das profissões regulamentadas 

com impacto na saúde ou segurança públicas que não beneficiem do reconhecimento automático ao 

abrigo do Título III do Capítulo III, a autoridade competente do Estado-Membro de acolhimento 

poderá proceder a uma verificação das qualificações profissionais do prestador de serviços antes da 

primeira prestação de serviços. Essa verificação prévia só será possível nos casos em que tiver por 

objectivo evitar danos graves para a saúde ou segurança do receptor do serviço devido à falta de 

qualificação profissional do prestador de serviços e desde que não vá além do necessário para 

alcançar esse objectivo. 



 
13781/2/04 REV 2  JSM/vc 26 
 DG C I   PT 

No prazo máximo de um mês a contar da data de recepção da declaração e dos documentos que a 

acompanham, a autoridade competente deverá diligenciar no sentido de informar o prestador de 

serviços da sua decisão de não verificar as suas qualificações ou do resultado de tal verificação. 

Sempre que se verifiquem dificuldades das quais possa resultar atraso, a autoridade competente 

deverá, durante o primeiro mês, notificar o prestador de serviços do motivo do atraso e do 

calendário para a tomada de decisão, a qual terá de ocorrer no prazo de dois meses após a recepção 

de toda a documentação. 

Em caso de divergência substancial entre as qualificações profissionais do prestador de serviços e a 

formação exigida no Estado-Membro de acolhimento, na medida em que essa divergência possa 

prejudicar a saúde ou a segurança públicas, o Estado-Membro de acolhimento deverá dar ao 

prestador de serviços oportunidade de demonstrar que adquiriu os conhecimentos e competências de 

que carecia, nomeadamente através de uma prova de aptidão. De qualquer forma, a prestação de 

serviços deverá poder ser efectuada no mês subsequente à aprovação da decisão nos termos do 

parágrafo anterior. 

Na falta de resposta da autoridade competente dentro dos prazos fixados nos parágrafos anteriores, 

poderá ser efectuada a prestação de serviços. 

Nos casos em que as qualificações tenham sido verificadas nos termos do presente número, a 

prestação de serviços será efectuada com o título profissional do Estado-Membro de acolhimento. 
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Artigo 8.º 

Cooperação administrativa 

1. As autoridades competentes do Estado-Membro de acolhimento poderão solicitar às 
autoridades competentes do Estado-Membro de estabelecimento, para cada uma das prestações, 
todas as informações pertinentes respeitantes à licitude do estabelecimento e à boa conduta do 
prestador de serviços, assim como à ausência de sanções disciplinares ou penais de carácter 
profissional. As autoridades competentes do Estado-Membro de estabelecimento comunicarão essas 
informações nos termos do artigo 56.º. 

2. As autoridades competentes deverão assegurar o intercâmbio de todas as informações 
necessárias para que as queixas apresentadas pelo destinatário de um serviço contra o seu prestador 
sejam correctamente processadas. Os destinatários deverão ser informados dos resultados da queixa. 
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Artigo 9.º 

Informação a fornecer aos destinatários do serviço 

Nos casos em que a prestação seja efectuada com o título profissional do Estado-Membro de 
estabelecimento ou com o título de formação do prestador de serviços, para além das outras 
exigências em matéria de informação previstas no direito comunitário, as autoridades competentes 
do Estado-Membro de acolhimento poderão exigir que o prestador forneça ao destinatário do 
serviço uma parte ou a totalidade das seguintes informações: 

a) Caso o prestador de serviços esteja inscrito num registo comercial ou noutro registo público 

similar, o registo em que ele se encontre inscrito e o seu número de inscrição, ou os meios de 

identificação equivalentes que figurem nesse registo; 

b) Se a actividade estiver sujeita a autorização no Estado-Membro de estabelecimento, o nome e 

o endereço da autoridade de controlo competente; 

c) A associação profissional ou organismo similar em que o prestador de serviços esteja 

eventualmente inscrito; 

d) O título profissional ou, na falta deste, o título de formação do prestador de serviços e o 

Estado-Membro no qual ele foi concedido; 
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e) Se o prestador de serviços exercer uma actividade sujeita a IVA, o número de identificação 

referido no n.º 1 do artigo 22.º da Sexta Directiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de Maio 

de 1977, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos 

impostos sobre o volume de negócios – Sistema Comum do imposto sobre o valor 

acrescentado: matéria colectável uniforme 1; 

f) Elementos circunstanciados relativos a um eventual seguro, ou a outro meio de protecção, 

individual ou colectiva, no tocante à responsabilidade profissional. 

                                                 
1 JO L 145 de 13.6.1977, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela 

Directiva 2004/66/CE (JO L 168 de 1.5.2004, p. 35). 
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Título III 

Liberdade de estabelecimento 

Capítulo I 

Regime geral de reconhecimento dos títulos de formação 

Artigo 10.º 

Âmbito de aplicação 

O presente Capítulo aplicar-se-á a todas as profissões não abrangidas pelos Capítulos II e III do 

presente Título, assim como nos seguintes casos em que, por razões específicas e excepcionais, o 

requerente não satisfaça as condições previstas nos referidos capítulos: 

a) No caso das actividades enumeradas no Anexo IV, sempre que o migrante não satisfaça os 

requisitos estabelecidos nos artigos 17.º, 18.º e 19.º; 

b) No caso dos médicos com formação de base, médicos especialistas, enfermeiros responsáveis 

por cuidados gerais, dentistas, dentistas especialistas, veterinários, parteiras, farmacêuticos e 

arquitectos, sempre que o migrante não satisfaça os requisitos de prática profissional efectiva 

e lícita a que se referem os artigos 23.º, 27.º, 33.º, 37.º, 39.º, 43.º e 49.º; 
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c) No caso dos arquitectos, sempre que o migrante possua um título de formação não enumerado 

no ponto 5.7 do Anexo V; 

d) Sem prejuízo do n.º 1 do artigo 21.º e dos artigos 23.º e 27.º, no caso dos médicos, 

enfermeiros, dentistas, veterinários, parteiras, farmacêuticos e arquitectos que possuam um 

título de formação especializada e devam submeter-se à formação conducente à obtenção de 

um título enumerado nos pontos 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1. do Anexo V, 

apenas para efeitos do reconhecimento da especialização em causa; 

e) No caso dos enfermeiros responsáveis por cuidados gerais e dos enfermeiros especializados 

que possuam um título de formação profissional especializada e se submetam à formação 

conducente à obtenção de um título enumerado no ponto 5.2.2 do Anexo V, sempre que o 

migrante vise o reconhecimento noutro Estado-Membro em que as actividades profissionais 

em causa sejam exercidas por enfermeiros especializados que não possuam formação de 

enfermeiro responsável por cuidados gerais; 

f) No caso dos enfermeiros especializados que não possuam formação de enfermeiro 

responsável por cuidados gerais, sempre que o migrante vise o reconhecimento noutro Estado-

-Membro em que as actividades profissionais em causa sejam exercidas por enfermeiros 

responsáveis por cuidados gerais, enfermeiros especializados que não possuam formação de 

enfermeiro responsável por cuidados gerais ou enfermeiros especializados que possuam um 

título de formação especializada e se submetam à formação conducente à obtenção dos títulos 

enumerados no ponto 5.2.2 do Anexo V; 

g) No caso dos migrantes que satisfaçam os requisitos estabelecidos no n.º 3 do artigo 3.º. 
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Artigo 11.º  

Níveis de qualificação 

1. Para efeitos da aplicação do artigo 13.º, são estabelecidos quatro níveis de qualificação 

profissional. 

2. O nível A corresponde a uma declaração de competência emitida por uma autoridade 

competente do Estado-Membro de origem, designada nos termos das disposições legislativas, 

regulamentares ou administrativas desse Estado, com base: 

a) numa formação que não faça parte de um certificado ou de um diploma na acepção dos n.ºs 3, 

4 e 5 , ou num exame específico sem formação prévia ou no exercício a tempo inteiro da 

profissão num Estado-Membro durante três anos consecutivos ou durante um período 

equivalente a tempo parcial nos dez últimos anos; ou 

b) numa formação geral a nível do ensino primário ou secundário que confira ao seu titular 

conhecimentos gerais. 

3. O nível B corresponde a um certificado comprovativo de um ciclo de estudos secundários, 

a) de carácter geral, completado por um ciclo de estudos ou de formação profissional diferentes 

dos referidos no n.º 4 e/ou pelo estágio ou o período de prática profissional exigido para além 

desse ciclo de estudos; ou 
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b) de carácter técnico ou profissional, eventualmente completado por um ciclo de estudos ou de 

formação profissional, tal como referido na alínea a), e/ou pelo estágio ou o período de prática 

profissional exigido para além desse ciclo de estudos. 

4. O nível C corresponde a um diploma comprovativo: 

a) de uma formação a nível do ensino pós-secundário diferente do referido no n.º 5, com uma 

duração mínima de um ano, cujo acesso esteja nomeadamente condicionado, regra geral, à 

conclusão do ciclo de estudos secundários exigido para o acesso ao ensino universitário ou 

superior, e da formação profissional eventualmente exigida para além desse ciclo de estudos 

pós-secundários; ou 

b) no caso de uma profissão regulamentada, de uma formação com uma estrutura específica 

constante do Anexo II, equivalente ao nível de formação referido na alínea a), que confira um 

nível profissional comparável e que prepare o formando para um nível comparável de 

responsabilidades e de funções. A lista do Anexo II pode ser modificada nos termos do n.º 2 

do artigo 58.º para ter em conta formações que satisfaçam os requisitos previstos no período 

anterior. 

5. O nível D corresponde a um diploma comprovativo de uma formação a nível do ensino pós-

-secundário com uma duração mínima de três anos, ministrada numa universidade, num 

estabelecimento de ensino superior ou noutro estabelecimento que dispense o mesmo nível de 

formação, e da formação profissional eventualmente exigida para além do ciclo de estudos pós-

-secundários. 
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Artigo 12.º 

Igualdade de tratamento dos títulos de formação 

Será considerado título de formação comprovativo de uma das formações referidas no artigo 11.º, 

inclusive quanto ao nível em questão, qualquer título de formação ou conjunto de títulos de 

formação emitido por uma autoridade competente num Estado-Membro, que sancione uma 

formação adquirida na Comunidade, reconhecida por esse Estado-Membro como de nível 

equivalente e que confira os mesmos direitos de acesso a uma profissão ou ao seu exercício, ou que 

prepare para o seu exercício. 

Será igualmente considerada título de formação, nos termos e nas mesmas condições que as 

previstas no primeiro parágrafo, qualquer qualificação profissional que, embora não satisfaça as 

exigências constantes das disposições legislativas, regulamentares ou administrativas em vigor no 

Estado-Membro de origem em matéria de acesso a uma profissão ou do seu exercício, confira ao 

respectivo titular direitos adquiridos por força dessas disposições. 
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Artigo 13.º  

Condições para o reconhecimento 

1. Quando, num Estado-Membro de acolhimento, o acesso a uma profissão regulamentada ou o 

seu exercício estiver subordinado à posse de determinadas qualificações profissionais, a autoridade 

competente desse Estado-Membro permitirá o acesso a essa profissão e o seu exercício, nas mesmas 

condições que aos seus nacionais, aos requerentes que possuam a declaração de competência ou o 

título de formação exigido por outro Estado-Membro para aceder à mesma profissão no seu 

território ou para nele a exercer. 

As declarações de competência ou os títulos de formação deverão preencher as seguintes condições: 

a) Terem sido emitidos por uma autoridade competente de um Estado-Membro, designada nos 

termos das disposições legislativas, regulamentares ou administrativas desse Estado; 

b) Comprovarem a posse de um nível de qualificação profissional no mínimo equivalente ao 

nível imediatamente inferior àquele que é exigido no Estado-Membro de acolhimento, 

conforme o disposto no artigo 11.º. 

