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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Diretiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de 2005, 
relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais consolidou e uniformizou os 
sistemas de reconhecimento das qualificações profissionais, até então fragmentados.

A entrada em vigor da referida disposição normativa foi benéfica tanto para os trabalhadores 
como para as empresas. Com efeito, por um lado, a Diretiva promoveu e favoreceu a 
mobilidade dos trabalhadores qualificados no mercado de trabalho europeu, contribuindo para 
promover o desenvolvimento de serviços transnacionais. A eliminação de alguns obstáculos à 
mobilidade contribuiu para a construção do mercado único europeu. Por outro lado, facilitou a 
inclusão de perfis profissionais em setores específicos em que, por vezes, se registava um 
hiato considerável entre a procura e a oferta, reduzindo assim, em alguns casos, a carência de 
competências.

O novo contexto contribuiu para o crescimento económico, estimulou a competitividade e 
criou novos empregos.

Todavia, o número de profissionais que decidem exercer a sua profissão num Estado-Membro 
que não o de origem é ainda limitado e a atual situação económica pesa negativamente nas 
perspetivas futuras.

A mobilidade implica um importante aumento de conhecimentos entre os Estados-Membros 
que não pode melhorar senão através de uma abordagem comum tendente a assegurar uma 
elevada qualidade dos percursos educacionais e de formação.

O mercado das profissões está em contínua atualização e muitos empregos tradicionais cedem 
o passo a novas qualificações que requerem competências e conhecimentos cada vez mais 
específicos.
   
O quadro legislativo do reconhecimento das qualificações profissionais requer, pois, uma 
atualização, a fim de garantir uma maior flexibilidade, um efetivo reconhecimento das reais 
competências adquiridas pelos profissionais e uma redução dos custos administrativos.

A proposta de revisão da Diretiva 2005/36/CE visa simplificar as regras relativas à 
mobilidade dos profissionais no interior da União Europeia, introduzindo como elemento 
inovador uma carteira profissional europeia que permita não só um reconhecimento mais 
simples e rápido das qualificações, mas também uma redução dos custos administrativos.

O novo texto propõe uma atualização dos requisitos mínimos de formação para os médicos, 
os dentistas, os farmacêuticos, os enfermeiros, os obstetras, os veterinários e os arquitetos a 
fim de ter em conta a evolução das referidas profissões e dos correspondentes percursos de 
formação.

Os Estados-Membros deverão, além disso, fornecer uma lista das profissões regulamentadas, 
justificando a necessidade dessa regulamentação. O objetivo final consiste em evitar a criação 
de entraves artificiais à livre circulação das pessoas.
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Ter em vista o mérito e a concorrência no setor das profissões liberais, reduzindo os 
obstáculos à entrada e os setores de atividade reservadas às pessoas inscritas em registos ou 
listas, pode ser uma via para favorecer a mobilidade, sobretudo das novas gerações.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os pedidos de reconhecimento 
apresentados por profissionais provenientes 
de Estados-Membros sem regulamentação 
devem ser tratados da mesma forma que os 
pedidos de profissionais provenientes de 
um Estado-Membro com regulamentação. 
As suas qualificações têm de ser 
comparadas com as qualificações exigidas 
no Estado-Membro de acolhimento com 
base nos níveis de qualificação da 
Diretiva 2005/36/CE. Caso existam 
diferenças substanciais, a autoridade 
competente deve poder impor medidas de 
compensação.

(9) Os pedidos de reconhecimento 
apresentados por profissionais provenientes 
de Estados-Membros sem regulamentação 
devem ser tratados da mesma forma que os 
pedidos de profissionais provenientes de 
um Estado-Membro com regulamentação. 
As suas qualificações têm de ser 
comparadas com as qualificações exigidas 
no Estado-Membro de acolhimento com 
base nos níveis de qualificação da 
Diretiva 2005/36/CE. Caso existam 
diferenças substanciais, a autoridade 
competente deve poder impor medidas de 
compensação. Os mecanismos de controlo 
das competências teóricas e práticas 
eventualmente requeridas como medidas 
de compensação para o acesso à profissão 
devem garantir e respeitar os princípios 
de transparência e imparcialidade. 

