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2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, os Estados-Membros reconhecem, atribuindo-lhes nos seus 

territórios, para efeitos de acesso às actividades profissionais de arquitecto e respectivo exercício 

sob o título profissional de arquitecto, o mesmo efeito que aos títulos de formação por eles emitidos, 

os certificados concedidos aos nacionais dos Estados-Membros pelos Estados-Membros que tenham 

aprovado regras em matéria de acesso e de exercício das actividades de arquitecto nas datas 

seguintes: 

a) 1 de Janeiro de 1995 para a Áustria, a Finlândia e a Suécia; 

b) 1 de Maio de 2004 para a República Checa, a Estónia, Chipre, a Letónia, a Lituânia, a 

Hungria, Malta, a Polónia, a Eslovénia e a Eslováquia; 

c) 5 de Agosto de 1987 para os outros Estados-Membros. 

Os certificados referidos no n.º 1 atestam que o seu titular foi autorizado a usar o título profissional 

de arquitecto o mais tardar nessa data e se dedicou efectivamente, no âmbito dessas regras, às 

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

precederam a emissão do certificado. 
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Capítulo IV 

Disposições comuns em matéria de estabelecimento 

Artigo 50.º 

Documentação e formalidades 

1. Quando deliberarem sobre um pedido de autorização para o exercício da profissão 

regulamentada em questão nos termos do presente título, as autoridades competentes do Estado-

-Membro de acolhimento poderão exigir os documentos e certificados enumerados no Anexo VII. 

Os documentos referidos nas alíneas d), e) e f) do ponto 1 do Anexo VII não poderão ser 

apresentados mais de três meses após a data da sua emissão. 

Os Estados-Membros, organismos e outras pessoas colectivas garantirão a confidencialidade das 

informações recebidas. 

2. Em caso de dúvida justificada, o Estado-Membro de acolhimento pode exigir das autoridades 

competentes de outro Estado-Membro a confirmação da autenticidade dos certificados emitidos e 

dos títulos de formação concedidos nesse Estado-Membro, bem como, eventualmente, a confirmação 

de que o beneficiário satisfaz, para as profissões referidas no Capítulo III do presente Título, as 

condições mínimas de formação estabelecidas, respectivamente, nos artigos 24.º, 25.º, 28.º, 31.º, 

34.º, 35.º, 38.º, 40.º, 44.º e 46.º. 
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3. Em caso de dúvida justificada, quando os títulos de formação, tal como definidos na alínea c) 

do n.º 1 do artigo 3.º, tenham sido emitidos por uma autoridade competente de um Estado-Membro 

e incluam formação recebida total ou parcialmente num estabelecimento legalmente estabelecido no 

território de outro Estado-Membro, o Estado-Membro de acolhimento terá o direito de verificar 

junto do organismo competente do Estado-Membro em que os títulos foram emitidos: 

a) Se o curso de formação no estabelecimento que o ministrou foi formalmente certificado pelo 

estabelecimento de ensino situado no Estado-Membro em que o título foi emitido; 

b) Se o título de formação emitido corresponde ao que teria sido concedido se o curso de 

formação tivesse sido inteiramente ministrado no Estado-Membro em que foi emitido, e 

c) Se o título de formação confere os mesmos direitos profissionais no território do Estado-

-Membro em que foi emitido. 

4. Quando o Estado-Membro de acolhimento exigir aos seus nacionais um juramento ou uma 

declaração solene para obter acesso a uma profissão regulamentada, e caso a fórmula de tal 

juramento ou declaração não possa ser utilizada pelos nacionais dos outros Estados-Membros, o 

Estado-Membro de acolhimento assegurará que os interessados possam usar uma fórmula 

equivalente adequada. 
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Artigo 51.º 

Procedimento para o reconhecimento mútuo das qualificações profissionais 

1. A autoridade competente do Estado-Membro de acolhimento acusará a recepção do processo 

do requerente no prazo de um mês a contar da recepção, e informará o requerente de qualquer 

documento em falta. 

2. O procedimento de análise do pedido de autorização para o exercício de uma profissão 

regulamentada deverá ser concluído com a maior brevidade possível e sancionado por uma decisão 

devidamente fundamentada da autoridade competente do Estado-Membro de acolhimento e, em 

todo o caso, no prazo de três meses a contar da apresentação do processo completo pelo interessado. 

Contudo, este prazo poderá ser prorrogado por um mês nos casos abrangidos pelos Capítulo I e II 

do presente Título. 

3. A decisão, ou ausência de decisão no prazo previsto, é susceptível de recurso judicial de 

direito interno. 

Artigo 52.º 

Uso do título profissional 

1. Quando, num Estado-Membro de acolhimento, o uso do título profissional relativo a uma das 

actividades da profissão em causa esteja regulamentado, os nacionais dos outros Estados-Membros 

autorizados a exercer uma profissão regulamentada com base no Título III usarão o título 

profissional do Estado-Membro de acolhimento que, neste Estado, corresponde a essa profissão, e 

farão uso da sua eventual abreviatura. 
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2. Sempre que uma profissão esteja regulamentada no Estado-Membro de acolhimento por uma 

associação ou organização na acepção do n.º 2 do artigo 3.º, os nacionais dos Estados-Membros só 

terão direito ao uso do título profissional conferido por essa organização ou associação, ou da 

respectiva designação abreviada, mediante prova de que são membros dessa organização ou 

associação. 

Quando a associação ou organização subordinar a aquisição da qualidade de membro à posse de 

certas qualificações só poderá fazê-lo, nas condições previstas na presente directiva, em relação a 

nacionais de outros Estados-Membros que possuam qualificações profissionais. 

Título IV 

Modalidades de exercício da profissão 

Artigo 53.º 

Conhecimentos linguísticos 

Os beneficiários do reconhecimento de qualificações profissionais deverão ter os conhecimentos 

linguísticos necessários para o exercício da profissão no Estado-Membro de acolhimento. 
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Artigo 54.º 

Uso de títulos académicos 

Sem prejuízo do disposto nos artigos 7.º e 52.º, o Estado-Membro de acolhimento assegurará o 

reconhecimento aos interessados do direito de usar os respectivos títulos académicos obtidos no 

Estado-Membro de origem e, eventualmente, da sua abreviatura, na língua do Estado-Membro de 

acolhimento. O Estado-Membro de acolhimento pode determinar que esses títulos sejam seguidos 

do nome e do local do estabelecimento ou do júri de exame que os emitiu. Quando um título 

académico do Estado-Membro de origem puder ser confundido, no Estado-Membro de 

acolhimento, com qualquer título que exija, neste último Estado, uma formação complementar não 

obtida pelo interessado, o Estado-Membro de acolhimento pode exigir que este último use o título 

académico do Estado-Membro de origem de forma adequada, a definir pelo Estado-Membro de 

acolhimento. 

Artigo 55.º 

Inscrição num regime de seguro de doença 

Sem prejuízo do disposto n.º 1 do artigo 5.º e na alínea b) do primeiro parágrafo do artigo 6.º, os 

Estados-Membros que exijam das pessoas que tenham obtido as suas qualificações profissionais nos 

seus territórios a realização de um estágio preparatório e/ou de um período de experiência 

profissional para poderem inscrever-se num regime de seguro de doença, dispensarão desta 

obrigação os titulares de qualificações profissionais de médico e de dentista adquiridas noutro 

Estado-Membro. 
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Título V 

Cooperação administrativa e competências de execução 

Artigo 56.º 

Autoridades competentes 

1. As autoridades competentes do Estado-Membro de acolhimento e do Estado-Membro de 

origem deverão colaborar estreitamente e prestar-se assistência mútua, a fim de facilitar a aplicação 

da presente directiva. Deverão igualmente assegurar a confidencialidade das informações trocadas 

entre si. 

2. As autoridades competentes do Estado-Membro de acolhimento e de origem deverão trocar 

informações sobre processos disciplinares ou sanções penais aplicadas ou quaisquer outras 

circunstâncias específicas graves susceptíveis de ter consequências no exercício das actividades 

previstas na presente directiva, no respeito pela legislação relativa à protecção dos dados pessoais 

consignada nas Directivas 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro 

de 1995, relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais e à livre circulação desses dados 1, e 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 12 de Julho de 2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade no 

sector das telecomunicações electrónicas (directiva relativa à privacidade e às comunicações 

electrónicas) 2. 

                                                 
1  JO L 281, de 23.11.1995, p. 31. Directiva alterada pelo Regulamento (CE) n.º 1882/2003. 
2  JO L 201, de 31.7.2002, p. 37. 
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O Estado-Membro de origem deverá analisar a veracidade dos factos e as suas autoridades deverão 

decidir da natureza e da amplitude das investigações a efectuar e comunicar ao Estado-Membro de 

acolhimento as conclusões que tirarem das informações de que dispõem. 

3. Cada Estado-Membro deverá designar, até …..*, as autoridades e organismos competentes 

para a concessão ou recepção dos títulos de formação e de outros documentos ou informações, bem 

como para a recepção dos pedidos e a tomada das decisões visadas na presente directiva, e informar 

imediatamente os outros Estados-Membros e a Comissão das respectivas designações. 

4. Cada Estado-Membro deverá designar um coordenador para as actividades das autoridades 

referidas no n.º 1 e informar desse facto os outros Estados-Membros e a Comissão. 

Os coordenadores terão por missões: 

a) Promover a aplicação uniforme da presente directiva; 

b) Reunir todas as informações úteis para a aplicação da presente directiva, nomeadamente as 

relativas às condições de acesso às profissões regulamentadas nos Estados-Membros. 

Para a realização das missões previstas na alínea b), os coordenadores poderão recorrer aos pontos 

de contacto a que se refere o artigo 57.º. 

                                                 
*  Dois anos após a entrada em vigor da presente directiva. 
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Artigo 57.º 

Pontos de contacto 

Cada Estado-Membro deverá designar, até …. *, um ponto de contacto que terá por missão: 

a) Fornecer aos cidadãos e aos pontos de contacto dos outros Estados-Membros qualquer 

informação que seja necessária em matéria de reconhecimento das qualificações profissionais 

previsto na presente directiva e, nomeadamente, informações sobre a legislação nacional que 

rege as profissões e o seu exercício, incluindo a legislação social, bem como, se for caso 

disso, as regras deontológicas; 

b) Ajudar os cidadãos a fazer uso  dos direitos que lhes são conferidos pela presente directiva, 

em cooperação, se for caso disso, com os outros pontos de contacto e com as autoridades 

competentes do Estado-Membro de acolhimento. 

A seu pedido, os pontos de contacto informarão a Comissão do resultado dos casos tratados ao 

abrigo da alínea b), no prazo de dois meses a contar da data em que estes lhes tenham sido 

apresentados. 

Artigo 58.º 

Comité de reconhecimento das qualificações profissionais 

1. A Comissão será assistida por um Comité para o reconhecimento das qualificações 

profissionais, adiante denominado "Comité". 

                                                 
*  Dois anos após a entrada em vigor da presente directiva. 
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2. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da 

Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º. 

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de dois meses. 

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno. 

Título VI 

Outras disposições 

Artigo 59.º 

Relatórios 

1. A partir de …. *, os Estados-Membros deverão apresentar bienalmente à Comissão um 

relatório sobre a aplicação do sistema instituído. Além de comentários gerais, o relatório deve 

conter um levantamento estatístico das decisões tomadas, bem como uma descrição dos principais 

problemas decorrentes da aplicação da presente directiva. 

2. A partir de …. *, a Comissão deverá elaborar, de cinco em cinco anos, um relatório sobre a 

aplicação da presente directiva. 

                                                 
*  Dois anos após a entrada em vigor da presente directiva. 
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Artigo 60.º 

Cláusula de derrogação 

Se um Estado-Membro se deparar, num certo domínio, com dificuldades graves na aplicação de 

qualquer disposição da presente directiva, a Comissão deverá examinar tais dificuldades em 

colaboração o Estado-Membro em causa. 

Se for caso disso, a Comissão decidirá, nos termos do n.º 2 do artigo 58.º, se autoriza o Estado-

-Membro em questão a efectuar derrogações, por um período limitado, na aplicação da disposição 

em causa. 

Artigo 61.º 

Revogação 

São revogadas, com efeitos a partir de …. *, as Directivas 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 

78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 

85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE e 1999/42/CE. As remissões para as directivas 

revogadas devem entender-se como sendo feitas para a presente directiva, não sendo os actos 

aprovados com base nas referidas directivas afectados pela revogação. 

                                                 
*  Dois anos após a entrada em vigor da presente directiva. 
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Artigo 62.º 

Transposição 

Os Estados-Membros deverão pôr em vigor, até ...*, as disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva. Do facto deverão informar 

imediatamente a Comissão. 

Quando os Estados-Membros aprovarem essas disposições, estas devem incluir uma referência à 

presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação oficial. As 

modalidades dessa referência serão aprovadas pelos Estados-Membros. 

Artigo 63.º 

Entrada em vigor 

A presente directiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial 

da União Europeia. 

                                                 
*  Dois anos após a entrada em vigor da presente directiva. 
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Artigo 64.º 

Destinatários 

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva. 

Feito em Bruxelas, em 

 

 

Pelo Parlamento Europeu, Pelo Conselho 

O Presidente O Presidente 
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ANEXO I 
Lista de associações ou organizações profissionais 

que preenchem as condições do n.º 2 do artigo 3.º 

 

IRLANDA 1 

 

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland2 

2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland 2 

3. The Association of Certified Accountants 2 

4. Institution of Engineers of Ireland 

5. Irish Planning Institute 

 

REINO UNIDO 

 

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales 

2. Institute of Chartered Accountants of Scotland 

3. Institute of Chartered Accountants in Ireland 

4. Chartered Association of Certified Accountants 

5. Chartered Institute of Loss Adjusters 

                                                 
1 Os nacionais da Irlanda são também membros das seguintes associações ou organizações do 

Reino Unido: 
Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
Institute of Chartered Accountants of Scotland 
Institute of Actuaries 
Faculty of Actuaries 
The Chartered Institute of Management Accountants 
Institute of Chartered Secretaries and Administrators 
Royal Town Planning Institute 
Royal Institution of Chartered Surveyors 
Chartered Institute of Building. 

