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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Crê que a livre circulação de um número crescente de pessoas altamente qualificadas e de 
trabalhadores é um dos benefícios fundamentais da cooperação europeia e de um mercado 
interno competitivo, e um factor importante para o desenvolvimento das economias em 
toda a UE e um direito de que gozam os cidadãos da UE; está firmemente convicto que a 
mobilidade dos trabalhadores deveria ser aumentada entre os cidadãos da UE e que os 
obstáculos indirectos deveriam ser eliminados, desde que se atinja um equilíbrio entre a 
mobilidade e a qualidade das qualificações profissionais;

2. Incentiva todas as iniciativas que visam facilitar a mobilidade transfronteiriça como meio 
de permitir um funcionamento eficaz dos mercados de trabalho e como meio de favorecer 
o crescimento económico e a competitividade na UE; reconhece a necessidade de 
modernização da Directiva 2005/36/CE, que deverá garantir um quadro jurídico claro e 
reforçado;

3. Convida a Comissão a avançar com a elaboração de uma base de dados europeia única 
com os perfis profissionais que se encontram protegidos juridicamente ou se aplicam na 
prática nos Estados-Membros, a qual será alimentada pelos Estados-Membros e utilizada 
pelos desempregados, trabalhadores, profissionais, empresas, autoridades públicas, etc., 
em benefício da mobilidade no interior da União;

4. Convida os Estados-Membros a melhorarem a eficácia com que as autoridades públicas 
divulgam as informações relativas aos direitos dos trabalhadores e aos procedimentos de 
reconhecimento das qualificações profissionais, de modo a limitar todo o tipo de 
obstáculos burocráticos no quadro da promoção da mobilidade;

5. Está convicto de que o número de profissões regulamentadas deve ser revisto e poderá ser 
gradualmente reduzido e que a possibilidade de reconhecimento automático das 
qualificações para as novas profissões deve ser revista e se possível alargada, com 
especial atenção para os sectores inovadores da indústria e dos serviços de elevado valor 
acrescentado, de tecnologia de ponta e com forte potencial de crescimento, e as indústrias 
digitais;

6. Apela à Comissão para lançar bases ambiciosas em matéria de validação das 
competências profissionais adquiridas, para que todos os trabalhadores possam obter uma 
certificação total ou parcial (diploma, título para fins profissionais ou certificado de 
qualificação profissional) com base na experiência profissional após validação, por um 
júri, dos conhecimentos e das competências adquiridas;

7. Está consciente da necessidade de adoptar novas iniciativas em matéria de 
reconhecimento das qualificações profissionais, na medida em que, apesar dos progressos 
notáveis realizados, os conteúdos de formação nos diversos Estados-Membros ainda não 
atingiram um grau de convergência satisfatório;
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8. Considera que, a nível europeu, deve ser prestada particular atenção ao uso de um 
passaporte europeu de competências que pode facilitar a mobilidade dos trabalhadores e 
criar sistemas educativos mais convergentes, a fim de responder melhor às necessidades 
do mercado de trabalho;

9. Sublinha que o reconhecimento das qualificações profissionais está intrinsecamente ligado 
à conclusão do processo de Bolonha que visa a criação de um Espaço Europeu de Ensino 
Superior;

10. Sublinha que os Estados-Membros devem manter o direito de impedir, em qualquer 
momento, o reconhecimento imediato de pessoas com qualificações insuficientes, através 
da imposição de medidas de compensação;

11. Insta os Estados-Membros a coordenarem melhor os seus sistemas de educação formal e 
informal, de modo a criar no futuro uma mão-de-obra dotada de qualificações 
comparáveis e susceptíveis de beneficiar o mercado de trabalho europeu e de melhorar os 
níveis de produtividade e a competitividade;

12. Convida a Comissão a instituir um sistema comunitário de validação das competências 
profissionais, usando como modelo de referência o sistema universitário LMD 
(licenciatura, mestrado, doutoramento), a fim de tornar o mercado de trabalho mais 
inteligível para os empregadores e mais acessível para os candidatos a emprego, que 
poderiam, assim, reportar-se a uma base jurídica única;