2. O acesso à profissão e o seu exercício, nos termos do n.º 1, deverão igualmente ser permitidos 

aos requerentes que tenham exercido a profissão aí mencionada a tempo inteiro durante dois anos, 

no decurso dos dez anos anteriores, noutro Estado-Membro que não regulamente essa profissão, 

desde que possuam uma ou várias declarações de competência ou um ou vários títulos de formação. 
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As declarações de competência e os títulos de formação deverão preencher as seguintes condições: 

a) Terem sido emitidos por uma autoridade competente de um Estado-Membro, designada nos 

termos das disposições legislativas, regulamentares ou administrativas desse Estado; 

b) Comprovarem a posse de um nível de qualificação profissional no mínimo equivalente ao 

nível imediatamente inferior àquele que é exigido no Estado-Membro de acolhimento, nos 

termos do artigo 11.º; 

c) Comprovarem que o titular obteve preparação para o exercício da profissão em causa. 

No entanto, os dois anos de experiência profissional referidos no primeiro parágrafo poderão não 

ser exigidos quando os títulos de formação do requerente sancionarem uma formação 

regulamentada na acepção da alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º de nível B, C ou D, conforme o 

disposto no artigo 11.º. As formações referidas no Anexo III  são consideradas formações 

regulamentadas de nível C. A lista constante do Anexo III poderá ser alterada nos termos do n.º 2 

do artigo 58.º para ter em conta formações regulamentadas que confiram um nível profissional 

comparável e que preparem o formando para um nível comparável de responsabilidades e de 

funções. 

3. O Estado-Membro de acolhimento não será obrigado a aplicar o presente artigo quando o 

acesso a uma profissão regulamentada estiver subordinado, no seu território, à posse de um título de 

formação de nível D que sancione uma formação a nível do ensino superior ou universitário com 

uma duração superior a quatro anos e quando o requerente possuir um título de formação de 

nível C. 
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Artigo 14.º 

Medidas de compensação 

1. O artigo 13.º não obsta a que o Estado-Membro de acolhimento exija que o requerente realize 

um estágio de adaptação durante um máximo de três anos ou se submeta a uma prova de aptidão, 

num dos casos seguintes: 

a) Se a duração da formação comprovada pelo requerente nos termos dos n.ºs 1 ou 2 do 

artigo 13.º for inferior – pelo menos um ano – à exigida no Estado-Membro de acolhimento; 

b) Se a formação que o requerente recebeu abranger matérias substancialmente diferentes das 

que são abrangidas pelo título de formação exigido no Estado-Membro de acolhimento; 

c) Se a profissão regulamentada no Estado-Membro de acolhimento abranger uma ou várias 

actividades profissionais regulamentadas que não existam na profissão correspondente no 

Estado-Membro de origem do requerente, na acepção do n.º 2 do artigo 4.º, e essa diferença 

consistir numa formação específica que seja exigida no Estado-Membro de acolhimento e 

diga respeito a matérias substancialmente diferentes das abrangidas pela declaração de 

competência ou pelo título de formação apresentado pelo requerente. 

2. Se o Estado-Membro de acolhimento fizer uso da possibilidade prevista no n.º 1, deverá 

permitir que o requerente opte entre o estágio de adaptação e a prova de aptidão. 
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Quando um Estado-Membro considerar que, para uma determinada profissão, é necessária uma 

derrogação da disposição que permite ao migrante optar entre o estágio de adaptação e a prova de 

aptidão, nos termos do primeiro parágrafo, informará previamente os outros Estados-Membros e a 

Comissão desse facto, apresentando uma justificação adequada para essa derrogação. 

Se, após ter recebido todas as informações necessárias, a Comissão considerar que a derrogação 

referida no segundo parágrafo não é adequada ou não respeita o direito comunitário, solicitará no 

prazo de três meses, ao Estado-Membro em questão, que se abstenha de tomar a medida prevista. 

Na falta de reacção da Comissão dentro desse prazo, a derrogação poderá ser aplicada. 

3. Em relação às profissões cujo exercício exige um conhecimento preciso do direito nacional e 

em que o aconselhamento e/ou a prestação de assistência em matéria de direito nacional constitui 

um elemento essencial e constante, o Estado-Membro de acolhimento poderá, em derrogação do 

princípio enunciado no n.º 2, nos termos do qual o requerente tem um direito de opção, impor um 

estágio de adaptação ou uma prova de aptidão. 

O mesmo aplicar-se-á igualmente nos casos previstos no artigo 10.º, alíneas b) e c); alínea d), no 

que se refere aos médicos e dentistas; alínea f), sempre que o migrante vise o reconhecimento 

noutro Estado-Membro em que as actividades profissionais em causa sejam exercidas por 

enfermeiros responsáveis por cuidados gerais ou enfermeiros especializados que possuam um título 

de formação especializada e se submetam à formação conducente à obtenção dos títulos 

enumerados no ponto 5.2.2 do Anexo V; e alínea g). 



 
13781/2/04 REV 2  JSM/vc 39 
 DG C I   PT 

Nos casos abrangidos pela alínea a) do artigo 10.º, o Estado-Membro de acolhimento poderá exigir 

um estágio de adaptação ou uma prova de aptidão quando o migrante pretenda exercer uma 

actividade profissional, como independente ou como dirigente de empresa, que requeira o 

conhecimento e a aplicação das disposições nacionais pertinentes em vigor, desde que esse 

conhecimento e essa aplicação sejam exigidos pelas autoridades competentes do Estado-Membro de 

acolhimento aos seus próprios nacionais para o acesso a essa actividade. 

4. Para efeitos da aplicação das alíneas b) e c) do n.º 1, entende-se por "matérias substancialmente 

diferentes" as matérias cujo conhecimento é essencial ao exercício da profissão e relativamente às 

quais a formação recebida pelo migrante contém diferenças substanciais, em termos de duração ou 

de conteúdo, em relação à formação exigida no Estado-Membro de acolhimento. 

5. O n.º 1 deverá ser aplicado no respeito pelo princípio da proporcionalidade. Em especial, se o 

Estado-Membro de acolhimento tencionar exigir do requerente a realização de um estágio de 

adaptação ou de uma prova de aptidão deverá, em primeiro lugar, verificar se os conhecimentos por 

ele adquiridos no decurso da sua experiência profissional num Estado-Membro e/ou num país 

terceiro são susceptíveis de compensar, no todo ou em parte, a diferença substancial a que se refere 

o n.º 4. 
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Artigo 15.º 

Dispensa de medidas de compensação com base em plataformas comuns 

1. Para efeitos do presente artigo, entende-se "por plataformas comuns" um conjunto de critérios 

de qualificações profissionais susceptíveis de compensar diferenças substanciais que tenham sido 

identificadas entre os requisitos de formação existentes nos vários Estados-Membros em relação a 

determinada profissão. Essas diferenças substanciais deverão ser identificadas por comparação entre 

a duração e os conteúdos da formação em pelo menos dois terços dos Estados-Membros, incluindo 

todos os Estados-Membros que regulamentem essa profissão. As diferenças nos conteúdos da 

formação podem resultar de diferenças substanciais no âmbito das actividades profissionais. 

2. As plataformas comuns previstas no n.º 1 poderão ser apresentadas à Comissão pelos Estados-

-Membros ou por associações profissionais representativas a nível nacional e a nível europeu. Se, 

após consulta dos Estados-Membros, a Comissão entender que um projecto de plataforma comum 

facilita o reconhecimento mútuo das qualificações profissionais, poderá apresentar projectos de 

medidas com vista à sua adopção nos termos do n.º 2 do artigo 58.º. 

3. Sempre que as qualificações profissionais do requerente satisfaçam os critérios estabelecidos 

na medida adoptada de acordo com o n.º 2, o Estado-Membro de acolhimento dispensará a 

aplicação das medidas de compensação previstas no artigo 14.º. 
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4. Os n.ºs 1 a 3 não afectam a competência dos Estados-Membros para determinar as 

qualificações profissionais exigidas para o exercício das profissões no seu território nem o conteúdo 

e a organização dos respectivos sistemas de ensino e de formação profissional. 

5. Se um Estado-Membro considerar que os critérios estabelecidos pela medida adoptada nos 

termos do n.º 2 deixaram de oferecer as garantias necessárias em matéria de qualificações 

profissionais, participá-lo-á à Comissão a qual, se for caso disso, apresentará um projecto de medida 

nos termos do n.º 2 do artigo 58.º. 

6. Até ... *, a Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório sobre a 

aplicação do presente artigo e, se necessário, propostas adequadas para a sua alteração. 

                                                 
*  Cinco anos após a entrada em vigor da presente directiva. 
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Capítulo II 

Reconhecimento da experiência profissional 

Artigo 16.º 

Exigências em matéria de experiência profissional 

Sempre que, num Estado-Membro, o acesso a uma das actividades enumeradas no Anexo IV, ou o 

respectivo exercício, esteja subordinado à posse de conhecimentos e aptidões gerais, comerciais ou 

profissionais, esse Estado-Membro deverá reconhecer como prova suficiente desses conhecimentos 

e aptidões o exercício prévio da actividade em causa noutro Estado-Membro. Esta actividade deve 

ter sido exercida nos termos dos artigos 17.º, 18.º e 19.º. 

Artigo 17.º 

Actividades constantes da lista I do Anexo IV 

1. No caso das actividades constantes da lista I do Anexo IV, a actividade em causa deve ter sido 

exercida anteriormente: 

a) Durante seis anos consecutivos por conta própria ou como dirigente de empresa; ou 
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b) Durante três anos consecutivos por conta própria ou como dirigente de empresa, desde que o 

beneficiário prove que, para exercer a actividade em questão, recebeu uma formação prévia de 

pelo menos três anos, sancionada por um certificado reconhecido por esse Estado-Membro ou 

considerado plenamente válido por um organismo profissional competente; ou 

c) Durante quatro anos consecutivos por conta própria ou como dirigente de empresa, desde que 

o beneficiário prove que, para exercer a actividade em questão, recebeu uma formação prévia 

de pelo menos dois anos, sancionada por um certificado reconhecido por esse Estado-Membro 

ou considerado plenamente válido por um organismo profissional competente; ou 

d) Durante três anos consecutivos por conta própria, desde que o beneficiário prove que exerceu 

a actividade em questão por conta de outrem durante, pelo menos, cinco anos; ou 

e) Durante cinco anos consecutivos como quadro superior, dos quais pelo menos três anos com 

funções técnicas e como responsável de pelo menos um dos departamentos da empresa, desde 

que o beneficiário prove que, para exercer a actividade em questão, recebeu uma formação 

prévia de pelo menos três anos, sancionada por um certificado reconhecido por esse Estado-

Membro ou considerado plenamente válido por um organismo profissional competente. 
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2. Nos casos previstos nas alíneas a) e d), o exercício da actividade não deve ter cessado há mais 

de 10 anos no momento da apresentação do processo completo pelo interessado à autoridade 

competente referida no artigo 56.º. 

3. A alínea e) do n.º 1 não é aplicável às actividades do grupo ex. 855 da nomenclatura CITEI, 

salões de cabeleireiro. 

