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Endocrinologia 
Período mínimo de formação: 3 anos 

Medicina física e de reabilitação 
Período mínimo de formação: 3 anos 

País Denominação Denominação 
Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde 
en revalidatie 

Česká republika Endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína 
Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske 

hormonsygdomme 
 

Deutschland  Physikalische und Rehabilitative Medizin 
Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria 
Ελλάς Εvδoκριvoλoγία Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση 
España Endocrinología y nutrición Rehabilitación 
France Endocrinologie, maladies métaboliques Rééducation et réadaptation fonctionnelles 
Ireland Endocrinology and diabetes mellitus  
Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione 
Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 
Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija 

Fizikālā medicīna 
Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija 
Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et 

de la nutrition 
Rééducation et réadaptation fonctionnelles 

Magyarország Endokrinológia Fizioterápia 
Malta Endokrinoloġija u Dijabete  
Nederland  Revalidatiegeneeskunde 
Österreich  Physikalische Medizin 
Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna 
Portugal Endocrinologia  Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação 
Slovenija  Fizikalna in rehabilitacijska medicina 
Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
Suomi/Finland Endokrinologia / Endokrinologi Fysiatria / Fysiatri 
Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin 
United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus  
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Neuropsiquiatria 
Período mínimo de formação: 5 anos 

Dermatovenereologia 
Período mínimo de formação: 3 anos 

País Denominação Denominação 
Belgique/België/ 
Belgien 

Neuropsychiatrie* Dermato-vénéréologie / Dermato-venerologie 

Česká republika  Dermatovenerologie 
Danmark  Dermato-venerologi eller hud– og kønssygdomme 
Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und 

Psychiatrie) 
Haut – und Geschlechtskrankheiten 

Eesti  Dermatoveneroloogia 
Ελλάς Νευρoλoγία – Ψυχιατρική ∆ερµατoλoγία – Αφρoδισιoλoγία 
España  Dermatología médico-quirúrgica y venereología 
France Neuropsychiatrie** Dermatologie et vénéréologie 
Ireland   
Italia Neuropsichiatria Dermatologia e venerologia 
Κύπρος Νευρολογία – Ψυχιατρική ∆ερµατολογία – Αφροδισιολογία 
Latvija  Dermatoloģija un veneroloģija 
Lietuva  Dermatovenerologija 
Luxembourg Neuropsychiatrie*** Dermato-vénéréologie 
Magyarország  Bőrgyógyászat 
Malta  Dermato-venerejoloġija 
Nederland Zenuw – en zielsziekten**** Dermatologie en venerologie 
Österreich Neurologie und Psychiatrie Haut– und Geschlechtskrankheiten 
Polska  Dermatologia i wenerologia 
Portugal  Dermatovenereologia 
Slovenija  Dermatovenerologija 
Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia 
Suomi/Finland  Ihotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi 
Sverige  Hud– och könssjukdomar 
United Kingdom   
 
Datas de revogação na acepção do n.º 5 do artigo 27.º: 
 * 1 de Agosto de 1987, excepto para as pessoas que começaram a formação antes desta data  
 ** 31 de Dezembro de 1971 
 *** O títulos de formação deixaram de ser emitidos para as formações começadas depois de 5 de Março de 1982   
**** 9 de Julho de 1984 
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Radiologia 
Período mínimo de formação: 4 anos 

Pedopsiquiatria 
Período mínimo de formação: 4 anos 

País Denominação Denominação 
Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika  Dětská a dorostová psychiatrie 
Danmark  Børne– og ungdomspsykiatri 
Deutschland Radiologie Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie  
Eesti   
Ελλάς Ακτιvoλoγία – Ραδιoλoγία Παιδoψυχιατρική 
España Electroradiología  
France Electro-radiologie* Pédo-psychiatrie 
Ireland Radiology Child and adolescent psychiatry 
Italia Radiologia Neuropsichiatria infantile 
Κύπρος  Παιδοψυχιατρική 
Latvija  Bērnu psihiatrija 
Lietuva  Vaikų ir paauglių psichiatrija 
Luxembourg Électroradiologie** Psychiatrie infantile 
Magyarország Radiológia Gyermek-és ifjúságpszichiátria 
Malta   
Nederland Radiologie***  
Österreich Radiologie  
Polska  Psychiatria dzieci i młodzieży 
Portugal Radiologia Pedopsiquiatria 
Slovenija  Otroška in mladostniška psihiatrija 
Slovensko  Detská psychiatria 
Suomi/Finland  Lastenpsykiatria / Barnpsykiatri 
Sverige  Barn– och ungdomspsykiatri 
United Kingdom  Child and adolescent psychiatry 
Datas de revogação na acepção do n.º 5 do artigo 27.º:  
* 3 de Dezembro de 1971 
 ** Os títulos de formação deixaram de ser emitidos para as formações começadas depois de 5 de Março de 1982  
*** 8 de Julho de 1984 
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Geriatria 

Período mínimo de formação: 4 anos 
Nefrologia 

Período mínimo de formação: 4 anos 
País Denominação Denominação 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Geriatrie Nefrologie 
Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme 
Deutschland   
Eesti  Nefroloogia 
Ελλάς  Νεφρoλoγία 
España Geriatría Nefrología 
France  Néphrologie 
Ireland Geriatric medicine Nephrology 
Italia Geriatria Nefrologia 
Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία 
Latvija  Nefroloģija 
Lietuva Geriatrija Nefrologija 
Luxembourg  Néphrologie 
Magyarország Geriátria Nefrológia 
Malta Ġerjatrija Nefroloġija 
Nederland Klinische geriatrie  
Österreich   
Polska Geriatria Nefrologia 
Portugal  Nefrologia 
Slovenija  Nefrologija 
Slovensko Geriatria Nefrológia 
Suomi/Finland Geriatria / Geriatri Nefrologia / Nefrologi 
Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi) 
United Kingdom Geriatrics Renal medicine 
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Doenças infecciosas 
Período mínimo de formação: 4 anos 

Saúde pública e medicina social 
Período mínimo de formação: 4 anos 

País Denominação Denominação 
Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie 
Danmark Infektionsmedicin Samfundsmedicin 
Deutschland  Öffentliches Gesundheitswesen 
Eesti Infektsioonhaigused  
Ελλάς  Κοινωνική Іατρική 
España  Medicina preventiva y salud pública 
France  Santé publique et médecine sociale 
Ireland Infectious diseases Public health medicine 
Italia Malattie infettive Igiene e medicina preventiva 
Κύπρος Λοιµώδη Νοσήµατα Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική 
Latvija Infektoloģija  
Lietuva Infektologija  
Luxembourg  Santé publique 
Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan 
Malta Mard Infettiv Saħħa Pubblika 
Nederland  Maatschappij en gezondheid 
Österreich  Sozialmedizin 
Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia 
Portugal Infecciologia Saúde pública 
Slovenija Infektologija Javno zdravje 
Slovensko Infektológia Hygiena a epidemiológia 
Suomi/Finland Infektiosairaudet / Infektionssjukdomar Terveydenhuolto / Hälsovård 
Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin 
United Kingdom Infectious diseases Public health medicine 
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Farmacologia 

Período mínimo de formação: 4 anos 
Medicina do trabalho 

Período mínimo de formação: 4 anos 
País Denominação Denominação 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde 

Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství 
Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin 
Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin 
Eesti   
Ελλάς  Iατρική της Εργασίας 
España Farmacología clínica  
France  Médecine du travail 
Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
Italia  Medicina del lavoro 
Κύπρος  Ιατρική της Εργασίας 
Latvija  Arodslimības 
Lietuva  Darbo medicina 
Luxembourg  Médecine du travail 
Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 
Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Mediċina Okkupazzjonali 
Nederland  – Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde 

– Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde 
Österreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeits-und Betriebsmedizin 
Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy 
Portugal  Medicina do trabalho 
Slovenija  Medicina dela, prometa in športa 
Slovensko Klinická farmakológia Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 
Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito / 

Klinisk farmakologi och 
läkemedelsbehandling 

Työterveyshuolto / Företagshälsovård 

Sverige Klinisk farmakologi Yrkes– och miljömedicin 
United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
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Alergologia 

Período mínimo de formação: 3 anos 
Medicina nuclear 

Período mínimo de formação: 4 anos 
País Denominação Denominação 

Belgique/België/Belgien  Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde 
Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína 
Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske 

overfølsomhedssygdomme 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 

Deutschland  Nuklearmedizin 
Eesti   
Ελλάς Αλλεργιoλoγία Πυρηvική Iατρική 
España Alergología Medicina nuclear 
France  Médecine nucléaire 
Ireland   
Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare 
Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 
Latvija Alergoloģija  
Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija  
Luxembourg  Médecine nucléaire 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) 
Malta  Mediċina Nukleari 
Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde Nucleaire geneeskunde 
Österreich  Nuklearmedizin 
Polska Alergologia Medycyna nuklearna 
Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear 
Slovenija  Nuklearna medicina 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína 
Suomi/Finland  Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Klinisk fysiologi 

och nukleärmedicin 
Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin 
United Kingdom  Nuclear medicine 
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Cirurgia maxilo-facial (formação de base 

em medicina) 
Período mínimo de formação: 5 anos 

País Denominação 
Belgique/België/ 
Belgien 

 

Česká republika Maxilofaciální chirurgie 
Danmark  
Deutschland  
Eesti  
Ελλάς  
España Cirugía oral y maxilofacial 
France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 
Ireland  
Italia Chirurgia maxillo-facciale 
Κύπρος  
Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija 
Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale 
Magyarország Szájsebészet 
Malta  
Nederland  
Österreich Mund– Kiefer – und Gesichtschirurgie 
Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa 
Portugal Cirurgia maxilo-facial 
Slovenija Maxilofacialna kirurgija 
Slovensko Maxilofaciálna chirurgia 
Suomi/Finland  
Sverige  
United Kingdom  
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5.1.4. Títulos de formação de médico generalista (clínica geral) 
 

País Título de formação Título profissional Data de referência 
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts 
/ Arrêté ministériel d'agrément de médecin 
généraliste 

Huisarts / Médecin généraliste 31 de Dezembro 
de 1994 

Česká republika Diplom o specializaci "všeobecné 
lékařství" 

Všeobecný lékař 1 de Maio de 2004 
Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen 

alment praktiserende læge/ Speciallæge i 
almen medicin 

Alment praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin 31 de Dezembro 
de 1994 

Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung in 
der Allgemeinmedizin 

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin 
 

31 de Dezembro 
de 1994 

Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst 1 de Maio de 2004 
Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής 

ιατρικής  
Іατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής  31 de Dezembro 

de 1994 
España Título de especialista en medicina familiar 

y comunitaria 
Especialista en medicina familiar y comunitaria 31 de Dezembro 

de 1994 
France Diplôme d'Etat de docteur en médecine 

(avec document annexé attestant la 
formation spécifique en médecine 
générale) 

Médecin qualifié en médecine générale 31 de Dezembro 
de 1994 

Ireland 
 

Certificate of specific qualifications in 
general medical practice 

General medical practitioner 31 de Dezembro 
de 1994 

Italia Attestato di formazione specifica in 
medicina generale 

Medico di medicina generale 31 de Dezembro 
de 1994 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού 
Ιατρού 

Ιατρός Γενικής Ιατρικής 1 de Maio de 2004 
Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 1 de Maio de 2004 
Lietuva Šeimos gydytojo rezidentūros 

pažymėjimas 
Šeimos medicinos gydytojas 1 de Maio de 2004 
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País Título de formação Título profissional Data de referência 
Luxembourg Il n'existe pas de titre, parce qu'il n'y a pas 

de formation au Luxembourg 
Médecin généraliste 31 de Dezembro 

de 1994 
Magyarország Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa 1 de Maio de 2004 

Malta Tabib tal-familja Mediċina tal-familja 1 de Maio de 2004 
Nederland 

 
Certificaat van inschrijving in het register 
van erkende huisartsen van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot 
bevordering der geneeskunst 

Huisarts 31 de Dezembro 
de 1994 

Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin 31 de Dezembro 
de 1994 

Polska Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu 
specjalisty w dziedzinie medycyny 
rodzinnej 

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 1 de Maio de 2004 

Portugal Diploma do internato complementar de 

clínica geral 

Assistente de clínica geral 31 de Dezembro 

de 1994 
Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz 

družinske medicine 

Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske medicine 1 de Maio de 2004 

Slovensko Diplom o špecializácii v odbore 

"všeobecné lekárstvo" 

Všeobecný lekár 1 de Maio de 2004 

Suomi/ 

Finland 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon 

lisäkoulutuksesta / Bevis om 

tilläggsutbildning av läkare i primärvård 

Yleislääkäri / Allmänläkare 31 de Dezembro 

de 1994 

Sverige 

 

Bevis om kompetens som 

allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 

utfärdat av Socialstyrelsen 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 31 de Dezembro 

de 1994 

United Kingdom Certificate of prescribed/equivalent 

experience 

General medical practitioner 31 de Dezembro 

de 1994 
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V.2. Enfermeiro responsável por cuidados gerais 

 
5.2.1. Programa de estudos para os enfermeiros responsáveis por cuidados gerais 

 
O programa de estudos para obtenção do título de enfermeiro responsável por cuidados gerais compreende as duas partes seguintes e, 

pelo menos, as disciplinas aí indicadas.  

A. Ensino teórico 

a. Cuidados de enfermagem: 

– Orientação e ética da profissão 
– Princípios gerais de saúde e de 

cuidados de enfermagem 
– Princípios de cuidados de 

enfermagem em matéria de: 
– medicina geral e especialidades 

médicas 
– cirurgia geral e especialidades 

cirúrgicas 
– puericultura e pediatria, 
– higiene e cuidados a prestar à mãe e 

ao recém-nascido 
– saúde mental e psiquiatria 
– cuidados a prestar às pessoas idosas e 

geriatria 
 

 

b. Ciências fundamentais: 

– Anatomia e fisiologia  
– Patologia 
– Bacteriologia, virologia e 

parasitologia  
– Biofísica, bioquímica e radiologia  
– Dietética  
– Higiene 

– Profilaxia 
– Educação sanitária 

– Farmacologia 
 

 

c. Ciências sociais: 

– Sociologia 
– Psicologia 
– Princípios de administração 
– Princípios de ensino 
– Legislações social e sanitária 
– Aspectos jurídicos da profissão 
 

B. Ensino clínico 

– Cuidados de enfermagem em matéria de: 
– medicina geral e especialidades médicas 
– cirurgia geral e especialidades cirúrgicas 
– cuidados a prestar às crianças e pediatria 
– higiene e cuidados a prestar à mãe e ao recém-nascido 
– saúde mental e psiquiatria 
– cuidados a prestar às pessoas idosas e geriatria 
– cuidados a prestar ao domicílio 

 

O ensino de uma ou várias dessas disciplinas pode ser efectuado no âmbito das outras disciplinas ou em ligação com elas. 
O ensino teórico deve ser ponderado e coordenado com o ensino clínico de forma a que os conhecimentos e as competências referidas 
neste anexo possam ser adquiridos de modo adequado. 
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5.2.2. Títulos de formação de enfermeiro responsável por cuidados gerais 
 

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

Belgique/ 
Belgien 

– Diploma gegradueerde 
verpleger/verpleegster / Diplôme 
d'infirmier(ère) gradué(e) / Diplom 
eines (einer) graduierten 
Krankenpflegers  
(-pflegerin) 

– Diploma in de 
ziekenhuisverpleegkunde / Brevet 
d'infirmier(ère) hospitalier(ère) / 
Brevet eines (einer) Krankenpflegers 
(-pflegerin) 

– Brevet van verpleegassistent(e) / 
Brevet d'hospitalier(ère) / Brevet einer 
Pflegeassistentin 

– De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d’enseignement reconnus / Die 
anerkannten Ausbildungsanstalten 

– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap / Le Jury compétent 
d'enseignement de la Communauté française / 
Der zuständige Prüfungsausschüß der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft 

– Hospitalier(ère) / 
Verpleegassistent(e) 

– Infirmier(ère) hospitalier(ère) / 
Ziekenhuisverpleger(-verpleegster) 

29 de Junho de 1979 

Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu ošetřovatelství ve 
studijním oboru všeobecná sestra 
(bakalář, Bc.) acompanhado do 
seguinte certificado:Vysvědčení o 
státní závěrečné zkoušce 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem 1. Všeobecná sestra Česká republika 

Diplom o ukončení studia ve 
studijním oboru diplomovaná 
všeobecná sestra (diplomovaný 
specialista, DiS.), acompanhado do 
seguinte certificado:Vysvědčení o 
absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem 2. Všeobecný ošetřovatel 

1 de Maio de 2004 

Danmark Eksamensbevis efter gennemført 
sygeplejerskeuddannelse 

Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet Sygeplejerske 29 de Junho de 1979 

Deutschland 
 

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der 
Krankenpflege 

Staatlicher Prüfungsausschuss – Krankenschwester 
– Krankenpfleger 

29 de Junho de 1979 

Eesti Diplom õe erialal 
 

1.Tallinna Meditsiinikool 
2.Tartu Meditsiinikool 
3.Kohtla-Järve Meditsiinikool 

õde 1 de Maio de 2004 
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País Título de formação Organismo que concede o título de formação Título profissional Data de referência 
1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/µίου Αθηνών 1. Πανεπιστήµιο Αθηνών 

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) 

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

3. Πτυχίο Αξιωµατικών Νοσηλευτικής 3. Υπουργείο Εθνικής ΄Αµυνας 

4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων πρώην 
Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας 

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων και 
Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

Ελλάς 
 

6. Πτυχίο Τµήµατος Νοσηλευτικής 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

∆ιπλωµατούχος ή πτυχιούχος 
υοσοκόµος, υοσηλευτής ή υοσηλεύτρια 

1 de Janeiro de 1981 

España 
 

Título de Diplomado universitario en 
Enfermería 

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

Enfermero/a diplomado/a 1 de Janeiro de 1986 

France 
 

– Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) 
– Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) délivré 

en vertu du décret no 99-1147 du 29 
décembre 1999 

Le ministère de la santé Infirmer(ère) 29 de Junho de 1979 

Ireland Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board) Registered General Nurse 29 de Junho de 1979 
Italia Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato Infermiere professionale 29 de Junho de 1979 
Κύπρος ∆ίπλωµα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένος Νοσηλευτής 1 de Maio de 2004 

1. Diploms par māsas kvalifikācijas 
iegūšanu  

1. Māsu skolas Latvija 

2. Māsas diploms 2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz 
Valsts eksāmenu komisijas lēmumu 

Māsa 1 de Maio de 2004 

Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

1. Universitetas  Bendrosios praktikos slaugytojas 1 de Maio de 2004 

 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

2. Kolegija   
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País Título de formação Organismo que concede o título de formação Título profissional Data de referência 
Luxembourg – Diplôme d’Etat d’infirmier 

– Diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier 
gradué 

Ministère de l’éducation nationale, de la formation 
professionnelle et des sports 

Infirmier 29 de Junho de 1979 

1. Ápoló bizonyítvány 
 

1. Iskola 
 

2. Diplomás ápoló oklevél 
 

2. Egyetem / főiskola 
 

Magyarország 

3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél 3. Egyetem 

Ápoló 1 de Maio de 2004 

Malta Lawrja jew diploma fl-istudji tal-
-infermerija 

Universita `ta' Malta" Infermier Registrat tal-Ewwel Livell 1 de Maio de 2004 

1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, 
verpleegkundige A 

1. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

2. Diploma verpleegkundige MBOV 
(Middelbare Beroepsopleiding 
Verpleegkundige) 

2. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

3. Diploma verpleegkundige HBOV 
(Hogere Beroepsopleiding 
Verpleegkundige) 

3. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

4. Diploma beroepsonderwijs 
verpleegkundige – Kwalificatieniveau 4 

4. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Nederland 
 

5. Diploma hogere beroepsopleiding 
verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5 

5. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Verpleegkundige 29 de Junho de 1979 

1. Diplom als "Diplomierte Gesundheits– 
und Krankenschwester, Diplomierter 
Gesundheits– und Krankenpfleger"  

1. Schule für allgemeine Gesundheits– und 
Krankenpflege 

Österreich 
 

2. Diplom als "Diplomierte 
Krankenschwester, 
Diplomierter Krankenpfleger" 

2. Allgemeine Krankenpflegeschule 

– Diplomierte Krankenschwester 
– Diplomierter Krankenpfleger 

1 de Janeiro de 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku pielęgniarstwo z tytułem 
"magister pielęgniarstwa" 

1.Uniwersytet Medyczny 
2.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Pielegniarka 1 de Maio de 2004 

1. Diploma do curso de enfermagem geral 1. Escolas de Enfermagem 
2. Diploma/carta de curso de bacharelato 
em enfermagem 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
Portugal 

3. Carta de curso de licenciatura em 
enfermagem 

3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas 
Superiores de Saúde 

Enfermeiro 1 de Janeiro de 1986 
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País Título de formação Organismo que concede o título de formação Título profissional Data de referência 
Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 

naslov "diplomirana medicinska sestra / 
diplomirani zdravstvenik" 

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 

Diplomirana medicinska 
sestra/Diplomirani zdravstvenik 

1 de Maio de 2004 

1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "magister 
z ošetrovateľstva" ("Mgr.") 

1. Vysoká škola 
 
 
 

2. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "bakalár 
z ošetrovateľstva" ("Bc.") 