2 Somente para efeitos da actividade de verificação de contas. 



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

6. Chartered Institute of Management Accountants 

7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators 

8. Chartered Insurance Institute 

9. Institute of Actuaries 

10. Faculty of Actuaries 

11. Chartered Institute of Bankers 

12. Institute of Bankers in Scotland 

13.  Royal Institution of Chartered Surveyors 

14. Royal Town Planning Institute 

15. Chartered Society of Physiotherapy 

16. Royal Society of Chemistry 

17. British Psychological Society 

18. Library Association 

19. Institute of Chartered Foresters 

20. Chartered Institute of Building 

21. Engineering Council 

22. Institute of Energy 

23. Institution of Structural Engineers 

24. Institution of Civil Engineers 

25. Institution of Mining Engineers 

26. Institution of Mining and Metallurgy 

27. Institution of Electrical Engineers 

28. Institution of Gas Engineers 

29. Institution of Mechanical Engineers 
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30. Institution of Chemical Engineers 

31. Institution of Production Engineers 

32. Institution of Marine Engineers 

33. Royal Institution of Naval Architects 

34. Royal Aeronautical Society 

35. Institute of Metals 

36. Chartered Institution of Building Services Engineers 

37. Institute of Measurement and Control 

38. British Computer Society 
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ANEXO II 
 

Lista dos ciclos de formação de estrutura específica  

a que se refere a alínea b) do n.º 4 do artigo 11.º 

 

1. Domínio paramédico e dos cuidados infantis 

As formações de: 

na Alemanha: 

– enfermeiro(a) puericultor(a) ("Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger") 

– fisioterapeuta ("Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)") 1 

–  terapeuta do trabalho / ergoterapeuta ("Beschäftigungs– und Arbeitstherapeut / 

Ergotherapeut") 

– ortofonista ("Logopäde/Logopädin") 

– ortoptista ("Orthoptist(in)") 

                                                 
1  A partir de 1 de Junho de 1994, o título de "Krankengymnast(in)" foi substituído pelo de 

"Physiotherapeut(in)". Não obstante, os membros da profissão que tenham obtido os seus 
diplomas antes desta data poderão, se pretenderem, continuar a utilizar o título de 
"Krankengymnast(in)". 
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– educador(a) reconhecido(a) pelo Estado ("Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)") 

– educador(a) terapeuta reconhecido(a) pelo Estado ("Staatlich anerkannte(r) 

Heilpädagoge(-in)") 

– técnico(a) de laboratório ("medizinisch-technische(r) Laboratoriums– Assistent(in)") 

– técnico(a) de radiologia ("medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)") 

– técnico(a) de diagnóstico funcional ("medizinisch-technische(r) Assistent(in) fuer 

Funktionsdiagnostik") 

– técnico(a) de medicina veterinária ("veterinärmedizinisch-technische(r) 

Assistent(in)") 

– dietista ("Diätassistent(in)") 

– técnico de farmácia ("Pharmazieingenieur"), com formação adquirida antes 

de 31 de Março de 1994 na antiga República Democrática Alemã ou no território dos 

novos Länder 

– enfermeiro(a) psiquiátrico(a) ("Psychiatrische(r) 

Krankenschwester/Krankenpfleger") 

– terapeuta da fala ("Sprachtherapeut(in)") 
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na República Checa:  

 

– assistente de cuidados de saúde ("Zdravotnický asistent"), 

 

que corresponde a uma formação com uma duração total de pelo menos treze anos, 

incluindo pelo menos oito anos de ensino básico e quatro anos de ensino profissional numa 

escola médica de nível secundário, sancionados pelo exame "maturitní zkouška", 

 

– assistente de nutricionismo ("Nutriční asistent"), 

 

que corresponde a uma formação com uma duração total de pelo menos treze anos, 

incluindo pelo menos oito anos de ensino básico e quatro anos de ensino profissional numa 

escola médica de nível secundário, completados pelo exame "Nutriční zkouška", 

em Itália: 

– mecânico dentário ("odontotecnico") 

– óptico-optometrista ("ottico") 

 

em Chipre:  

 

– mecânico dentário ("Οδοντοτεχνίτης"), 

 

que corresponde a uma formação com uma duração total de pelo menos catorze anos, 

incluindo pelo menos seis anos de ensino básico, seis anos de ensino secundário e dois 

anos de ensino superior profissional, seguidos de um ano de experiência profissional. 
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– óptico-optometrista ("tεχνικός Οπτικός"), 

 

que corresponde a uma formação com uma duração total de pelo menos catorze anos, 

incluindo pelo menos seis anos de ensino básico, seis anos de ensino secundário e dois 

anos de ensino superior, seguidos de um ano de experiência profissional. 

 

na Letónia: 

 

– ajudante de dentista ("zobārstniecības māsa"), 

 

que corresponde a uma formação com uma duração total de pelo menos treze anos, 

incluindo pelo menos dez anos de ensino geral e dois anos de ensino profissional numa 

escola médica, seguidos de três anos de experiência profissional, sancionados por um 

exame para a obtenção do diploma de especialidade, 

 

– assistente de laboratório biomédico ("biomedicīnas laborants"), 

 

que corresponde a uma formação com uma duração total de pelo menos doze anos, 

incluindo pelo menos dez anos de ensino geral e dois anos de ensino profissional numa 

escola médica, seguidos de dois anos de experiência profissional, sancionados por um 

exame para obtenção do diploma de especialidade, 



 
13781/2/04 REV 2  JSM/vc 5 
ANEXO II DG C I   PT 

– mecânico dentário ("zobu tehniķis"), 

 

que corresponde a uma formação com uma duração total de pelo menos doze anos, 

incluindo pelo menos dez anos de ensino geral e dois anos de ensino profissional numa 

escola médica, seguidos de dois anos de experiência profissional, sancionados por um 

exame para a obtenção do diploma de especialidade, 

 

– assistente fisioterapeuta ("fizioterapeita asistents"), 

 

que corresponde a uma formação com uma duração total de pelo menos treze anos, 

incluindo pelo menos dez anos de ensino geral e três anos de ensino profissional numa 

escola médica, seguidos de dois anos de experiência profissional, sancionados por um 

exame para a obtenção do diploma de especialidade. 

 

no Luxemburgo: 

– assistente técnico(a) de radiologia ("assistant(e) technique médical(e) en radiologie") 

– assistente técnico(a) de laboratório ("assistant(e) technique médical(e) de 

laboratoire") 

– enfermeiro(a) psiquiátrico(a) ("infirmier/ière psychiatrique") 

– assistente técnico(a) de cirurgia ("assistant(e) technique médical(e) en chirurgie") 

– enfermeiro(a) puericultor(a) ("infirmier/ière puériculteur/trice") 

– enfermeiro(a) anestesista ("infirmier/ière anesthésiste") 

– massagista diplomado(a) ("masseur/euse diplômé(e)") 

– educador(a) ("éducateur/trice") 
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nos Países Baixos: 

– assistente de medicina veterinária ("dierenartsassistent") 

que corresponde a um ciclo de estudos e de formação com uma duração total mínima de 

treze anos, dos quais: 

i) pelo menos três anos de formação profissional numa escola especializada, 

sancionada por um exame, eventualmente completada por um ciclo de especialização 

de um ou dois anos sancionado por um exame, ou 

ii) pelo menos dois anos e meio de formação profissional numa escola especializada, 

sancionada por um exame e completada por uma prática profissional de pelo menos 

seis meses ou por um estágio profissional de pelo menos seis meses num 

estabelecimento reconhecido, ou  

iii) pelo menos dois anos de formação profissional numa escola especializada, 

sancionada por um exame e completada por uma prática profissional de pelo menos 

um ano ou por um estágio profissional de pelo menos um ano num estabelecimento 

reconhecido, ou 

iv) no caso dos assistentes de medicina veterinária ("dierenartsassisten"), três anos de 

formação profissional numa escola especializada (sistema "MBO") ou, em 

alternativa, três anos de formação profissional segundo o sistema dual de 

aprendizagem ("LLW"), sancionada em ambos os casos por um exame. 
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na Áustria: 

– formação de base específica para enfermeiros puericultores e especializados no 

tratamento de adolescentes ("spezielle Grundausbildung in der Kinder– und 

Jugendlichenpflege") 

– formação de base específica para enfermeiros psiquiátricos ("spezielle 

Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits– und Krankenpflege") 

– óptico-optometrista de lentes de contacto ("Kontaktlinsenoptiker") 

– pedicuro ("Fußpfleger") 

– mecânico de próteses auditivas ("Hörgeräteakustiker") 

– droguista ("Drogist") 

que correspondem a um ciclo de estudos e de formação com uma duração total mínima de 

catorze anos, incluindo pelo menos cinco anos de formação num quadro de formação 

estruturada, divididos por um período de aprendizagem mínimo de três anos, que inclua 

formação recebida em parte no local de trabalho e em parte num estabelecimento de formação 

profissional e um período de prática e de formação profissionais, sancionados por um exame 

profissional que dê direito a exercer a profissão e a formar aprendizes 
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– massagista ("Masseur") 

que corresponde a um ciclo de estudos e de formação com uma duração total de catorze anos, 

incluindo cinco anos de formação num quadro de formação estruturada, que inclua um 

período de aprendizagem de dois anos, um período de prática e formação profissionais de dois 

anos e um curso de formação de um ano, sancionados por um exame profissional que dê 

direito a exercer a profissão e a formar aprendizes 

– educador(a) de infância ("Kindergärtner/in") 

– educador(a) ("Erzieher") 

que correspondem a um ciclo de esudos e de formação com uma duração total de treze anos, 

incluindo cinco anos de formação profissional numa escola especializada, sancionados por 

um exame. 

 

na Eslováquia: 

 

– professor(a) no domínio da dança em escolas de ensino artístico de nível básico 

("učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách"), 

que corresponde a uma formação com uma duração total de pelo menos catorze anos e 

meio, incluindo oito anos de ensino básico, quatro anos de estudos num estabelecimento de 

ensino secundário especializado e uma formação de cinco semestres em pedagogia da 

dança. 



 
13781/2/04 REV 2  JSM/vc 9 
ANEXO II DG C I   PT 

– educador(a) em estabelecimentos de ensino especial e em centros de serviços sociais 

("vychovávatel’ v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych 

sluÿieb") 

que corresponde a uma formação com uma duração total de pelo menos catorze anos, 

incluindo oito a nove anos de ensino básico, quatro anos num estabelecimento de ensino 

secundário especializado em pedagogia ou noutro estabelecimento de ensino secundário e 

dois anos de estudos pedagógicos suplementares, a tempo parcial. 

2. Sector dos mestres-artesãos ("Mester/Meister/Maître"), que corresponde a ciclos de estudos e 

de formação relativos às actividades artesanais não abrangidas pelo Capítulo II do Título III 

da presente directiva 

As formações de: 

na Dinamarca: 

– óptico-optometrista ("optometrist") 

cujo ciclo de estudos e de formação corresponde a uma duração total de catorze anos, 

incluindo uma formação profissional de cinco anos, constituída por uma formação teórica de 

dois anos e meio ministrada pelo estabelecimento de formação profissional e por uma 

formação prática de dois anos e meio adquirida no local de trabalho e é sancionado por um 

exame reconhecido que incida sobre a actividade artesanal e dê direito ao uso do título de 

"Mester" 

– ortopedista, mecânico ortopédico ("ortopædimekaniker") 
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cujo ciclo de estudos e de formação corresponde a uma duração total de doze anos e meio, 
incluindo uma formação profissional de três anos e meio, constituída por uma formação 
teórica de um semestre ministrada pelo estabelecimento de formação profissional e por uma 
formação prática de três anos adquirida no local de trabalho e é sancionado por um exame 
reconhecido que incida sobre a actividade artesanal e dê direito ao uso do título de "Mester" 

– sapateiro ortopédico ("ortopædiskomager") 

cujo ciclo de estudos e de formação corresponde a uma duração total de treze anos e meio, 
incluindo uma formação profissional de quatro anos e meio, constituída por uma formação 
teórica de dois anos ministrada pelo estabelecimento de formação profissional e por uma 
formação prática de dois anos e meio adquirida no local de trabalho e é sancionado por um 
exame reconhecido que incida sobre a actividade artesanal e dê direito ao uso do título de 
"Mester" 

na Alemanha: 

– oculista ("Augenoptiker") 

– mecânico dentário ("Zahntechniker") 

– técnico de ligaduras ("Bandagist") 

– mecânico de próteses auditivas ("Hörgeräte-Akustiker") 

– mecânico ortopédico ("Orthopädiemechaniker") 

– sapateiro ortopédico ("Orthopädieschuhmacher") 
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no Luxemburgo: 

– óptico-optometrista ("opticien") 

– mecânico dentário ("mécanicien dentaire") 

– mecânico de próteses auditivas ("audioprothésiste") 

– mecânico ortopédico-ligadurista ("mécanicien orthopédiste/bandagiste") 

– sapateiro ortopédico ("orthopédiste-cordonnier") 

cujo ciclo de estudos e de formação corresponde a uma duração total de catorze anos, 

incluindo uma formação mínima de cinco anos num quadro de formação estruturada, 

adquirida em parte no local de trabalho e em parte num estabelecimento de formação 

profissional e é sancionado por um exame cuja aprovação é necessária para exercer, a título 

independente ou na qualidade de assalariado com um nível comparável de responsabilidade, 

uma actividade considerada artesanal 
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na Áustria: 

– técnico de ligaduras ("Bandagist") 

– técnico de coletes ortopédicos ("Miederwarenerzeuger") 

– óptico-optometrista ("Optiker") 

– sapateiro ortopédico ("Orthopädieschuhmacher") 

– técnico ortopédico ("Orthopädietechniker") 

– mecânico dentário ("Zahntechniker") 

– jardineiro ("Gärtner") 

que correspondem a ciclos de estudos e de formação com uma duração total mínima de 

catorze anos, incluindo pelo menos cinco anos num quadro de formação estruturada, 

divididos por um período de aprendizagem mínimo de três anos, que inclua formação 

adquirida em parte no local de trabalho e em parte num estabelecimento de formação 

profissional, e um período mínimo de dois anos de prática e formação profissionais, 

sancionados por um exame de mestre que dê direito a exercer a profissão, a formar aprendizes 

e a utilizar o título de "Meister". 
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As formações de mestres-artesãos no sector da agricultura e da silvicultura, nomeadamente: 