Artigo 18.º 

Actividades constantes da lista II do Anexo VI 

1. No caso das actividades constantes da lista II do Anexo VI, a actividade em causa deve ter 

sido exercida anteriormente: 

a) Durante cinco anos consecutivos por conta própria ou como dirigente de empresa; ou 

b) Durante três anos consecutivos por conta própria ou como dirigente de empresa, desde que o 

beneficiário prove que, para exercer a actividade em questão, recebeu uma formação prévia de 

pelo menos três anos, sancionada por um certificado reconhecido por esse Estado-Membro ou 

considerado plenamente válido por um organismo profissional competente; ou 
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cl) Durante quatro anos consecutivos por conta própria ou como dirigente de empresa, desde que 

o beneficiário prove que, para exercer a actividade em questão, recebeu uma formação prévia 

de pelo menos dois anos, sancionada por um certificado reconhecido por esse Estado-Membro 

ou considerado plenamente válido por um organismo profissional competente; ou 

d) Durante três anos consecutivos por conta própria ou como dirigente de empresa, desde que o 

beneficiário prove que exerceu a actividade em questão por conta de outrem durante, pelo 

menos, cinco anos; ou 

e) Durante cinco anos consecutivos por conta de outrem, desde que o beneficiário prove que, 

para exercer a actividade em questão, recebeu uma formação prévia de pelo menos três anos, 

sancionada por um certificado reconhecido por esse Estado-Membro ou considerada 

plenamente válida por um organismo profissional competente; ou 

f) Durante seis anos consecutivos por conta de outrem, desde que o beneficiário prove que, para 

exercer a actividade em questão, recebeu uma formação prévia de pelo menos dois anos, 

sancionada por um certificado reconhecido por esse Estado-Membro ou considerada 

plenamente válida por um organismo profissional competente. 

2. Nos casos previstos nas alíneas a) e d), o exercício da actividade não deve ter cessado há mais 

de 10 anos no momento da apresentação do processo completo pelo interessado à autoridade 

competente referida no artigo 56.º. 
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Artigo 19.º 

Actividades constantes da lista II do Anexo VI 

1. No caso das actividades constantes da lista II do Anexo VI, a actividade em causa deve ter 

sido exercida anteriormente: 

a) Durante três anos consecutivos por conta própria ou como dirigente de empresa; ou 

b) Durante dois anos consecutivos por conta própria ou como dirigente de empresa, desde que o 

beneficiário prove que, para exercer a actividade em questão, recebeu uma formação prévia 

sancionada por um certificado reconhecido por esse Estado-Membro ou considerada 

plenamente válida por um organismo profissional competente; ou 

cl) Durante dois anos consecutivos por conta própria ou como dirigente de empresa, desde que o 

beneficiário prove que exerceu a actividade em questão por conta de outrem durante, pelo 

menos, três anos; ou 

d) Durante três anos consecutivos por conta de outrem, desde que o beneficiário prove que, para 

exercer a actividade em questão, recebeu uma formação prévia sancionada por um certificado 

reconhecido por esse Estado-Membro ou considerada plenamente válida por um organismo 

profissional competente. 
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2. Nos casos previstos nas alíneas a) e cl), o exercício da actividade não deve ter cessado há 

mais de 10 anos no momento da apresentação do processo completo, pelo interessado, à autoridade 

competente referida no artigo 56.º. 

Artigo 20.º 

Alteração das listas de actividades constantes do Anexo VI 

As listas de actividades constantes do Anexo VI e que sejam objecto de um reconhecimento da 

experiência profissional por força do artigo 16.º poderão ser alteradas nos termos do n.º 2 do 

artigo 58.º, tendo em vista a actualização ou a clarificação da nomenclatura, desde que tal não 

implique qualquer alteração nas actividades respeitantes a cada uma das categorias. 
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Capítulo II 

Reconhecimento com base na coordenação das condições mínimas de formação 

Secção 1 

Disposições gerais 

Artigo 21.º 

Princípio do reconhecimento automático 

1. Os Estados-membros reconhecerão os títulos de formação de médico que permitam aceder às 

actividades profissionais de médico com formação de base e de médico especialista, enfermeiro 

responsável por cuidados gerais, dentista, dentista especialista, veterinário, farmacêutico e 

arquitecto enumerados, respectivamente, nos pontos 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 

e 5.7.1. do Anexo V, que respeitem as condições mínimas de formação estabelecidas, 

respectivamente, nos artigos 24.º, 25.º, 31.º, 34.º, 35.º, 38.º, 44.º e 46.º, atribuindo-lhes nos 

respectivos territórios, no que se refere ao acesso às actividades profissionais e ao seu exercício, o 

mesmo efeito que aos títulos de formação por eles emitidos. 
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Estes títulos de formação devem ser emitidos pelos organismos competentes dos Estados-membros 

e acompanhados, se for caso disso, dos certificados enumerados, respectivamente, nos pontos 5.1.1, 

5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1. do Anexo V. 

O disposto no primeiro e no segundo parágrafos não prejudica os direitos adquiridos previstos nos 

artigos 23.º, 27.º, 33.º, 37.º, 39.º e 49.º. 

2. Os Estados-membros reconhecerão, para o exercício da actividade de médico generalista, no 

âmbito do respectivo regime nacional de segurança social, os títulos de formação enumerados no 

ponto 5.1.4 do Anexo V que tenham sido concedidos a nacionais dos Estados-membros pelos outros 

Estados-membros, de acordo com as condições mínimas de formação estabelecidas no artigo 28.º. 

O disposto no primeiro parágrafo não prejudica os direitos adquiridos referidos no artigo 30.º. 

3. Os Estados-membros reconhecerão os títulos de formação de parteira, enumerados no 

ponto 5.5.2 do Anexo V que tenham sido  concedidos a nacionais dos Estados-membros pelos 

outros Estados-membros, que respeitem as condições mínimas de formação estabelecidas no 

artigo 40.º e os critérios estabelecidos no artigo 41.º, atribuindo-lhes nos respectivos territórios, no 

que se refere ao acesso às actividades profissionais e ao seu exercício, o mesmo efeito que aos 

títulos de formação por eles emitidos. Esta disposição não prejudica os direitos adquiridos referidos 

nos artigos 23.º e 43.º. 
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4. Os Estados-membros não serão obrigados a reconhecer os títulos de formação enumerados no 

ponto 5.6.2. do Anexo V para a criação de novas farmácias abertas ao público. Para efeitos da 

aplicação do presente número, são também consideradas novas as farmácias abertas há menos de 

três anos. 

5. Os títulos de formação de arquitecto enumerados no ponto 5.7.1. do Anexo V que sejam 

objecto de um reconhecimento automático nos termos do n.º 1 sancionam uma formação que não 

poderá ter sido iniciada antes do ano académico de referência constante do referido anexo. 

6. Os Estados-membros subordinarão o acesso às actividades profissionais de médico, 

enfermeiro responsável por cuidados gerais, dentista, veterinário, parteira e farmacêutico, e o 

respectivo exercício, à posse de um título de formação enumerado, respectivamente, nos 

pontos 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 do Anexo V, que comprove que o 

interessado adquiriu, no decurso de toda a sua formação, consoante  os casos, os conhecimentos e as 

competências enumeradas no n.º 3 do artigo 24.º, n.º 6 do artigo 31.º, n.º 3 do artigo 34.º, n.º 3 do 

artigo 38.º, n.º 3 do artigo 40.º e n.° 3 do artigo 44.º. 

Os conhecimentos e as competências enumeradas no n.°3 do artigo 24.º, n.° 6 do artigo 31.º, n.° 3 

do artigo 34.º, n.° 3 do artigo 38.º, n.° 3 do artigo 40.º e n.º 3 do artigo 44.º poderão ser alteradas 

nos termos do n.º 2 do artigo 58.º, com vista à sua adaptação ao progresso científico e técnico. 

Essa actualização não poderá implicar, para nenhum Estado-Membro, uma alteração dos princípios 

legais existentes relativamente ao regime das profissões no que diz respeito à formação e às 

condições de acesso das pessoas singulares. 
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7. Os Estados-Membros notificarão a Comissão das disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas que adoptarem em matéria de emissão de títulos de formação no domínio abrangido 

pelo presente capítulo. Além disso, em relação aos títulos de formação referidos na Secção 8, essa 

notificação será dirigida aos outros Estados-Membros.  

A Comissão publicará uma comunicação adequada no Jornal Oficial da União Europeia, indicando 

as denominações adoptadas pelos Estados-Membros para os títulos de formação, bem como, se for 

caso disso, o organismo que emite o título de formação, o certificado que o acompanha e o título 

profissional correspondente, constantes, respectivamente, dos pontos 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 

5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1. do Anexo V. 

Artigo 22.º 

Disposições comuns em matéria de formação 

No tocante à formação referida nos artigos 24.º, 25.º, 28.º, 31.º, 34.º, 35.º, 38.º, 40.º, 44.º e 46.º: 

a) Os Estados-Membros poderão autorizar uma formação a tempo parcial nas condições 

previstas pelas autoridades competentes; estas assegurarão que a duração global, o nível e a 

qualidade dessa formação não sejam inferiores aos da formação a tempo inteiro; 

b) De acordo com os procedimentos específicos de cada Estado-Membro, a educação e a 

formação contínuas assegurarão que as pessoas que completaram os estudos estejam a par dos 

progressos profissionais na medida do necessário para manterem um desempenho profissional 

seguro e eficaz. 
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Artigo 23.º 

Direitos adquiridos  

1. Sem prejuízo dos direitos adquiridos específicos das profissões em causa, quando os títulos de 

formação de médico que permitem aceder às actividades profissionais de médico com formação de 

base e de médico especialista, enfermeiro responsável por cuidados gerais, dentista e dentista 

especialista, veterinário, parteira e farmacêutico, obtidos pelos nacionais dos Estados-Membros, não 

satisfizerem todas as exigências de formação estabelecidas nos artigos 24.º, 25.º, 31.º, 34.º, 35.º, 

38.º, 40.º e 44.º, os Estados-Membros reconhecerão como prova suficiente os títulos de formação 

emitidos por aqueles Estados-Membros na medida em que sancionem uma formação iniciada antes 

das datas de referência constantes dos pontos 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 do 

Anexo V e sejam acompanhados de um certificado comprovativo de que os seus titulares se 

dedicaram de modo efectivo e lícito às actividades em causa durante, pelo menos, três anos 

consecutivos no decurso dos cinco anos que precederam a emissão da declaração. 

2. As mesmas disposições serão aplicáveis aos títulos de formação de médico que permitem 

aceder às actividades profissionais de médico com formação de base e de médico especialista, 

enfermeiro responsável por cuidados gerais, dentista e dentista especialista, veterinário, parteira e 

farmacêutico obtidos no território da antiga República Democrática Alemã e que não satisfaçam o 

conjunto de exigências de formação mínimas estabelecidas nos artigos 24.º, 25.º, 31.º, 34.º, 35.º, 

38.º, 40.º e 44.º, se sancionarem uma formação iniciada antes de: 

a) 3 de Outubro de 1990, para os médicos com formação de base, enfermeiros responsáveis por 

cuidados gerais, dentistas, dentistas especialistas, veterinários, parteiras e farmacêuticos, e 
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b) 3 de Abril de 1992, para os médicos especialistas. 

Os títulos de formação referidos no primeiro parágrafo conferem ao respectivo titular o direito de 

exercício das actividades profissionais em todo o território da Alemanha nas mesmas condições que 

os títulos de formação emitidos pelas autoridades alemãs competentes enumerados nos pontos 5.1.1, 

5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 do Anexo V. 

3. Sem prejuízo do n.º 1 do artigo 37.º, os Estados-Membros reconhecerão os títulos de 

formação de médico que permitem aceder às actividades profissionais de médico com formação de 

base e de médico especialista, enfermeiro responsável por cuidados gerais, veterinário, parteira, 

farmacêutico e arquitecto, obtidos pelos nacionais dos Estados-Membros e concedidos pela antiga 

Checoslováquia, ou comprovativos de uma formação iniciada, no que se refere à República Checa e 

à Eslováquia, antes de 1 de Janeiro de 1993, sempre que as autoridades de um desses dois Estados-

-Membros certifiquem que esses títulos possuem, no seu território, o mesmo valor jurídico dos 

títulos por elas concedidos – e, para os arquitectos, dos títulos enumerados para esses Estados-

-Membros no ponto 6.2 do Anexo VI – no que se refere ao acesso às actividades profissionais de 

médico com formação de base e de médico especialista, enfermeiro responsável por cuidados 

gerais, veterinário, parteira e farmacêutico relativamente às actividades referidas no n.º 2 do 

artigo 45.º, e de arquitecto relativamente às actividades referidas no artigo 48.º, bem como ao seu 

exercício. 