2. Vysoká škola 
 

Slovensko 

3. Absolventský diplom v študijnom 
odbore diplomovaná všeobecná sestra 

3. Stredná zdravotnícka škola 

Sestra 1 de Maio de 2004 

1. Sairaanhoitajan 
tutkinto/Sjukskötarexamen 

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/ 
Hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

 2. Sosiaali– ja terveysalan 
ammattikorkeakoulu-tutkinto, 
sairaanhoitaja 
(AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom 
hälsovård och det sociala området, 
sjukskötare (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 

Sairaanhoitaja / Sjukskötare 1 de Janeiro de 1994 

Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1 de Janeiro de 1994 
United Kingdom Statement of Registration as a Registered 

General Nurse in part 1 or part 12 of the 
register kept by the United Kingdom 
Central Council for Nursing, Midwifery 
and Health Visiting 

Various – State Registered Nurse 
– Registered General Nurse 
 

29 de Junho de 1979 
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V.3. Dentista 
 
 
5.3.1. Programa de estudos para os dentistas 
 
O programa de estudos para obtenção do título de dentista inclui, pelo menos, as disciplinas a seguir indicadas. O ensino de uma ou 
várias dessas disciplina pode ser efectuado no âmbito de outras disciplinas ou em ligação com elas. 

A. Disciplinas de base 
– Química 
– Física 
– Biologia 
 

B. Disciplinas médico-biológicas e 
disciplinas médicas gerais 
– Anatomia 
– Embriologia 
– Histologia, incluindo a citologia 
– Fisiologia 
– Bioquímica (ou química fisiológica) 
– Anatomia patológica 
– Patologia geral 
– Farmacologia 
– Microbiologia 
– Higiene 
– Profilaxia e epidemiologia 
– Radiologia 
– Fisiatria 
– Cirurgia geral 
– Medicina interna, incluindo a 

pediatria 
– Otorrinolaringologia 
– Dermatovenerealogia 
– Psicologia geral – psicopatologia – 

neuropatologia 
– Anestesiologia 

C. Disciplinas especificamente 
odontostomatológicas 
– Prótese dentária 
– Material dentário 
– Medicina dentária de conservação 
– Medicina dentária preventiva 
– Anestesia e sedação em medicina 

dentária 
– Cirurgia especial 
– Patologia especial 
– Prática clínica odontostomatológica 
– Pedodontia 
– Ortodontia 
– Periodontologia 
– Radiologia odontológica 
– Função mastigadora 
– Organização profissional, 

deontologia e legislação 
– Aspectos sociais da prática 

odontológica  
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5.3.2. Títulos de formação básica de dentista 
 

País Título de formação Organismo que concede o título de 
formação 

Certificado que acompanha o 
título de formação Título profissional Data de referência 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van tandarts / Diplôme licencié 
en science dentaire 

– De universiteiten / Les universités 
– De bevoegde Examen– commissie 

van de Vlaamse Gemeenschap / Le 
Jury compétent d'enseignement de 
la Communauté française 

 Licentiaat in de 
tandheelkunde / 
Licencié en science 
dentaire 

28 de Janeiro 
de 1980 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu zubní lékařství (doktor zubního 
lékařství, Dr. med. Dent.) 

Lékařská fakulta univerzity v České 
republice 
 

Vysvědčení o státní rigorózní 
zkoušce 

Zubní lékař 1 de Maio de 2004 

Danmark Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk 
kandidateksamen) 

Tandlægehøjskolerne, 
Sundhedsvidenskabeligt 
universitetsfakultet 

Autorisation som tandlæge, 
udstedt af Sundhedsstyrelsen 

Tandlæge 28 de Janeiro 
de 1980 

Deutschland Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung Zuständige Behörden  Zahnarzt 28 de Janeiro 
de 1980 

Eesti Diplom hambaarstiteaduse 
õppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  Hambaarst 1 de Maio de 2004 

Ελλάς Πτυχίo Οδovτιατρικής Παvεπιστήµιo  Οδοντίατρος ή 
χειρούργος 
οδοντίατρος 

1 de Janeiro 
de 1981 

España Título de Licenciado en Odontología El rector de una universidad  Licenciado en 
odontología 

1 de Janeiro 
de 1986 

France Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie 
dentaire 

Universités  Chirurgien-dentiste 28 de Janeiro 
de 1980 

Ireland – Bachelor in Dental Science 
(B.Dent.Sc.) 

– Bachelor of Dental Surgery (BDS) 
– Licentiate in Dental Surgery (LDS) 

– Universities 
– Royal College of Surgeons in 

Ireland 

 – Dentist 
– Dental 

practitioner 
– Dental surgeon 

28 de Janeiro 
de 1980 

Italia Diploma di laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria 

Università Diploma di abilitazione 
all’esercizio dell'odontoiatria e 
protesi dentaria 

Odontoiatra 28 de Janeiro 
de 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου Οδοντιατρικό Συµβούλιο  Οδοντίατρος 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 Título profissional Data de referência 

Latvija Zobārsta diploms 
 

Universitātes tipa augstskola Rezidenta diploms par zobārsta 
pēcdiploma izglītības 
programmas pabeigšanu, ko 
izsniedz universitātes tipa 
augstskola un "Sertifikāts" – 
kompetentas iestādes izsniegts 
dokuments, kas apliecina, 
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu 
zobārstniecībā 

Zobārsts 1 de Maio de 2004 

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 
suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją 
 

Universitetas Internatūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo profesinę 
kvalifikaciją 

Gydytojas 
odontologas 

1 de Maio de 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine 
dentaire  

Jury d’examen d’Etat  Médecin-dentiste 28 de Janeiro 
de 1980 

Magyarország Fogorvos oklevél (doctor medicinae 
dentariae, röv.: dr. med. dent.) 

Egyetem  Fogorvos 1 de Maio de 2004 

Malta Lawrja fil– Kirurġija Dentali Universita` ta Malta  Kirurgu Dentali 1 de Maio de 2004 
Nederland Universitair getuigschrift van een met 

goed gevolg afgelegd tandartsexamen 
Faculteit Tandheelkunde  Tandarts 28 de Janeiro 

de 1980 
Österreich Bescheid über die Verleihung des 

akademischen Grades "Doktor der 
Zahnheilkunde" 

Medizinische Fakultät der Universität  Zahnarzt 1 de Janeiro 
de 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych z 
tytułem "lekarz dentysta" 

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

Lekarsko – Dentystyczny 
Egzamin Państwowy 

Lekarz dentysta 1 de Maio de 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
medicina dentária 

– Faculdades 
– Institutos Superiores 

 Médico dentista 1 de Janeiro 
de 1986 
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País Título de formação Organismo que concede o título de 
formação 

Certificado que acompanha o 
título de formação Título profissional Data de referência 

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

Univerza Potrdilo o opravljenem 
strokovnem izpitu za poklic 
zobozdravnik / zobozdravnica 

Doktor dentalne 
medicine / Doktorica 
dentalne medicine 

1 de Maio de 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "doktor zubného 
lekárstva" ("MDDr.") 

Vysoká škola  Zubný lekár 1 de Maio de 2004 

Suomi/ 
Finland 

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Odontologie licentiatexamen 

– Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen päätös 
käytännön palvelun 
hyväksymisestä / Beslut av 
Rättskyddscentralen för 
hälsovården om godkännande 
av praktisk tjänstgöring 

Hammaslääkäri / 
Tandläkare 

1 de Janeiro 
de 1994 

Sverige Tandläkarexamen Universitetet i Umeå 
Universitetet i Göteborg 
Karolinska Institutet 
Malmö Högskola 

Endast för examensbevis som 
erhållits före den 1 juli 1995, 
ett utbildningsbevis som 
utfärdats av Socialstyrelsen 

Tandläkare 1 de Janeiro 
de 1994 

United Kingdom – Bachelor of Dental Surgery (BDS or 
B.Ch.D.) 

– Licentiate in Dental Surgery 

– Universities 
– Royal Colleges 

 – Dentist 
– Dental 

practitioner 
– Dental surgeon 

28 de Janeiro 
de 1980 
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5.3.3. Títulos de formação de dentistas especialistas 
 

Ortodôncia 
País Título de formação Organismo que concede o título de 

formação 
Data de referência 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i ortodonti 

Sundhedsstyrelsen 28 janvier 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für 
Kieferorthopädie; 

Landeszahnärztekammer 28 janvier 1980 

Eesti Residentuuri lõputunnistus 
ortodontia erialal 

Tartu Ülikool 1er mai 2004 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Ορθoδovτικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

1er janvier 1981 

France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l’Ordre des 
chirurgiens dentistes 

28 janvier 1980 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28 janvier 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Ορθοδοντική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1er mai 2004 

Latvija "Sertifikāts"– kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina, 
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu ortodontijā 

Latvijas Ārstu biedrība 
 

1er mai 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
ortodonto profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1er mai 2004 

Magyarország Fogszabályozás szakorvosa 
bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1er mai 2004 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-
-Ortodonzja 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

1er mai 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
orthodontist in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28 janvier 1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie ortodoncji 

Centrum Egzaminów Medycznych 1er mai 2004 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz čeljustne in 
zobne ortopedije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1er mai 2004 

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
hampaiston oikomishoito / 
Specialtand-läkarexamen, 
tandreglering 

– Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1er janvier 1994 

Sverige Bevis om specialistkompetens i 
tandreglering 

Socialstyrelsen 1er janvier 1994 

United Kingdom Certificate of Completion of 
specialist training in orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28 janvier 1980 
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Cirurgia oral 
País Título de formação Organismo que concede o título de 

formação 
Data de referência 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i 
hospitalsodontologi 

Sundhedsstyrelsen 28 de Janeiro 
de 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche 
Anerkennung für 
Oralchirurgie/Mundchirurgie  

Landeszahnärztekammer 28 de Janeiro 
de 1980 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Γvαθoχειρoυργικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

1 de Janeiro 
de 2003 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28 de Janeiro 
de 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Στοµατική Χειρουργική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1 de Maio de 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą burnos chirurgo 
profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1 de Maio de 2004 

Magyarország Dento-alveoláris sebészet 
szakorvosa bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1 de Maio de 2004 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-
-Kirurġija tal-ħalq 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

1 de Maio de 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
kaakchirurg in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28 de Janeiro 
de 1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie chirurgii 
stomatologicznej 

Centrum Egzaminów Medycznych 1 de Maio de 2004 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz oralne 
kirurgije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1 de Maio de 2004 

Suomi/ 
Finland 

Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
suu– ja leuka-kirurgia / 
Specialtandläkar-examen, oral och 
maxillofacial kirurgi 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1 de Janeiro 
de 1994 

Sverige Bevis om specialist-kompetens i 
tandsystemets kirurgiska sjukdomar 

Socialstyrelsen  1 de Janeiro 
de 1994 

United Kingdom Certificate of completion of 
specialist training in oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28 de Janeiro 
de 1980 
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V. 4. Veterinário 
 

5.4.1. Programa de estudos para os veterinários 
 
O programa de estudos para obtenção do título de veterinário inclui, pelo menos, as disciplinas a seguir indicadas. O ensino de uma 
ou várias dessas disciplinas pode ser efectuado no âmbito de outras disciplinas ou em ligação com elas. 

A. Disciplinas de base 
– Física 
– Química 
– Biologia animal 
– Biologia vegetal  
– Matemáticas aplicadas às ciências biológicas 
B. Disciplinas específicas 
a. Ciências fundamentais: 
– Anatomia (incluindo histologia e 

embriologia) 
– Fisiologia 
– Bioquímica 
– Genética 
– Farmacologia 
– Farmácia 
– Toxicologia 
– Microbiologia 
– Imunologia 
– Epidemiologia 
– Deontologia 

 
b. Ciências clínicas: 
– Obstetrícia 
– Patologia (incluindo anatomia 

patológica) 
– Parasitologia 
– Medicina e cirurgia clínicas 

(incluindo anestesiologia) 
– Clínica dos animais domésticos, aves 

de capoeira e outras espécies animais 
– Medicina preventiva 
– Radiologia 
– Reprodução e problemas da 

reprodução 
– Polícia sanitária 
– Medicina legal e legislação 

veterinária 
– Terapêutica 
– Propedêutica 

 
c. Produção animal 
– Produção animal 
– Nutrição 
– Agronomia 
– Economia rural 
– Criação e saúde dos animais 
– Higiene veterinária 
– Etologia e protecção animal 

d. Higiene alimentar 
– Inspecção e controlo dos géneros 

alimentícios animais ou de origem 
animal 

– Higiene e tecnologia alimentares 
– Trabalhos práticos (incluindo os 

trabalhos práticos nos locais de abate 
e de tratamento dos géneros 
alimentícios) 

A formação prática pode revestir a forma de um estágio, desde que este se faça a tempo inteiro sob a orientação directa da autoridade 
ou do organismo competentes e que não exceda seis meses num período global de formação de cinco anos de estudos. 
 
A repartição do ensino teórico e prático entre os diferentes grupos de disciplinas deve ser ponderada e coordenada de forma a que os 
conhecimentos e a experiência possam ser adquiridos de modo adequado para permitir que o veterinário cumpra o conjunto das suas 
tarefas. 
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5.4.2. Títulos de formação de veterinário 
 

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 dierenarts / Diplôme de 
docteur en médecine vétérinaire 

– De universiteiten/ Les universités 
– De bevoegde Examen– commissie van de 

Vlaamse Gemeenschap / Le Jury compétent 
d'enseignement de la Communauté française  

 21 de Dezembro 
de 1980 

Česká republika – Diplom o ukončení studia 
ve studijním programu veterinární 
lékařství (doktor veterinární medicíny, 
MVDr.) 

– Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu veterinární 
hygiena a ekologie (doktor veterinární 
medicíny, MVDr.) 

Veterinární fakulta univerzity v České republice  1 de Maio de 2004 

Danmark Bevis for bestået kandidateksamen i 
veterinærvidenskab 

Kongelige Veterinær– og Landbohøjskole  21 de Dezembro 
de 1980 

Deutschland Zeugnis über das Ergebnis des Dritten 
Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und 
das Gesamtergebnis der Tierärztlichen 
Prüfung  

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die 
Tierärztliche Prüfung einer Universität oder 
Hochschule 

 21 de Dezembro 
de 1980 

Eesti Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini 
õppekava 

Eesti Põllumajandusülikool  1 de Maio de 2004 

Ελλάς Πτυχίo Κτηvιατρικής Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας  1 de Janeiro de 1981 
España Título de Licenciado en Veterinaria – Ministerio de Educación y Cultura 

– El rector de una Universidad 
 1 de Janeiro de 1986 

France Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire    21 de Dezembro 
de 1980 

Ireland – Diploma of Bachelor in/of Veterinary 
Medicine (MVB) 

– Diploma of Membership of the Royal 
College of Veterinary Surgeons 
(MRCVS) 

  21 de Dezembro 
de 1980 

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

1 de Janeiro de 1985 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου Κτηνιατρικό Συµβούλιο  1 de Maio de 2004 
Latvija Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības Universitāte  1 de Maio de 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos 

gydytojo (DVM)) 
Lietuvos Veterinarijos Akademija  1 de Maio de 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine 
vétérinaire  

Jury d’examen d’Etat  21 de Dezembro 
de 1980 
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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 
Magyarország Állatorvos doktor oklevél – 

dr. med. vet. 
Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar  1 de Maio de 2004 

Malta Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji  1 de Maio de 2004 
Nederland Getuigschrift van met goed gevolg 

afgelegd diergeneeskundig/veeartse-
-nijkundig examen 

  21 de Dezembro 
de 1980 

Österreich – Diplom-Tierarzt 
– Magister medicinae veterinariae  

Universität – Doktor der Veterinärmedizin 
– Doctor medicinae veterinariae 
– Fachtierarzt 

1 de Janeiro de 1994 

Polska Dyplom lekarza weterynarii 
 

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie 
2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 
3. Akademia Rolnicza w Lublinie 
4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 1 de Maio de 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
medicina veterinária 

Universidade  1 de Janeiro de 1986 

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

Univerza Spričevalo o opravljenem državnem 
izpitu s področja veterinarstva 
 

1 de Maio de 2004 

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

Univerzita veterinárskeho lekárstva  1 de Maio de 2004 

Suomi/ 
Finland 

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Veterinärmedicine licentiatexamen 

Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet  1 de Janeiro de 1994 

Sverige Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversitet  1 de Janeiro de 1994 
1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 1.University of Bristol 
2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2.University of Liverpool 
3. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMB) 

3.University of Cambridge 

4. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S) 

4. University of Edinburgh 

5. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S)  

5. University of Glasgow 

United Kingdom 

6. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMed) 

6. University of London 

 21 de Dezembro 
de 1980 
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V.5. Parteira 
 

5.5.1. Programa de estudos para as parteiras (Vias de formação I e II) 
 
O programa da estudos para obtenção do título de parteira inclui as duas vertentes seguintes:  

A. Ensino teórico e técnico   
a. Disciplinas de base  b. Disciplinas específicas das actividades 

de parteira 
– Noções fundamentais de anatomia e 

de fisiologia 
– Noções fundamentais de patologia 
– Noções fundamentais de 

bacteriologia, virologia e 
parasitologia 

– Noções fundamentais de biofísica, 
bioquímica e radiologia 

– Pediatria, nomeadamente no que 
respeita ao recém-nascido 

– Higiene, educação sanitária, 
prevenção das doenças, rastreio 
precoce 

– Nutrição e dietética, nomeadamente 
no que respeita à alimentação da 
mulher, do recém-nascido e do 
lactente 

– Noções fundamentais de sociologia e 
problemas da medicina social 

– Noções fundamentais de 
farmacologia 

– Psicologia 
– Pedagogia 
– Legislação sanitária e social e 

organização sanitária 
– Deontologia e legislação 

profissional 
– Educação sexual e planeamento 

familiar 
– Protecção jurídica da mãe e da 

criança 

 
– Anatomia e fisiologia 
– Embriologia e desenvolvimento do 

feto 
– Gravidez, parto e puerpério 
– Patologia ginecológica e obstétrica 
– Preparação para o parto e para a 

maternidade e paternidade, incluindo 
os aspectos psicológicos 

– Preparação do parto (incluindo o 
conhecimento e a utilização do 
material obstétrico) 

– Analgesia, anestesia e reanimação 
– Fisiologia e patologia do recém-

-nascido 
– Cuidados e vigilância do recém-

-nascido 
– Factores psicológicos e sociais 
 

B. Ensino prático e ensino clínico 
Este ensino é ministrado sob orientação apropriada: 
– Consultas de grávidas incluindo, pelo menos, cem exames pré-natais 
– Vigilância e cuidados dispensados a, pelo menos, quarenta parturientes 
– Realização pelo aluno de, pelo menos, quarenta partos; quando este número não puder ser atingido por falta de parturientes, 

poderá ser reduzido, no mínimo, a trinta, na condição de o aluno participar, para além daqueles, em vinte partos 
– Participação activa em partos de apresentação pélvica. Em caso de impossibilidade devido a um número insuficiente de partos 

de apresentação pélvica, deverá ser realizada uma formação por simulação 
– Prática de episiotomia e iniciação à sutura. A iniciação incluirá um ensino teórico e exercícios clínicos. A prática da sutura 

inclui a suturação de episiotomias e rasgões simples do períneo, que pode ser realizada de forma simulada se for 
absolutamente indispensável 

– Vigilância e cuidados prestados a quarenta grávidas, durante e depois do parto, em situação de risco 
– Vigilância e cuidados, incluindo exame, de pelo menos cem parturientes e recém-nascidos normais 
– Observações e cuidados a recém-nascidos que necessitem de cuidados especiais, incluindo crianças nascidas antes do tempo e 

depois do tempo, bem como recém-nascidos de peso inferior ao normal e recém-nascidos doentes 
– Cuidados a mulheres que apresentem patologias no domínio da ginecologia e da obstetrícia 
– Iniciação aos cuidados em medicina e cirurgia. A iniciação incluirá um ensino teórico e exercícios clínicos. 
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O ensino teórico e técnico (parte A do programa de formação) deve ser ponderado e coordenado com o ensino clínico (parte B do 
programa), de tal modo que os conhecimentos e experiências previstos neste anexo possam ser adquiridos de forma adequada. 
 
O ensino clínico de parteira (parte B do programa de formação) deve ser efectuado sob forma de estágios orientados nos serviços de 
um centro hospitalar ou em outros serviços de saúde aprovados pelas autoridades ou organismos competentes. Durante essa 
formação, os candidatos a parteira participarão nas actividades dos serviços em causa, na medida em que tais actividades contribuam 
para a sua formação, e serão iniciados nas responsabilidades que as actividades de parteira implicam. 
 
 
 
.
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5.5.2. Títulos de formação de parteira 
 

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

Belgique/ 
Belgien 

Diploma van vroedvrouw / Diplôme 
d'accoucheuse 

– De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d’enseignement 

– De bevoegde Examen– commissie van de Vlaamse 
Gemeenschap / Le Jury compétent d'enseignement 
de la Communauté française 

Vroedvrouw / Accoucheuse 23 de Janeiro de 1983 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním 
oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.) 
– Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem 
 

 
 
Porodní asistentka/porodní asistent 

Česká republika 

2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná porodní asistentka 
(diplomovaný specialista, DiS). 
– Vysvědčení o absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem 
 

 

1 de Maio de 2004 

Danmark Bevis for bestået jordemodereksamen Danmarks jordemoderskole Jordemoder 23 de Janeiro de 1983 
Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung für 

Hebammen und Entbindungspfleger 
Staatlicher Prüfungsausschuss – Hebamme 

– Entbindungspfleger 
 

23 de Janeiro de 1983 

Eesti Diplom ämmaemanda erialal 1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 

Ämmaemand 1 de Maio de 2004 

1. Πτυχίο Τµήµατος Μαιευτικής 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδυµάτων 
(Τ.Ε.Ι.) 