Or. it

Alteração 2
Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Na ausência de harmonização dos 
requisitos mínimos de formação para o 

(10) Na ausência de harmonização dos 
requisitos mínimos de formação para o 
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acesso às profissões regidas pelo regime 
geral, o Estado-Membro de acolhimento 
deve poder continuar a impor medidas de 
compensação. Essas medidas devem ser 
proporcionadas e atender, nomeadamente, 
aos conhecimentos, aptidões e 
competências adquiridos pelo requerente 
no decurso da sua experiência profissional 
ou através da aprendizagem ao longo da 
vida. A decisão de impor medidas de 
compensação deve ser justificada em 
pormenor, de modo a que o requerente 
compreenda melhor a sua situação e possa 
solicitar o exame jurídico dos tribunais 
nacionais no âmbito da Diretiva 
2005/36/CE.

acesso às profissões regidas pelo regime 
geral, deve ser dada ao Estado-Membro de 
acolhimento a possibilidade de estabelecer 
medidas de compensação. Essas medidas 
devem ser proporcionadas e atender, 
nomeadamente, aos conhecimentos, 
aptidões e competências adquiridos pelo 
requerente no decurso da sua experiência 
profissional ou através da aprendizagem ao 
longo da vida. A decisão de impor medidas 
de compensação deve ser acompanhada de 
uma motivação em pormenor, de modo a 
que o requerente compreenda melhor a sua 
situação e possa solicitar o exame jurídico 
dos tribunais nacionais no âmbito da 
Diretiva 2005/36/CE.

Or. it

Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
maiores responsabilidades. A fim de se 
prepararem para atender a estas 
necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 
se propõem ser enfermeiros e parteiras 
precisam de ter uma base sólida de 
formação escolar geral antes de iniciarem 
a formação. Por conseguinte, a admissão a 
esta formação deve aumentar para doze 
anos de formação escolar geral ou 
aprovação em exame de nível equivalente.

(15) As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
novas e maiores responsabilidades. A fim 
de se prepararem para atender a estas 
necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 
se propõem ser enfermeiros e parteiras 
precisam de ter uma base sólida de 
formação escolar geral antes de terem 
acesso à formação. Por conseguinte, a 
admissão a esta formação deve aumentar 
para doze anos de formação escolar geral 
ou aprovação em exame de nível 
equivalente.

Or. it



PE489.564v01-00 6/12 PA\902601PT.doc

PT

Alteração 4
Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias. O exame desta 
obrigação evidenciou a necessidade de 
clarificar o papel das autoridades 
competentes e dos empregadores, 
nomeadamente no interesse da segurança 
dos doentes. Não obstante, os controlos 
das competências linguísticas devem ser os 
razoáveis e necessários para as profissões 
em questão, não devendo constituir motivo 
para excluir os profissionais do mercado de 
trabalho no Estado-Membro de 
acolhimento.

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias para o exercício da 
profissão no Estado-Membro de 
acolhimento. O exame desta obrigação 
evidenciou a necessidade de clarificar o 
papel das autoridades competentes e dos 
empregadores, nomeadamente no interesse 
da segurança dos doentes. Os controlos das 
competências linguísticas não devem
constituir motivo para excluir os 
profissionais do mercado de trabalho no 
Estado-Membro de acolhimento, devendo, 
consequentemente, ser razoáveis e 
necessários.