Tal certificação deverá ser acompanhada de um atestado, emitido pelas mesmas autoridades, 

comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, 

no seu território, às actividades em causa durante, pelo menos, três anos consecutivos no decurso 

dos cinco anos anteriores à emissão do atestado. 
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4. Os Estados-Membros reconhecerão os títulos de formação de médico que permitem aceder às 

actividades profissionais de médico com formação de base e de médico especialista, enfermeiro 

responsável por cuidados gerais, dentista, dentista especialista, veterinário, parteira, farmacêutico e 

arquitecto obtidos pelos nacionais dos Estados-Membros e concedidos pela antiga União Soviética 

ou comprovativos de uma formação iniciada 

a) no que se refere à Estónia, antes de 20 de Agosto de 1991, 

b) no que se refere à Letónia, antes de 21 de Agosto de 1991, 

c) no que se refere à Lituânia, antes de 11 de Março de 1990,  

sempre que as autoridades de um desses três Estados-Membros certifiquem que esses títulos 

possuem, no seu território, a mesma validade jurídica dos títulos por elas concedidos – e, para os 

arquitectos, dos títulos referidos para esses Estados-Membros no ponto 6.2 do Anexo VI – no que se 

refere ao acesso às actividades profissionais de médico com formação de base e de médico 

especialista, enfermeiro responsável por cuidados gerais, dentista, dentista especialista, veterinário, 

parteira e farmacêutico relativamente às actividades referidas no n.º 2 do artigo 45.º, e de arquitecto 

relativamente às actividades referidas no artigo 48.º, bem como ao seu exercício. 

Tal certificação deverá ser acompanhada de um atestado, emitido pelas mesmas autoridades, 

comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, 

no seu território, às actividades em causa durante, pelo menos, três anos consecutivos no decurso 

dos cinco anos anteriores à emissão do atestado. 
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No que se refere aos títulos de veterinário concedidos pela antiga União Soviética ou comprovativos 

de uma formação iniciada, no que se refere à Estónia, antes de 20 de Agosto de 1991, a certificação 

referida no parágrafo anterior deverá ser acompanhada de um atestado, emitido pelas autoridades 

estónias, comprovativo de que essas pessoas se dedicaram efectiva e licitamente, no seu território, 

às actividades em causa durante, pelo menos, cinco anos consecutivos no decurso dos sete anos 

anteriores à emissão do atestado. 

5. Os Estados-Membros reconhecerão os títulos de formação de médico que permitem aceder às 

actividades profissionais de médico com formação de base e de médico especialista, enfermeiro 

responsável por cuidados gerais, dentista, dentista especialista, veterinário, parteira, farmacêutico e 

arquitecto, obtidos pelos nacionais dos Estados-Membros e concedidos pela antiga Jugoslávia ou 

comprovativos de uma formação iniciada, no que se refere à Eslovénia, antes 

de 25 de Junho de 1991, sempre que as autoridades desse Estado-Membro certifiquem que esses 

títulos possuem, no seu território, a mesma validade jurídica dos títulos por elas concedidos – e, 

para os arquitectos, dos títulos referidos para esse Estado-Membro no ponto 6.2 do Anexo VI – no 

que se refere ao acesso às actividades profissionais de médico com formação de base e de médico 

especialista, enfermeiro responsável por cuidados gerais, dentista, dentista especialista, veterinário, 

parteira e farmacêutico relativamente às actividades referidas no n.º 2 do artigo 45.º, e de arquitecto 

relativamente às actividades referidas no artigo 48.º, bem como ao seu exercício. 

Tal certificação deverá ser acompanhada de um atestado, emitido pelas mesmas autoridades, 

comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, 

no seu território, às actividades em causa durante, pelo menos, três anos consecutivos no decurso 

dos cinco anos anteriores à emissão do atestado. 
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6. Os Estados-Membros reconhecerão como prova suficiente, para os nacionais dos Estados-

-Membros cujos títulos de formação de médico, enfermeiro responsável por cuidados gerais, 

dentista, veterinário, parteira e farmacêutico não correspondam às denominações que figuram, para 

esse Estado-Membro, nos pontos 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 do 

Anexo V, os títulos de formação emitidos por esses Estados-Membros, se forem acompanhados de 

um certificado emitido pelas autoridades ou organismos competentes. 

O certificado referido no primeiro parágrafo atesta que os referidos títulos de formação sancionam 

uma formação conforme, respectivamente, aos artigos 24.º, 25.º, 28.º, 31.º, 34.º, 35.º, 38.º, 40.º 

e 44.º e são considerados, pelo Estado-Membro que os emitiu, como aqueles cujas denominações 

figuram nos pontos 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 do Anexo V. 

Secção 2 

Médico 

Artigo 24.º  

Formação médica de base 

1. A admissão à formação médica de base pressupõe a posse de um diploma ou certificado que 

faculte o acesso aos estudos em causa em estabelecimentos universitários. 
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2. A formação médica de base compreende, no total, pelo menos seis anos de estudos ou 5 500 

horas de ensino teórico e prático, ministrado numa universidade ou sob a orientação de uma 

universidade. 

Para as pessoas que tenham iniciado os estudos antes de 1 de Janeiro de 1972, a formação indicada 

no primeiro parágrafo pode incluir uma formação prática de nível universitário de seis meses, 

efectuada a tempo inteiro sob a orientação das autoridades competentes. 

3. A formação médica de base garante que o interessado adquiriu os conhecimentos e as 

competências seguintes:  

a) Conhecimentos adequados das ciências em que assenta a medicina, bem como uma boa 

compreensão dos métodos científicos, incluindo princípios da medição das funções 

biológicas, da apreciação de factos cientificamente estabelecidos e da análise de dados; 

b) Conhecimentos adequados da estrutura, das funções e do comportamento dos seres humanos, 

saudáveis e doentes, assim como das relações entre o estado de saúde do ser humano e o seu 

ambiente físico e social; 

c) Conhecimentos adequados das matérias e das práticas clínicas que dêem uma visão coerente 

das doenças mentais e físicas sob os três pontos de vista da medicina – prevenção, diagnóstico 

e terapêutica –, bem como da reprodução humana; 

d) Experiência clínica adequada sob orientação adequada em hospitais. 
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Artigo 25.º 

Formação médica especializada 

1. A admissão à formação médica especializada pressupõe a realização completa e com êxito de 

seis anos de estudos no âmbito do ciclo de formação referido no artigo 24.º, no decurso do qual o 

candidato tenha adquirido conhecimentos adequados de medicina de base. 

2. A formação médica especializada compreende um ensino teórico e prático, ministrado numa 

universidade ou num hospital universitário ou, se for caso disso, num estabelecimento de cuidados 

de saúde reconhecido para o efeito pelas autoridades ou organismos competentes. 

Os Estados-Membros assegurarão que a duração mínima das formações médicas especializadas 

enumeradas no ponto 5.1.3 do Anexo V não sejam inferiores aos períodos previstos no mesmo 

ponto. A formação efectua-se sob a orientação das autoridades ou organismos competentes. Inclui 

uma participação pessoal do médico candidato a especialista na actividade e nas responsabilidades 

dos serviços em causa. 

3. A formação efectua-se a tempo inteiro em estabelecimentos específicos reconhecidos pelas 

autoridades competentes e implica a participação do interessado em todas as actividades médicas do 

departamento onde se efectua, incluindo os períodos de banco, de tal modo que o candidato a 

especialista dedique a esta formação prática e teórica toda a sua actividade profissional durante toda 

a semana de trabalho e durante todo o ano, segundo as modalidades fixadas pelas autoridades 

competentes. Em consequência, tais postos serão objecto de remuneração adequada. 
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4. Os Estados-Membros farão depender a concessão de um título de formação médica 

especializada da posse de um dos títulos de formação médica de base enumerados no ponto 5.1.1. 

do Anexo V. 

5. Os períodos mínimos de formação mencionados no ponto 5.1.3 do Anexo V poderão ser 

alterados nos termos do n.º 2 do artigo 58.º, com vista à sua adaptação ao progresso científico e 

técnico. 

Artigo 26.º 

Denominações das formações médicas especializadas 

Os títulos de formação de médico especialista referidos no artigo 21.º são os que, sendo emitidos 

pelas autoridades ou organismos competentes indicados no ponto 5.1.2 do Anexo V, correspondam, 

para a formação especializada em causa, às denominações em vigor nos diferentes Estados-

-Membros e figuram no ponto 5.1.3 do Anexo V. 

A introdução, no ponto 5.1.3 do Anexo V, de novas especializações médicas comuns a pelo menos 

dois quintos dos Estados-Membros poderá ser decidida de acordo com o procedimento referido no 

n.º 2 do artigo 58.º, tendo em vista a actualização da presente directiva à luz da evolução das 

legislações nacionais. 
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Artigo 27.º 

Direitos adquiridos específicos dos médicos especialistas 

1. Os Estados-Membros de acolhimento poderão exigir dos médicos especialistas cuja formação 

médica especializada a tempo parcial se tenha regido por disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas em vigor à data de 20 de Junho de 1975 e que tenham iniciado a sua formação de 

especialistas até 31 de Dezembro de 1983 que os seus títulos de formação venham acompanhados 

de um certificado que comprove que os seus titulares se dedicaram de modo efectivo e lícito às 

actividades em causa durante, pelo menos, três anos consecutivos no decurso dos cinco anos que 

precederam a emissão desse certificado. 

2. Os Estados-Membros reconhecerão o título de médico especialista emitido em Espanha aos 

médicos que tenham terminado antes de 1 de Janeiro de 1995 uma formação especializada que não 

satisfaça as exigências mínimas de formação previstas no artigo 25.º, se esse título vier 

acompanhado de um certificado emitido pelas autoridades espanholas competentes que comprove 

que o interessado ficou aprovado no exame de competência profissional específica, organizado no 

âmbito das medidas excepcionais de reconhecimento estabelecidas no Decreto Real 1497/99, com o 

objectivo de verificar se o interessado possui um nível de conhecimentos e de competências 

comparável ao dos médicos que possuem títulos de médico especialista, definidos, para a Espanha, 

nos pontos 5.1.2 e 5.1.3 do Anexo V. 
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3. Os Estados-Membros que possuam disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas na matéria reconhecerão como prova suficiente os títulos de formação de médico 
especialista emitidos pelos outros Estados-Membros que correspondam, para a formação 
especializada em causa, às denominações constantes do ponto 6.1 do Anexo VI, nos casos em que 
esses títulos sancionem uma formação iniciada antes da data de referência prevista no ponto 5.1.2 
do Anexo V, se os mesmos vierem acompanhados de um certificado que comprove que os seus 
titulares se dedicaram de modo efectivo e lícito às actividades em causa durante, pelo menos, três 
anos consecutivos no decurso dos cinco anos que precederam a emissão desse certificado. 

As mesmas disposições serão aplicáveis aos títulos de formação de médico especialista adquiridos 
no território da antiga República Democrática Alemã, se os mesmos sancionarem uma formação 
iniciada antes de 3 de Abril de 1992 e permitirem o exercício das actividades profissionais em todo 
o território da Alemanha, nas mesmas condições que os títulos de formação emitidos pelas 
autoridades alemãs competentes enumerados no ponto 6.1 do Anexo VI. 