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) – Μαία 
– Μαιευτής 
 

2. Πτυχίο του Τµήµατος Μαιών της 
Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και 
Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) 

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

–  

Ελλάς 

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας –  

23 de Janeiro de 1983 

España – Título de matrona 
– Título de asistente obstétrico 

(matrona) 
– Título de enfermería obstétrica-

-ginecológica 

Ministerio de Educación y Cultura – Matrona 
– Asistente obstétrico 

1 de Janeiro de 1986 

France Diplôme de sage-femme L'Etat Sage-femme 23 de Janeiro de 1983 
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País Título de formação Organismo que concede o título de formação Título profissional Data de referência 
Ireland Certificate in Midwifery An Board Altranais Midwife 23 de Janeiro de 1983 
Italia Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato  Ostetrica 23 de Janeiro de 1983 
Κύπρος ∆ίπλωµα στο µεταβασικό πρόγραµµα 

Μαιευτικής 
Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένη Μαία 1 de Maio de 2004 

Latvija Diploms par vecmātes kvalifikācijas 
iegūšanu 

Māsu skolas Vecmāte 1 de Maio de 2004 

1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 

praktiką akušerijoje  

1. Universitetas 
 
 
 
 

Akušeris 
 

2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 

praktiką akušerijoje 

2. Kolegija  

Lietuva 

3. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
 
 

3. Kolegija  

1 de Maio de 2004 

Luxembourg Diplôme de sage-femme  Ministère de l’éducation nationale, de la formation 
professionnelle et des sports 

Sage-femme 23 de Janeiro de 1983 

Magyarország Szülésznő bizonyítvány Iskola/főiskola 
 

Szülésznő 1 de Maio de 2004 

Malta Lawrja jew diploma fl– Istudji tal-Qwiebel Universita` ta' Malta" Qabla 1 de Maio de 2004 
Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport erkende opleidings-instellingen 
Verloskundige 23 de Janeiro de 1983 
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País Título de formação Organismo que concede o título de formação Título profissional Data de referência 
Österreich Hebammen-Diplom – Hebammenakademie 

– Bundeshebammenlehranstalt 
Hebamme 1 de Janeiro de 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku położnictwo z tytułem "magister 
położnictwa" 

1. Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Położna 1 de Maio de 2004 

1. Diploma de enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde materna e obstétrica 

1. Ecolas de Enfermagem 

2. Diploma/carta de curso de estudos 
superiores especializados em enfermagem 
de saúde materna e obstétrica 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
 

Portugal 

3. Diploma (do curso de pós-licenciatura) 
de especialização em enfermagem de 
saúde materna e obstétrica 

3. – Escolas Superiores de Enfermagem 
– Escolas Superiores de Saúde 

Enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde materna e 
obstétrica 

1 de Janeiro de 1986 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov "diplomirana babica / diplomirani 
babičar" 

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 
 
 

diplomirana babica / diplomirani 
babičar 

1 de Maio de 2004 

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "bakalár z pôrodnej 
asistencie" ("Bc.") 
2. Absolventský diplom v študijnom 
odbore diplomovaná pôrodná asistentka 

1. Vysoká škola 
2. Stredná zdravotnícka škola 
 

Pôrodná asistentka 1 de Maio de 2004 

1. Kätilön tutkinto/barnmorske-examen 1. Terveydenhuoltooppi-
-laitokset/hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

2. Sosiaali– ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinto, kätilö 
(AMK)/ yrkeshögskoleexamen inom 
hälsovård och det sociala området, 
barnmorska (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 
 

Kätilö / Barnmorska 1 de Janeiro de 1994 

Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska 1 de Janeiro de 1994 
United 

Kingdom 
Statement of registration as a Midwife on 
part 10 of the register kept by the United 
Kingdom Central Council for Nursing, 
Midwifery and Health visiting 

Various Midwife 23 de Janeiro de 1983 
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V.6. Farmacêutico 
 

 
5.6.1. Programa de estudos para os farmacêuticos 
 

– Biologia vegetal e animal 
– Física 
– Química geral e inorgânica 
– Química orgânica 
– Química analítica 
– Química farmacêutica, incluindo análise dos medicamentos 
– Bioquímica geral e aplicada (médica) 
– Anatomia e fisiologia; terminologia médica 
– Microbiologia 
– Farmacologia e farmacoterapia 
– Tecnologia farmacêutica 
– Toxicologia  
– Farmacognose 
– Legislação e, se for caso disso, deontologia 

 
A repartição entre o ensino teórico e prático deve, para cada disciplina constante do programa mínimo de estudos, dar suficiente 
importância à teoria, a fim de conservar o carácter universitário do ensino. 
 
 
 



 

 
13781/2/04 REV 2  JSM/vc 51 
ANEXO V DG C I   PT 

5.6.2. Títulos de formação de farmacêutico 
 

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

Belgique/ 
Belgien 

Diploma van apotheker / Diplôme de 
pharmacien 

– De universiteiten/ Les universités 
– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap/ Le Jury compétent d'enseignement 
de la Communauté française 

 1 de Outubro de 1987 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu farmacie (magistr, Mgr.)  

Farmaceutická fakulta univerzity v České republice Vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce 

1 de Maio de 2004 

Danmark Bevis for bestået farmaceutisk 
kandidateksamen 

Danmarks Farmaceutiske Højskole  1 de Outubro de 1987 

Deutschland Zeugnis über die Staatliche 
Pharmazeutische Prüfung 

Zuständige Behörden  1 de Outubro de 1987 

Eesti Diplom proviisori õppekava läbimisest  Tartu Ülikool  1 de Maio de 2004 
Ελλάς Άδεια άσκησης φαρµακευτικού 

επαγγέλµατος 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  1 de Outubro de 1987 

España Título de licenciado en farmacia – Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad  

 1 de Outubro de 1987 

France – Diplôme d’Etat de pharmacien 
– Diplôme d’Etat de docteur en 

pharmacie 

Universités  1 de Outubro de 1987 

Ireland Certificate of Registered Pharmaceutical 
Chemist 

  1 de Outubro de 1987 

Italia Diploma o certificato di abilitazione 
all’esercizio della professione di farmacista 
ottenuto in seguito ad un esame di Stato 

Università  1 de Novembro de 1993 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρµακοποιού Συµβούλιο Φαρµακευτικής  1 de Maio de 2004 
Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola  1 de Maio de 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją 
Universitetas  1 de Maio de 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de pharmacien Jury d’examen d’Etat + visa du ministre de l’éducation 
nationale 

 1 de Outubro de 1987 

Magyarország Okleveles gyógyszerész oklevél (magister 
pharmaciae, röv.: mag. pharm) Egyetem 

 1 de Maio de 2004 

Malta Lawrja fil-farmaċija Universita` ta' Malta  1 de Maio de 2004 
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País Título de formação Organismo que concede o título de formação Certificado que acompanha o diploma Data de referência 
Nederland Getuigschrift van met goed gevolg 

afgelegd apothekersexamen 
Faculteit Farmacie  1 de Outubro de 1987 

Österreich 
 

Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 

 1 de Outubro de 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku farmacja z tytułem magistra 

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

 1 de Maio de 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em Ciências 
Farmacêuticas 

Universidades  1 de Outubro de 1987 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naziv "magister farmacije / magistra 
farmacije" 

Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu za poklic magister farmacije / 
magistra farmacije 

1 de Maio de 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "magister farmácie" 
("Mgr.") 

Vysoká škola  1 de Maio de 2004 

Suomi/ 
Finland 

Proviisorin tutkinto / Provisorexamen – Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 
– Kuopion yliopisto 

 1 de Outubro de 1994 

Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet  1 de Outubro de 1994 
United Kingdom Certificate of Registered Pharmaceutical 

Chemist 
  1 de Outubro de 1987 
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V.7. Arquitecto 
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5.7.1. Títulos de formação de arquitecto reconhecidos ao abrigo do n.º 1 do artigo 46.º 
 

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

Ano 
académico de 

referência 
1. Architect / Architecte 
2. Architect / Architecte 
3. Architect 
4. Architect / Architecte 
5. Architect / Architecte 
6. Burgelijke ingenieur-architect 

1. Nationale hogescholen voor architectuur 
2. Hogere-architectuur-instituten 
3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te 
Hasselt 
4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten 
5. Sint-Lucasscholen 
6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de 
Universiteiten 
6. "Faculté Polytechnique" van Mons 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 
 

1. Architecte / Architect 
2. Architecte / Architect 
3. Architect 
4. Architecte / Architect 
5. Architecte / Architect 
6. Ingénieur-civil –architecte 

1. Ecoles nationales supérieures d'architecture 
2. Instituts supérieurs d'architecture 
3. Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt 
4. Académies royales des Beaux-Arts 
5. Ecoles Saint-Luc 
6. Facultés des sciences appliquées des universités 
6. Faculté polytechnique de Mons 

 1988/1989 

Danmark Arkitekt cand. arch. – Kunstakademiets Arkitektskole i København 
– Arkitektskolen i Århus  

 1988/1989 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur Univ. 

– Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau) 
– Technische Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Universitäten-Gesamthochschulen 

(Architektur/Hochbau) 
– Hochschulen für bildende Künste 
– Hochschulen für Künste 

Deutschland 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur FH 

– Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1) 
– Universitäten-Gesamthochschulen 

(Architektur/Hochbau) bei entsprechenden 
Fachhochschulstudiengängen 

– --------- 
(1) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie 
abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 47 Absatz 1 
anzuerkennen. 

 1988/1989 

Eλλάς ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα – µηχανικού  – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τµήµα 
αρχιτεκτόνων – µηχανικών 

– Αριστοτέλειο Πανεπιστήµο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 
τµήµα αρχιτεκτόνων – µηχανικών της Πολυτεχνικής 
σχολής 

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η 
οποία επιτρέπει την άσκηση 
δραστηριοτήτων στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής  

1988/1989 



 

 
13781/2/04 REV 2  JSM/vc 55 
ANEXO V DG C I   PT 

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

Ano 
académico de 

referência 
España Título oficial de arquitecto  Rectores de las universidades enumeradas a 

continuación: 
– Universidad politécnica de Cataluña, escuelas 

técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o 
del Vallès; 

– Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica 
superior de arquitectura de Madrid; 

– Universidad politécnica de Las Palmas, escuela 
técnica superior de arquitectura de Las Palmas; 

– Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica 
superior de arquitectura de Valencia; 

– Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de 
arquitectura de Sevilla; 

– Universidad de Valladolid, escuela técnica superior 
de arquitectura de Valladolid; 

– Universidad de Santiago de Compostela, escuela 
técnica superior de arquitectura de La Coruña; 

– Universidad del País Vasco, escuela técnica superior 
de arquitectura de San Sebastián; 

– Universidad de Navarra, escuela técnica superior de 
arquitectura de Pamplona 

– Universidad de Alcalá de Henares, escuela 
politécnica de Alcalá de Henares; 

– Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico 
superior de Villanueva de la Cañada; 

– Universidade de Alicante, escuela politécnica 
superior de Alicante; 

– Universidad Europea de Madrid; 
– Universidad de Cataluña, escuela técnica superior 

de Arquitectura de Barcelona; 
– Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior 

de Arquitectura de La Salle; 
– Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios 

integrados de arquitectura de Segovia. 

 1988/1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999/2000 
 
1999/200 
1997/1998 
1998/1999 
1999/2000 
 
1998/1999 
 
1999/2000 
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País Título de formação Organismo que concede o título de formação Certificado que acompanha o título de 
formação 

Ano 
académico de 

referência 
1. Diplôme d'architecte DPLG, y compris 
dans le cadre de la formation professionnelle 
continue et de la promotion sociale 

1. Le ministre chargé de l'architecture 

2. Diplôme d'architecte ESA 2. Ecole spéciale d'architecture de Paris 

France 

3. Diplôme d'architecte ENSAIS 3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de 
Strasbourg, section architecture 

 1988/1989 

1. Degree of Bachelor of Architecture 
(B.Arch.NUI) 

1. National University of Ireland to architecture 
graduates of University College Dublin 

2. Degree of Bachelor of Architecture 
(B.Arch.) 
(Previously, until 2002 – Degree standard 
diploma in architecture (Dip. Arch.) 

2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin 
 
 
( College of Technology, Bolton Street, Dublin) 
 

3. Certificate of associateship (ARIAI) 3. Royal Institute of Architects of Ireland 

Ireland 

4. Certificate of membership (MRIAI) 4. Royal Institute of Architects of Ireland 

 1988/1989 
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País Título de formação Organismo que concede o título de formação Certificado que acompanha o título de 
formação 

Ano 
académico de 

referência 
Laurea in architettura – Università di Camerino 

– Università di Catania – Sede di Siracusa 
– Università di Chieti 
– Università di Ferrara 
– Università di Firenze 
– Università di Genova 
– Università di Napoli Federico II 
– Università di Napoli II 
– Università di Palermo 
– Università di Parma 
– Università di Reggio Calabria 
– Università di Roma "La Sapienza" 
– Universtià di Roma III 
– Università di Trieste 
– Politecnico di Bari 
– Politecnico di Milano 
– Politecnico di Torino 
– Istituto universitario di architettura di Venezia 

Diploma di abilitazione all'esercizo 
indipendente della professione che 
viene rilasciato dal ministero della 
Pubblica istruzione dopo che il 
candidato ha sostenuto con esito 
positivo l'esame di Stato davanti ad una 
commissione competente 

1988/1989 Italia 

Laurea in ingegneria edile – architettura 
(Soltanto per i diplomi che sanciscono corsi 
iniziati nell'anno accademico 1998/1999) 
 
 
 

– Università dell'Aquilla 
– Università di Pavia 
– Università di Roma "La Sapienza" 
 
 

 1998/1999 
 

 
 

Laurea specialistica quinquennale in 
Architettura  
(Soltanto per i diplomi che sanciscono corsi 
iniziati nell'anno accademico 2002/2003) 
 
(Soltanto per i diplomi che saranno rilasciati a 
partire dall'anno accademico 2003/2004) 
 
 

– Prima Facoltà di Architettura dell’Università di 
Roma "La Sapienza" 

 
 
 
 
 
– Università di Ferrara 
– Università di Genova 
– Università di Palermo 
– Politecnico di Milano 
–    Politecnico di Bari 
 

 
 
 

2002/2003 
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País Título de formação Organismo que concede o título de formação Certificado que acompanha o título de 
formação 

Ano 
académico de 

referência 
1.Het getuigschrift van het met goed gevolg 
afgelegde doctoraal examen van de 
studierichting bouwkunde, afstudeerrichting 
architectuur 

1.Technische Universiteit te Delft 

2.Het getuigschrift van het met goed gevolg 
afgelegde doctoraal examen van de 
studierichting bouwkunde, differentiatie 
architectuur en urbanistiek 

2.Technische Universiteit te Eindhoven 

Nederland 

3.Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, 
op grond van het met goed gevolg afgelegde 
examen verbonden aan de opleiding van de 
tweede fase voor beroepen op het terrein van 
de architectuur, afgegeven door de betrokken 
examencommissies van respectievelijk: 
-de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten te Amsterdam 
– de Hogeschool Rotterdam en omstreken te 
Rotterdam 
– de Hogeschool Katholieke Leergangen te 
Tilburg 
– de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem 
– de Rijkshogeschool Groningen te 
Groningen 
– de Hogeschool Maastricht te Maastricht 

 

Verklaring van de Stichting Bureau 
Architectenregister die bevestigt dat de 
opleiding voldoet aan de normen van 
artikel 46. 

1988/1989 



 

 
13781/2/04 REV 2  JSM/vc 59 
ANEXO V DG C I   PT 

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

Ano 
académico de 

referência 
1. Diplom.–Ingenieur, Dipl.–.Ing 1. Technische Universität, Graz (Erzherzog-Johann-

-Universität Graz) 
2. Dilplom. Ingenieur, Dipl.–Ing. 2. Technische Universität Wien 
3. Diplom Ingenieur, Dipl.–Ing. 3. Universitât Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität 

Innsbruck) 
4. Magister der Architektur, 
Magister architectura, Mag. Arch. 

4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien 

5. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

5. Akademie der Bildenden Künste in Wien 

Österreich 

6. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

6. Hochschule für künstlerishe und industrielle 
Gestaltung in Linz 

 1998/1999 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
Arquitectura 
 
 
 
 
Para os cursos iniciados a partir do ano 
de 1991/1992 

– Faculdade de arquitectura da Universidade Técnica 
de Lisboa 

– Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto 
– Escola Superior Artística do Porto 
– Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade 

Lusíada do Porto 
 

 1988/1989 
 
 
 
1991/1992 

Suomi/Finland  Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen  
 

– Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan 
(Helsinki) 

– Tampereen teknillinen korkeakoulu / Tammerfors 
tekniska högskola 

– Oulun yliopisto / Uleåborgs universitet 

 

1998/1999 

Sverige Arkitektexamen 
 

Chalmers Tekniska Högskola AB 
Kungliga Tekniska Högskolan 
Lunds Universitet  
 
 

 

1998/1999 
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País Título de formação Organismo que concede o título de formação Certificado que acompanha o título de 
formação 

Ano 
académico de 

referência 
1. Diplomas in architecture 1

.  
– Universities 
– Colleges of Art 
– Schools of Art 

Certificate of architectural education, 
issued by the Architects Registration 
Board. 
The diploma and degree courses in 
architecture of the universities, schools 
and colleges of art should have met the 
requisite threshold standards as laid 
down in Article 46 of this Directive and 
in Criteria for validation published by 
the Validation Panel of the Royal 
Institute of British Architects and the 
Architects Registration Board. 
EU nationals who possess the Royal 
Institute of British Architects Part I and 
Part II certificates, which are 
recognised by ARB as the competent 
authority, are eligible. Also EU 
nationals who do not possess the ARB-
-recognised Part I and Part II 
certificates will be eligible for the 
Certificate of Architectural Education if 
they can satisfy the Board that their 
standard and length of education has 
met the requisite threshold standards of 
Article 46 of this Directive and of the 
Criteria for validation. 