– mestre em agricultura ("Meister in der Landwirtschaft") 

– mestre em economia doméstica rural ("Meister in der ländlichen Hauswirtschaft") 

– mestre em horticultura ("Meister im Gartenbau") 

– mestre em horticultura em campo ("Meister im Feldgemüsebau") 

– mestre em pomologia e transformação de fruta ("Meister im Obstbau und in der 

Obstverwertung") 

– mestre em vinicultura e produção de vinho ("Meister im Weinbau und in der 

Kellerwirtschaft") 

– mestre em produção de lacticínios ("Meister in der Molkerei– und Käsereiwirtschaft") 

– mestre em criação de equídeos ("Meister in der Pferdewirtschaft") 

– mestre em pescas ("Meister in der Fischereiwirtschaft") 

– mestre em avicultura ("Meister in der Geflügelwirtschaft") 

– mestre em apicultura ("Meister in der Bienenwirtschaft") 

– mestre em silvicultura ("Meister in der Forstwirtschaft") 

– mestre em cultivo e conservação de florestas ("Meister in der Forstgarten– und 

Forstpflegewirtschaft") 

– mestre em armazenamento agrícola ("Meister in der landwirtschaftlichen 

Lagerhaltung") 
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que correspondem a ciclos de estudos e de formação com uma duração total mínima de 

quinze anos, incluindo pelo menos seis anos num quadro de formação estruturada, divididos 

por um período de aprendizagem mínimo de três anos, que inclua formação adquirida em 

parte no exercício da sua actividade e em parte num estabelecimento de formação 

profissional, e um período de três anos de prática profissional, sancionados por um exame de 

mestre relacionado com a profissão e que dê direito a formar aprendizes e a utilizar o título de 

"Meister". 

na Polónia:  

– professor(a) no domínio da formação profissional prática ("nauczyciel praktycznej 

nauki zawodu"), 

que corresponde a uma formação com uma duração de: 

i) oito anos de ensino básico e cinco anos de ensino secundário profissional ou 

equivalente num domínio pertinente, seguidos de uma formação em pedagogia com 

uma duração total de pelo menos 150 horas, uma formação em segurança e higiene 

no trabalho e dois anos de experiência profissional na profissão que vai ser ensinada, 

ou de 

ii) oito anos de ensino básico e cinco anos de ensino secundário profissional e diploma 

de graduação de uma escola superior de ensino técnico-pedagógico, ou de 

iii) oito anos de ensino básico e dois a três anos de ensino profissional de base e pelo 

menos três anos de experiência profissional certificada pelo grau de mestre na 

profissão em causa, seguidos de uma formação em pedagogia com uma duração total 

de pelo menos 150 horas. 
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na Eslováquia:  

– mestre em ensino profissional ("majster odbornej výchovy"), 

que corresponde a uma formação com uma duração total de pelo menos doze anos, 

incluindo oito anos de ensino básico, quatro anos de ensino profissional (ciclo completo de 

ensino profissional de nível secundário e/ou aprendizagem no ciclo similar de formação 

profissional ou de aprendizagem pertinente), experiência profissional com uma duração 

total de pelo menos três anos no domínio em que tiver sido efectuada a formação ou a 

aprendizagem e estudos complementares de pedagogia na faculdade de pedagogia ou numa 

universidade técnica, ou ciclo completo do ensino secundário e aprendizagem no ciclo 

(similar) de formação profissional ou de aprendizagem pertinente, experiência profissional 

com uma duração total de pelo menos três anos no domínio em que tiver sido efectuada a 

formação ou a aprendizagem e estudos complementares de pedagogia na faculdade de 

pedagogia, ou, até 1 de Setembro de 2005, formação especializada no domínio da 

pedagogia especializada, ministrada nos centros de metodologia para a formação dos 

mestres em ensino profissional nas escolas especializadas, sem estudos pedagógicos 

suplementares. 
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3. Domínio marítimo  

a) Navegação marítima  

As formações de: 

na República Checa:  

– auxiliar de convés ("palubní asistent"),  

– oficial chefe de quarto de navegação ("námořní poručík"), 

– imediato ("první palubní důstojník"), 

– comandante ("kapitán"), 

– auxiliar de máquinas ("strojní asistent"), 

– oficial chefe de quarto numa casa de máquinas ("strojní důstojník"), 

– segundo-oficial de máquinas ("druhý strojní důstojník"), 

– chefe de máquinas ("první strojní důstojník"), 

– electricista ("elektrotechnik"), 

– oficial electrotécnico ("elektrodůstojník"), 



 
13781/2/04 REV 2  JSM/vc 17 
ANEXO II DG C I   PT 

na Dinamarca: 

– comandante de navio ("skibsfører") 

– imediato ("overstyrmand") 

– timoneiro, oficial de quarto ("enestyrmand, vagthavende styrmand") 

– oficial de quarto ("vagthavende styrmand") 

– chefe de máquinas ("maskinchef") 

– primeiro chefe de máquinas ("l. maskinmester") 

– primeiro chefe de máquinas/chefe de máquinas de quarto ("l. maskinmester / 

vagthavende maskinmester") 

na Alemanha: 

– capitão AM ("Kapitän AM") 

– capitão AK ("Kapitän AK") 

– chefe de quarto de ponte AMW ("Nautischer Schiffsoffizier AMW") 

– chefe de quarto de ponte AKW ("Nautischer Schiffsoffizier AKW") 

– chefe de máquinas CT – superintendente de máquinas ("Schiffsbetriebstechniker CT – 

Leiter von Maschinenanlagen") 

– oficial maquinista CMa – superintendente de máquinas ("Schiffsmaschinist CMa –

Leiter von Maschinenanlagen") 

– maquinista CTW ("Schiffsbetriebstechniker CTW") 

– chefe de máquinas de quarto CMaW – oficial técnico único ("Schiffsmaschinist 

CMaW – Technischer Alleinoffizier") 
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em Itália: 

– oficial de ponte ("ufficiale di coperta") 

– oficial de máquinas ("ufficiale di macchina") 

na Letónia: 

– oficial Electrotécnico naval ("Kuģu elektromehāniķis"), 

– operador de sistemas de refrigeração ("kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists"), 

nos Países Baixos: 

– chefe de quarto de ponte de cabotagem (com complemento) ("stuurman kleine 

handelsvaart (met aanvulling)") 

– motorista marítimo diplomado ("diploma motordrijver") 

– oficial VTS ("VTS-functionaris") 
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que correspondem a ciclos de formação: 

– na República Checa: 

i) no que se refere a auxiliar de convés ("palubní asistent"), 

1. idade mínima de 20 anos, 

2.a) estabelecimento de formação ou escola naval – departamento de navegação, 

devendo ambos os cursos ser sancionados pelo exame "maturitní zkouška", 

e período de embarque aprovado não inferior a seis meses em navios 

durante os estudos, ou 

b) período de embarque aprovado não inferior a dois anos como marítimo da 

mestrança e marinhagem de quarto de navegação ao nível de apoio de 

navios, e conclusão de um curso aprovado que satisfaça a norma de 

competência especificada na SecçãoA-II/1 do Código STCW (Convenção 

Internacional sobre Normas de Formação, de Certificação e de Serviços de 

Quartos para os Marítimos), ministrado por um estabelecimento de 

formação ou escola naval da Parte na Convenção STCW, e aprovação no 

exame perante o júri reconhecido pelo CTM (Comité dos Transportes 

Marítimos da República Checa), 

ii) no que se refere a oficial chefe de quarto de navegação ("Námořní poručík"), 
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1. período de embarque aprovado, na qualidade de auxiliar de convés em 

navios de 500 toneladas ou mais de arqueação bruta, não inferior a 6 meses 

no caso de diplomados de um estabelecimento de formação ou escola naval, 

ou a 1 ano no caso de diplomados de um curso aprovado, incluindo pelo 

menos seis meses na qualidade de marítimo da mestrança e marinhagem de 

quarto de navegação, 

2. livro de registo da formação a bordo para cadetes de convés devidamente 

completado e visado, 

iii) no que se refere a imediato ("první palubní důstojník"), 

certificado de aptidão de oficial chefe de quarto de navegação em navios 

de 500 toneladas ou mais de arqueação bruta e período de embarque aprovado não 

inferior a doze meses nessa qualidade. 

iv) no que se refere a comandante ("kapitán"), 

= certificado para prestar serviço como comandante em navios com uma 

tonelagem de arqueação bruta entre 500 e 3000; 

= certificado de aptidão de imediato em navios de 3000 toneladas ou mais de 

arqueação bruta e período de embarque aprovado não inferior a seis meses 

na qualidade de imediato em navios de 500 toneladas ou mais de arqueação 

bruta e período de embarque aprovado não inferior a seis meses na 

qualidade de imediato em navios de 3000 toneladas ou mais de arqueação 

bruta, 



 
13781/2/04 REV 2  JSM/vc 21 
ANEXO II DG C I   PT 

v) no que se refere a auxiliar de máquinas ("strojní asistent"), 

1. idade mínima de 20 anos, 

2. estabelecimento de formação ou escola naval – departamento de engenharia 

naval e período de embarque aprovado não inferior a seis meses em navios 

durante os estudos, 

vi) no que se refere a oficial chefe de quarto numa casa de máquinas ("strojní 

důstojník"), 

período de embarque aprovado na qualidade de auxiliar de máquinas não inferior 

a seis meses no caso dos diplomados de uma academia ou colégio naval, 

vii) no que se refere a segundo-oficial de máquinas ("druhý strojní důstojník"), 

período de embarque aprovado não inferior a doze meses na qualidade de terceiro-

-oficial de máquinas de navios cuja máquina principal tenha uma potência 

propulsora igual ou superior a 750 kW. 

viii) no que se refere a chefe de máquinas ("první strojní důstojník"), 

certificado adequado de segundo-oficial de máquinas de navios cuja máquina 

principal tenha uma potência propulsora igual ou superior a 3000kW e a um 

período de embarque aprovado não inferior a 6 meses nessa qualidade, 
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ix) no que se refere a electricista ("elektrotechnik"), 

1. idade mínima de 18 anos, 

2. estabelecimento de formação naval ou outra, faculdade de electrotecnia ou 

escola de ensino técnico em engenharia electrotécnica, devendo todos os 

cursos ser sancionados pelo exame "maturitní zkouška" e um período de 

prática reconhecida no domínio da electrotecnia não inferior a doze meses, 

x) no que se refere a oficial electrotécnico ("elektrodůstojník"), 

1. estabelecimento de formação ou escola naval, faculdade de electrotecnia 

naval ou outro estabelecimento de formação ou de ensino secundário no 

domínio da electrotecnia, devendo todos os ciclos de formação ser 

sancionados pelo exame "maturitní zkouška" ou por um exame de Estado, 

2. período de embarque aprovado na qualidade de electricista não inferior a 

doze meses no caso dos diplomados de um estabelecimento de formação ou 

escola naval, ou a vinte e quatro meses no caso dos diplomados de uma 

escola secundária.". 

– na Dinamarca, de nove anos de escolaridade primária, seguidos de um curso elementar de 

formação de base e/ou de serviço marítimo durante um período compreendido entre 

dezassete e trinta e seis meses, completados: 

i) no que se refere ao oficial de quarto, por um ano de formação profissional 

especializada 

ii) no que se refere aos restantes, por três anos de formação profissional especializada; 
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– na Alemanha, com uma duração total entre catorze e dezoito anos, dos quais um ciclo de 

formação profissional de base de três anos e uma prática de serviço marítimo de um ano, 

seguidos de uma formação profissional especializada de um a dois anos, completada, se 

necessário, por um período de prática profissional de navegação de dois anos; 

– na Letónia: 

i) no que se refere a oficial Electrotécnico naval ("kuģu elektromehāniķis"), 

1. idade mínima de 18 anos, 

2. corresponde a uma formação com uma duração total de pelo menos doze 

anos e meio, incluindo pelo menos nove anos de ensino básico e três anos de 

ensino profissional. Além disso, são necessários pelo menos seis meses de 

período de embarque como electricista naval ou como assistente do oficial 

electrotécnico em embarcações com uma potência superior a 750 kW. A 

formação profissional deve ser sancionada por um exame especial efectuado 

pela autoridade competente, de acordo com o programa de formação 

aprovado pelo Ministério dos Transportes, 

ii) no que se refere a operador de sistemas de refrigeração ("kuģa saldēšanas iekārtu 

mašīnists"), 
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1. idade mínima de 18 anos, 

2. que corresponde a uma formação com uma duração total de pelo menos 

treze anos, incluindo pelo menos nove anos de ensino básico e três anos de 

formação profissional. Além disso, são necessários pelo menos doze meses 

de período de embarque como assistente do engenheiro em sistemas de 

refrigeração. A formação profissional deve ser sancionada por um exame 

especial efectuado pela autoridade competente, de acordo com o programa 

de formação aprovado pelo Ministério dos Transportes.". 

– em Itália, com uma duração total de treze anos, dos quais pelo menos cinco tenham 

consistido em formação profissional sancionada por um exame e completada, sempre que 

necessário, por um estágio profissional; 

– nos Países Baixos: 

i) no que diz respeito ao chefe de quarto de ponte de cabotagem (embarcações 

costeiras) (com complemento) ("stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)") e 

ao motorista marítimo diplomado ("diploma motordrijver"), de catorze anos de 

duração, dois dos quais, pelo menos, num estabelecimento de formação 

especializado, completados por um estágio de doze meses 

ii) no que diz respeito ao oficial-VTS ("VTS-functionaris"), com uma duração total 

mínima de quinze anos, incluindo pelo menos três anos de ensino profissional 

superior ("HBO") ou de ensino secundário profissional ("MBO"), completados por 

cursos de especialização nacionais ou regionais, com, pelo menos, doze semanas de 

formação teórica, ambos sancionados por um exame 

e que sejam reconhecidos ao abrigo da Convenção Internacional STCW (Convenção 

Internacional sobre as Normas de Formação, Emissão de Certificados e Serviço de Vigia 

para os Marítimos, 1978). 
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b) Pesca marítima 

As formações de: 

na Alemanha: 

– capitão BG/pescas ("Kapitän BG/Fischerei") 

– capitão BK/pescas ("Kapitän BLK/Fischerei") 

– chefe de quarto de ponte BGW/pescas ("Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei") 

– chefe de quarto de ponte BKW/pescas ("Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei") 

nos Países Baixos: 

– oficial de quarto de ponte de máquinas V ("stuurman werktuigkundige V") 

– maquinista IV de navegação pesqueira ("werktuigkundige IV visvaart") 

– oficial de quarto de ponte IV de navegação pesqueira ("stuurman IV visvaart") 

– oficial de quarto de ponte de máquinas VI ("stuurman werktuigkundige VI") 

que correspondem a ciclos de formação: 

– na Alemanha, com uma duração total entre catorze e dezoito anos, dos quais um ciclo de 

formação profissional de base de três anos e uma prática de serviço marítimo de um ano, 

seguido de uma formação profissional especializada de um a dois anos, completada, se 

necessário, por um período de prática profissional de navegação de dois anos 
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– nos Países Baixos, com uma duração de treze a quinze anos, dos quais, pelo menos dois 

tenham sido ministrados numa escola profissional especializada, complementados por um 

período de experiência profissional de 12 meses 

e que sejam reconhecidos ao abrigo da Convenção de Torremolinos (Convenção Internacional 

de 1977 relativa à Segurança dos Navios de Pesca). 