4. Os Estados-Membros que possuam disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas na matéria reconhecerão os títulos de formação de médico especialista que 
correspondam, para a formação especializada em causa, às denominações constantes do ponto 6.1  
do Anexo VI, tenham sido emitidos pelos Estados-Membros nele enumerados e sancionem uma 
formação iniciada após a data de referência prevista no ponto 5.1.2 do Anexo V e antes de ... *, 
atribuindo-lhes, nos respectivos territórios, no que se refere ao acesso às actividades profissionais 
de médico especialista e ao seu exercício, o mesmo efeito que aos títulos de formação por eles 
emitidos. 

                                                 
*  Dois anos após a entrada em vigor da presente directiva. 
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5. Os Estados-Membros que tenham revogado as suas disposições legislativas, regulamentares 
ou administrativas relativas à emissão dos títulos de formação médica especializada enumerados no 
ponto 5.1.2 do Anexo V e no ponto 6.1 do Anexo VI e que tenham tomado medidas relativamente 
aos direitos adquiridos em benefício dos seus nacionais, reconhecerão aos nacionais dos outros 
Estados-Membros o direito de beneficiarem dessas mesmas medidas, desde que esses títulos de 
formação tenham sido emitidos antes da data a partir da qual o Estado-Membro de acolhimento 
tenha deixado de emitir os seus títulos de formação para a especialização em causa. 

As datas de revogação destas disposições figuram no ponto 5.1.3 do Anexo V e no ponto 6.1 do 
Anexo VI. 

Artigo 28.º  

Formação específica em medicina geral 

1. A admissão à formação específica em medicina geral pressupõe a realização completa e com 

êxito de seis anos de estudos, no âmbito do ciclo de formação referido no artigo 24.º. 

2. A formação específica em medicina geral conducente à obtenção dos títulos de formação 

emitidos antes de 1 de Janeiro de 2006 tem a duração de, pelo menos, dois anos a tempo inteiro. No 

que se refere aos títulos de formação emitidos após esta data, essa formação tem uma duração de, 

pelo menos, três anos a tempo inteiro. 
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Quando o ciclo de formação referido no artigo 24.º compreender uma formação prática ministrada 

em meio hospitalar aprovado que disponha do equipamento e dos serviços gerais adequados, em 

medicina geral ou no âmbito de uma prática aprovada de medicina geral ou de um centro aprovado 

em que sejam dispensados cuidados médicos primários, a duração dessa formação prática pode ser 

incluída, até ao limite de um ano, na duração prevista no primeiro parágrafo para os títulos de 

formação emitidos a partir de 1 de Janeiro de 2006. 

A possibilidade referida no segundo parágrafo só existirá nos Estados-Membros em que a duração 

da formação específica em medicina geral era de dois anos em 1 de Janeiro de 2001. 

3. A formação específica em medicina geral efectua-se a tempo inteiro sob a orientação das 

autoridades ou organismos competentes e tem uma natureza mais prática do que teórica. 

A formação prática é ministrada, por um lado, durante um mínimo de seis meses em meio hospitalar 

aprovado que disponha de equipamento e de serviços adequados e, por outro, durante um mínimo 

de seis meses no âmbito de uma prática aprovada de medicina geral ou de um centro aprovado em 

que sejam dispensados cuidados médicos primários. 

Essa formação efectuar-se-á em ligação com outros estabelecimentos ou estruturas de saúde que se 

ocupem de medicina geral. Todavia, sem prejuízo dos períodos mínimos previstos no segundo 

parágrafo, a formação prática pode ser ministrada durante um período máximo de seis meses 

noutros estabelecimentos ou estruturas de saúde aprovados que se ocupem de medicina geral. 
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A formação inclui uma participação pessoal do candidato na actividade profissional e nas 

responsabilidades das pessoas com quem trabalha. 

4. Os Estados-Membros farão depender a emissão de um título de formação específica em 

medicina geral da posse de um dos títulos de formação médica de base previstos no ponto 5.1.1 do 

Anexo V. 

5. Os Estados-Membros poderão emitir os títulos de formação enumerados no ponto 5.1.4 do 
Anexo V a favor de médicos que não tenham realizado a formação prevista no presente artigo, mas 
que possuam outra formação complementar sancionada por um título de formação emitido pelas 
autoridades competentes de um Estado-Membro. Contudo, só poderão conceder títulos de formação 
que sancionem conhecimentos de nível qualitativamente equivalente aos resultantes da formação 
prevista no presente artigo. 

Os Estados-Membros determinam, nomeadamente, em que medida a formação complementar já 
adquirida pelo requerente, bem como a sua experiência profissional poderão ser tidas em conta para 
substituir a formação prevista no presente artigo. 

Os Estados-Membros só poderão conceder os títulos de formação enumerados no ponto 5.1.4 do 
Anexo V se os requerentes tiverem adquirido uma experiência em medicina geral de, pelo menos, 
seis meses no âmbito de uma prática de medicina geral ou de um centro em que sejam dispensados 
cuidados médicos primários, nos termos do n.º 3. 
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Artigo 29.º 

Exercício das actividades profissionais de médico generalista 

Cada Estado-Membro fará depender, sem prejuízo do disposto em matéria de direitos adquiridos, o 

exercício das actividades de médico generalista, no âmbito do respectivo regime nacional de 

segurança social, da posse de um dos títulos de formação enumerados no ponto 5.1.4 do Anexo V. 

Os Estados-Membros poderão dispensar desta condição as pessoas cuja formação específica em 

medicina geral esteja em curso. 

Artigo 30.º 

Direitos adquiridos específicos dos médicos generalistas 

1. Cabe a cada Estado-Membro determinar os direitos adquiridos. Contudo, cada um deles 

deverá considerar como adquirido o direito de exercer a actividade de médico generalista no âmbito 

do respectivo sistema nacional de segurança social, sem o título de formação constante do 

ponto 5.1.4 do Anexo V, a todos os médicos que beneficiem desse direito na data de referência 

mencionada no mesmo ponto, por força das disposições aplicáveis à profissão de médico que 

facultam o acesso às actividades profissionais de médico com formação de base, que nessa data se 

encontrem estabelecidos no respectivo território e  tenham beneficiado do disposto no artigo 21.º ou 

no artigo 23.º. 

As autoridades competentes de cada Estado-Membro emitirão a favor dos médicos titulares de 

direitos adquiridos por força do primeiro parágrafo, e a seu pedido, um certificado atestando o 

direito de exercer a actividade de médico generalista no âmbito do seu sistema nacional de 

segurança social, sem o título de formação constante do ponto 5.1.4 do Anexo V. 
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2. Cada Estado-Membro reconhecerá os certificados referidos no segundo parágrafo do n.º 1, 

emitidos a favor dos nacionais de Estados-Membros por outros Estados-Membros, atribuindo-lhes 

efeitos idênticos, no seu território, aos dos títulos de formação por si concedidos e que permitem o 

exercício da actividade de médico generalista no âmbito do seu sistema nacional de segurança 

social. 

Secção 3 

Enfermeiro responsável por cuidados gerais 

Artigo 31.º 

Formação de enfermeiro responsável por cuidados gerais 

1. A admissão à formação de enfermeiro responsável por cuidados gerais pressupõe uma 

formação escolar geral de dez anos comprovada por um diploma, certificado ou outro título emitido 

pelas autoridades ou organismos competentes de um Estado-Membro, ou por um certificado 

comprovativo da aprovação em exame de admissão, de nível equivalente, às escolas de 

enfermagem. 

2. A formação de enfermeiro responsável por cuidados gerais é efectuada a tempo inteiro e 

inclui , pelo menos, o programa constante do ponto 5.2.1. do Anexo V. 

As listas de disciplinas constantes do ponto 5.2.1 do Anexo V poderão ser modificadas nos termos 

do n.º 2 do artigo 58.º, com vista à sua adaptação ao progresso científico e técnico. 
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Essa actualização não pode implicar, para nenhum Estado-Membro, uma alteração dos princípios 

legislativos existentes relativamente ao regime das profissões, no que diz respeito à formação e às 

condições de acesso das pessoas singulares. 

3. A formação de enfermeiro responsável por cuidados gerais compreende, pelo menos, três 

anos de estudos ou 4 600 horas de ensino teórico e clínico, representando a duração do ensino 

teórico pelo menos um terço e a do ensino clínico pelo menos metade da duração mínima da 

formação. Os Estados-Membros poderão conceder dispensas parciais a pessoas que tenham 

adquirido parte dessa formação no âmbito de outras formações de nível pelo menos equivalente. 

Os Estados-Membros assegurarão que as instituições que ministram formação de enfermagem 

sejam responsáveis pela coordenação entre o ensino teórico e clínico para o conjunto do programa 

de estudos. 

4. O ensino teórico define-se como a vertente da formação em enfermagem através da qual os 

candidatos a enfermeiro adquirem os conhecimentos, a compreensão e as competências 

profissionais necessárias para planear, dispensar e avaliar os cuidados de saúde globais. Esta 

formação é ministrada pelo pessoal docente de cuidados de enfermagem, bem como por outras 

pessoas competentes, nas escolas de enfermagem e noutros estabelecimentos de ensino designados 

pela instituição responsável pela formação. 

5. O ensino clínico define-se como a vertente da formação em enfermagem através da qual o 

candidato a enfermeiro aprende, no seio de uma equipa e em contacto directo com um indivíduo em 

bom estado de saúde  ou doente e/ou uma colectividade, a planear, dispensar e avaliar os cuidados 

de enfermagem globais requeridos, com base nos conhecimentos e competências adquiridas. O 

candidato a enfermeiro aprende não só a trabalhar em equipa, mas também a dirigir uma equipa e a 

organizar os cuidados de enfermagem globais, incluindo a educação para a saúde destinada a 

indivíduos e a pequenos grupos no seio da instituição de saúde ou da colectividade. 
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Este ensino será  ministrado em hospitais e outras instituições de saúde e na colectividade, sob a 

responsabilidade de enfermeiros docentes e com a cooperação e a assistência de outros enfermeiros 

qualificados. Outros profissionais qualificados poderão ser integrados no processo de ensino. 

Os candidatos a enfermeiro participarão nas actividades dos serviços em causa, desde que tais 

actividades contribuam para a sua formação e lhes permitam aprender a assumir as 

responsabilidades que os cuidados de enfermagem implicam. 

6. A formação de enfermeiro responsável por cuidados gerais garante que o interessado adquiriu 

os conhecimentos e as competências seguintes: 

a) Conhecimentos adequados das ciências em que se baseiam os cuidados gerais de enfermagem, 

incluindo conhecimentos suficientes do organismo, das funções fisiológicas e do 

comportamento das pessoas em bom estado de saúde e das pessoas doentes, bem como das 

relações existentes entre o estado de saúde e o ambiente físico e social do ser humano; 

b) Conhecimentos suficientes da natureza e da ética da profissão, e dos princípios gerais sobre a 

saúde e respectivos cuidados; 

c) Experiência clínica adequada que, devendo ser escolhida pelo seu valor formativo, deve ser 

adquirida sob a orientação de pessoal de enfermagem qualificado e em locais onde a 

quantidade de pessoal qualificado e o equipamento sejam adequados aos cuidados de 

enfermagem a dispensar ao doente; 
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d) Capacidade para participar na formação de pessoal de saúde e experiência de trabalho com 

esse pessoal; 

e) Experiência de trabalho com outros profissionais do sector da saúde. 

Artigo 32.º 

Exercício das actividades profissionais de enfermeiro responsável por cuidados gerais 

Para efeitos da presente directiva, as actividades profissionais de enfermeiro responsável por 

cuidados gerais são as actividades exercidas a título profissional que se encontram enumeradas no 

ponto 5.2.2 do Anexo V. 