1988/1989 

2. Degrees in architecture 2. Universities 

3. Final examination 3. Architectural Association 

4. Examination in architecture 4. Royal College of Art 

United Kingdom 

5. Examination Part II 5. Royal Institute of British Architects 
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ANEXO VI  

Direitos adquiridos aplicáveis às profissões que são objecto de reconhecimento  

com base na coordenação das condições mínimas de formação 

 
6.1. Direitos adquiridos dos médicos especialistas 
 

 Hematologia biológica 
Período mínimo de formação: 4 anos  

Estomatologia 
Período mínimo de formação: 3 anos 

País Denominação  País Denominação 
Danmark *  Klinisk blodtypeserologi  España Estomatología 
France Hématologie  France Stomatologie 
Luxembourg Hématologie biologique  Italia Odontostomatologia 
Portugal Hematologia clinica  Luxembourg Stomatologie 
  Portugal Estomatologia 
Datas de revogação na acepção do n.º 5 do artigo 27.º: 
* 1 de Janeiro de 1983, excepto para as pessoas que começaram 
a formação antes desta data e que a terminaram antes do final 
de 1988 

   

 
 Dermatologia 

Período mínimo de formação: 4 anos  
Venereologia 

Período mínimo de formação: 4 anos 
País Denominação  País Denominação 

Ireland Dermatology  Ireland Genito-urinary medicine 
Malta Dermatoloġija  Malta Mediċina Uro-ġenetali 
United Kingdom Dermatology  United Kingdom Genito-urinary medicine 
 

 Medicina tropical 
Período mínimo de formação: 4 anos  

Cirurgia gastrenterológica 
Período mínimo de formação: 5 anos 

País Denominação  País Denominação 
Ireland Tropical medicine  Belgique/België/ 

Belgien *  
Chirurgie abdominale / Heelkunde op het 
abdomen 

Italia Medicina tropicale  Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske 
mave-tarmsygdomme 

Magyarország Trópusi betegségek  España Cirurgía del aparato digestivo 
Österreich Spezifische Prophylaxe und 

Tropenhygiene 
 France Chirurgie viscérale et digestive 

Polska Medycyna transportu  Italia Chirurgia dell’aparato digestivo 
Portugal Medicina tropical  Lietuva Abdominalinė chirurgija 
Slovensko Tropická medicína  Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique 
United Kingdom Tropical medicine  Slovenija Abdominalna kirurgija 
   Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia / 

Gastroenterologisk kirurgi 
   Data de revogação na acepção do n.º 5 do artigo 27.º: 

* 1 de Janeiro de 1983 
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 Medicina intensiva 

Período mínimo de formação: 5 anos  
Neurofisiologia clínica 

Período mínimo de formação: 4 anos 
País Denominação  País Denominação 

Česká republika Traumatologie 
Urgentní medicína 

 Danmark Klinisk neurofysiologi 

Ireland Emergency medicine  España Neurofisiologia clínica 
Magyarország Traumatológia  Ireland Clinical neurophysiology 
Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza  Malta Newrofiżjoloġija Klinika 
Polska Medycyna ratunkowa  Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia / Klinisk 

neurofysiologi 
Slovensko Úrazová chirurgia  Sverige Klinisk neurofysiologi 
United Kingdom Accident and emergency medicine  United Kingdom Clinical neurophysiology 
 
 

Cirurgia dentária, oral e maxilo-facial (formação de base de 
médico e de dentista)1 

Período mínimo de formação: 4 anos 
País Denominação 

Belgique/België/ 
Belgien 

Stomatologie et chirurgie orale et 
maxillo-faciale / Stomatologie en mond-, 
kaak– en aangezichtschirurgie 

Deutschland Mund-, Kiefer– und Gesichtschirurgie 
Ireland Oral and maxillo-facial surgery 
Κύπρος Στοµατο-Γναθο-Προσωποχειρουργική 
Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo-

-faciale 
Magyarország Arc-állcsont-szájsebészet 
Malta Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ 
Suomi/Finland Suu– ja leukakirurgia / Oral och 

maxillofacial kirurgi 
United Kingdom Oral and maxillo-facial surgery 
 
 
 

                                                 
1 A formação com vista à emissão do título de especialista em cirurgia dentária, oral e maxilo-

-facial (formação de base em medicina e prática dentária) pressupõe o cumprimento e a 
validação de estudos de medicina de base (artigo 24.º) e, além disso, o cumprimento e a 
validação de estudos de medicina dentária de base (artigo 34.º). 
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6.2. Títulos de formação de aquitecto que beneficiam dos direitos adquiridos ao abrigo do n.º 1 do artigo 49.º 
 

País Título de formação Ano académico de 
referência 

België/Belgique/ 
Belgien 

– Diplomas emitidos pelas escolas nacionais superiores de arquitectura ou pelos institutos superiores de arquitectura (architecte-architect) 
– Diplomas emitidos pela Escola Provincial Superior de Arquitectura de Hasselt (architect) 
– Diplomas emitidos pelas academias reais de belas-artes (architecte – architect) 
– Diplomas emitidos pelas escolas Saint-Luc (architecte – architect) 
– Diplomas universitários de engenheiro civil, acompanhados de um certificado de estágio emitido pela ordem dos arquitectos que confira 

direito ao uso do título profissional de arquitecto (architecte – architect) 
– Diplomas de arquitecto emitidos pelo júri central ou estatal de arquitectura (architecte – architect) 
– Diplomas de engenheiro civil/arquitecto e de engenheiro/arquitecto emitidos pelas faculdades de ciências aplicadas das universidades e 

pela faculdade politécnica de Mons (ingénieur–architecte, ingénieur-architect) 

1987/1988 

Česká republika – Diplomas emitidos pelas faculdades da  "České vysoké učení technické" (Universidade Técnica da República Checa, em Praga) 
"Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství" (Faculdade de Arquitectura e Construção Civil) (até 1951), 
"Fakulta architektury a pozemního stavitelství" (Faculdade de Arquitectura e Construção Civil) (de1951 a1960) 
"Fakulta stavební" (Faculdade de Engenharia Civil) (a partir de1960) nas seguintes áreas: construção civil e estruturas, construção civil, 

construção e arquitectura, arquitectura (incluindo o ordenamento urbano e a afectação de solos), construção civil e construção para fins 
agrícolas e industriais, bem como no âmbito do programa de estudo da engenharia civil, área de construção civil e arquitectura, 
"Fakulta architektury" (Faculdade de Arquitectura) (a partir de1976) nas seguintes áreas: arquitectura, ordenamento urbano e afectação 
dos solos, ou no âmbito do programa de estudo: arquitectura e ordenamento urbano nas seguintes áreas: arquitectura, teoria da 
concepção, ordenamento urbano e afectação dos solos, história da arquitectura e reconstrução de monumentos históricos, arquitectura e 
construção civil, 

– Diplomas emitidos pela "Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše" (até 1951) na área de arquitectura e construção 
– Diplomas emitidos pela 
"Vysoká škola stavitelství v Brně" 
(de 1951 a 1956) na área de arquitectura e construção, 
– Diplomas emitidos pela "Vysoké učení technické v Brně", pela 
"Fakulta architektury" (Faculdade de Arquitectura) ( a partir de1956) na área de arquitecura e ordenamento urbano ou pela "Fakulta 

stavební" 
(Faculdade de Engenharia Civil) (a partir de1960) na área da construção seguintes áreas: 
– Diplomas emitidos pela Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava", "Fakulta stavební" (Faculdade de Engenharia Civil) (a 

partir de1997) na área de estruturas e arquitectura ou na área de engenharia civil, 
– Diplomas emitidos pela "Technická univerzita v Liberci", "Fakulta architektury" 
(Faculdade de Arquitectura) ( a partir de1994) no âmbito do programa de arquitectura e ordenamento urbano, área de arquitectura, 
– Diplomas emitidos pela "Akademie výtvarných umění v Praze" no âmbito do programa de belas artes, área de design arquitectónico, 
– Diplomas emitidos pela "Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze" no âmbito do programa de belas artes, área de arquitectura,, 
– o certificado da autorização conferida pela "Česká komora architektů" da área da construção civil ou sem especificação da área. 

2006/2007 
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País Título de formação Ano académico de 
referência 

Danmark – Diplomas emitidos pelas escolas nacionais de arquitectura de Copenhaga e de Arhus (architekt) 
– Certificado de aprovação emitido pela comissão dos arquitectos nos termos da Lei n.º 202 de 28 de Maio de 1975 (registreret arkitekt) 
– Diplomas emitidos pelas escolas superiores de engenharia civil (bygningskonstruktør), acompanhados de uma declaração das 

autoridades competentes comprovativa da aprovação do interessado num exame documental, incluindo a apreciação de projectos 
elaborados e realizados pelo candidato no decorrer de uma prática efectiva, durante pelo menos seis anos, das actividades referidas no 
artigo 48.º da presente directiva 

1987/1988 

Deutschland – Diplomas emitidos pelas escolas superiores de belas-artes (Dipl. –Ing., Architekt (HfbK) 
– Diplomas emitidos pela secção de arquitectura (Architektur/Hochbau) das Technische Hochschulen, pela secção de arquitectura 

(Architektur/Hochbau) das universidades técnicas, pela secção de arquitectura (Architektur/Hochbau) das universidades e, quando estes 
estabelecimentos tenham sido agrupados em Gesamthochschulen, pela secção de arquitectura (Architektur/Hochbau) das 
Gesamthochschulen (Dipl. –Ing. e outras designações que poderão posteriormente ser atribuídas aos titulares destes diplomas) 

– Diplomas emitidos pela secção de arquitectura (Architektur/Hochbau) das Fachhochsulen, e, quando estes estabelecimentos tenham 
sido agrupados em Gesamthochschulen, pela secção de arquitectura (Architektur/Hochbau) das Gesamthochschulen, acompanhados, 
quando a duração dos estudos for inferior a quatro anos mas tiver uma duração mínima de três anos, do certificado comprovativo de um 
período de experiência profissional de quatro anos na República Federal da Alemanha, emitido pelo organismo profissional nos termos 
do  n.º 1 do artigo 47.º (Ingenieur grad. e outras designações que poderão posteriormente ser atribuídas aos titulares destes diplomas) 

– Certificados (Prüfungszeugnisse) emitidos antes de 1 de Janeiro de 1973 pela secção de arquitectura das Ingenieurschulen e das 
Werkkunstschulen, acompanhados de uma declaração das autoridades competentes comprovativa da aprovação do interessado num 
exame documental, incluindo a apreciação de projectos elaborados e realizados pelo candidato no decorrer de uma prática efectiva, 
durante pelo menos seis anos, das actividades referidas no artigo 48.º da presente directiva 

1987/1988 

Eesti – diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996. aastast 
(diploma de estudos de arquitectura, emitido pela Faculdade de Arquitectura da Academia de Artes da Estónia desde 1996) 
 väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995  (emitido pela Universidade de Arte de Tallin em 1989-1995), 
 väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 
(emitido pelo Instituto de Arte do Estado da República Socialista Soviética da Estónia em 1951-1988). 

2006/2007 

Eλλάς – Diplomas de engenheiro/arquitecto emitidos pelo Metsovion Polytechnion de Atenas, acompanhados de uma declaração de 
competência emitida pela Câmara técnica da Grécia que confira direito ao exercício das actividades do domínio da arquitectura 

– Diplomas de engenheiro/arquitecto emitidos pelo Aristotelion Panepistimion de Tessalónica, acompanhados de uma declaração de 
competência emitida pela Câmara técnica da Grécia que confira direito ao exercício das actividades do domínio da arquitectura 

– Diplomas de engenheiro/engenheiro civil emitidos pelo Metsovion Polytechnion de Atenas, acompanhados de uma declaração de 
competência emitida pela Câmara técnica da Grécia que confira direito ao exercício das actividades do domínio da arquitectura 

– Diplomas de engenheiro/engenheiro civil emitidos pelo Aristotelion Panepistimion de Tessalónica, acompanhados de uma declaração 
de competência emitida pela Câmara técnica da Grécia que confira direito ao exercício das actividades do domínio da arquitectura 

– Diplomas de engenheiro/engenheiro civil emitidos pelo Panepistimion Thrakis acompanhados de uma declaração de competência 
emitida pela Câmara técnica da Grécia que confira direito ao exercício das actividades do domínio da arquitectura 

– Diplomas de engenheiro/engenheiro civil emitidos pelo Panepistimion Patron, acompanhados de uma declaração de competência 
emitida pela Câmara técnica da Grécia que confira direito ao exercício das actividades do domínio da arquitectura 

1987/1988 

España Título oficial de arquitecto (título oficial de arquitecto) concedido pelo Ministério da Educação e da Ciência ou pelas universidades 1987/1988 
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France – Diplomas de arquitecto diplomado pelo governo emitidos até 1959 pelo Ministério da Educação Nacional e, depois dessa data, pelo 
Ministério dos Assuntos Culturais (architecte DPLG) 

– Diplomas emitidos pela Escola Especial de Arquitectura (architecte DESA) 
– Diplomas emitidos a partir de 1955 pela secção de arquitectura da Escola Nacional Superior das Artes e Indústrias de Estrasburgo (ex-

-escola nacional de engenharia de Estrasburgo) (architecte ENSAIS) 

1987/1988 

Ireland – Grau de "Bachelor of Architecture" concedido pela "National University of Ireland" (B. Arch. N.U.I.) aos diplomados em arquitectura 
do "University College" de Dublim 

– Diploma de nível universitário em arquitectura concedido pelo "College of Technology", Bolton Street, Dublim (Diplom.Arch.) 
– Certificado de membro associado do "Royal Institute of Architects of Ireland" (A.R.I.A.I.) 
– Certificado de membro do "Royal Institute of Architects of Ireland" (M.R.I.A.I.) 

1987/1988 

Italia – Diplomas de "laurea in architettura" emitidos pelas universidades, pelos institutos politécnicos e pelos institutos superiores de 
arquitectura de Veneza e de Reggio-Calabria, acompanhados do diploma que habilita ao exercício independente da profissão de 
arquitecto, emitido pelo Ministro da Educação, após aprovação do candidato, perante um júri competente, no exame estatal que habilita 
ao exercício independente da profissão de arquitecto (dott. architetto) 

– Diplomas de "laurea in ingegneria" no domínio da construção, emitidos pelas universidades e pelos institutos politécnicos, 
acompanhados do diploma que habilita ao exercício independente de uma profissão do domínio da arquitectura, emitido pelo Ministro 
da Educação, após aprovação do candidato, perante um júri competente, no exame estatal que habilita ao exercício independente da 
profissão (dott. ing. Architetto ou dott. Ing. in ingegneria civile) 

1987/1988 

Κύπρος – Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου 
 (certificado de inscrição na Ordem dos Arquitectos, emitido pela Secção Científica e Técnica de Chipre (ETEK)) 

2006/2007 

Latvija "Arhitekta diploms", ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas 
Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958. gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes 
Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un "Arhitekta prakses sertifikāts", ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība 
("diploma de arquitecto" emitido pelo Departamento de Arquitectura da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Estatal da Letónia 
até1958, pelo Departamento de Arquitectura da Faculdade de Engenharia Civil do Instituto Politécnico de Riga entre1958 e1991, pela 
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Riga desde1991 e o certificado de inscrição na Ordem dos Arquitectos da Letónia); 

2006/2007 

Lietuva – Diplomas de engenheiro-arquitecto e de arquitecto emitidos pelo Kauno Politechnikos Institutas até 1969 (inžinierius 
architektas/architektas), 

– Diplomas de arquitecto/bacharelato em arquitectura/mestrado em arquitectura emitidos pelo Vilnius inžinerinis statybos institutas 
até 1990 pela Vilniaus technikos universitetas até 1996 pela Vilnius Gedimino technikos universitetas desde 1996 
(architektas/architektûros bakalauras/architektûros magistras), 

– os diplomas de especialistas que tenham concluído o curso de arquitectura/bacharelato em arquitectura/mestrado em arquitectura 
conferidos pelo LTSR Valstybinis dailës institutas e pela  Vilniaus dailës akademija desde 1990 (architektûros kursas/architektûros 
bakalauras/architektūros magistras), 

– Diplomas de bacharelato em arquitectura/mestrado em arquitectura conferidos pela Kauno technologijos universitetas desde 1997 
(architektūros bakalauras/architektūros magistras); 

acompanhados do certificado emitido pela Comissão de Certificação que confira direito ao exercício das actividades do domínio da 
arquitectura (Arquitecto Autorizado/ Atestuotas architektas) 

2006/2007 
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Magyarország – Diploma de "okleveles építészmérnök" (diploma em arquitectura, mestrado em ciências da arquitectura) conferido pelas universidades, 
– Diploma de "okleveles építész tervező művész" (diploma do mestrado em ciências da arquitectura e engenharia civil) conferido pelas universidades; 

2006/2007 

Malta – Perit: Lawrja ta' Perit emitido pela Universita` ta' Malta, que confere direito à inscrição na qualidade de "Perit". 2006/2007 
Nederland – Declaração comprovativa de aprovação no exame de licenciatura em arquitectura, emitido pelas secções de arquitectura das escolas técnicas superiores 

de Delft ou de Eindhoven (bouwkundig ingenieur) 
– Diplomas emitidos pelas academias de arquitectura reconhecidas pelo Estado (architect) 
– Diplomas emitidos até 1971 pelos antigos estabelecimentos de ensino superior de arquitectura (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO) 
– Diplomas emitidos até 1970 pelos antigos estabelecimentos de ensino superior de arquitectura (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO) 
– Declaração comprovativa de aprovação num exame organizado pelo conselho dos arquitectos do "Bond van Nederlandse Architecten" (Ordem dos 

Arquitectos Neerlandeses, BNA) (architect) 
– Diploma da Stichtung Institut voor Architectuur (Fundação "Instituto de Arquitectura") (IVA) emitido no termo de um curso organizado por esta 

fundação com a duração mínima de quatro anos (architect), acompanhado de um certificado das autoridades competentes comprovativo da aprovação do 
interessado num exame documental, incluindo a apreciação de projectos elaborados e realizados pelo candidato no decorrer de uma prática efectiva, 
durante pelo menos seis anos, das actividades referidas no artigo 44.º da presente directiva 

– Declaração das autoridades competentes comprovativa de que, antes de 5 de Agosto de 1985, o interessado foi admitido ao exame de "kandidaat in de 
bouwkunde", organizado pelas escolas técnicas superiores de Delft ou de Eindhoven, e exerceu, durante um período de pelo menos cinco anos 
imediatamente anteriores à referida data, actividades de arquitecto cuja natureza e importância garantem, de acordo com os critérios reconhecidos nos 
Países Baixos, uma competência suficiente para o exercício dessas actividades (architect), 

– Declaração das autoridades competentes emitida unicamente para as pessoas que tenham atingido a idade de quarenta anos antes de 5 de Agosto de 1985 
e que comprove que o interessado exerceu, durante um período de pelo menos cinco anos imediatamente anteriores à referida data, actividades de 
arquitecto cuja natureza e importância garantem, de acordo com os critérios reconhecidos nos Países Baixos, uma competência suficiente para o 
exercício dessas actividades (architect) 

– As declarações referidas nos sétimo e oitavo travessões deverão deixar de ser reconhecidos a partir da data de entrada em vigor de disposições 
legislativas e regulamentares relativas ao acesso às actividades de arquitecto e ao seu exercício com o título profissional de arquitecto nos Países Baixos, 
sempre que não confiram, por força das referidas disposições, acesso a essas actividades com o título profissional referido 

1987/1988 

Österreich – Diplomas emitidos pelas universidades técnicas de Viena e de Graz, bem como pela universidade de Innsbruck, faculdade de engenharia civil e 
arquitectura, secções de arquitectura (Architektur), de engenharia civil (Bauingenieurwesen Hochbau) e de construção (Wirtschaftingenieurwesen – 
Bauwesen) 

– Diplomas emitidos pela Universidade de Engenharia Rural, secção de economia fundiária e economia das águas (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft) 
– Diplomas emitidos pelo Colégio Universitário de Artes Aplicadas de Viena, secção arquitectura 
– Diplomas emitidos pela Academia das Belas-Artes de Viena, secção arquitectura 
– Diplomas de engenheiro reconhecido (Ing.), emitidos pelas escolas técnicas superiores ou pelas escolas técnicas de construção, acompanhados do 

certificado de "Baumeister" comprovativo de um mínimo de seis anos de experiência profissional na Áustria, sancionados por um exame 
– Diplomas emitidos pelo Colégio Universitário de Desenho Industrial de Linz, secção arquitectura 
– Certificados de qualificações para o exercício da profissão de engenheiro civil ou de engenheiro especializado no domínio da construção (Hochbau, 

Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen – Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), emitidos nos termos da lei relativa aos técnicos da construção 
e das obras públicas (Ziviltechnikergesetz, BGBI, n.° 156/1994) 

1997/1998 
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Polska Diplomas emitidos pelas faculdades de arquitectura 

– da Universidade de Tecnologia de Varsóvia, Faculdade de Arquitectura de Varsóvia"(Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); título 
profissional de arquitecto: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera 
architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt. (de 1945 a 1948, título:: inżynier architekt, magister nauk technicznych; de 1951 
a 1956, título: inżynier architekt; de 1954 a 1957, 2.ª fase, título: inżyniera magistra architektury; de 1957 a 1959, título: inżyniera magistra 
architektury; de 1959 a 1964,  título: magistra inżyniera architektury; de 1957 a 1964, título: magistra inżyniera architekta; de 1983 a 1990, título: 
magister inżynier architekt; desde1991, título: magistra inżyniera architekta) 

– Universidade de Tecnologia de Cracóvia, Faculdade de Arquitectura de Cracóvia"(Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); título profissional 
de arquitecto magister inżynier architekt (de 1945 a 1953, Universidade de Minas e Metalurgia, Faculdade Politécnica de Arquitectura –Akademia 
Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury) 

– Universidade de Tecnologia de Wrocław, Faculdade de Arquitectura de Wrocław (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); título profissional 
de arquitecto: inżynier architekt magister nauk technicznych; magister inżynier Architektury; magister inżynier architekt. (de 1949 a 1964, título:: 

inżynier architekt, magister nauk technicznych; de 1956 a 1964, título: "magister inżynier architektury; 1964desde1991, título: magister inżynier 
architekt) 

– Universidade de Tecnologia da Silésia, Faculdade de Arquitectura de Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); título profissional de 
arquitecto inżynier architekt; magister inżynier architekt. (de 1945 a 1955, Faculdade de Engenharia e Construção – Wydział Inżynieryjno-Budowlany, 
título: inżynier architekt; de 1961 a 1969, Faculdade de Construção Industrial e Engenharia Geral – Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, 
título: magister inżynier architekt; de 1969 a 1976, Faculdade de Engenharia Civil e Arquitectura Wydział Budownictwa i Architektury, título: magister 
inżynier architekt; desde 1977, Faculdade de Arquitectura – Wydział Architektury, título: magister inżynier architekt e, desde1995, título: inżynier 
architekt) 

– Universidade de Tecnologia de Poznań, Faculdade de Arquitectura de Poznań (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); título profissional de 
arquitecto: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (de 1945 a 1955, Escola de Engenharia, Faculdade de Arquitectura – 
Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, título: inżynier architektury; desde 1978, título: magister inżynier architekt e, desde 1999, título: inżynier 
architekt) 

– Universidade de Tecnologia de Gdańsk, Faculdade de Arquitectura de Gdańsk (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); título profissional de 
arquitecto magister inżynier architekt. (de 1945 a 1969, Faculdade de Arquitectura – Wydział Architektury, de 1969 a 1971, Faculdade de Engenharia 
Civil e Arquitectura – Wydział Budownictwa i Architektury, de 1971 a 1981, Instituto de Arquitectura e Planeamento Urbano – Instytut Architektury i 
Urbanistyki, desde 1981, Faculdade de Arquitectura – Wydział Architektury) 

– Universidade de Tecnologia de de Białystok, Faculdade de Arquitectura de de Białystok (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); título 
profissional de arquitecto magister inżynier architekt de 1975 a 1989, Instituto de Arquitectura – Instytut Architektury) 

– Universidade Técnica de Łódź, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitectura e Engenharia Ambiental de Łódź (Politechnika Łódzka, Wydział 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); título profissional de arquitecto: inżynier architekt; magister inżynier architekt de 1973 a 1993, 
Faculdade de Engenharia Civil e Arquitectura – Wydział Budownictwa i Architektury e, desde 1992, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitectura e 

Engenharia Ambiental – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; título: de 1973 a 1978, "inżynier architekt, desde 1978, título: 
magister inżynier architekt) 

– Universidade Técnica de Szczecin, Faculdade de Engenharia Civil e Arquitectura de Szczecin"(Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i 
Architektury); título profissional de arquitecto inżynier architekt; magister inżynier architekt (de 1948 a 1954, Escola Superior de Engenharia, 
Faculdade de Arquitectura – Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, título: inżynier architekt, desde 1970, título: magister inżynier 
architekt e, desde1998, título: inżynier architekt) 

acompanhados do certificado de membro emitido pela respectiva secção regional dos arquitectos da Polónia que confere o direito ao exercício das 
actividades do domínio da arquitectura na Polónia.  