Or. it

Alteração 5
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea i)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) “Experiência profissional”: o exercício 
efetivo e lícito, a tempo inteiro ou 
equivalente a tempo parcial, da profissão 
em causa num Estado-Membro;

f) “Experiência profissional”:  o exercício 
efetivo e lícito, a tempo inteiro ou 
equivalente a tempo parcial, da profissão 
em causa num Estado-Membro que 
favorece, relativamente a um perfil 
profissional específico, a obtenção de um 
certo nível de saberes, aptidões e 
competências;»

Or. it



PA\902601PT.doc 7/12 PE489.564v01-00

PT

Alteração 6
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) “Carteira profissional europeia”: 
certificado eletrónico emitido ao 
profissional para comprovar o 
reconhecimento das suas qualificações para 
efeitos de estabelecimento num Estado-
Membro de acolhimento ou que cumpriu 
todas as condições necessárias para prestar 
serviços num Estado-Membro de 
acolhimento a título temporário e 
ocasional;

k) «Carteira profissional europeia»: 
certificado eletrónico emitido ao 
profissional pelo Estado-Membro de 
origem ou por um organismo competente 
para comprovar o reconhecimento das suas 
qualificações e competências para efeitos 
de estabelecimento num Estado-Membro 
de acolhimento ou que cumpriu todas as 
condições necessárias para prestar serviços 
num Estado-Membro de acolhimento a 
título temporário e ocasional;

Or. it

Alteração 7
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão apoia os Estados-
Membros na aplicação de um percurso 
destinado a introduzir a adoção 
obrigatória da carteira profissional 
europeia. Esse percurso poderá ser 
precedido de um estudo de impacto.

Or. it

Alteração 8
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros podem 
estabelecer critérios com base nos quais 
possam ser identificadas as profissões 
para as quais se prevê a emissão 
prioritária da carteira profissional.
Inicialmente, são designados prioritários 
os seguintes critérios:

1. a profissão deve estar regulamentada 
em mais de cinco Estados-Membros;

2. a profissão deve ter um elevado 
potencial de mobilidade no interior da 
União Europeia;
3. existência de um forte interesse de 
parte dos profissionais ou das associações 
profissionais.

Or. it

Alteração 9
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-C - n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente do Estado 
Membro de origem verifica o pedido e cria 
e valida uma carteira profissional europeia 
no prazo de duas semanas a contar da data 
de receção do processo completo, devendo 
informar o requerente e o Estado-Membro 
em que o primeiro tenciona prestar 
serviços da validação da carteira 
profissional europeia. A transmissão da 
informação de validação aos Estados-
Membros de acolhimento em causa 
corresponde à declaração prevista no 
artigo 7.º. O Estado-Membro de 

1. A autoridade competente do Estado 
Membro de origem verifica o pedido e cria 
e valida uma carteira profissional europeia 
no prazo de quatro semanas a contar da 
data de receção do processo completo, 
devendo informar o requerente e o 
Estado-Membro em que o primeiro 
tenciona prestar serviços da validação da 
carteira profissional europeia. A 
transmissão da informação de validação 
aos Estados-Membros de acolhimento em 
causa corresponde à declaração prevista no 
artigo 7.º. O Estado-Membro de 
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acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes.

acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes.

Or. it

Alteração 10
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A decisão do Estado-Membro de 
acolhimento, ou a ausência de uma decisão 
no prazo de duas semanas referido no n.º 1, 
é suscetível de recurso judicial de direito 
interno.

2. A decisão do Estado-Membro de 
acolhimento, ou a ausência de uma decisão 
no prazo de quatro semanas referido no 
n.º 1, é suscetível de recurso judicial de 
direito interno.

Or. it

Alteração 11
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Após a receção do processo completo do 
pedido de carteira profissional europeia, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem verifica e confirma, no prazo de 
duas semanas, a autenticidade e a validade 
dos documentos comprovativos 
apresentados, cria a carteira profissional 
europeia, transmite-a para validação à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de acolhimento e informa a mesma 
autoridade do processo do IMI 
correspondente. O Estado-Membro de 
origem informa o requerente do estado do 
processo.