Artigo 33.º 

Direitos adquiridos específicos dos enfermeiros responsáveis por cuidados gerais 

1. Quando as regras gerais em matéria de direitos adquiridos forem aplicáveis aos enfermeiros 

responsáveis por cuidados gerais, as actividades referidas no artigo 23.º deverão incluir a plena 

responsabilidade pela programação, organização e administração de cuidados de enfermagem ao 

doente. 
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2. No que diz respeito aos títulos de formação polacos de enfermeiro responsável por cuidados 

gerais, apenas serão aplicáveis as seguintes disposições em matéria de direitos adquiridos. No caso 

dos nacionais dos Estados-Membros cujos títulos de formação de enfermeiro responsável por 

cuidados gerais tenham sido concedidos pela Polónia ou cuja formação tenha sido iniciada naquele 

país antes de 1 de Maio de 2004, e que não satisfaçam os requisitos mínimos de formação 

estabelecidos no artigo 31.º, os Estados-Membros reconhecerão como prova suficiente os seguintes 

títulos de formação de enfermeiro responsável por cuidados gerais, quando acompanhados de um 

certificado comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e 

licitamente na Polónia a actividades de enfermeiro responsável por cuidados gerais durante os 

períodos adiante especificados: 

a) Título de formação de enfermeiro licenciado (dyplom licencjata pielęgniarstwa) – pelo menos 

três anos consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores à data de emissão do certificado; 

b) Título de formação de enfermeiro sancionando estudos pós-secundários efectuados numa 

escola profissional de medicina (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej) – pelo 

menos cinco anos consecutivos no decurso dos sete anos anteriores à data de emissão do 

certificado. 

As referidas actividades devem ter incluído a plena responsabilidade no domínio do planeamento, 

organização e administração de cuidados de enfermagem ao doente. 
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3. Os Estados-Membros reconhecerão os títulos de formação de enfermeiro concedidos na 

Polónia a enfermeiros que tenham completado a formação antes de 1 de Maio de 2004, que não 

satisfaçam os requisitos mínimos de formação estabelecidos no artigo 31.º, comprovados por um 

diploma de bacharelato obtido com base no programa especial de actualização previsto no 

artigo 11.º da Lei de 20 de Abril de 2004 que altera a Lei sobre as profissões de enfermeiro e 

parteira e outros actos jurídicos (Jornal Oficial da República da Polónia de 30 de Abril de 2004, 

N.º 92, ponto 885) e no Regulamento do Ministério da Saúde, de 11 de Maio de 2004, sobre as 

condições detalhadas de ensino ministrado a enfermeiros e parteiras, que possuam um certificado do 

ensino secundário (exame final – "matura") e sejam diplomados de "liceus médicos" ou de escolas 

profissionais no domínio da saúde que formem enfermeiros e parteiras, (Jornal Oficial da República 

da Polónia de 13 de Maio de 2004, N.º 110, ponto 1170), com o objectivo de verificar se o 

interessado possui um nível de conhecimentos e competências comparável ao dos enfermeiros que 

possuem as qualificações enumeradas, para a Polónia, no ponto 5.2.2. do Anexo V. 

Secção 4 

Dentista 

Artigo 34.º 

Formação de base de dentista 

1. A admissão à formação de base de dentista pressupõe a posse de um diploma ou certificado 

que faculte o acesso aos estudos em causa em estabelecimentos universitários ou em institutos 

superiores de um Estado-Membro que tenham um nível reconhecido como equivalente. 
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2. A formação de base de dentista compreenderá um mínimo de cinco anos de estudos teóricos e 

práticos a tempo inteiro numa universidade ou instituto superior de nível equivalente ou sob a 

orientação de uma universidade que correspondam, pelo menos, ao programa constante do 

ponto 5.3.1 do Anexo V. 

As listas de disciplinas constantes do ponto 5.3.1 do Anexo V poderão ser modificadas nos termos 

do n.º 2 do artigo 58.º, com vista à sua adaptação ao progresso científico e técnico. 

Essa actualização não pode implicar, para nenhum Estado-Membro, uma alteração dos princípios 

legislativos existentes relativamente ao regime das profissões, no que diz respeito à formação e às 

condições de acesso das pessoas singulares. 

3. A formação de base de dentista garante que o interessado adquiriu os conhecimentos e as 

competências seguintes: 

a) Conhecimentos adequados das ciências em que assenta a actividade de dentista, bem como 

uma boa compreensão dos métodos científicos, incluindo os princípios da medição das 

funções biológicas, da apreciação de factos cientificamente estabelecidos e da análise de 

dados; 

b) Conhecimentos adequados da constituição, da fisiologia e do comportamento dos indivíduos 

sãos e doentes, bem como da influência dos meios físico e social sobre o estado de saúde do 

ser humano, na medida em que tais elementos tenham relação com a actividade de dentista; 
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c) Conhecimentos adequados da estrutura e da função dos dentes, da boca, dos maxilares e dos 

tecidos atinentes, sãos e doentes, bem como das suas relações com o estado de saúde geral e o 

bem-estar físico e social do paciente; 

d) Conhecimentos adequados das disciplinas e métodos clínicos que forneçam um quadro 

coerente das anomalias, lesões e doenças dos dentes, da boca, dos maxilares e dos tecidos 

atinentes, bem como dos aspectos preventivo, de diagnóstico e terapêutico da odontologia; 

e) Experiência clínica adequada sob orientação apropriada. 

Esta formação de dentista confere a competência necessária para o conjunto das actividades de 

prevenção, de diagnóstico e tratamento de anomalias e doenças dos dentes, da boca, dos maxilares e 

dos tecidos atinentes. 

Artigo 35.º 

Formação de dentista especialista 

1. A admissão à formação de dentista especialista pressupõe a realização completa e com êxito 

de cinco anos de estudos teóricos e práticos no âmbito do ciclo de formação referido no artigo 34.º 

ou a posse dos documentos referidos nos artigos 23.º e 37.º. 
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2. A formação de dentista especialista compreenderá um ensino teórico e prático numa 

universidade, num centro hospitalar universitário e de investigação ou, se for caso disso, num 

estabelecimento de cuidados de saúde aprovado para esse efeito pelas autoridades ou organismos 

competentes. 

Os cursos de dentista especialista a tempo inteiro deverão ter a duração mínima de três anos sob a 

orientação das autoridades ou organismos competentes. Implicam a participação pessoal do dentista 

candidato a especialista na actividade e nas responsabilidades do estabelecimento em causa. 

O período mínimo de formação referido no parágrafo anterior pode ser alterado nos termos do n.º 2 

do artigo 58.º com vista à sua adaptação ao progresso científico e técnico. 

3. Os Estados-Membros farão depender a emissão do título de formação de dentista especialista 

da posse de títulos de formação dentária de base enumerados no ponto 5.3.2 do Anexo V. 

Artigo 36.º 

Exercício das actividades profissionais de dentista 

1. Para efeitos da presente directiva, as actividades profissionais de dentista são as actividades 

definidas no n.º 3, exercidas sob os títulos profissionais enumerados no ponto 5.3.2 do Anexo V. 



 
13781/2/04 REV 2  JSM/vc 75 
 DG C I   PT 

2. A profissão de dentista basear-se-á na formação dentária referida no artigo 34.º e constituirá 

uma profissão específica e distinta das outras profissões médicas, especializadas ou não. O 

exercício da actividade profissional de dentista pressupõe a posse de um dos títulos de formação 

enumerados no ponto 5.3.2 do Anexo V. Os detentores desse título de formação têm os mesmos 

direitos que as pessoas abrangidas pelos artigos 23.º ou 37.º 

3. Os Estados-Membros assegurarão que os dentistas estejam habilitados, de um modo geral, 

para o acesso e exercício das actividades de prevenção, de diagnóstico e de tratamento 

relativamente às anomalias e doenças dos dentes, da boca, dos maxilares e dos tecidos adjacentes, 

no respeito pelas disposições regulamentares e pelas normas de deontologia que regem a profissão 

nas datas de referência mencionadas no ponto 5.3.2 do Anexo V. 

Artigo 37.º 

Direitos adquiridos específicos dos dentistas 

1. Os Estados-Membros reconhecerão, para efeitos do exercício das actividades profissionais de 

dentista sob os títulos enumerados no ponto 5.3.2 do Anexo V, os títulos de formação de médico 

emitidos em Itália, Espanha, Áustria, República Checa e Eslováquia às pessoas que tenham iniciado 

a sua formação de médico até à data de referência indicada no referido anexo para o Estado-

-Membro em causa, se esses títulos vierem acompanhados de um certificado emitido pelas 

autoridades competentes deste Estado. 
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Esse certificado deverá comprovar que se encontram preenchidas as duas condições seguintes: 

a) Essas pessoas dedicaram-se, no referido Estado-Membro, de modo efectivo, lícito e a título 

principal, às actividades referidas no artigo 36.º durante, pelo menos, três anos consecutivos 

no decurso dos cinco anos que precederam a emissão do certificado; 

b) Essas pessoas estão autorizadas a exercer as referidas actividades nas mesmas condições que 

os detentores do título de formação constante, para esse Estado-Membro, do ponto 5.3.2 do 

Anexo V. 

Ficam dispensadas da exigência da prática profissional de três anos prevista na alínea a) do segundo 

parágrafo as pessoas que tenham tido aproveitamento em estudos com a duração de, pelo menos, 

três anos, comprovados pelas autoridades competentes do Estado-Membro em questão como sendo 

equivalentes à formação referida no artigo 34.º. 

No que respeita à República Checa e à Eslováquia , os títulos de formação obtidos na antiga 

Checoslováquia beneficiam de reconhecimento idêntico ao concedido aos títulos de formação 

checos e eslovacos e nas mesmas condições previstas nos parágrafos anteriores. 

2. Os Estados-Membros reconhecerão os títulos de formação de médico emitidos em Itália às 

pessoas que tenham iniciado a sua formação universitária de médico após 28 de Janeiro de 1980 e 

até 31 de Dezembro de 1984, se esses títulos vierem acompanhados de um certificado emitido pelas 

autoridades italianas competentes. 
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Esse certificado deverá comprovar que se encontram preenchidas as três condições seguintes: 

a) Essas pessoas ficaram aprovadas na prova de aptidão específica organizada pelas autoridades 

italianas competentes com o propósito de verificar se possuíam um nível de conhecimentos e 

de competências comparável ao dos detentores do título de formação constante, para a Itália, 

do ponto 5.3.2 do Anexo V; 

b) Essas pessoas dedicaram-se, em Itália, de modo efectivo, lícito e a título principal, às 

actividades referidas no artigo 36.º durante, pelo menos, três anos consecutivos no decurso 

dos cinco anos que precederam a emissão do certificado; 

c) Essas pessoas estão autorizadas a exercer, ou exercem já de modo efectivo, lícito e a título 

principal e nas mesmas condições que os detentores do título de formação constante, para a 

Itália, do ponto 5.3.2 do Anexo V, as actividades referidas no artigo 36.º. 

Ficam dispensadas da existência da prova de aptidão prevista na alínea a) do segundo parágrafo as 

pessoas que tenham tido aproveitamento em estudos com a duração de, pelo menos, três anos, 

comprovados pelas autoridades competentes como sendo equivalentes à formação referida no 

artigo 34.º. 

As pessoas que tenham iniciado a sua formação universitária de médico após 31 de Dezembro 

de 1984 têm os mesmos direitos que as acima mencionadas, desde que os três anos de estudos 

referidos supra tenham sido iniciados antes de 31 de Dezembro de 1994. 
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Secção 5 

Veterinário 

Artigo 38.º 

Formação de veterinário 

1. A formação de veterinário compreende um mínimo de cinco anos de estudos teóricos e 

práticos a tempo inteiro numa universidade ou instituto superior de nível equivalente ou sob a 

orientação de uma universidade que correspondam, pelo menos, ao programa constante do 

ponto 5.4.1 do Anexo V. 