13. Convida a Comissão a melhorar e a utilizar adequadamente o Sistema de Informação do 
Mercado Interno (IMI), a fim de ter um sistema electrónico centralizado e interoperável de 
profissões regulamentadas, que seja transparente e facilmente acessível aos profissionais e 
autoridades públicas competentes, às associações profissionais e interessados relevantes, 
como por exemplo os parceiros sociais, salvaguardando ao mesmo tempo os princípios da 
protecção de dados e respeitando o princípio da subsidiariedade;

14. Apela a que seja feita a actualização da lista de actividades e a análise das regras relativas 
ao reconhecimento automático em domínios específicos, por exemplo, no domínio do 
artesanato, do comércio e da indústria, e a que haja um reforço da parceria social no 
domínio da formação profissional e do ensino superior; considera que, neste contexto, o 
Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) poderia fornecer alguns critérios; 

15. Salienta a necessidade da aprendizagem ao longo da vida, da melhoria das qualificações e 
da formação; chama a atenção para os problemas que se colocam nas profissões 
regulamentadas em termos de reconhecimento da formação obtida noutro 
Estado-Membro; 

16. Solicita uma maior integração da formação profissional contínua na Directiva 
2005/36/CE;

17. Solicita à Comissão, aos Estados-Membros e a todos os interessados que cooperem mais 
eficazmente no desenvolvimento de um padrão comum de registo que estabeleça que 
profissões devem ser reguladas e como facilitar a utilização deste sistema ligando-o com a 
rede EURES; 
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18. Está convicto que é necessário um registo obrigatório, acessível a todas as autoridades 
públicas interessadas nos Estados-Membros, para monitorizar as pessoas, cuja licença 
profissional tenha sido revogada em qualquer Estado-Membro; sublinha que uma 
interconexão mais forte entre os Estados-Membros e as instituições europeias, e 
especialmente uma extensão e correcta utilização do sistema IMI, que inclua um 
mecanismo proactivo de alerta, poderia ser uma solução e reforçaria a confiança das 
autoridades e do público no sistema;

19. Congratula-se com a proposta apresentada pela Comissão no seu Livro Verde com vista à 
introdução de um mecanismo de alerta no sistema IMI que permita às autoridades 
competentes trocarem informações sobre profissionais de saúde; insta a Comissão a 
assegurar que os Estados-Membros são obrigados a informar-se mutuamente, de forma 
imediata e proactiva, sempre que seja tomada qualquer medida regulamentar contra o 
registo de profissionais de saúde ou o seu direito de prestação de serviços;

20. Crê que testes sistemáticos de línguas não deverão actuar como um fardo para os 
profissionais estrangeiros que pretendam aceder aos mercados de trabalho, apelando assim 
a uma abordagem pragmática dos testes linguísticos, quando for possível o 
reconhecimento sem fazer prova de requisitos linguísticos; considera contudo que os 
empregadores devem poder insistir, testando-os, nos níveis mínimos de conhecimento 
linguístico necessários para exercer uma função específica e ao mesmo tempo pensa que 
haverá que considerar mais aprofundadamente as regras linguísticas aplicáveis aos 
profissionais da saúde que têm contacto directo com os doentes; 

21. Apoia as iniciativas destinadas a adaptar os sistemas de formação às necessidades actuais 
do mercado de trabalho e ao progresso científico e técnico, a esclarecer e uniformizar os 
requisitos mínimos de educação e formação e a melhorar o sistema de notificação e 
introdução de novas especialidades na directiva;

22. Crê que é crucial preparar melhor os licenciados para responderem às exigências dos 
mercados de trabalho, apoiando por conseguinte a ideia de alargar os benefícios da 
directiva a licenciados que pretendam completar um período de experiência prática 
supervisionada na sua profissão no estrangeiro;

23. Apela a uma simplificação, melhoria da eficácia generalizada e a uma maior transparência 
dos procedimentos administrativos envolvidos e a uma redução dos custos, que permita 
facilitar e acelerar o reconhecimento das qualificações profissionais e, deste modo, 
garantir que a liberdade de circulação das pessoas não seja prejudicada; convida os 
Estados-Membros a velarem pela aplicação de mecanismos operacionais de coordenação, 
de acompanhamento e de revisão.