2006/2007 
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Portugal – Diploma do curso especial de arquitectura emitido pelas Escolas de Belas-Artes de Lisboa e do Porto 
– Diploma de arquitecto emitido pelas Escolas de Belas-Artes de Lisboa e do Porto 
– Diploma do curso de arquitectura emitido pelas Escolas Superiores de Belas-Artes de Lisboa e do Porto 
– Diploma de licenciatura em arquitectura emitido pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa 
– Carta de curso de licenciatura em arquitectura emitida pela Universidade Técnica de Lisboa e pela Universidade do Porto 
– Diploma universitário em engenharia civil (licenciatura em engenharia civil) emitido pelo Instituto Superior Técnico da Universidade 

Técnica de Lisboa 
– Diploma universitário em engenharia civil (licenciatura em engenharia civil) emitido pela Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto 
– Diploma universitário em engenharia civil (licenciatura em engenharia civil) emitido pela Faculdade de Ciências e de Tecnologia da 

Universidade de Coimbra 
– Diploma universitário em engenharia civil, produção (licenciatura em engenharia civil, produção) emitido pela Universidade do Minho 

1987/1988 

Slovenija – "Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture" 
(diploma universitário em arquitectura) emitido pela faculdade de arquitectura, acompanhado de um certificado da autoridade competente 

no domínio da arquitectura reconhecido por lei, que confira direito ao exercício das actividades do domínio da arquitectura, 
– diploma universitário emitido por faculdades técnicas que conceda o título de 
"univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.) / univerzitetna diplomirana inženirka" 
acompanhado de um certificado da autoridade competente no domínio da arquitectura reconhecido por lei, que confira direito ao exercício 

das actividades do domínio da arquitectura 

2006/2007 
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Slovensko 
– Diploma na área de "arquitectura e construção civil""("architektúra a pozemné staviteľstvo") emitido pela Universidade Técnica da 

Eslováquia (Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava, de 1950 a 1952 (título: Ing.) 
– Diploma na área de "arquitectura" ("architektúra") emitido pela Faculdade de Arquitectura e Construção Civil da Universidade Técnica 

da Eslováquia (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava, de 1952 a 1960 (título:  
Ing. arch.) 

– Diploma na área de "construção civil" ("pozemné staviteľstvo") emitido pela Faculdade de Arquitectura e Construção Civil da 
Universidade Técnica da Eslováquia"(Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava, 
de 1952 a 1960 (título: Ing.) 

– Diploma na área de "arquitectura" ("architektúra") emitido pela Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Técnica da Eslováquia 
(Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava, de 1961 a 1976 (título:  Ing. arch.) 

– Diploma na área de "construção civil" ("pozemné stavby") emitido pela Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Técnica da 
Eslováquia (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava, de 1961 a 1976 (título:  Ing.) 

– Diploma na área de "arquitectura" ("architektúra") emitido pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica da Eslováquia 
(Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava, desde1977 (título:  Ing.arch.) 

– Diploma na área de "urbanismo" ("urbanizmus") emitido pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica da Eslováquia 
(Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava, desde 1977 (título:  Ing. arch.) 

– Diploma na área de "construção civil" ("pozemné stavby") emitido pela Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Técnica da 
Eslováquia (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava, de 1977 a 1997 (título:  Ing.) 

– Diploma na área de "arquitectura e construção civil" ("architektúra a pozemné stavby") emitido pela Faculdade de Engenharia Civil da 
Universidade Técnica da Eslováquia (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava, desde 1998 (título: Ing.) 

– diploma na área de "construção civil – especialização: arquitectura" ("pozemné stavby – špecializácia: architektúra") emitido pela 
Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Técnica da Eslováquia (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de 
Bratislava, de2000 a2001 (título: Ing.) 

– diploma na área de "construção civil e arquitectura " ("pozemné stavby a architektúra") emitido pela Faculdade de Engenharia Civil da 
Universidade Técnica da Eslováquia (Stavebná fakulta – Slovenská technická univerzita) de Bratislava, desde 2001 (título:  Ing.) 

– Diploma na área de "arquitectura" ("architektúra") emitido pela Academia de Belas Artes e Design (Vysoká škola výtvarných umení) 
de Bratislava, desde 1969 (título:  Akad. arch. até 1990; Mgr. de 1990 a 1992; Mgr. arch .de 1992 a 1996; Mgr. art. desde 1997) 

– Diploma na área de "construção civil" ("pozemné staviteľstvo") emitido pela Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Técnica  
(Stavebná fakulta,Technická univerzita) de Košice de 1981 a 1991, título: Ing.) 

acompanhados de:: 
– um certificado de autorização emitido pela Ordem dos Arquitectos da Eslováquia (Slovenská komora architektov) secção de Bratislava, 

sem qualquer especificação da área ou da área da "construção civil" ("pozemné stavby") ou da "afectação dos solos" ("územné 
plánovanie") 

– um certificado de autorização emitido pela Ordem dos Engenheiros Civis da Eslováquia (Slovenská komora stavebných inžinierov) 
secção de Bratislava, da área da construção civil ("pozemné stavby") 

 

Suomi/Finland – Diplomas emitidos pelos departamentos de arquitectura das universidades técnicas e da Universidade de Oulu (arkkitehti/arkitekt) 
– Diplomas emitidos pelos institutos de tecnologia (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) 

1997/1998 
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Sverige – Diplomas emitidos pela Escola de Arquitectura do Instituto Real de Tecnologia, pelo Instituto Chalmers de Tecnologia e pelo Instituto 
de Tecnologia da Universidade de Lund (arkitekt, mestrado em arquitectura) 

– Certificados de membro da Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), se os interessados seguiram a sua formação num Estado a que se 
aplique a presente directiva 

1997/1998 

United Kingdom – Os títulos emitidos na sequência de aprovação nos exames: 
– do Royal Institute of British Architects 
– das escolas de arquitectura das universidades, dos institutos superiores politécnicos, dos "colleges", das academias 

("colleges" privados), dos institutos de tecnologia e belas-artes 
que eram reconhecidos em 10 de Junho de 1985 pelo Architects Registration Council do Reino Unido para fins de inscrição no 

registo da profissão (Architect) 
– Certificado comprovativo de que o seu titular tem um direito adquirido à manutenção do seu título profissional de arquitecto nos termos 

da secção 6(1)a, 6(1)b ou 6(1)d do Architects Registration Act de 1931 (Architect) 
– Certificado comprovativo de que o seu titular tem um direito adquirido à manutenção do seu título profissional de arquitecto nos termos 

da secção 2 do Architects Registration Act de 1938 (Architect) 

1987/1988 
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ANEXO VII 

Documentos e certificados exigidos nos termos do n.º 1 do artigo 50.º 

 

1. Documentos 

a) Prova da nacionalidade do interessado. 

b) Cópia das declarações de competência ou do título de formação que dá acesso à profissão 

em causa e, eventualmente, declaração comprovativa da experiência profissional do 

interessado. 

As autoridades competentes do Estado-Membro de acolhimento poderão solicitar ao 

requerente que preste informações sobre a sua formação na medida do necessário para 

determinar a existência de eventuais diferenças substanciais em relação à formação 

nacional exigida, tal como determinado no artigo 14.º. Sempre que for impossível ao 

requerente fornecer estas informações, as autoridades competentes do Estado-Membro de 

acolhimento dirigir-se-ão ao ponto de contacto, à autoridade competente ou a qualquer 

outro organismo pertinente do Estado-Membro de origem. 

c) Nos casos referidos no artigo 16.º, uma declaração que comprove a natureza e a duração da 

actividade, emitida pela autoridade ou pelo organismo competente do Estado-Membro de 

origem ou de proveniência. 
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d) A autoridade competente do Estado-Membro de acolhimento que subordina o acesso a uma 

profissão regulamentada à apresentação de provas de honorabilidade, de boa conduta ou de 

ausência de falência, ou que suspende ou proíbe o exercício dessa profissão em caso de 

falta profissional grave ou de infracção penal, aceitará como prova suficiente para os 

nacionais dos Estados-Membros que pretendam exercer essa profissão no seu território a 

apresentação de documentos, emitidos pelas autoridades competentes do Estado-Membro 

de origem ou de proveniência do interessado, que comprovem que estão reunidas essas 

condições. Estas autoridades deverão fornecer os documentos requeridos no prazo de dois 

meses. 

Quando os documentos referidos no primeiro parágrafo não forem emitidos pelas 

autoridades competentes do Estado-Membro de origem ou de proveniência, serão 

substituídos por uma declaração, feita sob juramento – ou, nos Estados-Membros onde tal 

juramento não exista, por uma declaração solene –, feita pelo interessado perante uma 

autoridade judicial ou administrativa competente ou, eventualmente, perante um notário ou 

um organismo profissional qualificado do Estado-Membro de origem ou de proveniência 

do interessado, que emitirá um documento comprovativo desse juramento ou declaração 

solene. 

e) Sempre que a autoridade competente do Estado-Membro de acolhimento exija aos seus 

nacionais, para o acesso a uma profissão regulamentada ou para o respectivo exercício, um 

documento relativo à saúde física ou mental do requerente, aceitará como prova suficiente 

para esse efeito o documento exigido no Estado-Membro de origem. Sempre que o Estado-

-Membro de origem não exija qualquer documento dessa natureza, o Estado-Membro de 

acolhimento aceitará um atestado emitido por uma autoridade competente daquele Estado. 

Neste caso, as autoridades competentes do Estado-Membro de origem deverão fornecer o 

documento requerido no prazo de dois meses. 
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f) Sempre que um Estado-Membro de acolhimento exija aos seus nacionais, para o acesso a 

uma profissão regulamentada: 

– prova da capacidade financeira do requerente, 

– prova de que o requerente se encontra coberto por um seguro contra os riscos 

pecuniários decorrentes da sua responsabilidade profissional de acordo com os 

requisitos legais e regulamentares vigentes no Estado-Membro de acolhimento no 

que se refere às modalidades e ao âmbito dessa garantia, 

este Estado-Membro aceitará como prova suficiente uma declaração passada pelos bancos 

e seguradoras de outro Estado-Membro. 

2. Certificados 

Com vista a facilitar a aplicação do Capítulo III do Título III da presente directiva, os Estados-

-Membros poderão exigir que os interessados que satisfaçam as condições de formação requeridas 

apresentem, juntamente com o seu título de formação, um certificado das autoridades competentes 

do Estado-Membro de origem, confirmando que o referido título constitui, efectivamente, aquele 

que se encontra previsto na presente directiva. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

 1. Em 7 de Março de 2002, a Comissão apresentou uma proposta de directiva do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao reconhecimento das qualificações 

profissionais 1, baseada no artigo 40.º, no n.º 1 e no n.º 2, primeira e terceira frases, do 

artigo 47.º, e no artigo 55.º do Tratado CE. 

 

 2. O Comité Económico e Social emitiu o seu parecer em 18 de Setembro de 2002 2. 

 

 3. O Parlamento Europeu emitiu o seu parecer, em primeira leitura, em 11 de Fevereiro 

de 2004 3.  

 

 4. A Comissão apresentou uma proposta alterada em 20 de Abril de 2004 4 

 

 5. O Conselho aprovou a sua posição comum nos termos do artigo 251.º do Tratado CE 

em 21 de Dezembro de 2004. 

 

II. OBJECTIVOS 

 

 6. A proposta tem essencialmente por objectivos uma consolidação e uma simplificação. 

Procura consolidar numa única directiva as doze directivas "sectoriais" relativas aos 

médicos, às enfermeiras responsáveis pelos cuidados gerais, aos dentistas, aos 

cirurgiões veterinários, às parteiras, aos farmacêuticos e aos arquitectos, assim como as 

três directivas do "regime geral", a fim de prever um conjunto de regras mais simples e 

mais claras para as profissões em apreço. Mantendo embora as principais condições e 

garantias, simplifica a estrutura e melhora o funcionamento do regime. Oferece 

igualmente condições mais simples para a prestação de serviços transfronteiras do que  

                                                 
1 JO C 181 E de 30.7.2002, p. 183. 
2 JO C 61 de 14.3.2003, p. 67. 
3 Ainda não publicado no Jornal Oficial. 
4 COM(2004) 317 – doc. 8722/04 
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 as aplicáveis à liberdade de estabelecimento, no intuito de contribuir para uma maior 

flexibilidade dos mercados laboral e de serviços. A substituição de uma série de comités 

existentes por um único comité regulamentar visa a simplificação administrativa. A 

proposta inclui igualmente uma série de disposições respeitantes à cooperação reforçada 

entre administrações nacionais e entre estas e a Comissão para a prestação de 

informações e de aconselhamento aos cidadãos e para a resolução de problemas. 

 

III. POSIÇÃO COMUM 

 

 Título I – Disposições gerais 

 

 7. O Conselho substituiu a expressão "actividades profissionais regulamentadas", no n.º 2 

do artigo 2.º, por "uma profissão regulamentada, na acepção da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 3.º", uma vez que a primeira expressão não se encontra definida no artigo 3.º 

enquanto a segunda se encontra. 

 

 8. No intuito de clarificar a relação entre a presente directiva e as directivas em vigor que 

não são revogadas pelo artigo 57.º da proposta (artigo 61.º da posição comum) 5, o 

Conselho aditou um novo n.º 3 do artigo 2.º e um novo considerando (considerando 37 

da posição comum). 

 

 9. O Parlamento Europeu propôs um novo n.º 2-A no artigo 2.º, o qual excluiria os 

notários do âmbito da presente directiva. O Conselho não aceitou esta alteração pelas 

razões apresentadas pela Comissão na sua proposta alterada. 

 

Neste contexto, o Conselho aceitou o espírito da alteração 31 do Parlamento Europeu no 

considerando 31 (considerando 36 da posição comum), alinhando no entanto a redacção 

mais de perto pela do artigo 45.º do Tratado CE. Além disso, o Conselho 

                                                 
5 A posição comum utiliza uma numeração contínua. Sempre que daí resultem considerandos, 

artigos e/ou números que tenham na posição comum uma numeração diferente da da 
proposta da Comissão, o presente documento menciona tanto a numeração da proposta da 
Comissão como a numeração da posição comum. 
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  considera supérfluo declarar que a presente directiva não obsta à aplicação de 

disposições do Tratado (n.º 4 do artigo 39.º, e artigo 45.º) pelo que suprimiu esta 

declaração do seu considerando. O Conselho considera igualmente que a referência à 

protecção da saúde e à defesa do consumidor merece um considerando separado 

(considerado 38 da posição comum). 

 

10. O Parlamento Europeu propôs um novo artigo 2.º-A, o qual alargaria o âmbito da 

directiva aos nacionais de países terceiros (alteração 36). O Conselho não aceitou esta 

alteração pelas razões apresentadas pela Comissão na sua proposta alterada. Por razões 

idênticas, o Conselho limitou a aplicação do n.º 2 do artigo 2.º aos "nacionais dos 

Estados-Membros". 

 

11. No n.º 1 do artigo 3.º, o Conselho aditou novas definições d) a h), que retomam 

definições já utilizadas em directivas existentes. Do mesmo modo, o Conselho 

clarificou melhor o n.º 1, alínea a) e o n.º 2 do artigo 3.º, utilizando uma formulação 

tirada do artigo 1.º da Directiva 92/51/CEE. 

 

12. O Parlamento Europeu propôs que no n.º 1 do artigo 3.º fosse aditada a definição de 

"profissão liberal" (alteração 37). O Conselho não aceitou esta alteração pelas razões 

apresentadas pela Comissão na sua proposta alterada. 

 

13. O Parlamento Europeu propôs um aditamento ao n.º 3 do artigo 3.º (alteração 38). O 

Conselho concorda com a Comissão em que este aditamento é supérfluo, pelo que não o 

aceitou. 

 

14. O Parlamento Europeu propôs que no n.º 1 do artigo 4.º fosse feita referência não só aos 

direitos mas também aos deveres (alteração 39). A Comissão aceita, em princípio, esta 

alteração na sua proposta alterada embora prefira utilizar a terminologia das 

Directivas 89/48/CEE e 92/51/CEE ("mesmas condições"). O Conselho seguiu a 

posição da Comissão a este respeito. 
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 15. O n.º 3 do artigo 4.º da proposta da Comissão diz respeito à situação em que a profissão 

para a qual o requerente está qualificado no Estado-Membro de origem constitui uma 

actividade autónoma de uma profissão que abrange um domínio de actividades mais 

vasto no Estado-Membro de acolhimento e estipula que o reconhecimento das 

qualificações do requerente lhe dê acesso exclusivamente a essa actividade no Estado-

-Membro de acolhimento se a diferença for demasiado grande para ser suprida pela 

medida de compensação referida no artigo 14.º. O Conselho opõe-se à obrigação de os 

Estados-Membros concederem um acesso parcial a uma profissão por esta via e 

suprimiu, por conseguinte, esta disposição. Deixam, assim, de ser necessárias as 

alterações propostas pelo Parlamento Europeu ao n.º 3 do artigo 4.º (alterações 41 

e 139). O Conselho suprimiu igualmente o n.º 1, segundo parágrafo, do artigo 48.º, por 

se tornar redundante na ausência do n.º 3 do artigo 4.º (esta supressão corresponde à 

alteração 112 do Parlamento Europeu). 

 

 Título II – Livre prestação de serviços 

 

 16. As directivas do chamado "regime geral" em vigor não contêm disposições específicas 

sobre as condições aplicáveis às prestações de serviços transfronteiras. A finalidade do 

Título II da proposta da Comissão consiste em estabelecer disposições que tornam claro 

que deverão ser aplicadas condições menos onerosas à prestação temporária e ocasional 

de serviços transfronteiras do que as previstas para o direito de estabelecimento, em 

conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça. Embora concorde com este 

objectivo, o Conselho introduziu uma série de alterações destinadas sobretudo a 

encontrar o melhor equilíbrio entre, por um lado, a facilitação da prestação de serviços 

transfronteiras de carácter temporário e ocasional, e, por outro, o estrito respeito pela 

saúde pública e pela segurança e protecção dos consumidores. Estas alterações são 

explicitadas de forma mais pormenorizada abaixo. 

 

 17. No n.º 2 do artigo 5.º a Comissão propôs uma presunção de que a prestação de serviços 

de carácter temporário e ocasional não deveria exceder dezasseis semanas por ano. O 

Parlamento Europeu propôs a eliminação desta presunção (alterações 45 e 4). O 

Conselho concorda com o Parlamento Europeu no sentido de que não seria adequado 

para todas as profissões e em todas as circunstâncias um critério temporal uniforme,  
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  tendo por conseguinte optado por uma disposição segundo a qual o carácter temporário 

e ocasional da prestação de serviços deve ser avaliado caso a caso, especialmente em 

função da respectiva duração, frequência, periodicidade e continuidade. O 

considerando 5 foi adaptado em conformidade. 

 

 18. O n.º 1, alínea b), do artigo 5.º da proposta estabelece a condição de que o prestador de 

serviços tenha exercido a profissão em causa durante pelo menos dois anos no Estado-

-Membro de estabelecimento, nos casos em que a profissão não se encontre aí 

regulamentada. O Conselho considera que, no interesse da protecção dos consumidores, 

estes dois anos deverão ser incluídos nos dez anos anteriores à prestação do serviço. 

Considera também que o requisito relativo aos dois anos não se deve aplicar nos casos 

em que, apesar de a profissão não se encontrar regulamentada no Estado-Membro do 

estabelecimento, a formação conducente à profissão esteja regulamentada. 

 

 19. O Conselho considera que, sempre que a prestação de serviços temporária ou ocasional 

envolva a presença física do prestador de serviços no Estado-Membro de acolhimento, 

este deve ficar sujeito a certas disposições disciplinares desse Estado-Membro, no 

interesse da protecção dos consumidores e da segurança. Por razões de 

proporcionalidade, o n.º 3 do artigo 5.º da posição comum e o considerando 

correspondente (considerando 8 da posição comum) limitam as disposições 

disciplinares aplicáveis às que são estritamente pertinentes. 