4. Domínio técnico 

As formações de: 

na República Checa: 

– técnico autorizado, construtor autorizado ("autorizovaný technik, autorizovaný 

stavitel"), 

que corresponde a uma formação profissional com uma duração de pelo menos nove anos, 

incluindo quatro anos de ensino técnico num estabelecimento de nível secundário sancionados 

pelo exame "maturitní zkouška" (escola técnica secundária) e cinco anos de experiência 

profissional sancionada por um teste de qualificação profissional para a realização de 

actividades profissionais específicas no sector da construção (nos termos da Lei n.º 50/1976 

Col. (Lei da Construção Civil) e da Lei n.º 360/1992 Col.) 

– condutor de veículo sobre carris ("fyzická osoba řídící drážní vozidlo"), 

que corresponde a uma formação com uma duração total de pelo menos doze anos, incluindo 

pelo menos oito anos de ensino básico e pelo menos quatro anos de ensino profissional num 

estabelecimento de nível secundário sancionado pelo exame "maturitní zkouška", que se 

termina com o exame de Estado sobre a propulsão dos veículos, 
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– técnico de revisão de carris ("drážní revizní technik"), 

que corresponde a uma formação com uma duração total de pelo menos doze anos, incluindo 

pelo menos oito anos de ensino básico e pelo menos quatro anos de ensino profissional num 

estabelecimento de nível secundário, nos domínios das máquinas ou da electrónica, 

sancionados pelo exame "maturitní zkouška". 

– instrutor de escola de condução ("učitel autoškoly"), 

idade mínima de 24 anos, correspondente a uma formação com uma duração total de pelo 

menos doze anos, incluindo pelo menos oito anos de ensino básico e pelo menos quatro anos 

de ensino profissional num estabelecimento de nível secundário nos domínios do tráfego ou 

das máquinas sancionados pelo exame "maturitní zkouška", 

– técnico estatal incumbido da inspecção da capacidade rodoviária dos veículos 

automóveis ("kontrolní technik STK"), 

idade mínima de 21 anos, correspondente a uma formação com uma duração total de pelo 

menos doze anos, incluindo pelo menos oito anos de ensino básico e pelo menos quatro anos 

de ensino profissional num estabelecimento de nível secundário sancionados pelo exame 

"maturitní zkouška", seguidos de pelo menos dois anos de prática no domínio técnico. A 

pessoa em questão deve possuir carta de condução, um registo criminal de que nada conste e 

ter concluído um período de formação especial para os técnicos estatais de 120 horas no 

mínimo, bem como obter aprovação no exame, 

– mecânico de inspecção das emissões de veículos ("mechanik měření emisí"), 

que corresponde a uma formação com uma duração total de pelo menos doze anos, incluindo 

pelo menos oito anos de ensino básico e pelo menos quatro anos de ensino profissional num 

estabelecimento de nível secundário sancionados pelo exame "maturitní zkouška". O 

candidato deverá ainda perfazer pelo menos três anos de prática no domínio técnico e seguir 

uma formação especial de mecânico de inspecção das emissões de veículos, durante 8 horas, 

bem como obter aprovação no exame, 
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– bateleiro de 1.ª classe ("kapitán I. třídy"), 

que corresponde a uma formação com uma duração total de pelo menos quinze anos, 

incluindo oito anos de ensino básico e três anos de ensino profissional sancionado pelo exame 

"maturitní zkouška" que se termina com um exame que dá lugar à emissão de um certificado 

de aptidão; este ensino profissional deverá ser seguido de quatro anos de experiência 

profissional sancionada por um exame, 

– restaurador de monumentos que sejam obras de artesanato ("restaurátor památek, která 

jsou díly uměleckých řemesel"), 

que corresponde a uma formação com uma duração total de doze anos se incluir o ciclo 

completo do ensino técnico secundário no domínio do restauro, ou de dez a doze anos num 

ciclo de formação correspondente, seguidos de cinco anos de experiência profissional no caso 

do ensino técnico secundário completo sancionado pelo exame "maturitní zkouška", ou oito 

anos de experiência profissional no caso do ensino técnico secundário sancionado por um 

exame final de aprendizagem, 

– restaurador de obras de arte que não sejam monumentos e façam parte de colecções de 

museus e galerias, bem como de outros objectos de valor cultural ("restaurátor děl 

výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a 

ostatních předmětů kulturní hodnoty"), 

que corresponde a uma formação com uma duração total de doze anos, seguidos de cinco anos 

de experiência profissional no caso do ciclo completo do ensino técnico secundário no 

domínio do restauro sancionado pelo exame "maturitní zkouška", 
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– gestor de resíduos ("odpadový hospodář"), 

que corresponde a uma formação com uma duração total de pelo menos doze anos, incluindo 

pelo menos oito anos de ensino básico e pelo menos quatro anos de ensino profissional num 

estabelecimento de nível secundário, sancionados pelo exame "maturitní zkouška" e cinco 

anos, no mínimo, de experiência no sector da gestão de resíduos adquirida durante os últimos 

dez anos, 

– gestor técnico de explosivos ("technický vedoucí odstřelů"), 

que corresponde a uma formação com uma duração total de pelo menos doze anos, incluindo 

pelo menos oito anos de ensino básico e pelo menos quatro anos de ensino profissional num 

estabelecimento de nível secundário, sancionados pelo exame "maturitní zkouška", 

seguida de: 

dois anos como detonador subterrâneo (para a actividade subterrânea) e um ano como 

detonador de superfície (para a actividade de superfície), incluindo seis meses como assistente 

de detonador; 

um ciclo de 100 horas de formação teórica e prática, seguido de um exame perante a 

Autoridade Distrital de Minas relevante; 

experiência profissional igual ou superior a seis meses em matéria de planeamento e execução 

de trabalhos de detonação de grande envergadura; 

um ciclo de 32 horas de formação teórica e prática, seguido de um exame perante a 

Autoridade de Minas da República Checa. 
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em Itália: 

– geómetra ("geometra") 

– técnico agrário ("perito agrário") 

que correspondem a ciclos de estudos técnicos secundários com uma duração total mínima de 

treze anos, incluindo oito anos de escolaridade obrigatória seguidos de cinco anos de estudos 

secundários, dos quais três anos tenham sido orientados para a profissão, sancionados pelo 

respectivo exame e completados: 

i) no caso do geómetra, por um estágio prático de pelo menos dois anos num instituto 

profissional, ou por uma experiência profissional de cinco anos 

ii) no caso dos técnicos agrários, pela realização de um estágio prático de pelo menos dois 

anos,  

 

seguidos de um exame estatal 

 

na Letónia: 

– auxiliar de condutor de locomotivas do sector ferroviário ("vilces līdzekļa vadītāja 

(mašīnista) palīgs"), 

idade mínima de 18 anos, que correspondem a uma formação com uma duração total de pelo 

menos doze anos, incluindo pelo menos oito anos de ensino básico e pelo menos quatro anos 

de ensino profissional. Formação profissional sancionada pelo exame especial efectuado por 

uma entidade patronal. Obtenção de um certificado de aptidão emitido por uma autoridade 

competente, válido por cinco anos. 
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nos Países Baixos: 

– oficial de justiça ("gerechtsdeurwaarder") 

– técnico de próteses dentárias ("tandprotheticus") 

que correspondem a um ciclo de estudos e de formação profissional: 

i) no que respeita ao oficial de justiça ("gerechtsdeurwaarder"), com uma duração total de 

dezanove anos, incluindo oito anos de escolaridade obrigatória, seguidos de oito anos de 

estudos secundários, dos quais quatro de ensino técnico sancionados por um exame estatal 

e complementados por três anos de formação profissional teórica e prática 

ii) no que respeita ao técnico de prótese dentárias ("tandprotheticus"), com uma duração 

total mínima de quinze anos de formação a tempo inteiro e três anos de formação a tempo 

parcial, dos quais oito anos de escolaridade obrigatória, seguidos de quatro anos de estudos 

secundários e de três anos de formação profissional, incluindo uma formação teórica e 

prática de mecânico dentário, complementados por uma formação de três anos a tempo 

parcial de técnico de próteses dentárias e sancionados por um exame 



 
13781/2/04 REV 2  JSM/vc 32 
ANEXO II DG C I   PT 

na Áustria: 

– guarda florestal ("Förster") 

– consultor técnico ("Technisches Büro") 

– funcionário de agência de colocação temporária ("Überlassung von Arbeitskräften – 

Arbeitsleihe") 

– agente de emprego ("Arbeitsvermittlung") 

– conselheiro em investimentos ("Vermögensberater") 

– detective privado ("Berufsdetektiv") 

– agente de segurança ("Bewachungsgewerbe") 

– agente imobiliário ("Immobilienmakler") 

– administrador imobiliário ("Immobilienverwalter") 

– organizador de projectos de construção ("Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer") 

– cobrador de dívidas ("Inkassobüro/Inkassoinstitut") 

que correspondem a ciclos de estudos e de formação com uma duração total mínima de quinze 

anos, dos quais oito de ensino obrigatório, seguidos de, pelo menos, cinco anos de estudos 

secundários técnicos ou comerciais sancionados por um exame técnico ou comercial que confira 

um diploma de fim dos estudos secundários, completados por, pelo menos, dois anos de ensino e 

formação no local de trabalho, sancionados por um exame profissional 
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– consultor de seguros ("Berater in Versicherungsangelegenheiten") 

que corresponde a um ciclo de estudos e de formação com uma duração total mínima de quinze 

anos, dos quais seis no quadro de uma formação estruturada, divididos por um período de 

aprendizagem de três anos e por um período de prática e formação profissionais de três anos, 

sancionados por um exame, 

 

– mestre-de-obras/projecto e cálculos técnicos ("Planender Baumeister") 

– mestre-carpinteiro/projecto e cálculos técnicos ("Planender Zimmermeister") 

que correspondem a ciclos de estudos e de formação com uma duração total mínima de dezoito 

anos, dos quais pelo menos nove de formação profissional, divididos por quatro anos de estudos 

secundários técnicos e cinco anos de prática e formação profissionais sancionados por um exame 

profissional que dê direito a exercer a profissão e a formar aprendizes, na medida em que essa 

formação se relacione com o direito de projectar edifícios, efectuar cálculos técnicos e fiscalizar 

obras de construção ("privilégio Maria Theresian"). 

– contabilista comercial ("Gewerblicher Buchhalter"), nos termos da  Gewerbeordnung 

de 1994 (lei de 1994 relativa ao comércio, ao artesanato e à indústria) ; 

– contabilista independente ("Selbständiger Buchhalter"), nos termos da Bundesgesetz 

über die Wirtschaftstreuhandberufe de 1999 (Lei de 1999 relativa às profissões no 

domínio da contabilidade pública) ; 
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na Polónia: 

– técnico estatal incumbido da inspecção de base da capacidade rodoviária dos veículos 

automóveis num centro de inspecção automóvel (diagnosta przeprowadzający badania 

techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań"), 

que corresponde a oito anos de ensino básico e cinco anos de ensino técnico num 

estabelecimento de nível secundário, no domínio dos veículos automóveis, uma formação de 

base no domínio da inspecção da capacidade rodoviária dos veículos automóveis com uma 

duração de 51 horas, aprovação no exame de qualificação e três anos de prática num centro de 

inspecção ou numa garagem, 

– técnico estatal incumbido da inspecção da capacidade rodoviária dos veículos 

automóveis num centro regional de inspecção automóvel ("diagnosta przeprowadzający 

badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów"), 

que corresponde a oito anos de ensino básico e cinco anos de ensino técnico num 

estabelecimento de nível secundário, no domínio dos veículos automóveis, uma formação de 

base no domínio da inspecção dos veículos automóveis com uma duração de 51 horas, 

aprovação no exame de qualificação e quatro anos de prática num centro de inspecção ou 

numa garagem, 

– técnico estatal incumbido da inspecção da capacidade rodoviária dos veículos 

automóveis num centro de inspecção automóvel ("diagnosta wykonujący badania 

techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów"), 
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que corresponde a: 

i) oito anos de ensino básico e cinco anos de ensino técnico num estabelecimento de nível 

secundário, no domínio dos veículos automóveis, e quatro anos comprovados de prática 

num centro de inspecção ou numa garagem, ou 

ii) oito anos de ensino básico e cinco anos de ensino técnico num estabelecimento de nível 

secundário num domínio que não seja o dos veículos automóveis e oito anos 

comprovados de prática num centro de inspecção ou numa garagem, e uma formação 

completa, incluindo formação de base e especialização, totalizando 113 horas, com 

exames no final de cada fase. 

A duração em horas e o âmbito geral das formações específicas no contexto da formação 

completa neste domínio são especificados em separado no Regulamento do Ministro das 

Infra-estruturas, de 28 de Novembro de 2002, relativo aos requisitos exigidos aos técnicos no 

domínio das inspecções (JO n.º 208 de 2002, pos. 1769). 