As listas de disciplinas constantes do ponto 5.4.1 do Anexo V poderão ser modificadas nos termos 

do n.º 2 do artigo 58.º, com vista à sua adaptação ao progresso científico e técnico. 

Essa actualização não pode implicar, para nenhum Estado-Membro, uma alteração dos princípios 

legislativos existentes relativamente ao regime das profissões, no que diz respeito à formação e às 

condições de acesso das pessoas singulares. 

2. A admissão à formação de veterinário pressupõe a posse de um diploma ou certificado que 

faculte o acesso aos estudos em causa em estabelecimentos universitários ou em institutos 

superiores de um Estado-Membro que tenham um nível reconhecido como equivalente no que diz 

respeito a esses estudos. 
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3. A formação de veterinário garante que o interessado adquiriu os conhecimentos e as 

competências seguintes: 

a) Conhecimentos adequados das ciências em que assentam as actividades de veterinário; 

b) Conhecimentos adequados da estrutura e das funções dos animais de boa saúde, da sua 

criação, da sua reprodução, da sua higiene em geral, bem como da sua alimentação, incluindo 

a tecnologia aplicada no  fabrico e conservação dos alimentos que correspondam às suas 

necessidades; 

c) Conhecimentos adequados nos domínios do comportamento e da protecção dos animais; 

d) Conhecimentos adequados das causas, natureza, desenvolvimento,  efeitos, diagnósticos e 

tratamento das doenças dos animais quer sejam considerados individualmente, quer em 

grupos; entre estes, um conhecimento especial das doenças transmissíveis ao homem; 

e) Conhecimentos adequados de medicina preventiva; 

f) Conhecimentos adequados da higiene e da tecnologia aplicada na obtenção,  fabrico e 

colocação em circulação de géneros alimentícios animais ou de origem animal destinados ao 

consumo humano; 

g) Conhecimentos adequados no que diz respeito às disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas relativas às matérias acima mencionadas; 

h) Experiência clínica e prática adequada sob  orientação adequada. 
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Artigo 39.º 

Direitos adquiridos específicos dos veterinários 

Sem prejuízo do n.º 4 do artigo 23.º, no que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos 

títulos de formação de veterinário tenham sido concedidos pela Estónia ou cuja formação tenha sido 

iniciada naquele país antes de 1 de Maio de 2004, os Estados-Membros reconhecerão esses títulos 

quando acompanhados de um certificado comprovativo de que as pessoas em causa  se dedicaram 

efectiva e licitamente, no território da Estónia, às actividades em causa durante, pelo menos, cinco 

anos consecutivos no decurso dos sete anos anteriores à emissão do certificado. 

Secção 6 

Parteira 

Artigo 40.º 

Formação de parteira 

1. A formação de parteira compreende, no total, pelo menos uma das formações seguintes: 

a) Formação específica de parteira, a tempo inteiro, com a duração mínima de três anos de 
estudos teóricos e práticos (via I) que compreenda, pelo menos, o programa constante do 
ponto 5.5.1 do Anexo V; ou 
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b) Formação específica de parteira, a tempo inteiro, com a duração de dezoito meses (via II) que 
compreenda, pelo menos, o programa constante do ponto 5.5.1 do Anexo V, que não tenha 
sido objecto de um ensino equivalente no âmbito da formação de enfermeiro responsável por 
cuidados gerais. 

Os Estados-Membros assegurarão que as instituições que ministram formação de parteiras seja 
responsável pela coordenação entre o ensino teórico e prático de todo o programa de estudos. 

As listas de disciplinas constantes do ponto 5.5.1 do Anexo V poderão ser modificadas nos termos 
do n.º 2 do artigo 58.º, com vista à sua adaptação ao progresso científico e técnico. 

Essa actualização não pode implicar, para nenhum Estado-Membro, qualquer alteração dos 
princípios legais em vigor relativamente ao regime das profissões, no tocante à formação e às 
condições de acesso das pessoas singulares. 

2. O acesso à formação de parteira está subordinado a uma das condições seguintes: 

a) Conclusão, pelo menos, dos dez primeiros anos da formação escolar geral, para a via I; ou 

b) Posse de um dos títulos de formação de enfermeiro responsável por cuidados gerais 
enumerados no ponto 5.2.2 do Anexo V, para a via II. 
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3. A formação de parteira garante que o interessado adquiriu os conhecimentos e as 

competências seguintes: 

a) Conhecimentos adequados das ciências em que assentam as actividades de parteira, 

designadamente de obstetrícia e de ginecologia; 

b) Conhecimentos adequados da deontologia e da legislação profissional; 

c) Conhecimentos aprofundados das funções biológicas, da anatomia e da fisiologia no domínio 

da obstetrícia do recém-nascido, bem como conhecimentos das relações existentes entre o 

estado de saúde e o ambiente físico e social do ser humano e do seu comportamento; 

d) Experiência clínica adequada obtida em estabelecimentos aprovados, sob a orientação de 

pessoal qualificado em obstetrícia; 

e) Compreensão adequada da formação do pessoal de saúde e experiência de colaboração com 

este pessoal. 
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Artigo 41.º 

Modalidades do reconhecimento dos títulos de formação de parteira 

1. Os títulos de formação de parteira enumerados no ponto 5.5.2 do Anexo V beneficiam do 

reconhecimento automático ao abrigo do artigo 21.º, se corresponderem a um dos critérios 

seguintes: 

a) Formação a tempo inteiro de parteira de, pelo menos, três anos: 

i) subordinada à posse de um diploma, certificado ou outro título que confira acesso aos 

estabelecimentos universitários ou de ensino superior, ou, se assim não for, que garanta 

um nível equivalente de conhecimentos, ou 

ii) seguida de uma prática profissional de dois anos, pela qual será emitido um certificado 

nos termos do n.º 2; 

b) Formação a tempo inteiro de parteira de, pelo menos, dois anos ou 3 600 horas, subordinada à 

posse do título de formação de enfermeiro responsável por cuidados gerais constante do 

ponto 5.2.2 do Anexo V; 

c) Formação a tempo inteiro de parteira de, pelo menos, dezoito meses ou 3 000 horas, 

subordinada à posse do título de formação de enfermeiro responsável por cuidados gerais 

constante do ponto 5.2.2 do Anexo V e seguida de uma prática profissional de um ano, pela 

qual tenha sido emitido um certificado nos termos do n.º 2. 
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2. O certificado referido no n.º 1 será emitido pelas autoridades competentes do Estado-Membro 

de origem. Comprova que o beneficiário, após a obtenção do título de formação de parteira, exerceu 

de maneira satisfatória, num hospital ou estabelecimento de cuidados de saúde aprovado para esse 

efeito, todas as actividades de parteira durante o período correspondente. 

Artigo 42.º 

Exercício das actividades profissionais de parteira 

1. O disposto na presente secção é aplicável às actividades de parteira definidas por cada Estado-

-Membro, sem prejuízo do disposto n.º 2, exercidas sob os títulos profissionais enumerados no 

ponto 5.5.2 do Anexo V. 

2. Os Estados-Membros assegurarão que as parteiras estejam habilitadas, pelo menos, para o 

acesso e o exercício das seguintes actividades: 

a) Informar e aconselhar correctamente em matéria de planeamento familiar; 

b) Diagnosticar a gravidez, vigiar a gravidez normal, efectuar os exames necessários à vigilância 

da evolução da gravidez normal; 

c) Prescrever ou aconselhar os exames necessários ao diagnóstico mais precoce possível da 

gravidez de risco; 
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d) Estabelecer programas de preparação para a paternidade e de  preparação completa para o 

parto, incluindo o aconselhamento em matéria de higiene e de alimentação; 

e) Assistir a parturiente durante o trabalho de parto e vigiar o estado do feto in utero pelos meios 

clínicos e técnicos apropriados; 

f) Fazer o parto normal quando se trate de apresentação de cabeça incluindo, se for necessário, a 

episiotomia, e, em caso de urgência, do parto em caso de apresentação pélvica; 

g) Detectar na mãe ou no filho sinais reveladores de anomalias que exijam a intervenção de um 

médico e auxiliar este último em caso de intervenção; tomar as medidas de urgência que se 

imponham na ausência do médico, designadamente a extracção manual da placenta, 

eventualmente seguida de revisão uterina manual; 

h) Examinar e assistir o recém-nascido; tomar todas as iniciativas que se imponham em caso de 

necessidade e praticar, se for caso disso, a reanimação imediata; 

i) Cuidar da parturiente, vigiar o puerpério e dar todos os conselhos necessários para tratar do 

recém-nascido, garantindo-lhe as melhores condições de evolução; 

j) Executar os tratamentos prescritos pelo médico; 

k) Redigir os relatórios necessários. 
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Artigo 43.º 

Direitos adquiridos específicos das parteiras 

1. Relativamente aos nacionais dos Estados-Membros cujos títulos de formação de parteira 

satisfaçam o conjunto de exigências mínimas de formação previstas no artigo 40.º, mas que, por 

força do artigo 41.º, só possam ser reconhecidos se vierem acompanhados do certificado 

comprovativo de prática profissional a que se refere o n.º 2 do mesmo artigo 41.º, os Estados-

-Membros reconhecerão como prova suficiente os títulos de formação emitidos por esses Estados-

-Membros antes da data de referência mencionada no ponto 5.5.2 do Anexo V, desde que 

acompanhados de um certificado comprovativo de que os seus titulares se dedicaram de modo 

efectivo e lícito às actividades em causa durante, pelo menos, dois anos consecutivos no decurso 

dos cinco anos que precederam a emissão do certificado. 

2. O disposto no n.º 1 é aplicável aos nacionais dos Estados-Membros cujos títulos de formação 

de parteira sancionem uma formação recebida no território da antiga República Democrática Alemã 

e satisfaçam o conjunto das exigências mínimas de formação previstas no artigo 40.º, mas que, por 

força do artigo 41.º, só sejam reconhecidos se vierem acompanhados do certificado comprovativo 

de prática profissional a que se refere o n.º 2 do artigo 41.º, na medida em que esses títulos 

sancionem formações iniciadas antes de 3 de Outubro de 1990. 

3. No que diz respeito aos títulos polacos de formação de parteira, apenas serão aplicáveis as 

seguintes disposições em matéria de direitos adquiridos. 
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No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos títulos de formação de parteira tenham 

sido concedidos pela Polónia ou cuja formação tenha sido iniciada naquele país antes de 1 de Maio 

de 2004, e que não satisfaçam os requisitos mínimos de formação estabelecidos no artigo 40.º, os 

Estados-Membros reconhecerão como prova suficiente os seguintes títulos de formação de parteira, 

quando acompanhados de um atestado comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-

-Membros se dedicaram efectiva e licitamente na Polónia a actividades de parteira durante o 

período adiante especificado: 

a) Título de formação de parteira licenciada (dyplom licencjata położnictwa) – pelo menos três 

anos consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores à data de emissão do certificado; 

b) Título de formação de parteira, que sanciona estudos pós-secundários concluídos numa escola 

profissional de medicina (dyplom położnej) – pelo menos cinco anos consecutivos no decurso 

dos sete anos anteriores à data de emissão do certificado. 
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4. Os Estados-Membros reconhecerão os títulos de formação de parteira concedidos na Polónia a 

parteiras que tenham completado a formação antes de 1 de Maio de 2004, que não cumpram os 

requisitos mínimos de formação previstos no artigo 40.º comprovados por um diploma de 

"bacharel"obtido com base num programa especial de actualização previsto no artigo 11.º da Lei 

de 20 de Abril de 2004 que altera a Lei sobre as profissões de enfermeiro e parteira e outros actos 

jurídicos (Jornal Oficial da República da Polónia de 30 de Abril de 2004, N.º 92, pos. 885) e no 

Regulamento do Ministério da Saúde, de 11 de Maio de 2004, sobre as condições detalhadas do 

ensino ministrado a enfermeiros e parteiras que possuam um certificado do ensino secundário 

(exame final – "matura") e sejam diplomados de "liceus médicos" ou de escolas profissionais no 

domínio da saúde que formem enfermeiros e parteiras (Jornal Oficial da República da Polónia 

de 13 de Maio de 2004, N.º 110, pos. 1170), com o objectivo de verificar se o interessado possui um 

nível de conhecimentos e competências comparável ao das parteiras que possuem as qualificações 

enumeradas, para a Polónia, no ponto 5.5.2. do Anexo V. 
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Secção 7 

Farmacêutico 

Artigo 44.º 

Formação de farmacêutico 

1. A admissão à formação de farmacêutico pressupõe a posse de um diploma ou certificado que 

faculte o acesso aos estudos em causa em estabelecimentos universitários ou em institutos 

superiores de um Estado-Membro que tenham um nível reconhecido como equivalente. 