 

 20. A alínea a) do artigo 6.º da proposta dispensa os prestadores de serviços temporários e 

ocasionais estabelecidos noutro Estado-Membro das exigências relacionadas com a 

autorização, a inscrição ou a filiação numa organização ou num organismo profissionais 

no Estado-Membro de acolhimento. Para facilitar a aplicação, caso seja necessária (ver 

ponto 19 supra) das disposições disciplinares do Estado-Membro de acolhimento, o 

Conselho acrescentou a possibilidade de os Estados-Membros derrogarem esta isenção 

prevendo quer uma inscrição temporária e automática, quer uma adesão pró-forma  a 

essa organização ou organismo. Esta derrogação baseia-se igualmente em parte nas  
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  alterações 141 e 5 do Parlamento Europeu, que prevêem que essa inscrição ou filiação 
não devem em caso algum atrasar ou dificultar a prestação de serviços nem acarretar 
quaisquer custos adicionais para o prestador dos mesmos. À luz desta derrogação geral, 
o Conselho não considera necessário fazer uma derrogação específica do artigo 6.º para 
os prestadores de serviços subordinados a um regime específico de responsabilidade 
profissional, tal como proposto pelo Parlamento Europeu nas suas alterações 189 e 143. 

 
 21. Nos termos do artigo 7.º da proposta da Comissão poder-se-á exigir ao prestador de 

serviços, que se desloque para um Estado-Membro a fim de prestar serviços de carácter 
temporário ou ocasional, que informe previamente o ponto de contacto do Estado-
-Membro de estabelecimento. O Parlamento Europeu propôs (alteração 50) que este 
deverá informar os organismos competentes tanto do Estado-Membro de 
estabelecimento como do Estado-Membro de acolhimento, impondo certas obrigações 
ao organismo competente do Estado-Membro de estabelecimento. O Conselho 
considera, na sua posição comum, que o organismo que deverá ser informado é a 
autoridade competente do Estado-Membro de acolhimento, a qual deverá ter 
conhecimento de que o prestador de serviço está a prestar um serviço no seu território; 
exigir ao prestador de serviço que informe ambos os Estados-Membros e impor outras 
tarefas administrativas à autoridade competente do Estado-Membro de estabelecimento 
(tal como proposto pelo Parlamento Europeu) seria contrário ao objectivo de facilitar a 
prestação de serviços transfronteiras. Além disso, o Conselho considera que o prestador 
de serviços só deverá fazer a referida declaração se o Estado-Membro de acolhimento 
assim o exigir e que esta declaração só pode ser exigida quando o prestador de serviços 
efectuar a sua primeira deslocação para o Estado-Membro de acolhimento para efeitos 
de prestação de serviços e, posteriormente, uma vez por ano, nos casos em que o 
prestador de serviços tencione fornecê-los no Estado-Membro de acolhimento durante o 
ano em causa (n.º 1 do artigo 7.º da posição comum). O Conselho introduziu igualmente 
a possibilidade de os Estados-Membros exigirem que a declaração seja acompanhada de 
um número limitado de documentos (n.º 2 do artigo 7.º e considerando 7 da posição 
comum). 

 
 22. O Conselho considera que a disposição relativa ao título profissional com o qual serão 

prestados os serviços transfronteiras temporários e ocasionais deverá constar do 
artigo 7.º e não do n.º 3 do artigo 5.º, conforme proposto pela Comissão, razão pela qual 
aparece no n.º 3 do artigo 7.º da posição comum. Além disso, o Conselho derrogou, em  
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  dois casos específicos, o princípio geral de que tais serviços deverão ser prestados com 

o título profissional do Estado-Membro de estabelecimento: estes deverão ser prestados 

com o título profissional do Estado-Membro de acolhimento nos casos mencionados na 

última frase do n.º 3 do artigo 7.º e no último parágrafo do n.º 4 do artigo 7.º da posição 

comum. 

 

 23. O Conselho introduziu a possibilidade de as qualificações profissionais do prestador de 

serviços transfronteiras temporários ou ocasionais serem verificadas antes da primeira 

prestação de serviços em casos claramente definidos: no caso de profissões 

regulamentadas com impacto na saúde ou na segurança públicas que não beneficiam do 

reconhecimento automático ao abrigo do Título III do Capítulo III; e apenas nos casos 

em que a verificação tiver por objectivo evitar danos graves para a saúde ou a segurança 

do receptor do serviço devido à falta de qualificação profissional do prestador de 

serviços e nos casos em que não for além do necessário para alcançar esse objectivo 

(n.º 4 do artigo 7.º e considerando 6 da posição comum). 

 

 24. O Conselho eliminou dos elementos que o Estado-Membro de acolhimento pode 

solicitar ao Estado-Membro de estabelecimento, nos termos do artigo 8.º, a prova da 

nacionalidade do prestador do serviço e a prova de que ele satisfaz o requisito previsto 

no n.º 1, alínea b), do artigo 5.º, uma vez que o fornecimento destes elementos pode ser 

exigido ao próprio prestador de serviços nos termos do n.º 2, alíneas a) e d), do 

artigo 7.º da posição comum. Por outro lado, no interesse da protecção da saúde e da 

segurança do receptor do serviço, o Conselho acrescentou a possibilidade de as 

autoridades competentes do Estado-Membro de acolhimento solicitarem às autoridades 

competentes do Estado-Membro de estabelecimento todas as informações respeitantes à 

ausência de sanções disciplinares ou penais de carácter profissional (n.º 1 do artigo 8.º 

da posição comum). O Conselho acrescentou ainda, pela mesma razão, uma disposição 

relativa ao intercâmbio de informações no contexto de queixas apresentadas contra o 

prestador do serviço (n.º 2 do artigo 8.º da posição comum). 

 

 25. O Conselho considera que o facto de exigir aos Estados-Membros que obriguem o 
prestador do serviço a fornecer, em todos os casos, ao receptor do serviço todas as 
informações enunciadas no artigo 9.º iria impor um ónus administrativo desnecessário 



 
13781/2/04 REV 2 ADD 1  ll/LL/vc 9 
 DG C I   PT 

tanto aos Estados-Membros como ao prestador de serviços. Por conseguinte, o Conselho 
concedeu aos Estados-Membros a opção de exigirem ao prestador de serviços que  

  forneça qualquer ou todos os elementos de informação enunciados e excluiu desta opção 
os casos em que o serviço seja prestado com o título profissional do Estado-Membro de 
acolhimento. O Conselho suprimiu da lista o requisito relativo às regras profissionais 
aplicáveis no Estado-Membro de estabelecimento (alínea e) do artigo 9.º da proposta da 
Comissão) que considerou desnecessário e, seguindo em parte a alteração 53 do 
Parlamento Europeu, acrescentou um requisito relativo à cobertura de um seguro ou de 
outro meio de protecção pessoal ou colectiva no tocante à responsabilidade profissional 
(alínea f) do artigo 9.º da posição comum). 

 
26. O Parlamento Europeu propôs um novo artigo 9.º-A que exclui do âmbito do Título II a 

auditoria obrigatória das contas (alteração 55). Embora, em princípio, aceite esta 
alteração, a Comissão considera, na proposta alterada, que se deve recorrer a uma 
redacção mais geral por forma a garantir que fiquem abrangidos todos os profissionais 
que se regem por legislação própria e pela futura evolução da legislação. O Conselho 
está de acordo com a Comissão em que esta alteração deve ser tida em conta recorrendo 
à formulação " Sem prejuízo das disposições específicas do direito comunitário...." no 
início do n.º 1 do artigo 5.º. 

 
 Título III, Capítulo I – Liberdade de estabelecimento – Regime geral de reconhecimento 

dos títulos de formação 
 

27. O artigo 10.º da proposta da Comissão alarga subsidiariamente o regime geral a todos os 
casos que não podem beneficiar automaticamente do reconhecimento com base na 
experiência profissional ou na coordenação das condições de formação mínimas. O 
Conselho considera que este alargamento vai demasiado longe; em sua opinião, o 
regime geral apenas se deveria aplicar aos profissionais não abrangidos pelos Capítulos 
II e III do Título III e aos casos particulares referidos nas alíneas a) a g) do artigo 10.º 
da posição comum em que o requerente, embora pertencendo a uma profissão abrangida 
por aqueles capítulos, não satisfaça, por razões específicas e excepcionais, as condições 
estabelecidas nesses capítulos. Os casos referidos abrangem situações que neste 
momento estão abrangidas pelo Tratado na interpretação que dele é feita pelo Tribunal 
de Justiça Europeu e situações sujeitas a soluções específicas ao abrigo das directivas 
vigentes. O Conselho adaptou o considerando 10 da proposta da Comissão 
(considerando 14 da posição comum) em conformidade. 
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28. O artigo 11.º da proposta da Comissão prevê cinco níveis de qualificação profissional. 

O Conselho considera mais adequado manter os quatro níveis previstos nas directivas 

em vigor, juntamente com a medida de ligação prevista no n.º 3 do artigo 13.º da 

posição comum, do que introduzir um quinto nível, pelo que suprimiu o n.º 6 do 

artigo 11.º da proposta da Comissão e adaptou outras disposições em conformidade. 

 

29. Nas alterações 192, 193, 216 e 217, o Parlamento Europeu propôs clarificações para os 

n.ºs 2, 3, 5 e 6 do artigo 11.º, na linha do acervo, as quais foram aceites pela Comissão, 

na proposta alterada, sob reserva de nova redacção. O Conselho também as aceitou, sob 

reserva de nova redacção e da sua posição, explicada no ponto 28. 

 

30. Pelas razões expostas pela Comissão na proposta alterada, o Conselho não aceitou as 

alterações 57 e 218 respeitantes ao artigo  11.º. 

 

31. No n.º 4 do artigo 11.º e no n.º 2 do artigo 13.º da posição comum, o Conselho 

acrescentou a possibilidade de actualização das listas contidas nos Anexos II e III, ao 

abrigo do procedimento de comité. 

 

32. O Conselho não aceitou a proposta do Parlamento Europeu de um novo artigo 12.º-A 

(alteração 59) pelas razões expostas pela Comissão na proposta alterada. 

 

33. O Conselho não aceitou a alteração proposta pelo Parlamento Europeu ao n.º 1 do 

artigo 13.º, nem a sua proposta de novo n.º 1-A (alteração 60) pelas razões expostas pela 

Comissão na proposta alterada. 

 

34. O Conselho concorda com a posição da Comissão na proposta alterada segundo a qual o 

novo n.º 2-A do artigo 13.º proposto pelo Parlamento Europeu (alteração 62) é 

desnecessário, à luz do Anexo VII. 
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35. O Parlamento Europeu propôs algumas alterações relacionadas com as qualificações 

adquiridas com base no sistema de equivalência (alterações 63, 214, 8 e 10, relativas ao 

n.º 2, alíneas b) e c) do artigo 13.º e aos considerandos 7-A e 7-C). O Conselho não 

aceitou as alterações 214 e 10 pelas razões expostas pela Comissão na proposta alterada. 

O Conselho considera também desnecessário proceder aos aditamentos propostos nas 

alterações 63 e 8. No entanto, considera necessário prever, em relação às qualificações 

adquiridas com base no sistema de equivalência que, em caso de dúvida justificada, o 

Estado-Membro possa verificar juntamente com o organismo competente do Estado-

-Membro em que a qualificação foi atribuída se a parte da formação recebida num 

estabelecimento de um Estado-Membro diferente foi formalmente certificada pelo 

estabelecimento de ensino localizado no Estado-Membro em que a qualificação foi 

atribuída, se as provas das qualificações formais nele emitidas são as mesmas que 

teriam seriam emitidas se o curso tivesse sido seguido integralmente neste último 

Estado-Membro e se as provas das qualificações formais conferem os mesmos direitos 

profissionais no território deste último Estado-Membro. O Conselho considera que o 

local apropriado para esta disposição é o artigo 46.º da proposta da Comissão relativo à 

documentação e informação que podem ser requeridas pelas autoridades competentes 

(n.º 2 do artigo 50.º da posição comum do Conselho). 

 

36. O Conselho acrescentou um novo número ao artigo 14.º (n.º 3 do artigo 14.º da posição 

comum do Conselho), que permite ao Estado-Membro de acolhimento, e não ao 

requerente, escolher as medidas de compensação a aplicar nos casos de conhecimento 

exacto da legislação nacional e em determinados casos específicos da alçada das 

alíneas a), b), c), d), f) e g) do artigo 10.º (ver ponto 27). 

 

37. Nos n.ºs 1 e 2 do artigo 14.º, o Conselho aprovou a alteração 64 e a parte da 

alteração 151 do Parlamento Europeu relacionada com a aceitação tácita, pelas razões 

aduzidas pela Comissão na proposta alterada. O Conselho também considera redundante 

a parte da alteração 151 relacionada com as "razões plenamente fundamentadas e 

incontornáveis", à luz da exigência, contida no mesmo número, de "apresentar uma 

justificação adequada". Considera o Conselho que o resto da alteração 151 criaria 

incertezas, pelo que não a aceitou. 
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38. O Conselho considerou necessário proceder a algumas clarificações ao artigo 15.º e 

respectivo considerando 9 (considerando 13 na posição comum do Conselho), que diz 

respeito às plataformas comuns. Em primeiro lugar, o Conselho considera adequado 

começar este artigo com uma definição mais pormenorizada das "plataformas comuns" 

do que a proposta pela Comissão (n.º 1 do artigo 15.º da posição comum). O Conselho 

considera que são seria adequado prever plataformas comuns que abranjam apenas 

alguns Estados-Membros e que, por isso, para uma plataforma comum poder ser 

ponderada ao abrigo deste artigo, deve abranger, pelo menos, dois terços dos Estados-

-Membros da União Europeia, incluindo todos os que regulamentam a profissão em 

questão. Foi acrescentada no considerando uma lista indicativa e não exaustiva dos 

eventuais critérios a incluir numa plataforma comum. 

 

 O Conselho considera necessário tornar mais claros os papéis das associações 

profissionais, dos Estados-Membros e da Comissão relativamente às plataformas 

comuns. Para isso, o Conselho deixou claro que: 

 

– não apenas as associações profissionais mas também os Estados-Membros podem 

apresentar plataformas comuns à Comissão (n.º 2 do artigo 15.º da posição 

comum); 

 

– a Comissão deve consultar os Estados-Membros antes de decidir se um projecto 

de plataforma comum facilitaria ou não o reconhecimento mútuo das 

qualificações profissionais (n.º 2 do artigo 15.º da posição comum); 

 

– este artigo não prejudica a competência dos Estados-Membros de decidirem quais 

as qualificações profissionais requeridas para o exercício da profissão no seu 

território, bem como os conteúdos e a organização do seu sistema de ensino e de 

formação profissional (n.º 4 do artigo 15.º da posição comum). 
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O Conselho acrescentou também o requisito de as associações profissionais que 

apresentem projectos de plataformas comuns deverem ser representativas a nível 

nacional e europeu (n.º 2 do artigo 15.º e considerando 13 da posição comum). Além 

disso, o Conselho acrescentou uma cláusula de revisão deste artigo três anos após a data 

de transposição (n.º 6 do artigo 15.º da posição comum). 

 

Muitas das clarificações feitas pelo Conselho no artigo 15.º vão no sentido da substância 

das propostas feitas pelo Parlamento Europeu nas alterações 68, 70, 12 e 185. Por outro 

lado, o Conselho não aceitou a alteração 188 do Parlamento Europeu pelas razões 

invocadas pela Comissão na sua proposta alterada. 

 

Título III, Capítulo II – Reconhecimento da experiência profissional 

 

39. A Comissão propôs a simplificação do artigo 4.º e do Anexo A da 

Directiva 1999/42/CE, reduzindo o número de categorias de actividades previstas de 

seis para duas (artigos 16.º a 19.º e Anexo IV da proposta da Comissão). O Conselho 

concorda que é desejável reduzir o número de categorias de actividades, mas considera 

que este número devia ser reduzido para três e não para duas. Nessa conformidade, 

dividiu o artigo 17.º da proposta da Comissão em dois artigos separados (artigos 17.º 

e 18.º da posição comum) e reformulou as duas listas do Anexo IV passando-as a três. 

 

 O Conselho aceitou a proposta do Parlamento Europeu (alteração 207) de substituir 

"cinco anos" por "seis anos" no n.º 1, alínea a), do artigo 17.º, mas apenas no que 

respeita às actividades abrangidas pelo artigo 17.º da posição comum; não aceitou esta 

alteração no que respeita às actividades abrangidas pelo artigo 18.º da posição comum 

pelas razões apresentadas pela Comissão na proposta alterada. O Conselho também não 

aceitou a parte da alteração 207 do Parlamento Europeu que diz respeito a uma nova 

subalínea d-a) no n.º 1 do artigo 17, pelas razões adiantadas pela Comissão na proposta 

alterada. 
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40. A fim de respeitar a jurisprudência do Tribunal de Justiça que requer que os poderes de 

execução conferidos à Comissão pelo legislador estejam suficientemente especificados, 

no sentido de que devem ser perfeitamente claros os limites desses poderes, o Conselho 

referiu no artigo 19.º da proposta (artigo 20.º da posição comum) que o objectivo da 

alteração, pelo procedimento de comité, das listas de actividades contidas no Anexo IV 

deve ser "a actualização ou a clarificação da nomenclatura, sem que tal comporte uma 

alteração das actividades respeitantes a cada uma das categorias" 6 

 

Título III, Capítulo III – Reconhecimento mínimo com base na coordenação das 

condições mínimas de formação 

 

41. O Conselho aceitou as propostas do Parlamento Europeu, nas alterações 80, 88, 90, 93, 

95, 97 e 161, de deslocar as listas de conhecimentos e competências relativas aos 

profissionais abrangidos pelo Título III, Capítulo III dos pontos 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 

5.5.1 e 5.6.1 do Anexo V para o corpo da directiva. Em vez de criar novos artigos, o 

Conselho incluiu essas listas nos artigos 22.º, 29.º, 32.º, 35.º, 36.º e 40.º da proposta 

(n.º 3 do artigo 24.º, n.º 6 do artigo 31.º, n.º 3 do artigo 34.º, n.º 3 do artigo 38.º, n.º 3 do 

artigo 40.º e n.º 3 do artigo 44.º da posição comum). No entanto, o Conselho não aceitou 

a proposta do Parlamento Europeu contida na alteração 154 de retirar do n.º 5 do 

artigo 20.º (n.º 6 do artigo 21.º da posição comum) a possibilidade de actualização 

dessas listas pelo procedimento de comité, pelas razões adiantadas pela Comissão na 

proposta alterada. Por uma questão de coerência, o Conselho deslocou também a lista de 

conhecimentos e capacidades dos arquitectos do ponto 5.7.1 do Anexo V para o 

artigo 42.º da proposta (n.º 1 do artigo 46.º da posição comum). 

 

42. O Conselho também aceitou as alterações 96 e 162 do Parlamento Europeu, que passam 

a lista de actividades profissionais das parteiras e farmacêuticos dos pontos 5.5.3 e 5.6.3 

do Anexo V para os artigos 38.º e 41.º da proposta (n.º 2 do artigo 42.º e n.º 2 do 

artigo 45 da posição comum). 

                                                 
6 Pela mesma razão, o Conselho especificou os limites dos poderes de execução previstos no 

n.º 6 do artigo 23.º e no artigo 24.º da proposta (n.º 5. do artigo 25.º e artigo 26.º da posição 
comum). 
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43. O Conselho não aceitou as alterações 153 e 128 do Parlamento Europeu que propõem o 

aditamento de disposições relativas aos psicoterapeutas no artigo 20.º da proposta e num 

novo ponto 5-A do Anexo V, pelas razões apresentadas pela Comissão na sua proposta 

alterada. 

44. Na sua alteração 75, o Parlamento Europeu propôs que o n.º 6 do artigo 20.º fosse 

alterado no sentido de que, sempre um Estado-Membro aprovar disposições em matéria 

de emissão de títulos de formação no domínio abrangido no Capítulo III do Título III, 

esse Estado-Membro deverá notificar não só a Comissão mas também os demais 

Estados-Membros. O Conselho aceita esta alteração no que se refere às qualificações 

respeitantes aos arquitectos (n.º 7 do artigo 21.º da posição comum) mas não no que se 

refere às outras profissões abrangidas pelo referido capítulo, pelas razões apresentadas 

pela Comissão na sua proposta alterada. O Conselho considera que esse alargamento da 

notificação aos demais Estados-Membros no que diz respeito aos arquitectos se justifica 

atendendo aos diferentes regimes aplicáveis aos arquitectos e às outras profissões ao 

abrigo das directivas em vigor. 

 

 O Conselho não aceitou a alteração 77 do Parlamento Europeu, que propõe um novo 

n.º 6-A do artigo 20.º, pelas razões apresentadas pela Comissão na sua proposta 

alterada. Todavia, atendendo aos diferentes regimes aplicáveis aos arquitectos (ver 

parágrafo anterior), o Conselho regista que a Comissão indicou na declaração referida 

no ponto 68 infra que se o Estado-Membro tiver sérias dúvidas sobre se os títulos de 

formação dos arquitectos preenchem os critérios estabelecidos na directiva, a Comissão 

tenciona submeter a questão ao grupo de peritos referidos na declaração da Comissão. 