– regulador ferroviário ("dyżurny ruchu"), 

que corresponde a oito anos de ensino básico e quatro anos de ensino profissional num 

estabelecimento de nível secundário, com uma especialização em transporte ferroviário, e um 

ciclo de formação de 45 dias de preparação para o exercício da profissão de regulador e 

aprovação no exame de qualificação, ou a oito anos de ensino básico e cinco anos de ensino 

profissional num estabelecimento de nível secundário, com uma especialização em transporte 

ferroviário, e um ciclo de formação de 63 dias de preparação para o exercício da profissão de 

regulador ferroviário e aprovação no exame de qualificação. 
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5. Formações no Reino Unido reconhecidas como National Vocational Qualifications ou como 

Scottish Vocational Qualifications: 

– enfermeiro(a) veterinário(a) aprovado(a) ("listed veterinary nurse"), 

– engenheiro electricista de minas ("mine electrical engineer") 

– engenheiro mecânico de minas ("mine mechanical engineer") 

– terapeuta dentário ("dental therapist") 

– assistente de dentista ("dental hygienist") 

– oculista ("dispensing optician") 

– subdirector de mina ("mine deputy") 

– administrador de falências ("insolvency practitioner") 

– "Conveyancer" autorizado ("licensed conveyancer") 

– comandante de navio - navios de mercadorias e de passageiros - sem restrições ("first mate 

- freight/passenger ships - unrestricted") 

– imediato - navios de mercadorias e de passageiros - sem restrições ("second mate -

freight/passenger ships - unrestricted") 

– oficial de convés - navios de mercadorias e de passageiros - sem restrições ("third mate- 

freight passenger ships unrestricted") 
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– chefe de quarto de ponte - navios de mercadorias e de passageiros - sem restrições("deck 

officer - freight/passenger ships - unrestricted") 

– chefe de quarto de máquinas de segunda classe - navios de mercadorias e de passageiros - 

zona de exploração ilimitada ("engineer officer - freight/passenger ships - unlimited 

trading area") 

– técnico de gestão de resíduos autorizado ("certified technically competent person in 

waste management") 

que dão acesso às habilitações reconhecidas como National Vocational Qualifications (NVQs) 

ou, na Escócia, como Scottish Vocational Qualifications, que se situam nos níveis 3 e 4 do 

National Framework of Vocational Qualifications do Reino Unido. 

Estes níveis correspondem às seguintes definições: 

– nível 3: aptidão para executar um amplo leque de tarefas variadas em situações muito 

diversas, tratando-se, na sua maioria, de tarefas complexas e não rotineiras; o grau de 

responsabilidade e de autonomia é considerável e as funções exercidas a este nível 

implicam frequentemente a vigilância ou a orientação de outras pessoas 

– nível 4: aptidão para executar um amplo leque de tarefas complexas, técnicas ou 

especializadas em situações muito diversas e com um elevado grau de responsabilidade 

pessoal e de autonomia; as funções exercidas a este nível implicam frequentemente a 

responsabilidade de trabalhos efectuados por outras pessoas e a distribuição de recursos. 
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ANEXO III 

Lista dos ciclos de formação regulamentados referidos  

no terceiro parágrafo do n.º 2 do artigo 13.º  

 
No Reino Unido: 

 

Os ciclos de formação regulamentados que dão acesso às habilitações reconhecidas como National 

Vocational Qualifications (NVQs) ou, na Escócia, como Scottish Vocational Qualifications, que se 

situam nos níveis 3 e 4 do National Framework of Vocational Qualifications do Reino Unido. 

Esses níveis correspondem às seguintes definições: 

– nível 3: aptidão para executar um amplo leque de tarefas variadas em situações muito diversas, 

tratando-se, na sua maioria, de tarefas complexas e não rotineiras; o grau de responsabilidade e 

de autonomia é considerável e as funções exercidas a este nível implicam frequentemente a 

vigilância ou a orientação de outras pessoas; 

– nível 4: aptidão para executar um amplo leque de tarefas complexas, técnicas ou especializadas 

em situações muito diversas e com um elevado grau de responsabilidade pessoal e de autonomia; 

as funções exercidas a este nível implicam frequentemente a responsabilidade por trabalhos 

efectuados por outras pessoas e a distribuição de recursos. 
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Na Alemanha: 

 

As seguintes formações regulamentadas: 

– As formações regulamentadas orientadas para o exercício das profissões de assistente técnico 

("technische(r) Assistent(in)") e assistente comercial ("kaufmännische(r) Assistent(in)") e das 

profissões de carácter social ("soziale Berufe"), bem como da profissão de professor diplomado 

de respiração, fala e voz ("staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech– und Stimmlehrer(in)"), com 

uma duração total mínima de treze anos, que pressupõem a conclusão do primeiro nível de 

estudos secundários ("mittlerer Bildungsabschluss") e que incluem: 

i) pelo menos, três anos1 de formação profissional numa escola especializada 

("Fachschule"), sancionada por um exame, eventualmente complementada por um ciclo 

de especialização de um ou dois anos, sancionado por um exame, ou 

ii) pelo menos, dois anos e meio de formação numa escola especializada ("Fachschule"), 

sancionada por um exame e complementada por uma prática profissional de, pelo menos, 

seis meses ou por um estágio profissional de, pelo menos, seis meses num estabelecimento 

reconhecido, ou 

iii) pelo menos, dois anos de formação numa escola especializada ("Fachschule"), sancionada 

por um exame e complementada por uma prática profissional de, pelo menos, um ano ou 

por um estágio profissional de, pelo menos, um ano num estabelecimento reconhecido. 

                                                 
1  A duração mínima de três anos poderá ser reduzida para dois anos caso o interessado possua as 

habilitações necessárias para acesso à universidade ("Abitur"), ou seja, treze anos de formação e 
estudos prévios, ou as habilitações necessárias para acesso às "Fachhochschule" 
("Fachhochschulreife"), ou seja, doze anos de formação e estudos prévios. 
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– As formações regulamentadas de técnicos ("Techniker(in)"), técnicos de gestão 

("Betriebswirt(in)"), técnicos de concepção ("Gestalter(in)") e assistentes familiares 

("Familienpfleger(in)") diplomados ("staatlich geprüft"), com uma duração total de, pelo menos, 

dezasseis anos, que pressupõem a conclusão da escolaridade obrigatória ou de uma formação 

equivalente (de, pelo menos, nove anos), bem como a conclusão com êxito de uma formação 

numa escola profissional ("Berufsschule") de, pelo menos, três anos, e que incluem, após uma 

prática profissional de, pelo menos, dois anos, uma formação a tempo inteiro durante, pelo 

menos, dois anos ou uma formação a tempo parcial de duração equivalente. 

– As formações regulamentadas e as formações contínuas regulamentadas, com uma duração total 

mínima de quinze anos, que pressupõem, geralmente, a conclusão da escolaridade obrigatória 

(de, pelo menos, nove anos) e de uma formação profissional (regra geral, de três anos), e que 

incluem, geralmente, uma prática profissional de, pelo menos, dois anos (na maior parte dos 

casos, de três anos), bem como um exame no quadro da formação contínua, para cuja preparação 

são normalmente organizadas acções de formação de acompanhamento, quer em paralelo à 

prática profissional (pelo menos, 1000 horas), quer a tempo inteiro (pelo menos, um ano). 

As autoridades alemãs comunicarão à Comissão e aos outros Estados-Membros a lista dos ciclos de 

formação abrangidos pelo presente anexo. 
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Nos Países Baixos: 

 

– Ciclos de formação regulamentados com uma duração total mínima de quinze anos, ou seja, 

conclusão com êxito de oito anos de ensino primário, seguidos de quatro anos de ensino 

secundário geral médio ("MAVO"), de ensino profissional preparatório ("VBO") ou de ensino 

geral secundário de nível superior, completados por três ou quatro anos de formação num 

estabelecimento de ensino secundário profissional ("MBO"), sancionados por um exame. 

 

– Ciclos de formação regulamentados com uma duração total mínima de dezasseis anos, ou seja, 

conclusão com êxito de oito anos de ensino primário, seguidos, pelo menos, de quatro anos de 

ensino profissional preparatório ("VBO") ou de ensino geral secundário de nível superior, 

completados por, pelo menos, quatro anos de formação profissional segundo o sistema de 

aprendizagem, incluindo, pelo menos, um dia por semana de ensino teórico num estabelecimento 

de ensino e, no resto da semana, uma formação prática num centro de formação prática ou numa 

empresa, sancionados por um exame final de segundo ou terceiro nível. 

 

As autoridades neerlandesas comunicarão à Comissão e aos outros Estados-Membros a lista dos ciclos 

de formação abrangidos pelo presente anexo. 
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Na Áustria: 

 

– Ciclos de formação ministrados em estabelecimentos de ensino profissional superior 

("Berufsbildende Höhere Schulen") e em estabelecimentos de ensino superior no domínio da 

agricultura e da silvicultura ("Höhere Land– und Forstwirtschaftliche Lehranstalten"), 

incluindo ciclos de tipo especial ("einschließlich der Sonderformen"), cuja estrutura e nível são 

estabelecidos por disposições jurídicas, regulamentares e administrativas.  

 

Estes ciclos de formação têm uma duração total mínima de treze anos e incluem uma formação 

profissional de cinco anos, sancionada por um exame final, cuja aprovação constitui prova de 

aptidões profissionais. 

 

– Ciclos de formação ministrados em escolas de mestres-artesãos ("Meisterschulen"), aulas de 

mestres-artesãos ("Meisterklassen"), escolas de formação de mestres-aprendizes do sector 

industrial ("Werkmeisterschulen") ou escolas de formação de artesãos no sector da construção 

("Bauhandwerkerschulen"), cuja estrutura e nível são estabelecidos por disposições jurídicas, 

regulamentares e administrativas. 
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Estes ciclos de formação têm uma duração total mínima de treze anos, incluindo nove anos de 

escolaridade obrigatória, seguidos de, pelo menos, três anos de formação profissional numa 

escola especializada ou de, pelo menos, três anos de formação numa empresa e, paralelamente, 

num estabelecimento de ensino profissional ("Berufsschule"), e são sancionados em ambos os 

casos por um exame e completados pela aprovação numa formação de, pelo menos, um ano 

numa escola de mestres-artesãos ("Meisterschule"), em aulas de mestres-

-artesãos("Meisterklassen"), numa escola de formação de mestres-artesãos no sector industrial 

("Werkmeisterschule") ou numa escola de formação de artesãos no sector da construção 

("Bauhandwerkerschule"). Na maior parte dos casos, a duração total da formação é de, pelo 

menos, quinze anos, incluindo períodos de experiência profissional anteriores aos ciclos de 

formação nestes estabelecimentos ou paralelos a uma formação a tempo parcial (pelo menos, 960 

horas). 

 

As autoridades austríacas comunicarão à Comissão e aos outros Estados-Membros a lista dos ciclos de 

formação abrangidos pelo presente anexo.  

 

 

_______________________ 
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ANEXO IV 
 

Actividades ligadas às categorias de experiência profissional 

referidas nos artigos 17.º, 18.º e 19.º 
 

Lista I 
 

Classes abrangidas pela Directiva 64/427/CEE, com a redacção que lhe foi dada pela 
Directiva 69/77/CEE, e pelas Directivas 

68/366/CEE e 82/489/CEE 

1 

Directiva 64/427/CEE 

(Directiva de liberalização: 64/429/CEE) 

Nomenclatura NICE (correspondente às classes 23-40 CITI) 

Classe  23 Indústria têxtil 

232 Transformação de matérias têxteis em material de lã 

233 Transformação de matérias têxteis em material de algodão 

234 Transformação de matérias têxteis em material de seda 

235 Transformação de matérias têxteis em material de linho e cânhamo 

236 Indústria de outras fibras têxteis (juta, fibras duras, etc.), cordoaria 

237 Malhas 

238 Acabamento de têxteis 

239 Outras indústrias têxteis 
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Classe  24 Fabrico de calçado, de artigos de vestuário e de cama 

241 Fabrico mecânica de calçado (excepto em borracha e em madeira) 

242 Fabrico manual e reparação de calçado 

243 Fabrico de artigos de vestuário (com excepção das peles) 

244 Fabrico de colchões e de material para camas 

245 Indústrias de pelaria e de peles 

Classe  25 Indústria da madeira e da cortiça (com excepção da indústria do mobiliário de 
madeira) 

251 Corte e preparação industrial da madeira 

252 Fabrico de produtos semi-acabados de madeira 

253 Madeira para construções, marcenaria, "parquets" (fabrico em série) 

254 Fabrico de embalagens de madeira 

255 Fabrico de outras obras de madeira (com excepção do mobiliário) 

259 Fabrico de artigos de palha, cortiça, verga e rotim de escova 

Classe  26 260 Indústria do mobiliário de madeira 

Classe  27 Indústria do papel e fabrico de artigos de papel 

271 Fabrico da pasta, do papel e do cartão 

272 Transformação do papel e do cartão, fabrico de artigos de pasta 

Classe  28 280 Impressão, edição e indústrias conexas 
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Classe  29 Indústria do couro 

291 Curtumes 

292 Fabrico de artigos de couro e similares 

Ex-classe 30 Indústria da borracha, das matérias plásticas, das fibras artificiais ou sintéticas e 
dos produtos amiláceos 

301 Transformação da borracha e do amianto 

302 Transformação das matérias plásticas 

303 Produção de fibras artificiais e sintéticas 

Ex-classe 31 Indústria química 

311 Fabrico de produtos químicos de base e fabrico seguido de transformação mais 
ou menos elaborada destes produtos 

312 Fabrico especializado de produtos químicos principalmente destinados à 
indústria e à agricultura (a acrescentar aqui o fabrico de gorduras e óleos 
industriais de origem vegetal ou animal contida no grupo 312 CITI) 
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313 Fabrico especializado de produtos químicos principalmente destinados a 
consumo doméstico e à administração [cortar aqui o fabrico de medicamentos e 
produtos farmacêuticos (ex-grupo 319 CITI)] 

Classe  32 320 Indústria do petróleo 

Classe  33 Indústria de produtos minerais não metálicos 

331 Fabrico de materiais de construção em terracota 

332 Indústria do vidro 

333 Fabrico de grés, porcelanas, faianças e produtos refractários 

334 Fabrico de cimento, de cal e de gesso 

335 Fabrico de materiais de construção de obras públicas em betão, cimento e 
gesso 

339 Trabalho da pedra e de produtos minerais não metálicos 

Classe  34 Produção e primeira transformação de metais ferrosos e não ferrosos 

341 Siderurgia (segundo o Tratado CECA, incluindo as indústrias do carvão 
integradas) 

342 Fabrico de tubos de aço 

343 Trefilagem, estiragem, laminagem de folhas, perfilagem a frio 

344 Produção e primeira transformação de metais não ferrosos 

345 Fundições de metais ferrosos e não ferrosos 
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Classe  35 Fabrico de obras de metais (com excepção das máquinas e do material de 
transporte) 

351 Forja, impressão, moldagem e grande encurvamento 

352 Segunda transformação, tratamento e revestimento de metais 

353 Construção metálica 

354 Construção de caldeiras, de reservatórios e de outras peças de chapa 

355 Fabrico de ferramentas e de artigos acabados de metal, com excepção de 
materiais eléctricos 

359 Actividades auxiliares das indústrias mecânicas 

Classe  36 Construção de máquinas não eléctricas 

361 Construção de máquinas e tractores agrícolas 

362 Construção de máquinas de escritório 

363 Construção de máquinas-ferramentas para trabalhar metais, de ferramentas e de 
ferramentas para máquinas 

364 Construção de máquinas têxteis e dos seus acessórios, fabrico de máquinas de 
costura 

365 Construção de máquinas e de aparelhos para as indústrias alimentares, 
químicas e conexas 

366 Construção de material para as minas, a siderurgia e as fundições, para a 
engenharia civil e construção; construção de material de elevação e de 
movimentação 
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367 Fabrico de órgãos de transmissão 

368 Construção de outros materiais específicos 

369 Construção de outras máquinas e aparelhos não eléctricos 

Classe  37 Indústria electrotécnica 

371 Fabrico de fios e cabos eléctricos 

372 Fabrico de material eléctrico de equipamento (motores, geradores, 
transformadores, interruptores, aparelhagem industrial, etc.) 