24. Reconhece os possíveis benefícios da introdução da carteira profissional europeia em 
termos de aceleração e simplificação dos processos de reconhecimento; defende que, antes 
de se introduzir uma carteira deste tipo, é necessário realizar avaliações de impacto 
completas e estudos de avaliação minuciosos e dar aos profissionais uma protecção de 
dados adequada; é ainda de parecer que o Sistema de Informação do Mercado Interno 
(IMI) poderia facilitar uma cooperação muito mais rápida entre o Estado-Membro emissor 
(o país de partida do profissional) e o Estado-Membro de acolhimento (o país onde o 
profissional requerer o estabelecimento);
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25. Considera que a utilização de uma carteira profissional europeia faz sentido, mesmo para 
as profissões não sujeitas a condições mínimas de formação ao nível da UE e, por 
conseguinte, não abrangidas pelo reconhecimento automático; considera que, a este 
respeito, os Estados-Membros devem definir conjuntamente os requisitos que pretendem 
aplicar às qualificações profissionais e, se for caso disso, as medidas de compensação que 
impõem aos profissionais de outros Estados-Membros;

26. Chama a atenção para o facto de subsistirem divergências significativas entre os sistemas 
de formação dos Estados-Membros; sublinha que, relativamente à escolaridade mínima 
exigida para determinadas formações, também devem ser contabilizados os períodos 
geralmente concluídos em escolas profissionais, no âmbito dos sistemas de formação dual;

27. Opõe-se firmemente à obrigatoriedade do Código de Conduta, na medida em que o seu 
carácter não vinculativo confere flexibilidade aos Estados-Membros no processo de 
reconhecimento;

28. Exorta a Comissão a rever o artigo 11.º da Directiva 2005/36/CE, no sentido de reduzir o 
número de profissões regulamentadas, a fim de flexibilizar os processos de 
reconhecimento, alterando os procedimentos burocráticos de reconhecimento baseados 
exclusivamente nos registos académicos, e de avançar para um reconhecimento geral das 
qualificações;

29. Sublinha que, para compensar diferenças significativas em matéria de formação, os 
Estados-Membros devem poder continuar a exigir medidas de compensação, incluindo, 
designadamente, estágios de adaptação;

30. Insiste em que a revisão da directiva relativa ao reconhecimento das qualificações 
profissionais não pode levar a que, no caso das profissões regulamentadas, se dispense a 
declaração do prestador de serviços que se desloca pela primeira vez de um 
Estado-Membro para outro para aí prestar os seus serviços; considera que, deste modo, a 
supervisão das actividades profissionais ficaria fortemente comprometida;

31. Chama a atenção para a necessidade de acelerar o Processo de Bolonha, superando os 
pequenos obstáculos e eliminando os entraves desnecessários, de modo a assegurar o bom 
funcionamento do processo;

32. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a reconhecerem que, para se criar um 
verdadeiro mercado interno para os profissionais, é necessário o reconhecimento dos 
certificados e outros comprovativos de qualificações formais, nas mesmas condições que 
o reconhecimento das qualificações profissionais, uma vez que, para ocupar cargos de 
responsabilidade civil ou na função pública, os comprovativos de qualificações formais 
têm primeiramente que ser aprovados primeiro pela autoridade competente;

33. Salienta que a avaliação da implementação da Directiva 2005/36/CE exige a elaboração 
de uma lista de certificados e outros comprovativos de qualificações formais que, embora 
sendo reconhecidos num ou mais Estados-Membros, não o são noutros Estados-Membros;
a lista deve também conter casos em que os cidadãos de um Estado-Membro que tenham 
estudado numa universidade noutro Estado-Membro verifiquem que os seus diplomas não
são reconhecidos no seu país de origem.
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