 

 45. O Parlamento Europeu propôs uma série de alterações relacionadas com a formação a 

tempo parcial para as profissões abrangidas pelo Capítulo III do Título III da proposta 

(alterações 81, 86, 159, 160 e 94). Em conformidade com o objectivo de simplificação 

subjacente à presente directiva, o Conselho preferiu fundir numa disposição única  
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  (alínea a) do artigo 22.º da posição comum) todas as disposições relacionadas com a 

formação a tempo parcial, com a consequente supressão do n.º 4 do artigo 23.º, do n.º 4 

do artigo 26.º, do terceiro parágrafo do n.º 3 do artigo 29.º e do n.º 3 do artigo 36.º da 

proposta da Comissão. 

 

 46. Na sua alteração 101, o Parlamento Europeu propôs que uma disposição idêntica à do 

n.º 3 do artigo 22.º da proposta da Comissão, respeitante à formação contínua, fosse 

incluída no artigo 40.º, respeitante aos farmacêuticos. O Conselho concorda com o 

ponto de vista da Comissão na sua proposta alterada segundo o qual essa disposição 

deverá ser aplicável a todas as profissões abrangidas pelo Capítulo III do Título III. Por 

conseguinte, o Conselho introduziu, para esse efeito, uma disposição única (alínea b) do 

artigo 22.º da posição comum), que implica a supressão do n.º 3 do artigo 22.º da 

proposta da Comissão. 

 

 47. O Conselho aditou uma série de disposições no Capítulo III do Título III, bem como nos 

Anexos, que têm em conta a adesão à União Europeia de dez novos Estados-Membros 

em 1 de Maio de 2004, e que se baseiam nas adaptações correspondentes das directivas 

em vigor, efectuadas nos actos de Adesão pertinentes. 

 

O Conselho aditou igualmente disposições respeitantes às qualificações para as 

enfermeiras e parteiras atribuídas na Polónia, que têm em conta a legislação introduzida 

na Polónia após a conclusão dos Actos de Adesão acima referidos (n.º 3 do artigo 33.º e 

n.º 4 do artigo 43.º da posição comum). 

 

 48. O Conselho corrigiu a data do n.º 2, alínea a), do artigo 21.º e do n.º 2 do artigo 39.º da 

proposta da Comissão, de 3 de Outubro de 1989 para 3 de Outubro de 1990 (n.º 2, 

alínea a), do artigo 23.º e n.º 2 do artigo 43.º da posição comum). 

 

 49. O Conselho não aceitou a alteração 155 do Parlamento Europeu, que propõe a supressão 

do n.º 6 do artigo 23.º da proposta da Comissão, pelas razões apresentadas pela 

Comissão na sua proposta alterada. 
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 50. Na sua alteração 156 ao segundo parágrafo do artigo 24.º, o Parlamento Europeu propôs 

que deveria ser possível incluir no ponto 5.1.4 do Anexo V, mediante procedimento de 

comité, não só novas especializações médicas comuns a todos os Estados-Membros, 

mas também novas especializações médicas comuns a um número limitado de Estados-

-Membros. A Comissão não aceitou esta alteração na sua proposta alterada. O Conselho 

optou por uma solução de compromisso, nos termos da qual podem ser incluídas novas 

especializações médicas se forem comuns a pelo menos dois quintos dos Estados-

-Membros (segundo parágrafo do artigo 26.º e considerando 17 da posição comum), o 

que implica uma redistribuição das especializações médicas entre o ponto 5.1.4 do 

Anexo V (ponto 5.1.3 da posição comum) e o ponto 6.1. do Anexo VI. 

 

O Conselho considera desnecessário transferir as listas dos direitos adquiridos dos 

médicos especialistas do ponto 6.1 do Anexo VI para o novo ponto 5.1.4-a do Anexo V, 

tal como proposto pelo Parlamento Europeu nas suas alterações 158, 127, 132 , 

178/rev. 2, 133 e 215. 

 

 51. O Conselho integrou o espírito da alteração 87 do Parlamento Europeu, que propõe um 

novo artigo 28.º-A, no Título II da sua posição comum (ver pontos 19 a 24 supra). 

 

 52. Tal como no caso das especializações médicas (cf. ponto 50 supra), o Conselho 

reintroduziu a possibilidade de reconhecimento automático da formação de dentistas 

especialistas, comum a pelo menos dois quintos do Estados-Membros. Nesta 

conformidade, o Conselho considerou necessário estabelecer uma distinção entre a 

formação de base de dentista (artigo 34.º e ponto 5.3.2 do Anexo V da posição comum) 

e a formação de dentista especialista (artigo 35.º e ponto 5.3.3 do Anexo V da posição 

comum), o que implica a supressão do ponto 6.2 do Anexo VI da proposta da Comissão 

e dos n.ºs 3 e 4 do artigo 34.º, que remetem para esse ponto do Anexo VI. 

 

 53. O Conselho não aceitou a alteração 92 do Parlamento Europeu, que propõe o 

aditamento de um novo n.º 2-A ao artigo 35.º, pelas razões apresentadas pela Comissão 

na sua proposta alterada. 
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 54. O Conselho não aceitou as alterações 98 e 19 do Parlamento Europeu, que propõem um 

novo n.º 1-B do artigo 40.º e um novo considerando correspondente (19-A), pelas 

razões apresentadas pela Comissão na sua proposta alterada. 

 

 55. Nas suas alterações 162, 163, 104 e 18, o Parlamento Europeu propôs que a derrogação 

referente às farmácias constante do n.º 2 do artigo 2.º da Directiva 85/433/CEE fosse 

retomada no n.º 2-A, 2-B ou 4-A do artigo 41.º e lhe fosse feita referência no 

considerando 19 da proposta. O Conselho aceitou que essa derrogação fosse retomada, 

mas considera que o lugar mais adequado para a sua inclusão é o artigo 20.º da proposta 

(n.º 4 do artigo 21.º da posição comum), atendendo a que se refere ao reconhecimento 

automático de títulos de formação. 

 

 56. O Conselho retomou igualmente no artigo 41.º da proposta (n.º 4 do artigo 45.º da 

posição comum) a derrogação respeitante às farmácias constante do segundo parágrafo 

do artigo 5.º da Directiva 85/433/CEE. 

 

 57. O Conselho não aceitou a alteração 212 do Parlamento Europeu, que propõe um novo 

artigo 45.º-A pelas razões apresentadas pela Comissão na sua proposta alterada. 

 

 Título III, Capítulo IV – Disposições comuns em matéria de estabelecimento 

 

 58. O Conselho transferiu o ponto 2-B do Anexo VII da proposta da Comissão para o 

artigo 46.º (n.º 2 do artigo 50.º da posição comum) por considerar que é mais adequada 

a sua inclusão no artigo do que no Anexo. 

 

 59. O Conselho transferiu o n.º 2 do artigo 46.º da proposta Comissão do Título III para o 

artigo 52.º (n.º 2 do artigo 56.º da posição comum), incluído no Título V, por considerar 

que essa disposição deverá ser aplicável não só em matéria de estabelecimento mas 

também de prestação transfronteiras de serviços. Além disso, o Conselho alargou esta 

disposição à troca de informações nos dois sentidos entre as autoridades competentes do  
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  Estado-Membro de acolhimento e do Estado-Membro de origem, tal como proposto 

pelo Parlamento Europeu na sua alteração 110, e aditou uma referência específica a 

"medidas disciplinares ou sanções penais tomadas", deixando claro que o intercâmbio 

de informações tem de respeitar a legislação relativa aos dados pessoais. 

 

 60. O Conselho alterou o n.º 2 do artigo 47.º da proposta (n.º 2 do artigo 51.º da posição 

comum) por forma a permitir que o prazo possa ser prorrogado por um mês nos casos 

abrangidos pelos Capítulos I e II do Titulo III, em conformidade com o prazo permitido 

ao abrigo das directivas em vigor. 

 

 61. O Conselho não aceitou a alteração 113 do Parlamento Europeu, que adita um novo 

n.º 2-A ao artigo 48.º, pelas razões apresentadas pela Comissão na sua proposta alterada. 

 

 Título IV – Modalidades de exercício da profissão 

 

 62. O Conselho transferiu o artigo 49.º (artigo 53.º da posição comum), referente aos 

conhecimentos linguísticos, para o Título IV, que se refere não só ao estabelecimento 

mas também à prestação de serviços. Além disso, o Conselho suprimiu o n.º 2 do 

artigo 49.º da proposta, por considerar que não se encontra prevista uma obrigação de 

resultados, que não pode ser garantida. O Conselho não aceitou a alteração 114 proposta 

pelo Parlamento Europeu, por considerar que as directivas se devem dirigir aos Estados-

-Membros e não aos migrantes. 

 

 63. O Conselho limitou a dispensa prevista no artigo 51.º (artigo 55.º da posição comum) 

aos médicos e dentistas, em conformidade com as directivas em vigor. 

 

 Título V – Cooperação administrativa e competências de execução 

 

 64. O Conselho não aceitou as alterações 116, 117 e 118 do Parlamento Europeu, que 

substituem a expressão "autoridades competentes" por "ordens profissionais e 

organismos similares" no artigo 52.º da proposta, que atribuiriam a esses organismos as 
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  funções de pontos de contacto, ao abrigo do artigo 53.º, pelas razões apresentadas pela 
Comissão na sua proposta alterada. Pelas mesmas razões, o Conselho não aceitou a 
correspondente alteração 136 referente ao n.º 1 do artigo 8.º. Além disso, o Conselho 
não vê qualquer razão premente para substituir a expressão "autoridades competentes" 
por "organismos competentes". 

 
 65. O Conselho alterou o último parágrafo do artigo 53.º da proposta (artigo 57.º da posição 

comum) a fim de tornar claro, no interesse da proporcionalidade, que os pontos de 
contacto não são obrigados a informar a Comissão sistematicamente de todos os pedidos 
de esclarecimento que recebem. 

 
 66. O Conselho esclareceu num novo considerando (considerando 28 da posição comum) 

que cabe a cada Estado-Membro determinar de que forma o ponto de contacto único, 
que é necessário designar, trabalha com os outros serviços competentes criados nesse 
Estado. Este considerando integra ainda uma série de elementos do novo 
considerando 23-A proposto pelo Parlamento Europeu na alteração 26. 

 
 67. O Conselho suprimiu o n.º 3 do artigo 54.º da proposta da Comissão por considerar que 

o teor desse número deverá ser objecto do regulamento interno do comité criado por 
esse artigo, e não da presente directiva. 

 
 68. Nas sua alterações 119 e 120, o Parlamento Europeu propõe que, ao abrigo do 

artigo 54.º da proposta, sejam criados dois comités e não apenas um comité. O Conselho 
não aceitou essas alterações, pelas razões apresentadas pela Comissão na sua proposta 
alterada. 
 
O Parlamento Europeu apresentou igualmente uma série de propostas nas suas 
alterações 119 e 120 e nas alterações 27, 180, 181, 182, 183, 83 e 157 relativamente à 
organização do trabalho do comité e à criação de um grupo de peritos para assistir a 
Comissão (considerandos 24, 24-A, 24-B, 25-A, artigo 23.º-A e n.ºs 2-A a 2-C do 
artigo 24.º). O Conselho concorda com o parecer da Comissão segundo o qual essas 
questões deverão ser tratadas pelo regulamento interno do comité e pela Comissão, não 
devendo ser regulamentadas no texto da directiva. Nesse contexto, o Conselho tomou 
nota de uma declaração da Comissão sobre a criação e funcionamento de um grupo de 
peritos, em especial no contexto dos artigos 54.º, 15.º e do n.º 6 do artigo 20.º. 
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 Título VI – Outras disposições 

 

 69. O Conselho aditou ao artigo 55.º da proposta um novo número (n.º 2 do artigo 59.º da 

posição comum), que prevê que a Comissão deve elaborar, de cinco em cinco anos, um 

relatório sobre a aplicação da directiva. 

 

O Conselho não aceitou os aditamentos ao artigo 55.º nem os novos considerandos 21-A 

e 22-A correlativos propostos pelo Parlamento Europeu nas suas alterações 187, 122, 23 

e 186, pelas razões apresentadas pela Comissão na sua proposta alterada. 

 

 70. O Conselho não aceitou as alterações 168, 123 e 124 do Parlamento Europeu, que 

propõem alterações ao n.º 2 do artigo 56.º e um novo n.º 2-A do artigo 56.º, 

relacionados com a cláusula de derrogação, pelas razões apresentadas pela Comissão na 

sua proposta alterada. 

 

 71. Por razões de segurança jurídica, o Conselho aditou um esclarecimento no artigo 57.º da 

proposta (artigo 61.º da posição comum) que esclarece que os actos aprovados com base 

nas directivas que serão revogadas pela presente directiva não serão afectados por essa 

revogação. 

 

 Anexos 

 

 72. Tal como acima se explicou (ver pontos 41, 42, 47, 50, 52 e 58), o Conselho transferiu 

parte do conteúdo dos Anexos para os artigos pertinentes da directiva, reformulou 

alguns dos Anexos e aditou aos Anexos dados relacionados com os Estados-Membros 

que aderiram à União Europeia em 1 de Maio de 2004, com base nas disposições dos 

correspondentes actos de adesão que aditam esses dados às directivas em vigor. 

 

 73. O Conselho não aceitou, por considerar desnecessária, a alteração 126 do Parlamento 

Europeu que, no caso da Grécia, adita a profissão de "guia turístico" ao Anexo II. 
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 Outras alterações do Parlamento Europeu 

 

 74. O Conselho não aceitou uma série de outras alterações propostas pelo Parlamento 

Europeu por as considerar desnecessárias. 

 

IV. CONCLUSÕES 

 

 75. Na sua posição comum, o Conselho retomou um número apreciável de alterações 

propostas pelo Parlamento Europeu. Nos casos em que o Conselho não aceitou as 

alterações propostas pelo Parlamento Europeu, tal ficou sobretudo a dever-se às razões 

apresentadas pela Comissão na sua proposta alterada. 

 

Embora a Comissão tivesse preferido que a posição comum do Conselho se mantivesse 

mais próxima da sua proposta, em especial no que diz respeito ao Título II em matéria 

de prestação temporária e ocasional de serviços transfronteiras, aceitou a posição 

comum enquanto pacote de compromisso satisfatório. 
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ANEXO 

Declarações para a acta do Conselho 

 

 

 

1. Declaração da Comissão sobre a criação e o funcionamento de um Grupo de Peritos, em 
especial no contexto dos artigos 58º e 15º e do n.º 7 do artigo 21º 
 
 
"A Comissão tenciona criar um Grupo de Peritos, cujo papel seria o de prestar informações e 

aconselhar a Comissão sobre todas as questões relevantes para a aplicação da directiva. Prevê-

-se concretamente que o Grupo tenha a oportunidade de debater matérias em análise na 

Comissão relativas ao exercício de poderes nela delegados pelo legislador comunitário antes 

de ser apresentada qualquer proposta de medida ao Comité criado ao abrigo da directiva. 

 

O Grupo de Peritos deverá compreender membros das autoridades competentes dos Estados-

-Membros nomeados pela Comissão, sem  prejuízo da possibilidade de os peritos serem 

acompanhados, sempre que necessário, por outros participantes com conhecimentos 

específicos sobre pontos específicos da ordem de trabalhos. 

 

O Grupo de Peritos deverá constituir o lugar próprio de uma metodologia de consulta flexível 

e moderna com os órgãos representativos de associações profissionais e instituições 

educativas europeias, em especial no que se refere às profissões sujeitas a uma coordenação 

mínima da formação conducente ao reconhecimento automático dos títulos. Sempre que 

sugestões de medidas, comunicadas pelas partes interessadas, surjam na ordem de trabalhos 

de uma reunião, os representantes dessas partes interessadas podem ser convidados a 

apresentar as sugestões feitas e a responder a perguntas. 

 

O Grupo de Peritos será também consultado sobre as plataformas comuns submetidas à 

Comissão em conformidade com o n.º 2 do artigo 15.º da directiva, no intuito de colher as 

opiniões dos peritos dos Estados-Membros que regulamentam a parte da plataforma que trata 

da profissão. 
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Caso um Estado-Membro tenha sérias dúvidas sobre se um título de formação de arquitecto, 

publicado em conformidade com o n.º 7 do artigo 21.º da directiva, satisfaz o critério 

estabelecido no artigo 46.º da directiva, a Comissão tenciona pôr a questão à consideração do 

Grupo de Peritos. O Grupo de Peritos fornecerá à Comissão as informações especializadas 

necessárias para esta retirar, se for caso disso, o título de qualificação de arquitecto em 

questão." 

 

2. Declaração da Comissão sobre a livre prestação de serviços 

 

 "A Comissão considera que a necessidade de os requisitos específicos de prestação de 

serviços por profissionais qualificados, incluindo a notificação de uma declaração ao Estado-

-Membro em que o serviço é prestado, tal como acordada pelo Conselho, deverá ser revista 

periodicamente à luz dos progressos efectuados na criação de um quadro comunitário de 

cooperação administrativa entre os Estados-Membros. Além disso, este acordo não deverá 

diminuir os esforços de concretização do significativo potencial do mercado interno dos 

serviços para melhorar a competitividade da UE." 

 

 

________________ 
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COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS 

Bruxelas, 6.1.2005 
COM(2004) 853 final 

2002/0061 (COD) 

  

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU 
 

nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE 
 

respeitante à  

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de uma directiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao reconhecimento das qualificações 

profissionais 



 

PT 2   PT 

2002/0061 (COD) 

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU 
 

nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE 
 

respeitante à  

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de uma directiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao reconhecimento das qualificações 

profissionais 

1- HISTORIAL DO PROCESSO 

Data da transmissão da proposta ao PE e ao Conselho (documento 
COM(2002) 119 final - 2002 /0061 (COD)): 

7de Março de 2002. 

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu: 18 de Setembro de 2002. 

Data do parecer do Parlamento Europeu em primeira leitura: 11 de Fevereiro de 2004. 

Data de apresentação da proposta alterada: 20 de Abril de 2004. 

Data de aprovação da posição comum: 22 de Dezembro 2004 

2 - OBJECTIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO 

Consolidação das directivas vigentes, simplificação da prestação de serviços, simplificação 
das regras em vigor e reforço da informação e do aconselhamento ao cidadão. 

3 - COMENTÁRIOS SOBRE A POSIÇÃO COMUM 

3.1 Comentário geral 

A Comissão pôde apoiar o acordo político do Conselho, de 18 de Maio de 2004, que preserva, 
nos seus pontos fundamentais, a proposta da Comissão modificada pela proposta alterada. 
Este acordo político foi retomado na posição comum adoptada em 23.12.2004 

As alterações introduzidas pela posição comum referem-se nomeadamente à prestação de 
serviços, à reorganização formal dos níveis de qualificação profissional subjacentes ao regime 
geral e à reintrodução de determinadas disposições do acervo comunitário que não foram 
retomadas na proposta da Comissão. 
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3.2 Alterações do Parlamento consideradas na posição comum 

3.2.1 Alterações incluídas na proposta alterada e na posição comum 

Considerando (36) - alteração 31: exclusão do âmbito de aplicação da directiva das 
actividades que impliquem, permanente ou ocasionalmente, uma ligação directa e específica 
ao exercício da autoridade pública. Suprimiu-se a afirmação de que directiva não obsta à 
aplicação do n.º 4 do artigo 39.º e do artigo 45.º do Tratado, na medida em que este 
considerando não pode de modo algum afectar as condições de aplicação do Tratado definidas 
pelo Tribunal. Assim, se, com base n.º 4 do artigo 39.º do Tratado, um Estado-Membro não 
limitar o acesso às actividades incluídas no exercício da autoridade pública aos seus 
nacionais, a presente directiva continua a ser aplicável. 

Considerando (37), artigos 2.º e 5.º - alteração 55: exclusão da profissão de revisor oficial de 
contas do âmbito de aplicação do título II da proposta de directiva relativa à prestação de 
serviços. A posição comum refere-se expressamente à profissão de revisor oficial de contas 
no considerando (37) e precisa, de maneira mais geral, que a directiva não impede a aplicação 
de disposições especiais de direito comunitário directamente ligadas ao reconhecimento das 
qualificações profissionais. 

Artigo 4.º - alterações 39, 141 e 189: o profissional migrante está sujeito às mesmas 
condições de exercício da profissão que os cidadãos do Estado-Membro de acolhimento. 

Artigos 5.º, 6.º e 7.º - alteração 87 : a posição comum aproxima-se do regime vigente em 
matéria de prestação de serviços pelos médicos, o que, em substância, segue a alteração 87. 

Artigo 9.º - alteração 53: obrigação de o prestador de serviços fornecer ao destinatário do 
serviço a prova de que está seguro contra riscos inerentes à responsabilidade profissional. No 
que respeita ao resto, as obrigações de informação do destinatário do serviço foram 
simplificadas, o que é coerente com o reforço do controlo exercido directamente pelo 
Estado-Membro de acolhimento em relação ao prestador de serviços. 

Artigo 11.º - alterações 192, 193, 216 e 217: o texto da proposta alterada foi em grande 
medida retomado no que diz respeito à definição dos níveis de qualificação. A posição 
comum precisa, na alínea b), n.º 4, do artigo 11º, que as formações de estrutura específica 
retomadas no anexo II visam apenas os casos em que a profissão é regulamentada no 
Estado-Membro em causa, o que está em consonância com o acervo. As outras diferenças 
apenas dizem respeito à redacção: transferência do quinto nível, no n.º 3 do artigo 13.º, e a 
definição das formações regulamentadas na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º  

Artigo 15º e considerando (13) - alterações 12, 68, 70 e 185 : a posição comum retoma no seu 
essencial a proposta alterada, precisando que o artigo 15.º não afecta as competências dos 
Estados-Membros em matéria de regulamentação das profissões e organização dos sistemas 
de educação e formação profissional. Por último, a posição comum retoma a proposta alterada 
no que diz respeito à representatividade das organizações e associações profissionais 
habilitadas a apresentar plataformas comuns (a posição comum refere-se à representatividade 
simultaneamente a nível nacional e europeu). 