373 Fabrico de material eléctrico de utilização 

374 Fabrico de material de telecomunicações, de contadores, de aparelhos de 
medição e de material electromédico 

375 Construção de aparelhos electrónicos, rádio, televisão, electroacústica 

376 Fabrico de aparelhos electrodomésticos 

377 Fabrico de lâmpadas e de material de iluminação 

378 Fabrico de pilhas e acumuladores 

379 Reparação, montagem, trabalhos de instalação técnica (instalação de máquinas 
eléctricas) 
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Ex-classe 38 Construção de material de transporte 

383 Construção de automóveis e suas peças separadas 

384 Oficinas independentes de reparação de automóveis, motociclos ou bicicletas 

385 Construção de motociclos, bicicletas e suas peças separadas 

389 Construção de material de transporte não classificada noutras rubricas 

Classe  39 Indústrias transformadoras diversas 

391 Fabrico de instrumentos de precisão, de aparelhos de medição e de controlo 

392 Fabrico de material medico cirúrgico e de aparelhos ortopédicos (com 
excepção de calçado ortopédico) 

393 Fabrico de instrumentos de óptica e de material fotográfico 

394 Fabrico e reparação de relógios 

395 Artefactos de joalharia e ourivesaria, e lapidação de pedras preciosas 

396 Fabrico e reparação de instrumentos musicais 

397 Fabrico de jogos, brinquedos e artigos de desporto 

399 Indústrias transformadoras diversas 

Classe  40 Construção de edifícios e engenharia civil 

400 Construção de edifícios e engenharia civil (sem especialização), demolição 

401 Construção de edifícios (de habitação e outros) 

402 Engenharia civil: construção de estradas, pontes, vias férreas, etc. 

403 Instalação 

404 Acabamentos 
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2 

Directiva 68/366/CEE 

(Directiva de liberalização: 68/365/CEE) 

Nomenclatura NICE 

Classe  20A 200 Indústrias das matérias gordas vegetais e animais 

20B Indústrias alimentares (com excepção do fabrico de bebidas) 

201 Abate de gado, preparação e fabrico de conservas de carne 

202 Indústria de lacticínios 

203 Conservação de frutos e de produtos hortícolas 

204 Conservação de peixe e de outros produtos do mar 

205 Moagens 

206 Padaria, pastelaria e fabrico de bolachas e de biscoitos 

207 Fabrico e refinação de açúcar 

208 Fabrico de cacau, de chocolate e de produtos de confeitaria 

209 Fabrico de produtos alimentares diversos 
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Classe  21 Fabrico de bebidas 

211 Produção de álcool etílico por fermentação, de levedura e de bebidas 
espirituosas 

212 Indústria do vinho e de bebidas alcoólicas similares sem malte 

213 Fabrico de cerveja e de malte 

214 Indústria das bebidas não alcoólicas e das águas gaseificadas 

Ex-30 Indústria da borracha, das matérias plásticas, das fibras artificiais ou sintéticas e 
dos produtos amiláceos 

304 Indústria dos produtos amiláceos 

3 

Directiva 82/489/CEE 

Nomenclatura CITI 

Ex-855 Salões de cabeleireiro (com excepção das actividades de pedicura e das escolas 
profissionais de cuidados de beleza) 
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Lista II 

Classes das Directivas 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE 

1 

Directiva 75/368/CEE (actividades referidas no n.º 1 do artigo 5.º) 

Nomenclatura CITI 

Ex-04 Pesca 

043 Pesca em águas interiores 

Ex-38 Construção de material de transporte 

381 Construção naval e reparação de navios 

382 Construção de material ferroviário 

386 Construção de aviões (incluindo a construção de material espacial) 

Ex-71 Actividades auxiliares dos transportes e outras actividades não de transporte 
incluídas nos seguinte grupos 

Ex-711 Exploração de carruagens-cama e de carruagens-restaurante; manutenção do 
material ferroviário nas oficinas de reparação; limpeza das carruagens 

Ex-712 Manutenção dos materiais de transporte urbano, suburbano e interurbano de 
passageiros 
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Ex-713 Manutenção de outros materiais de transporte rodoviário de passageiros (tais 
como automóveis, autocarros, táxis) 

Ex-714 Exploração e manutenção de serviços auxiliares dos transportes rodoviários 
(tais como estradas, túneis e pontes rodoviárias com portagem, estações 
rodoviárias, parques de estacionamento, estações de autocarros e de eléctricos) 

Ex-716 Actividades auxiliares relativas à navegação interna (tais como exploração e 
manutenção de canais, portos e outras instalações para a navegação interna; 
reboque e pilotagem nos portos, balizagem, carga e descarga de navios e outras 
actividades análogas, tais como salvamento de navios, reboque à sirga, 
exploração de abrigos para botes) 

73 Comunicações: correios e telecomunicações 

Ex-85 Serviços pessoais 

854 Lavandarias, limpeza a seco, tinturarias 

Ex-856 Estúdios fotográficos: retratos e fotografia comercial, com excepção da 
actividade de repórter fotográfico 

Ex-859 Serviços pessoais não classificados noutras rubricas (apenas manutenção e 
limpeza de imóveis e de locais) 
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2 

Directiva 75/369/CEE (artigo 6.º: quando a actividade for considerada industrial ou artesanal) 

Nomenclatura CITI 

Exercício ambulante das seguintes actividades: 

a) − compra e venda de mercadorias: 

 −  por vendedores ambulantes e feirantes (ex-grupo 612 CITI); 

– em mercados cobertos, fora de estabelecimento fixo e permanente, e nos mercados não 
cobertos. 

b) as actividades abrangidas por medidas transitórias já adoptadas, mas que explicitamente 
excluem, ou não referem, o exercício ambulante dessas actividades 

3 

Directiva 82/470/CEE (n.ºs 1 e 3 do artigo 6.º) 

Grupos 718 e 720 da nomenclatura CITI 
As actividades visadas consistem, nomeadamente, em: 

– organizar, apresentar e vender, a um preço fixo ou à comissão, os elementos isolados ou 
coordenados (transporte, alojamento, alimentação, excursão, etc.) de uma viagem ou 
estada, qualquer que seja a razão da deslocação [alínea a) do ponto B do artigo 2.º] 

– agir como intermediário entre os empresários dos diversos modos de transporte e as 
pessoas que expedem ou que mandam expedir mercadorias, bem como efectuar diversas 
operações conexas 
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aa) celebrando, por conta dos comitentes, contratos com os empresários de transportes 

bb) escolhendo o modo de transporte, a empresa e o itinerário considerados mais 
vantajosos para o comitente 

cc) preparando o transporte do ponto de vista técnico (embalagem necessária ao 
transporte, por exemplo); efectuando diversas operações acessórias durante o 
transporte (assegurando o aprovisionamento de gelo dos vagões-frigoríficos, por 
exemplo) 

dd) cumprindo as formalidades ligadas ao transporte, tais como a redacção das guias de 
transporte agrupando e desagrupando as expedições 

ee) coordenando as diversas partes de um transporte, assegurando o trânsito, a 
reexpedição, o transbordo e diversas operações terminais 

ff) organizando respectivamente fretes para os transportadores e possibilidades de 
transporte para as pessoas que expedem ou mandam expedir mercadorias: 

– calcular as despesas de transporte e controlar as contas 

– efectuar determinadas diligências a título permanente ou ocasional em nome e 
por conta de um armador ou transportador marítimo (junto das autoridades 
portuárias, das empresas abastecedoras do navio, etc.). 

[Actividades das alíneas a), b) e d) do ponto A do artigo 2.º]. 
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Lista III 

Directivas 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE 
e 82/470/CEE 

1 

Directiva 64/222/CEE 

(Directivas de liberalização: 64/223/CEE e 64/224/CEE) 

1. Actividades não assalariadas no domínio do comércio por grosso, com excepção do comércio 
de medicamentos e de produtos farmacêuticos, dos produtos tóxicos e agentes patogénicos, 
bem como do carvão (ex-grupo 611). 

2. Actividades profissionais do intermediário incumbido, por força de um ou de vários 
mandatos, de preparar ou de concluir operações comerciais em nome e por conta de outrem. 

3. Actividades profissionais do intermediário que, sem de tal estar incumbido de modo 
permanente, põe em contacto pessoas que desejam contratar directamente, prepara as suas 
operações comerciais ou ajuda à sua conclusão. 

4. Actividades profissionais do intermediário que conclui em nome próprio operações 
comerciais por conta de outrem. 

5. Actividades profissionais do intermediário que efectua, em leilões, vendas por grosso, por 
conta de outrem. 

6. Actividades profissionais do intermediário que anda de porta em porta a solicitar encomendas. 

7. Actividades de prestações de serviços efectuadas a título profissional por um intermediário 
assalariado de uma ou de várias empresas comerciais, industriais ou artesanais. 
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2 

Directiva 68/364/CEE 

(Directiva de liberalização: 68/363/CEE) 

Ex-grupo 612 CITI : Comércio a retalho 
Actividades excluídas: 

012 Aluguer de máquinas agrícolas 

640 Negócios imobiliários, arrendamento 

713 Aluguer de automóveis, de viaturas e de cavalos 

718 Aluguer de viaturas e de carruagens de caminho-de-ferro 

839 Aluguer de máquinas para empresas comerciais 

841 Aluguer de lugares de cinema e aluguer de filmes cinematográficos 

842 Aluguer de lugares de teatro e aluguer de material de teatro 

843 Aluguer de barcos, aluguer de bicicletas, aluguer de máquinas de jogo 

853 Aluguer de quartos mobilados 

854 Aluguer de roupa lavada 

859 Aluguer de vestuário 
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3 

Directiva 68/368/CEE 

(Directiva de liberalização: 68/367/CEE) 

Nomenclatura CITI 

Ex-classe 85 CITI 

1. Restaurantes e estabelecimentos de bebidas (grupo 852 CITI). 

2. Hotéis e estabelecimentos similares, parques de campismo (grupo 853 CITI). 

4 

Directiva 75/368/CEE (artigo 7.º) 

Todas as actividades do anexo da Directiva 75/368/CEE, excepto as actividades retomadas na 

alínea d) do artigo 5.º dessa directiva (ponto 1 da lista I B do presente anexo). 

Nomenclatura CITI 

Ex-62 Bancos e outras instituições financeiras 

Ex-620  Agências de patentes e empresas de distribuição dos respectivos 
rendimentos 

Ex-71 Transportes 

Ex-713  Transporte rodoviário de passageiros, com excepção dos transportes 
efectuados por veículos automóveis 

Ex-719  Exploração de condutas destinadas ao transporte de hidrocarbonetos 
líquidos e outros produtos químicos líquidos 
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Ex-82 Serviços prestados à colectividade 

827 Bibliotecas, museus, jardins botânicos e zoológicos 

Ex-84 Serviços recreativos 

843 Serviços recreativos não classificados noutras rubricas: 

– actividades desportivas (campos de desporto, organização de reuniões 
desportivas, etc.), com excepção das actividades dos monitores de 
desportos 

– actividades de jogos (cavalariças para cavalos de corrida, campos de 
jogos, campos de corridas, etc.) 

– outras actividades recreativas (circos, parques de atracção, outros 
divertimentos, etc.) 

Ex-85 Serviços pessoais 

Ex-851  Serviços domésticos 

Ex-855  Institutos de beleza e actividades de manicura, com excepção das 
actividades de pedicura, das escolas profissionais de cuidados de 
beleza e de cabeleireiros 
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Ex-859  Serviços pessoais não classificados noutras rubricas, com excepção 
das actividades de massagistas desportivos e paramédicos e de guias 
de montanha, reagrupados como se segue : 

– desinfecção e luta contra animais nocivos 

– aluguer de vestuário e guarda de objectos 

– agências matrimoniais e serviços análogos 

– actividades de carácter divinatório e conjectural 

– serviços higiénicos e actividades conexas 

– agências funerárias e manutenção dos cemitérios 

– guias-acompanhantes e guias-intérpretes 

5 

Directiva 75/369/CEE (artigo 5.º) 

Exercício ambulantes das seguintes actividades: 

a) compra e venda de mercadorias:  

– pelos vendedores ambulantes e feirantes (ex-grupo 612 CITI),  

– nos mercados cobertos, fora de estabelecimento fixo e permanente, e nos mercados 
não cobertos 

b) actividades abrangidas por medidas transitórias já adoptadas mas que explicitamente 
excluem, ou não referem, o exercício ambulante dessas actividades. 
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6 

Directiva 70/523/CEE 

Actividades não assalariadas do comércio por grosso de carvão e das actividades dos intermediários 
no comércio de carvão (ex-grupo 6112, nomenclatura CITI) 

7 

Directiva 82/470/CEE (n.º 2 do artigo 6.º) 

[Actividades mencionadas nas alíneas c) e e) do ponto A, na alínea b) do ponto B e nos pontos C ou 
D do artigo 2.º] 
Estas actividades consistem, nomeadamente, em: 

– dar em aluguer vagões ou carruagens de caminho-de-ferro para o transporte de pessoas ou 
de mercadorias 

– ser intermediário na compra, na venda ou no aluguer de navios 

– preparar, negociar e celebrar contratos para o transporte de emigrantes 

– receber todos os objectos e mercadorias em depósito, por conta do depositante, sob regime 
aduaneiro ou não, nos entrepostos, armazéns gerais, depósitos de móveis, entrepostos 
frigoríficos, silos, etc. 