2. O título de formação de farmacêutico sanciona uma formação de, pelo menos, cinco anos, dos 

quais, no mínimo: 

a) Quatro anos de ensino teórico e prático a tempo inteiro, ministrado numa universidade, num 

instituto superior de nível reconhecido como equivalente ou sob a orientação de uma 

universidade; 

b) Seis meses de estágio em farmácia aberta ao público ou num hospital, sob a orientação do 

serviço farmacêutico desse hospital. 

Este ciclo de formação compreende, pelo menos, o programa constante do ponto 5.6.1 do Anexo V. 

As listas de disciplinas constantes do ponto 5.6.1 do Anexo V poderão ser modificadas nos termos 

do n.º 2 do artigo 58.º, com vista à sua adaptação ao progresso científico e técnico. 
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Essa actualização não pode implicar, para nenhum Estado-Membro, a alteração dos princípios 

legislativos existentes relativamente ao regime das profissões, no que diz respeito à formação e às 

condições de acesso das pessoas singulares. 

3. A formação de farmacêutico garante que o interessado adquiriu os conhecimentos e as 

competências seguintes: 

a) Conhecimentos adequados dos medicamentos e substâncias utilizadas no respectivo fabrico; 

b) Conhecimentos adequados da tecnologia farmacêutica e do ensaio físico, químico, biológico e 

microbiológico dos medicamentos; 

c) Conhecimentos adequados do metabolismo e dos efeitos dos medicamentos e da acção dos 

tóxicos, bem como do uso dos medicamentos; 

d) Conhecimentos adequados que permitam avaliar os dados científicos respeitantes aos 

medicamentos para poder, com base neles, prestar informações apropriadas; 

e) Conhecimentos adequados dos requisitos legais e outros em matéria de exercício da 

actividade farmacêutica. 
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Artigo 45.º 

Exercício das actividades profissionais de farmacêutico 

1. Para efeitos da presente directiva, as actividades de farmacêutico são as actividades cujo 

acesso e exercício estejam sujeitos, num ou mais Estados-Membros, a condições de qualificação 

profissional e possam ser executadas pelos titulares de um dos títulos de formação enumerados no 

ponto 5.6.2 do Anexo V. 

2. Os Estados-Membros assegurarão que os titulares de um título de formação em farmácia, de 

nível universitário ou reconhecido como equivalente, que satisfaça as condições do artigo 44.º, 

estejam habilitados, pelo menos, para o acesso e o exercício das actividades seguintes, sob reserva, 

se for caso disso, da exigência de experiência profissional complementar: 

a) Preparação da forma farmacêutica dos medicamentos; 

b) Fabrico e controlo de medicamentos; 

c) Controlo de medicamentos num laboratório de ensaio de medicamentos; 

d) Armazenamento, conservação e distribuição de medicamentos na fase do comércio por 

grosso; 
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e) Preparação, ensaio, armazenamento e distribuição de medicamentos em farmácias abertas ao 

público; 

f) Preparação, ensaio, armazenamento e distribuição de medicamentos em hospitais; 

g) Difusão de informações e conselhos sobre medicamentos. 

3. Quando, num Estado-Membro, o acesso a uma das actividades de farmacêutico ou o seu 

exercício estiverem sujeitos, para além da posse do título de formação referido no ponto 5.6.2 do 

Anexo V, à exigência de experiência profissional complementar, esse Estado-Membro reconhecerá 

como prova suficiente dessa experiência um certificado emitido pelas autoridades competentes do 

Estado-Membro de origem, comprovando que o interessado nele exerceu as referidas actividades 

durante um período equivalente. 

4. O reconhecimento a que se refere o n.º 3 não será aplicável à experiência profissional de dois 

anos exigida pelo Grão-Ducado do Luxemburgo para a concessão de licença estatal de farmácia 

aberta ao público. 

5. Quando, à data de 16 de Setembro de 1985, um Estado-Membro tiver realizado um concurso 

de prestação de provas destinado a seleccionar, de entre os titulares referidos no n.º 2, aqueles que 

seriam designados para se tornarem titulares das novas farmácias cuja criação tenha sido decidida 

no âmbito de um sistema nacional de repartição geográfica, esse Estado-Membro pode, em 

derrogação do n.º 1, manter tal concurso e a ele sujeitar os nacionais dos Estados-Membros que 

possuam um dos títulos de formação de farmacêutico referidos no ponto 5.6.2 do Anexo V ou que 

beneficiem do disposto no artigo 23.º. 
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Secção 8 

Arquitecto 

Artigo 46.º 

Formação de arquitecto 

1. A formação de arquitecto compreende, no total, pelo menos quatro anos de estudos a tempo 

inteiro, ou seis anos de estudos, dos quais pelo menos três a tempo inteiro, numa universidade ou 

estabelecimento de ensino comparável. Esta formação deverá ser comprovada pela aprovação num 

exame de nível universitário. 

Esta formação, que é de nível universitário e tem a arquitectura como elemento principal, deverá 

manter o equilíbrio entre os aspectos teóricos e práticos da formação em arquitectura e assegurar a 

aquisição dos conhecimentos e das competências seguintes: 

a) Capacidade para conceber projectos de arquitectura que satisfaçam as exigências estéticas e 

técnicas; 

b) Conhecimento adequado da história e das teorias da arquitectura, bem como das artes, 

tecnologias e ciências humanas conexas; 

c) Conhecimento das belas-artes e da sua influência sobre a qualidade da concepção 

arquitectónica; 

d) Conhecimentos adequados em matéria de urbanismo, ordenamento e competências 

relacionadas com o processo de ordenamento; 
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e) Capacidade de apreender as relações entre, por um lado, o homem e os edifícios e, por outro, 

entre os edifícios e o seu ambiente, bem como a necessidade de relacionar entre si os edifícios 

e espaços em função das necessidades e da escala humana; 

f) Compreensão da profissão de arquitecto e do seu papel na sociedade, nomeadamente, pela 

elaboração de projectos que tomem em consideração os factores sociais; 

g) Conhecimento dos métodos de investigação e de preparação do caderno de encargos do 

projecto; 

h) Conhecimento dos problemas de concepção estrutural, de construção e de engenharia civil 

relacionados com a concepção dos edifícios; 

i) Conhecimento adequado dos problemas físicos e das tecnologias, bem como da função dos 

edifícios, no sentido de os dotar de todos os elementos de conforto interior e de protecção 

climatérica; 

j) Capacidade técnica que lhe permita conceber construções que satisfaçam as exigências dos 

utentes, dentro dos limites impostos pelo factor custo e pelas regulamentações em matéria de 

construção; 

k) Conhecimento adequado das indústrias, organizações, regulamentações e procedimentos 

implicados na concretização dos projectos em construção e na integração dos planos na 

planificação geral. 

2. Os conhecimentos e as competências constantes do ponto 5.7.1. do Anexo V poderão ser 

modificados nos termos do n.º 2 do artigo 58.º, com vista à sua adaptação ao progresso científico e 

técnico. 
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Essa actualização não pode implicar, para nenhum Estado-Membro, a alteração dos princípios 

legislativos existentes relativamente ao regime das profissões, no que diz respeito à formação e às 

condições de acesso das pessoas singulares. 

Artigo 47.º  

Derrogações às condições da formação de arquitecto 

1. Em derrogação do artigo 46.º, é igualmente reconhecida como satisfatória nos termos do 

artigo 21.º a formação de três anos das "Fachhochschulen" na República Federal da Alemanha, 

existente em 5 de Agosto de 1985, que satisfaça as exigências definidas no artigo 46.º e dê acesso, 

nesse Estado-Membro, às actividades referidas no artigo 48.º, com o título profissional de 

arquitecto, desde que completada por um período de experiência profissional de quatro anos na 

República Federal da Alemanha, comprovado por um certificado emitido pela ordem profissional 

em que esteja inscrito o arquitecto que pretender beneficiar do disposto na presente directiva. 

A ordem profissional deverá previamente estabelecer que os trabalhos executados pelo arquitecto 

em causa no domínio da arquitectura constituem prova bastante da aplicação do conjunto dos 

conhecimentos e competências enumerados no n.º 1 do art. 46.º. Este certificado é emitido de 

acordo com o mesmo procedimento aplicado à inscrição na ordem profissional. 
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2. Em derrogação do artigo 46.º, é igualmente reconhecida como satisfatória nos termos do 

artigo 21.º a formação no âmbito de programas sociais ou de estudos universitários a tempo parcial 

que satisfaça as exigências definidas no artigo 46.º e que seja sancionada pela aprovação num 

exame de arquitectura, obtida por uma pessoa que trabalhe no domínio da arquitectura há pelo 

menos sete anos sob a orientação de um arquitecto ou de um gabinete de arquitectos. Este exame 

deverá ser de nível universitário e ser equivalente ao exame final referido no primeiro parágrafo do 

n.º 1 do artigo 46.º. 

Artigo 48.º 

Exercício das actividades profissionais de arquitecto 

1. Para efeitos da presente directiva, as actividades profissionais de arquitecto são as actividades 

habitualmente exercidas sob o título profissional de arquitecto. 

2. Considera-se que preenchem as condições requeridas para o exercício das actividades de 

arquitecto, sob o título profissional de arquitecto, os nacionais de um Estado-Membro autorizados a 

usar esse título nos termos de uma lei que atribua à autoridade competente de um Estado-Membro a 

faculdade de conceder esse título aos nacionais dos Estados-Membros que se tenham distinguido 

especialmente pela qualidade das suas realizações no domínio da arquitectura. As actividades de 

arquitecto dos interessados serão atestadas por um certificado emitido pelo Estado-Membro de 

origem. 
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Artigo 49.º 

Direitos adquiridos específicos dos arquitectos 

1. Os Estados-Membros reconhecem os títulos de formação de arquitecto enumerados no 

ponto 6.2 do Anexo VI, emitidos pelos outros Estados-Membros e que sancionem uma formação 

iniciada, o mais tardar, no decurso do ano académico de referência constante do referido anexo, 

mesmo que não satisfaçam as exigências mínimas definidas no artigo 46.º, atribuindo-lhes nos seus 

territórios, para efeitos de acesso às actividades profissionais de arquitecto e  respectivo exercício, o 

mesmo efeito que aos títulos de formação de arquitecto por eles emitidos. 

Nessas condições, são reconhecidos os certificados emitidos pelas autoridades competentes da 

República Federal da Alemanha que atestem que os títulos de formação emitidos a partir 

de 8 de Maio de 1945 pelas autoridades competentes da República Democrática Alemã são 

equivalentes aos títulos correspondentes enumerados no referido anexo. 
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