Artigos 17º e 18º - Alteração 207 : a posição comum integrou, em relação a uma lista reduzida 
de actividades, a alteração que tinha por objectivo considerar a duração da experiência 
profissional exigida, tendo em vista o reconhecimento automático que passa de 5 para 6 anos. 
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Artigo 22.º - Alterações 81, 86, 94, 101, 159 e 160 : para todas as profissões que beneficiam 
de uma formação coordenada, a formação a tempo parcial é autorizada, sem carácter 
excepcional e com base numa fórmula simples e uniforme. Para estas mesmas profissões, o 
papel da formação contínua é reconhecido. O conteúdo da proposta alterada sobre estes dois 
pontos foi retomado. 

Artigos 21.º, 24.º, 31.º, 34.º, 38.º, 40.º, 44.º, 46.º e 47.º - alterações 80, 88, 90, 93, 95, 97, 154 
e 161: o texto da proposta alterada foi retomado e as listas de conhecimentos e competências 
para as profissões que beneficiam de condições de formação coordenadas são transferidas dos 
anexos para o articulado da directiva, sem nenhuma modificação substancial.  

Artigos 42.º e 45.º - alterações 96 e 162: a proposta alterada foi retomada e as listas das 
actividades profissionais dos farmacêuticos e das parteiras são transferidas dos anexos para o 
articulado da directiva, sem nenhuma alteração substancial.  

Artigo 50.º - alterações 8, 62 e 63 : a posição comum vai além da proposta alterada, na 
medida em que permite ao Estado-Membro de acolhimento proceder a determinadas 
verificações junto do Estado-Membro de origem no caso de sistemas de franquia, a fim de 
prevenir eventuais fraudes. Assim, a posição comum reconhece que os títulos de formação 
obtidos no seguimento de uma formação em regime de franquia são, em princípio, abrangidos 
pela directiva. 

Artigo 56.º - Alterações 32, 89 e 110 : a posição comum retoma a abordagem da proposta 
alterada e sublinha a importância da troca de informações entre as autoridades competentes, 
nomeadamente no caso de factos graves e específicos que tenham consequências 
relativamente ao exercício da actividade profissional. Esta disposição encontra-se no título 
relativo à cooperação administrativa, sendo por isso aplicável no âmbito do estabelecimento e 
da prestação de serviços.  

Considerando (28) - alteração 26 : a proposta alterada retoma a alteração 26 no que diz 
respeito à transparência da rede de pontos de contacto e clarifica o papel dos pontos de 
contacto. Isto foi retomado pela posição comum, que precisa ainda que a designação de um 
ponto de contacto único não prejudica a possibilidade de os Estados-Membros criarem várias 
antenas.  

Declaração da Comissão sobre a criação e o funcionamento de um grupo de peritos - 
alteração 181: através da sua declaração em anexo à posição comum (cf. infra), a Comissão 
compromete-se a criar um grupo de peritos e precisa o papel das associações profissionais no 
âmbito de um método flexível de consulta.  

3.2.2 Alterações integradas na proposta alterada mas não incluídas na posição comum: 

Artigo 2.º - alteração 34: a posição comum não precisa que o reconhecimento por um 
Estado-Membro, de acordo com a sua regulamentação nacional, de um título de formação 
adquirido num país terceiro confira ao beneficiário deste reconhecimento o direito de 
exercício da profissão noutro Estado-Membro, mas esta situação pode ser aceite, na medida 
em que esta impossibilidade decorre claramente do n.º 3 do artigo 3.ºda proposta de directiva.  

Artigos 4.º e 52.º - alterações 112 e 139: a posição comum suprimiu a referência à 
possibilidade, para o Estado-Membro de acolhimento, de fazer acompanhar o título 
profissional de uma menção adequada no caso de acesso parcial à profissão. Esta posição 
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decorre da supressão do n.º 3 do artigo 4.º, que visava o acesso parcial à profissão nos termos 
da definição no território do Estado-Membro de acolhimento. Isto é aceitável para a 
Comissão, na medida em que a jurisprudência oferece ao migrante as garantias adequadas a 
este respeito (Acórdão «Säger» de 25.7.91 - Processo C-76/90).  

Considerando (7-B) da proposta alterada - alterações 9 e 58: a posição comum não retoma o 
considerando (7-B) da proposta alterada, que tem por objectivo especificar que um 
profissional migrante não pode pretender obter o reconhecimento das suas qualificações 
profissionais por um Estado-Membro de acolhimento no intuito de beneficiar, no seu país de 
origem, de direitos diferentes dos que decorrem das qualificações profissionais obtidas neste 
Estado, se não tiver adquirido qualificações suplementares no Estado de acolhimento. No 
entanto, esta prática sempre foi proibida pelas directivas relativas ao reconhecimento das 
qualificações (Cf. nomeadamente a resposta da Comissão à pergunta escrita n.° 512/03 do 
Senhor Deputado Zappalà). 

Artigo 14.º - alteração 151: a posição comum não retoma a proposta alterada no que diz 
respeito ao enquadramento do procedimento de derrogação relativamente à possibilidade 
concedida ao migrante de optar entre o estágio de adaptação e a prova de aptidão. Em 
contrapartida, a posição comum (re)introduz uma derrogação automática à opção do migrante 
em certos casos. Esta posição é aceitável para a Comissão, na medida em que dela não resulta 
nenhum retrocesso em relação ao acervo comunitário. 

Artigo 21.º, n.º1 - alterações 152 e 153: esta modificação introduzida pela proposta alterada 
visava clarificar o texto, mas não comportava nenhuma alteração substancial ao princípio de 
reconhecimento automático referido no artigo 21.º  

Artigo 56.º - alterações 52, 116 e 117: a posição comum não retoma a expressão «organismos 
competentes», que substitui, na proposta alterada, o de «autoridades competentes». No 
entanto, a designação das autoridades/dos organismos responsáveis pelo reconhecimento das 
qualificações profissionais é da competência da organização interna de cada Estado-Membro 
e não exclui, por conseguinte, a designação de organismos que não sejam administrações.  

Considerando (32) - alteração 29: A proposta alterada especifica que as carências 
administrativas imputáveis a um Estado-Membro não podem justificar um atraso na 
transposição da directiva. Embora este considerando não figure na posição comum, trata-se de 
um princípio estabelecido pelo Tribunal, aplicável em qualquer caso.  

3.2.3 Pontos de divergência entre a proposta alterada e a posição comum 

Considerando (5) e artigo 5.º - alterações 4 e 45 : as alterações 4 e 45 visavam suprimir a 
referência a uma presunção de 16 semanas, que pretende facilitar a distinção entre a prestação 
de serviços e o estabelecimento. A posição comum retomou as alterações do Parlamento e 
suprimiu a referência à presunção baseada no critério temporal de 16 semanas. 

Artigo 6.º e considerando (8) - alterações 5, 141, 143 e 189: a posição comum vai no sentido 
das alterações 5, 141 e 189, dado que alarga a faculdade de os Estados-Membros exigirem um 
registo pro forma de todas as profissões regulamentadas a fim de facilitar a aplicação das 
regras disciplinares em vigor no respectivo território, como concretizadas, aliás, no 
considerando (8) e no artigo 5.º, n.º 3. Isto é aceitável, na medida em que a posição comum 
precisa que incumbe à autoridade competente do Estado-Membro de acolhimento a 
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transmissão para esse efeito de cópia da declaração do prestador de serviços ao organismo 
profissional, evitando assim qualquer encargo administrativo adicional para o prestador. 

Artigos 7.º e 8.º e considerando (7) - alterações 5, 6, 50, 136, 145 e 146 : a posição comum 
vai no sentido pretendido pelo Parlamento Europeu de garantir a disponibilidade da 
informação para o Estado-Membro de acolhimento e prevê doravante, de acordo com a 
alteração 5, que a declaração deve ser directamente enviada pelo prestador de serviços à 
autoridade competente do Estado-Membro de acolhimento em relação a todas as profissões 
regulamentadas. Esta primeira declaração deve ser acompanhada de vários documentos e 
anualmente actualizada numa forma simplificada (apenas a prova do seguro profissional deve 
também ser renovada anualmente). A cooperação administrativa prevista no artigo 8.º limita-
se, de acordo com a posição comum, a permitir que o Estado-Membro de acolhimento 
verifique se são exactas as informações de que dispõe. A declaração prévia prevista nos n.os 1 
e 2 do artigo 7.º da posição comum não tem efeito suspensivo para a prestação de serviços, o 
que, em substância, também vai no sentido das alterações 146 e 50. 

As alterações 6 e 136 visavam introduzir uma referência em matéria de prova das 
qualificações profissionais/competências do prestador de serviços. A posição comum vai no 
sentido destas alterações prevendo, no n.º 4 do artigo 7.º, a possibilidade de o Estado-Membro 
de acolhimento efectuar um controlo ex ante das qualificações profissionais do prestador de 
serviços, mas isto apenas para as profissões que tenham implicações relativamente à saúde ou 
segurança públicas e que não beneficiem da coordenação das condições mínimas de 
formação, desde que este controlo seja proporcional ao objectivo de evitar prejuízos graves 
para a saúde ou segurança do destinatário de serviços devido à falta de qualificações 
profissionais. 

A faculdade de o Estado-Membro de acolhimento exercer um controlo sobre as prestações 
efectuadas no seu território é aceitável para a Comissão, dado estar previsto, num 
considerando (bem como numa declaração da Comissão na acta do Conselho, cf. anexo), o 
reexame periódico da necessidade deste controlo face aos progressos realizados em matéria de 
cooperação administrativa. 

Artigo 21.º - alterações 75 e 77: a posição comum introduz no n.º 7 do artigo 21.º uma 
notificação à Comissão e aos outros Estados-Membros para os títulos de formação de 
arquitecto. Numa declaração em anexo, a Comissão compromete-se, no caso de subsistirem 
dúvidas sobre o facto de um título de arquitecto respeitar as condições de formação previstas 
no artigo 46.º da directiva, a submetê-lo ao grupo de peritos que a Comissão deverá criar, com 
o objectivo de obter a avaliação necessária para, se for caso disso, poder retirar a publicação 
do referido título. Esta solução é aceitável, na medida em que se aproxima das garantias do 
direito constante no que se refere à publicação dos títulos de formação para as profissões que 
beneficiam de condições mínimas de formação coordenadas.  

Artigos 21.º, 26.º, 35.º e 37.º e considerando (17) - alterações 16, 134, 135, 156, 158 e 179, 
bem como alterações 127, 132, 133, 178rev/2, e 215: a posição comum consagra no 
considerando (17) bem como nos artigos 21.º, n.º 1, e 26.º, o princípio do reconhecimento 
automático para as especializações médicas e dentárias comuns a 2/5 dos Estados-Membros. 
Consequentemente, o artigo 35.º retoma as condições mínimas de formação coordenadas 
existentes para os dentistas especialistas e os direitos adquirido referidos no artigo 37.º são 
ajustados. Os anexos respeitantes a esta situação só são alterados se retomarem o direito 
vigente, de acordo com a actualização efectuada desde a adopção da proposta pela Comissão. 
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Esta abordagem é aceitável porque o reconhecimento automático é alargado, ao mesmo tempo 
que se preserva a simplificação do sistema. 

Artigo 21.º - alterações 18, 104, 162 e 163: a posição comum reintroduz no n.º 4 do artigo 
21.º a derrogação ao reconhecimento automático dos títulos de farmacêutico, no caso da 
criação de novas farmácias. A Comissão pode aceitar esta disposição, dado ela já existir na 
legislação em vigor. 

Artigo 53.º - alteração 114: a posição comum, ao suprimir as referências da proposta alterada 
ao papel dos Estados-Membros em matéria de aquisição dos conhecimentos linguísticos e à 
exclusão expressa de um exame sistemático destes conhecimentos, coincide com a posição do 
Parlamento. A Comissão pode aceitar esta disposição, na medida em que a sua interpretação 
deve ser sempre feita à luz da jurisprudência. 

Artigo 55.º - alteração 115: a posição comum retoma a legislação vigente e restringe às 
profissões de médico e dentista a obrigação de os Estados-Membros não exigirem aos 
migrantes a realização de um estágio ou um período de experiência profissional para poderem 
celebrar convenções com uma caixa de previdência.. A Comissão pode aceitar esta 
abordagem, na medida em que a disposição em causa retoma a legislação em vigor. 

3.3 Disposições novas 

3.3.1 Disposições que não são objecto de alteração e que foram reescritas na posição 
comum ou que constituem um prolongamento das disposições já previstas na 
proposta inicial 

Artigo 10.º : a posição comum clarifica a proposta da Comissão quanto aos casos de aplicação 
subsidiária do regime geral de reconhecimento, enumerando as situações específicas em 
questão que, actualmente, beneficiam quer de regras ad hoc, quer das disposições do Tratado, 
quer do sistema geral de reconhecimento. Esta precisão não implica nenhuma alteração 
substancial.  

Artigo 15.º: a posição comum precisa a noção de plataforma comum, bem como a maneira 
como são constatadas as diferenças substanciais que devem ser ultrapassadas e alarga a 
faculdade de apresentar plataformas comuns aos Estados-Membros. Estas precisões estão em 
conformidade com o espírito da proposta de directiva que visava, através desta disposição, 
introduzir mais automatismo no procedimento de reconhecimento, dado que a plataforma 
oferece a garantia de que o requerente, ao satisfazer os critérios assim estabelecidos, 
ultrapassou antecipadamente as diferenças substanciais que podem existir entre a sua 
formação e a exigida no Estado-Membro de acolhimento. Por outro lado, a posição comum 
completa o artigo 15.º com um novo n.º 6, convidando a Comissão a apresentar um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o funcionamento desta disposição, bem como, se 
necessário, propostas de alterações a este artigo. 

Artigos 20.º, 25.º e 26.º: a posição comum enquadra melhor as delegações de competências 
visando, nos artigos 20.º, 25.º, n.º 5 ; e 26.º, segundo parágrafo, a alteração dos anexos IV e V, 
ponto 5.1.4.  

Artigo 51.º : a posição comum reintroduz, no n.º 2 do artigo 51.º, o prazo de quatro meses 
estabelecido ao Estado-Membro de acolhimento para o reconhecimento no âmbito das 
profissões que não beneficiam de condições de formação coordenadas.  
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3.3.2 Novas disposições substanciais 
Artigo 3.º: a posição comum retoma o acervo ao reintroduzir no artigo 3.º, n.os 1 e 2, diversas 
definições que figuram nas directivas vigentes. Além disso, a definição das «formações 
regulamentadas» passa do artigo 11.º para o n.º 1 do artigo 3.º 

Artigos 11.º e 13.º: enquanto a Comissão tinha proposto que os anexos II e III (que 
correspondem aos actuais anexos C e D da Directiva 92/51/CEE) apresentassem um carácter 
indicativo, a posição comum introduz, na linha do acervo, na alínea b) do n.º 4 do artigo 11.º e 
no terceiro parágrafo do n.º 2 do artigo 13.º, um procedimento de comitologia conforme com 
a Decisão 1999/468/CE do Conselho. A Comissão considera que, até à aprovação da 
directiva, as modificações dos anexos devem seguir os procedimentos especiais actualmente 
em vigor. 

Artigo 14.º: a posição comum reintroduz, no n.º 3 do artigo 14.º, certos elementos do acervo 
(derrogação automática de acordo com opção do migrante para as profissões que impliquem 
um conhecimento preciso do direito nacional e cujo fornecimento de aconselhamento e/ou de 
assistência jurídicos constitua um aspecto essencial; regime particular de derrogação 
automática para as actividades abrangidas pela Directiva 1999/42/CE), bem como uma 
possibilidade de derrogação automática de acordo com opção do migrante para os casos que 
não beneficiam actualmente do sistema geral de reconhecimento e que, por força do artigo 
10.º da proposta, dele venham a beneficiar no futuro. 

Artigos 23.º, 33.º, 37.º, 39.º, 43.º e 49.º: a posição comum introduz as disposições do Tratado 
de adesão de Chipre, da Estónia, da Hungria, da Letónia, da Lituânia, de Malta, da Polónia, da 
República Checa, da Eslováquia e da Eslovénia relativas aos direitos adquiridos.  

Artigos 33.º e 43.º: a Polónia adoptou uma legislação nacional que visa permitir aos 
enfermeiros responsáveis pelos cuidados gerais e às parteiras, cuja formação não responda às 
condições mínimas de formação, melhorarem o respectivo nível com base numa formação 
complementar. A posição comum insere disposições derrogatórias, dando lugar a direitos 
adquiridos, a fim de assegurar o reconhecimento automático dos profissionais que tenham 
seguido a referida formação complementar.  

Artigo 45.º: a posição comum reintroduz no n.º 4 do artigo 45.º a derrogação de que beneficia 
actualmente o Luxemburgo no que se refere ao reconhecimento da experiência profissional 
adquirida noutro Estado-Membro com o propósito da atribuição de uma concessão de Estado 
de farmácia aberta ao público.  

Artigo 59.º: a posição comum prevê, no n.º2 do artigo 59.º, que a Comissão apresentará de 
cinco em cinco anos um relatório sobre a aplicação da directiva.  

4 - CONCLUSÕES 

A Comissão considera que o texto da posição comum retoma no seu conjunto os elementos 
essenciais contidos na sua proposta inicial e nas alterações do Parlamento Europeu, de acordo 
com a forma como foram tidas em conta na sua proposta alterada. No que se refere à 
prestação de serviços, embora lamente que a posição comum não simplifique mais as 
condições impostas ao prestador de serviços, a Comissão aceitou o princípio de um controlo 
pelo Estado-Membro de acolhimento. Com efeito, considera que, no estado actual da 
cooperação administrativa entre os Estados-Membros, o texto da posição comum constitui um 
equilíbrio aceitável entre a simplificação da prestação de serviços e a verificação, pelo 
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Estado-Membro de acolhimento, das prestações efectuadas no seu território. Assim, a 
Comissão apoia a posição comum adoptada pelo Conselho por maioria qualificada. 
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Anexo  
 

Declaração da Comissão sobre a livre prestação de serviços 

A Comissão considera que a necessidade de os requisitos específicos de prestação de serviços 
por profissionais qualificados, incluindo a notificação de uma declaração ao Estado-Membro 
em que o serviço é prestado, tal como acordada pelo Conselho, deverá ser revista 
periodicamente à luz dos progressos efectuados na criação de um quadro comunitário de 
cooperação administrativa entre os Estados-Membros. Além disso, este acordo não deverá 
diminuir os esforços de concretização do significativo potencial do mercado interno dos 
serviços para melhorar a competitividade da UE.  

Declaração da Comissão sobre a criação e o funcionamento de um Grupo de Peritos, em 
especial no contexto dos artigos 58.º e 15.º e do n.º 7 do artigo 21.º 

A Comissão tenciona criar um Grupo de Peritos, cujo papel seria o de prestar informações e 
aconselhar a Comissão sobre todas as questões relevantes para a aplicação da directiva. Prevê 
se concretamente que o Grupo tenha a oportunidade de debater matérias em análise na 
Comissão relativas ao exercício de poderes nela delegados pelo legislador comunitário antes 
de ser apresentada qualquer proposta de medida ao Comité criado ao abrigo da directiva. 

O Grupo de Peritos deverá compreender membros das autoridades competentes dos Estados-
Membros nomeados pela Comissão, sem prejuízo da possibilidade de os peritos serem 
acompanhados, sempre que necessário, por outros participantes com conhecimentos 
específicos sobre pontos específicos da ordem de trabalhos. 

O Grupo de Peritos deverá constituir o lugar próprio de uma metodologia de consulta flexível 
e moderna com os órgãos representativos de associações profissionais e instituições 
educativas europeias, em especial no que se refere às profissões sujeitas a uma coordenação 
mínima da formação conducente ao reconhecimento automático dos titulos. Sempre que 
sugestões de medidas, comunicadas pelas partes interessadas, surjam na ordem de trabalhos 
de uma reunião, os representantes dessas partes interessadas podem ser convidados a 
apresentar as sugestões feitas e a responder a perguntas. 

O Grupo de Peritos será também consultado sobre as plataformas comuns submetidas 
àComissão em conformidade com o n.º 2 do artigo 15.º da directiva, no intuito de colher 
asopiniões dos peritos dos Estados-Membros que regulamentam a parte da plataforma que 
trata da profissão.  

Caso um Estado-Membro tenha sérias dúvidas sobre se um titulo de formação de arquitecto, 
publicado em conformidade com o n.º 7 do artigo 21.º da directiva, satisfaz o critério 
estabelecido no artigo 46.º da directiva, a Comissão tenciona pôr a questão à consideração do 
Grupo de Peritos. O Grupo de Peritos fornecerá à Comissão as informações especializadas 
necessárias para esta retirar, se for caso disso, o título de qualificação de arquitecto em 
questão. 
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