– conceder ao depositante um título comprovativo do objecto ou da mercadoria recebida em 
depósito 

– fornecer parques, alimentos e locais de venda para o gado guardado temporariamente, seja 
antes da venda, seja em trânsito com destino ou proveniente do mercado 

– efectuar o controlo ou a peritagem técnica de veículos automóveis 

– medir, pesar, arquear as mercadorias. 
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ANEXO V 

Reconhecimento com base na coordenação das condições mínimas de formação 

V.1. Médico 
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5.1.1. Títulos de formação médica de base 

País Título de formação Organismo que concede o título de formação Certificado que acompanha o título de 
formação Data de referência 

België / 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van arts / Diplôme de docteur 
en médecine 

– Les universités / De universiteiten 
– Le Jury compétent d'enseignement de la 

Communauté française / De bevoegde 
Examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap  

 20 de Dezembro de 1976 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu všeobecné lékařství (doktor 
medicíny, MUDr.) 

Lékářská fakulta univerzity v České 
republice 

Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce 1 de Maio de 2004 

Danmark Bevis for bestået lægevidenskabelig 
embedseksamen 

Medicinsk universitetsfakultet – Autorisation som læge, udstedt af 
Sundhedsstyrelsen og 

– Tilladelse til selvstændigt virke som læge 
(dokumentation for gennemført praktisk 
uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen 

20 de Dezembro de 1976 

Deutschland – Zeugnis über die Ärztliche Prüfung 
– Zeugnis über die Ärztliche 

Staatsprüfung und Zeugnis über die 
Vorbereitungszeit als 
Medizinalassistent, soweit diese nach 
den deutschen Rechtsvorschriften 
noch für den Abschluss der ärztlichen 
Ausbildung vorgesehen war 

Zuständige Behörden Bescheinigung über die Ableistung der 
Tätigkeit als Arzt im Praktikum 

20 de Dezembro de 1976 

Eesti Diplom arstiteaduse 
õppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  1 de Maio de 2004 
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País Título de formação Organismo que concede o título de formação Certificado que acompanha o título de 
formação Data de referência 

Ελλάς Πτυχίo Iατρικής  – Iατρική Σχoλή Παvεπιστηµίoυ, 
– Σχoλή Επιστηµώv Υγείας, Τµήµα 

Iατρικής Παvεπιστηµίoυ 

 1 de Janeiro de 1981 

España Título de Licenciado en Medicina y 
Cirugía 

– Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad 

 1 de Janeiro de 1986 

France Diplôme d’Etat de docteur en médecine Universités  20 de Dezembro de 1976 
Ireland 

 
Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20 de Dezembro de 1976 

Italia Diploma di laurea in medicina e chirurgia Università Diploma di abilitazione all’esercizio della 
medicina e chirurgia 

20 de Dezembro de 1976 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συµβούλιο  1 de Maio de 2004 
Latvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola  1 de Maio de 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą gydytojo kvalifikaciją 
Universitetas Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą 

medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją 
1 de Maio de 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine, 
chirurgie et accouchements,  

Jury d’examen d’Etat Certificat de stage 20 de Dezembro de 1976 

 
Magyarország 

Általános orvos oklevél 
(doctor medicinae univer- 
sae, röv.: dr. med. univ.) 

Egyetem  1 de Maio de 2004 

Malta Lawrja ta' Tabib tal-Medi- 
ċina u l-Kirurġija 

Universita` ta' Malta Ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
Maħruġ mill-Kunsill Mediku 

1 de Maio de 2004 

Nederland 
 

Getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd artsexamen 

Faculteit Geneeskunde  20 de Dezembro de 1976 
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País Título de formação Organismo que concede o título de formação Certificado que acompanha o título de 
formação Data de referência 

1. Urkunde über die Verleihung des 
akademischen Grades Doktor der 
gesamten Heilkunde (bzw. Doctor 
medicinae universae, Dr.med.univ.) 

1. Medizinische Fakultät einer Universität 
 

Österreich 

2. Diplom über die spezifische 
Ausbildung zum Arzt für 
Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom 

2. Österreichische Ärztekammer 

 1 de Janeiro de 1994 

Polska Dyplom ukończenia stu- 
diów wyższych na kie- 
runku lekarskim z tytu- 
łem "lekarza" 

1. Akademia Medyczna 
2. Uniwersytet Medyczny 
3. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Lekarski Egzamin Pań- 
Stwowy 

1 de Maio de 2004 

Portugal Carta de Curso de licenciatura em 
medicina 

Universidades Diploma comprovativo da conclusão do 
internato geral emitido pelo Ministério da 
Saúde 

1 de Janeiro de 1986 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov "doktor medicine / doktorica 
medicine" 

Univerza  1 de Maio de 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "doktor medicíny" 
("MUDr.") 

Vysoká škola  1 de Maio de 2004 

Suomi/ 
Finland 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Medicine licentiatexamen 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Kuopion yliopisto 
– Oulun yliopisto 
– Tampereen yliopisto 
– Turun yliopisto 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon 
lisäkoulutuksesta / Examenbevis om 
tilläggsutbildning för läkare inom primärvården 

1 de Janeiro de 1994 

Sverige 
 

Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av 
Socialstyrelsen 

1 de Janeiro de 1994 

United Kingdom Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20 de Dezembro de 1976 
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5.1.2. Títulos de formação de médico especialista 
 

País Título de formação Organismo que concede o título de formação Data de referência  
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-
-specialist / Titre professionnel particulier de 
médecin spécialiste 

Minister bevoegd voor Volksgezondheid / Ministre de la Santé publique 
 

20 de Dezembro de 
1976 

Česká 
republika 

Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví 1 de Maio de 2004 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som 
speciallæge 

Sundhedsstyrelsen 20 de Dezembro 1976 

Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 20 de Dezembro de 
1976 

Eesti Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool 1 de Maio de 2004 
1. Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση Ελλάς Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας 
2. Νoµαρχία 

1 de Janeiro de 1981 

España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1 de Janeiro de 1986 
1.Certificat d’études spéciales de médecine 1. Universités 
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié 2. Conseil de l’Ordre des médecins 
3.Certificat d’études spéciales de médecine 3. Universités 

France 

4.Diplôme d’études spécialisées ou 
spécialisation complémentaire qualifiante de 
médecine 

4.Universités 

20 de Dezembro de 
1976 

Ireland 
 

Certificate of Specialist doctor Competent authority 20 de Dezembro de 
1976 

Italia Diploma di medico specialista Università 20 de Dezembro de 
1976 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συµβούλιο 1 de Maio de 2004 
Latvija "Sertifikāts"–kompetentu 

iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka 
persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu 
specialitātē 

Latvijas Ārstu biedrība  
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība 
 

1 de Maio de 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą gydytojo specialisto profesinę 
kvalifikaciją 

Universitetas 1 de Maio de 2004 

Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 20 de Dezembro 
de 1976 
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País Título de formação Organismo que concede o título de formação Data de referência  
Magyar-
-ország 

Szakorvosi bizonyítvány 
 

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete 1 de Maio de 2004 

Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 1 de Maio de 2004 

Nederland 
 

Bewijs van inschrijving in een 
Specialistenregister 

– Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 

– Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 

20 de Dezembro 
de 1976 

Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1 de Janeiro de  1994 
Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 1 de Maio de 2004 

1.Grau de assistente 1. Ministério da Saúde Portugal 
2.Titulo de especialista 2. Ordem dos Médicos 

1 de Janeiro de 1986 

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu 1.Ministrstvo za zdravje 

2.Zdravniška zbornica Slovenije 

1 de Maio de 2004 

Slovensko Diplom o špecializácii Slovenská zdravotnícka univerzita 1 de Maio de 2004 

1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 
2. Kuopion yliopisto 
3. Oulun yliopisto 
4. Tampereen yliopisto 

Suomi/ 
Finland 

Erikoislääkärin tutkinto / Specialläkarexamen 

5. Turun yliopisto 

1 de Janeiro de  1994 

Sverige 
 

Bevis om specialkompetens som läkare, 
utfärdat av Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen 1 de Janeiro de 1994 

United 
Kingdom 

Certificate of Completion of specialist 
training 

Competent authority 20 de Dezembro 
de 1976 
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5.1.3. Denominações das formações médicas especializadas 

 

 Anestesiologia 
Período mínimo de formação: 3 anos 

Cirurgia geral 
Período mínimo de formação: 5 anos 

País Denominação Denominação 
Belgique/België/ 
Belgien 

Anesthésie-réanimation / Anesthesie 
reanimatie 

Chirurgie / Heelkunde 

Česká republika Anesteziologie a resuscitace Chirurgie 
Danmark Anæstesiologi Kirurgi eller kirurgiske sygdomme 
Deutschland Anästhesiologie Chirurgie 
Eesti Anestesioloogia Üldkirurgia 
Ελλάς Αvαισθησιoλoγία Χειρoυργική 
España Anestesiología y Reanimación Cirugía general y del aparato digestivo 
France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale Chirurgie générale 
Ireland Anaesthesia General surgery 
Italia Anestesia e rianimazione Chirurgia generale 
Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική 
Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Ķirurģija 
Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija 
Luxembourg Anesthésie-réanimation Chirurgie générale 
Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Sebészet 
Malta Anesteżija u Kura Intensiva Kirurġija Ġenerali 
Nederland Anesthesiologie Heelkunde 
Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin Chirurgie 
Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna 
Portugal Anestesiologia Cirurgia geral 
Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in 

perioperativna intenzivna medicina 
Splošna kirurgija 

Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína Chirurgia 
Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi 

och intensivvård 
Yleiskirurgia / Allmän kirurgi 

Sverige Anestesi och intensivvård Kirurgi 
United Kingdom Anaesthetics General surgery 
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Neurocirurgia 
Período mínimo de formação: 5 anos 

Ginecologia e obstetrícia 
Período mínimo de formação: 4 anos 

País Denominação Denominação 
Belgique/België/ 
Belgien  

Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique / Gynaecologie en 
verloskunde 

Česká republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictví 
Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske 

nervesygdomme 
Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og 
fødselshjælp 

Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Eesti Neurokirurgia Sünnitusabi ja günekoloogia 
Ελλάς Νευρoχειρoυργική  Μαιευτική-Γυvαικoλoγία 
España Neurocirugía Obstetricia y ginecología 
France Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 
Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia
Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική – Γυναικολογία 
Latvija Neiroķirurģija Ginekoloģija un dzemdniecība 
Lietuva Neurochirurgija Akušerija ginekologija 
Luxembourg Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Magyarország Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat 
Malta Newrokirurġija Ostetriċja u Ġinekoloġija 
Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie 
Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Polska Neurochirurgia Położnictwo i ginekologia 
Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetrícia 
Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodništvo 
Slovensko Neurochirurgia Gynekológia a pôrodníctvo 
Suomi/Finland Neurokirurgia / Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och 

förlossningar 
Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi 
United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 
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Medicina interna 

Período mínimo de formação: 5 anos 
Oftalmologia 

Período mínimo de formação: 3 anos 
País Denominação Denominação 

Belgique/België/ 
Belgien 

Médecine interne / Inwendige geneeskunde Ophtalmologie / Oftalmologie 

Česká republika Vnitřní lékařství Oftalmologie 
Danmark Intern medicin Oftalmologi eller øjensygdomme 
Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde 
Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia 
Ελλάς Παθoλoγία Οφθαλµoλoγία 
España Medicina interna Oftalmología 
France Médecine interne Ophtalmologie 
Ireland General medicine Ophthalmic surgery 
Italia Medicina interna Oftalmologia 
Κύπρος Παθoλoγία Οφθαλµολογία 
Latvija Internā medicīna Oftalmoloģija 
Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija 
Luxembourg Médecine interne Ophtalmologie 
Magyarország Belgyógyászat Szemészet 
Malta Mediċina Interna Oftalmoloġija 
Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde 
Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie 
Polska Choroby wewnętrzne Okulistyka 
Portugal Medicina interna Oftalmologia 
Slovenija Interna medicina Oftalmologija 
Slovensko Vnútorné lekárstvo Oftalmológia 
Suomi/Finland Sisätaudit / Inre medicin Silmätaudit / Ögonsjukdomar 
Sverige Internmedicin Ögonsjukdomar (oftalmologi) 
United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology 
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Otorrinolaringologia 

Período mínimo de formação: 3 anos 
Pediatria 

Período mínimo de formação: 4 anos 
País Denominação Denominação 

Belgique/België/ 
Belgien 

Oto-rhino-laryngologie / 
Otorhinolaryngologie 

Pédiatrie / Pediatrie 

Česká republika Otorinolaryngologie Dětské lékařství 
Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse—

halssygdomme 
Pædiatri eller sygdomme hos børn 

Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinderheilkunde 
Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria 
Ελλάς Ωτoριvoλαρυγγoλoγία Παιδιατρική 
España Otorrinolaringología Pediatría y sus áreas especificas 
France Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Ireland Otolaryngology Paediatrics 
Italia Otorinolaringoiatria Pédiatria 
Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική 
Latvija Otolaringoloģija Pediatrija 
Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos 
Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő– és gyermekgyógyászat 
Malta Otorinolaringoloġija Pedjatrija 
Nederland Keel-, neus– en oorheelkunde Kindergeneeskunde 
Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten Kinder – und Jugendheilkunde 
Polska Otorynolaryngologia Pediatria 
Portugal Otorrinolaringologia Pediatria 
Slovenija Otorinolaringológija Pediatrija 
Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria 
Suomi/Finland Korva-, nenä– ja kurkkutaudit / Öron-, näs– 

och halssjukdomar 
Lastentaudit / Barnsjukdomar 

Sverige Öron-, näs– och halssjukdomar (oto-rhino—
laryngologi) 