1. Após a receção do processo completo do 
pedido de carteira profissional europeia, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem verifica e confirma, no prazo de 
quatro semanas, a autenticidade e a 
validade dos documentos comprovativos 
apresentados, cria a carteira profissional 
europeia, transmite-a para validação à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de acolhimento e informa a mesma 
autoridade do processo do IMI 
correspondente. O Estado-Membro de 
origem informa o requerente do estado do 
processo.
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Or. it

Alteração 12
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-E - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros de origem e de 
acolhimento devem atualizar de forma 
atempada o processo do IMI 
correspondente com informações relativas 
a medidas disciplinares ou sanções 
criminais aplicadas, ou a qualquer outra 
circunstância grave e específica suscetível 
de ter consequências para o exercício das 
atividades do titular da carteira profissional 
europeia nos termos da presente diretiva. 
Estas atualizações contemplam a supressão 
de informações já desnecessárias. O titular 
da carteira profissional europeia e as 
autoridades competentes ligadas ao 
processo do IMI correspondente serão 
informados de quaisquer atualizações 
efetuadas pelas autoridades competentes 
em causa.

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros de origem e de 
acolhimento devem atualizar de forma 
atempada o processo do IMI 
correspondente também com informações 
relativas a medidas disciplinares, 
administrativas ou sanções criminais 
aplicadas, ou a qualquer outra 
circunstância grave e específica suscetível 
de ter consequências para o exercício das 
atividades do titular da carteira profissional 
europeia nos termos da presente diretiva. 
Estas atualizações contemplam a supressão 
de informações já desnecessárias. O titular 
da carteira profissional europeia e as 
autoridades competentes ligadas ao 
processo do IMI correspondente serão 
informados sem demora de quaisquer 
atualizações efetuadas pelas autoridades 
competentes em causa.

Or. it

Alteração 13
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-E – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros zelam por que o 
titular de uma carteira profissional europeia 
usufrua do direito de, a qualquer momento, 

5. Os Estados-Membros zelam por que o 
titular de uma carteira profissional europeia 
usufrua do direito de, a qualquer momento, 
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solicitar a retificação, eliminação e 
bloqueio do seu processo no sistema IMI, 
seja informado deste direito no momento 
da emissão da carteira profissional 
europeia e, daí em diante, seja recordado 
do mesmo bienalmente.

solicitar a título gratuito a retificação, 
eliminação e bloqueio do seu processo no 
sistema IMI, seja informado deste direito 
no momento da emissão da carteira 
profissional europeia e, daí em diante, seja 
recordado do mesmo bienalmente.

Or. it

Alteração 14
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As diferenças entre a atividade 
profissional legalmente exercida no 
Estado-Membro de origem e a profissão 
regulamentada no Estado-Membro de 
acolhimento são de tal ordem que, na 
realidade, a aplicação de medidas 
compensatórias implicaria exigir ao 
requerente a conclusão do programa 
completo de educação e formação exigido 
no Estado-Membro de acolhimento para
obter o pleno acesso à profissão 
regulamentada neste Estado-Membro;

a) As diferenças que subsistem entre a 
atividade profissional legalmente exercida 
no Estado-Membro de origem e a profissão 
regulamentada no Estado-Membro de 
acolhimento são objetivamente de tal 
ordem que a necessidade de aplicar
medidas compensatórias implicaria exigir 
ao requerente a realização do programa 
completo de educação e formação exigido 
no Estado-Membro de acolhimento para 
poder beneficiar de pleno acesso à 
profissão regulamentada neste Estado-
Membro;

Or. it

Alteração 15
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, e desde que 
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pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário.

assegure a realização do objetivo 
prosseguido e não vá além do estritamente 
necessário.

Or. it

Alteração 16
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 7 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Na falta de resposta da autoridade 
competente dentro dos prazos fixados no 
terceiro e quarto parágrafos, pode ser
efetuada a prestação de serviços.

Suprimido

Or. it

Alteração 17
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 30 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 44 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) No fim do ensino teórico e prático, seis 
meses de estágio em farmácia aberta ao 
público ou num hospital, sob a orientação 
do serviço farmacêutico desse hospital.

(b) Durante ou no fim do ensino teórico e 
prático, seis meses de estágio em farmácia 
aberta ao público ou num hospital, sob a 
orientação do serviço farmacêutico desse 
hospital.

Or. it