Barn– och ungdomsmedicin 

United Kingdom Otolaryngology Paediatrics 
 



 

 
13781/2/04 REV 2  JSM/vc 11 
ANEXO V DG C I   PT 

 
Pneumologia 

Período mínimo de formação: 4 anos 
Urologia 

Período mínimo de formação: 5 anos 
País Denominação Denominação 

Belgique/België/ 
Belgien 

Pneumologie Urologie 

Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci Urologie 
Danmark Medicinske lungesygdomme Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme 
Deutschland Pneumologie Urologie 
Eesti Pulmonoloogia Uroloogia 
Ελλάς Φυµατιoλoγία– Πvευµovoλoγία  Ουρoλoγία 
España Neumologia Urología 
France Pneumologie Urologie 
Ireland Respiratory medicine Urology 
Italia Malattie dell’apparato respiratorio Urologia 
Κύπρος Πνευµονολογία – Φυµατιολογία Ουρολογία 
Latvija Ftiziopneimonoloģija Uroloģija 
Lietuva Pulmonologija Urologija 
Luxembourg Pneumologie Urologie 
Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia 
Malta Mediċina Respiratorja Uroloġija 
Nederland Longziekten en tuberculose Urologie 
Österreich Lungenkrankheiten Urologie 
Polska Choroby płuc Urologia 
Portugal Pneumologia Urologia 
Slovenija Pnevmologija Urologija 
Slovensko Pneumológia a ftizeológia Urológia 
Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia / 

Lungsjukdomar och allergologi 
Urologia / Urologi 

Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi 
United Kingdom Respiratory medicine Urology 
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Ortopedia 

Período mínimo de formação: 5 anos 
Anatomia patológica 

Período mínimo de formação: 4 anos 
País Denominação Denominação 

Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie orthopédique / Orthopedische 
heelkunde  

Anatomie pathologique / Pathologische anatomie 

Česká republika Ortopedie Patologická anatomie 
Danmark Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi eller vævs– og celleundersøgelser 
Deutschland Orthopädie Pathologie 
Eesti Ortopeedia Patoloogia 
Ελλάς Ορθoπεδική Παθoλoγική Αvατoµική 
España Traumatología y cirugía ortopédica Anatomía patológica 
France Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques 
Ireland Trauma and orthopaedic surgery Morbid anatomy and histopathology 
Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica 
Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατοµία – Ιστολογία 
Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Patoloģija 
Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija 
Luxembourg Orthopédie Anatomie pathologique 
Magyarország Ortopédia Patológia 
Malta Kirurġija Ortopedika Istopatoloġija 
Nederland Orthopedie Pathologie 
Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Pathologie 
Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Patomorfologia 
Portugal Ortopedia Anatomia patológica 
Slovenija Ortopedska kirurgija Anatomska patologija in citopatologija 
Slovensko Ortopédia Patologická anatómia 
Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och 

traumatologi  
Patologia / Patologi 

Sverige Ortopedi Klinisk patologi 
United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology 

 



 

 
13781/2/04 REV 2  JSM/vc 13 
ANEXO V DG C I   PT 

 
Neurologia 

Período mínimo de formação: 4 anos 
Psiquiatria 

Período mínimo de formação: 4 anos 
País Denominação Denominação 

Belgique/België/ 
Belgien 

Neurologie Psychiatrie 

Česká republika Neurologie Psychiatrie 
Danmark Neurologi eller medicinske 

nervesygdomme 
Psykiatri 

Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie 
Eesti Neuroloogia Psühhiaatria 
Ελλάς Νευρoλoγία Ψυχιατρική 
España Neurología Psiquiatría 
France Neurologie Psychiatrie 
Ireland Neurology Psychiatry 
Italia Neurologia Psichiatria 
Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική 
Latvija Neiroloģija Psihiatrija 
Lietuva Neurologija Psichiatrija 
Luxembourg Neurologie Psychiatrie 
Magyarország Neurológia Pszichiátria 
Malta Newroloġija Psikjatrija 
Nederland Neurologie Psychiatrie 
Österreich Neurologie Psychiatrie 
Polska Neurologia Psychiatria 
Portugal Neurologia Psiquiatria 
Slovenija Nevrologija Psihiatrija 
Slovensko Neurológia Psychiatria 
Suomi/Finland Neurologia / Neurologi Psykiatria / Psykiatri 
Sverige Neurologi Psykiatri 
United Kingdom Neurology General psychiatry 
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Radiodiagnóstico 

Período mínimo de formação: 4 anos 
Radioterapia 

Período mínimo de formação: 4 anos 
País Denominação Denominação 

Belgique/België/ 
Belgien 

Radiodiagnostic / Röntgendiagnose Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie-oncologie 

Česká republika Radiologie a zobrazovací metody Radiační onkologie  
Danmark Diagnostik radiologi eller 

røntgenundersøgelse  
Onkologi 

Deutschland Diagnostische Radiologie  Strahlentherapie 
Eesti Radioloogia Onkoloogia 
Ελλάς Ακτιvoδιαγvωστική Ακτιvoθεραπευτική – Ογκολογία  
España Radiodiagnóstico Oncología radioterápica 
France Radiodiagnostic et imagerie médicale Oncologie radiothérapique 
Ireland Diagnostic radiology Radiation oncology 
Italia Radiodiagnostica Radioterapia 
Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική 
Latvija Diagnostiskā radioloģija Terapeitiskā radioloģija 
Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija 
Luxembourg Radiodiagnostic Radiothérapie 
Magyarország Radiológia Sugárterápia 
Malta Radjoloġija Onkoloġija u Radjoterapija 
Nederland Radiologie Radiotherapie 
Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik Strahlentherapie – Radioonkologie 
Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna 
Portugal Radiodiagnóstico Radioterapia 
Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija 
Slovensko Rádiológia Radiačná onkológia 
Suomi/Finland Radiologia / Radiologi Syöpätaudit / Cancersjukdomar 
Sverige Medicinsk radiologi Tumörsjukdomar (allmän onkologi) 
United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology 
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Cirurgia plástica e reconstrutiva 
Período mínimo de formação: 5 anos 

Biologia clínica 
Período mínimo de formação: 4 anos 

País Denominação Denominação 
Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie plastique, reconstructrice et 
esthétique / Plastische, reconstructieve en 
esthetische heelkunde 

Biologie clinique / Klinische biologie 

Česká republika Plastická chirurgie  
Danmark Plastikkirurgi  
Deutschland Plastische Chirurgie  
Eesti Plastika– ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin 
Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική  
España Cirugía plástica y reparadora Análisis clínicos 
France Chirurgie plastique, reconstructrice et 

esthétique 
Biologie médicale 

Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery  
Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva Patologia clinica 
Κύπρος Πλαστική Χειρουργική  
Latvija Plastiskā ķirurģija  
Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Laboratorinė medicina 
Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique 
Magyarország Plasztikai (égési) sebészet Orvosi laboratóriumi diagnosztika 
Malta Kirurġija Plastika  
Nederland Plastische Chirurgie  
Österreich Plastische Chirurgie Medizinische Biologie 
Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna 
Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva Patologia clínica 
Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska 

kirurgija 
 

Slovensko Plastická chirurgia  
Suomi/Finland Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi  
Sverige Plastikkirurgi  
United Kingdom Plastic surgery  
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Microbiologia-bacteriologia 

Período mínimo de formação: 4 anos 
Química biológica 

Período mínimo de formação: 4 anos 
País Denominação Denominação 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Lékařská mikrobiologie Klinická biochemie 
Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi 
Deutschland Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie  
Eesti   
Ελλάς 1.Iατρική Βιoπαθoλoγία 

2.Μικρoβιoλoγία 
 

España Microbiología y parasitología Bioquímica clínica 
France   
Ireland Microbiology Chemical pathology 
Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica 
Κύπρος Μικροβιολογία  
Latvija Mikrobioloģija  
Lietuva   
Luxembourg Microbiologie Chimie biologique 
Magyarország Orvosi mikrobiológia  
Malta Mikrobijoloġija Patoloġija Kimika 
Nederland Medische microbiologie Klinische chemie 
Österreich Hygiene und Mikrobiologie Medizinische und Chemische Labordiagnostik 
Polska Mikrobiologia lekarska  
Portugal   
Slovenija Klinična mikrobiologija Medicinska biokemija 
Slovensko Klinická mikrobiológia Klinická biochémia 
Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia / Klinisk 

mikrobiologi 
Kliininen kemia / Klinisk kemi 

Sverige Klinisk bakteriologi Klinisk kemi 
United Kingdom Medical microbiology and virology Chemical pathology 
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Imunologia 

Período mínimo de formação: 4 anos 
Cirurgia cardiotoráxica 

Período mínimo de formação: 5 anos 
País Denominação Denominação 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax* 

Česká republika Alergologie a klinická imunologie Kardiochirurgie 
Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme 
Deutschland  Herzchirurgie 
Eesti  Torakaalkirurgia 
Ελλάς   
España Immunología Cirugía torácica 
France  Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 
Ireland Immunology (clinical and laboratory) Thoracic surgery 
Italia  Chirurgia toracica; Cardiochirurgia 
Κύπρος Ανοσολογία Χειρουργική Θώρακος 
Latvija Imunoloģija Torakālā ķirurģija 
Lietuva  Krūtinės chirurgija 
Luxembourg  Chirurgie thoracique 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Mellkassebészet 
Malta Immunoloġija Kirurġija Kardjo-Toraċika 
Nederland  Cardio-thoracale chirurgie 
Österreich Immunologie  
Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej 
Portugal  Cirurgia cardiotorácica 
Slovenija  Torakalna kirurgija 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Hrudníková chirurgia 
Suomi/Finland  Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt– och thoraxkirurgi 
Sverige Klinisk immunologi Thoraxkirurgi 
United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery 

 

Data de revogação na acepção do n.º 5 do artigo 27.º: * 1 de Janeiro de 1983 
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Cirurgia pediátrica 
Período mínimo de formação: 5 anos 

Cirurgia vascular 
Período mínimo de formação: 5 anos 

País Denominação Denominação 
Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde* 

Česká republika Dětská chirurgie Cévní chirurgie 
Danmark  Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme 
Deutschland Kinderchirurgie  
Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia 
Ελλάς Χειρoυργική Παίδωv  Αγγειoχειρoυργική 
España Cirugía pediátrica Angiología y cirugía vascular 
France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire 
Ireland Paediatric surgery  
Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare 
Κύπρος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Αγγείων 
Latvija Bērnu ķirurģija Asinsvadu ķirurģija 
Lietuva Vaikų chirurgija Kraujagyslių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie pédiatrique Chirurgie vasculaire 
Magyarország Gyermeksebészet Érsebészet 
Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurġija Vaskolari 
Nederland   
Österreich Kinderchirurgie  
Polska Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa 
Portugal Cirurgia pediátrica Cirurgia vascular 
Slovenija  Kardiovaskularna kirurgija 
Slovensko Detská chirurgia Cievna chirurgia 
Suomi/Finland Lastenkirurgia / Barnkirurgi Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi 
Sverige Barn– och ungdomskirurgi  
United Kingdom Paediatric surgery  

 
Data de revogação na acepção do n.º 5 do artigo 27.º: * 1 de Janeiro de 1983 
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Cardiologia 
Período mínimo de formação: 4 anos 

Gastrenterologia 
Período mínimo de formação: 4 anos 

País Denominação Denominação 
Belgique/België/ 
Belgien 

Cardiologie /  Gastro-entérologie / Gastroenterologie 

Česká republika Kardiologie Gastroenterologie 
Danmark Kardiologi Medicinsk gastroenterologi eller medicinske 

mavetarmsygdomme 
Deutschland Kardiologie  
Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia 
Ελλάς Καρδιoλoγία Γαστρεvτερoλoγία 
España Cardiología Aparato digestivo 
France Pathologie cardio-vasculaire Gastro-entérologie et hépatologie 
Ireland Cardiology Gastro-enterology 
Italia Cardiologia Gastroenterologia 
Κύπρος Καρδιολογία Γαστρεντερολογία 
Latvija Kardioloģija Gastroenteroloģija 
Lietuva Kardiologija Gastroenterologija 
Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-enterologie 
Magyarország Kardiológia Gasztroenterológia 
Malta Kardjoloġija Gastroenteroloġija 
Nederland Cardiologie Leer van maag-darm-leverziekten 
Österreich   
Polska Kardiologia Gastrenterologia 
Portugal Cardiologia Gastrenterologia 
Slovenija  Gastroenterologija 
Slovensko Kardiológia Gastroenterológia 
Suomi/Finland Kardiologia / Kardiologi Gastroenterologia / Gastroenterologi 
Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 
United Kingdom Cardiology Gastro-enterology 
 



 

 
13781/2/04 REV 2  JSM/vc 20 
ANEXO V DG C I   PT 

 
Reumatologia 

Período mínimo de formação: 4 anos 
Imuno-hemoterapia 

Período mínimo de formação: 3 anos 
País Denominação Denominação 

Belgique/België/ 
Belgien 

Rhumathologie / reumatologie  

Česká republika Revmatologie Hematologie a transfúzní lékařství 
Danmark Reumatologi Hæmatologi eller blodsygdomme 
Deutschland   
Eesti Reumatoloogia Hematoloogia 
Ελλάς Ρευµατoλoγία Αιµατoλoγία 
España Reumatología Hematología y hemoterapia 
France Rhumatologie  
Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory) 
Italia Reumatologia Ematologia 
Κύπρος Ρευµατολογία Αιµατολογία 
Latvija Reimatoloģija Hematoloģija 
Lietuva Reumatologija Hematologija 
Luxembourg Rhumatologie Hématologie 
Magyarország Reumatológia Haematológia 
Malta Rewmatoloġija  Ematoloġija 
Nederland Reumatologie  
Österreich   
Polska Reumatologia Hematologia 
Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia 
Slovenija   
Slovensko Reumatológia Hematológia a transfúziológia 
Suomi/Finland Reumatologia / Reumatologi Kliininen hematologia / Klinisk hematologi 
Sverige Reumatologi Hematologi 
United Kingdom Rheumatology Haematology 
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