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1. Reconhecimento das qualificações profissionais na UE

a. Introdução

A prestação de serviços ou a obtenção de emprego noutro Estado-Membro constituem 

exemplos concretos de como os cidadãos podem beneficiar do mercado único. A Directiva 

2005/36/CE, de 7 de Setembro de 2005, estabelece regras que visam facilitar o 

reconhecimento mútuo das qualificações profissionais entre Estados-Membros. Esta directiva 

consolidou 15 outras directivas já existentes e introduziu um regime mais simples e flexível 

para a prestação de serviços a título temporário. No entanto, qualquer Estado-Membro pode, 

legalmente, condicionar o acesso a uma determinada profissão à posse de qualificações 

profissionais específicas. No passado, e de forma análoga à discriminação com base na 

nacionalidade, exigir a posse de qualificações nacionais poderia excluir um cidadão do 

mercado único.

b. Modernizar o acervo em matéria de qualificações profissionais

O presente documento de trabalho apresenta uma visão global das principais características da 

Directiva «Qualificações Profissionais» (DQP), bem como o ponto de vista geral da relatora 

quanto às prioridades da sua revisão. Modernizar a DQP, conforme sugerido no Acto para o 

Mercado Único1, é fundamental para conciliar a oferta e a procura de trabalho no mercado de 

forma mais eficaz, permitir maior flexibilidade do mercado de trabalho, responder às 

expectativas dos cidadãos e promover a mobilidade dentro da UE.

2. Principais características da Directiva «Qualificações Profissionais»

a. Livre prestação de serviços

A DQP estabelece regras específicas para a prestação de serviços a título temporário e para o 

estabelecimento de longa duração. Qualquer cidadão da UE legalmente estabelecido em 

determinado Estado-Membro pode prestar serviços noutro Estado-Membro sem ter de 

                                               
1 COM(2010) 608 final
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requerer o reconhecimento das suas qualificações. Considera-se que um profissional que 

exerça a sua profissão licitamente em determinado Estado-Membro tem qualificações 

suficientes para exercer essa profissão a título temporário em qualquer Estado-Membro. 

Contudo, se a profissão em questão não estiver regulada no Estado-Membro do requerente, o 

prestador de serviços deve apresentar um comprovativo que ateste dois anos de experiência 

profissional. Para profissões ligadas à saúde ou à segurança públicas, poderá ser efectuada 

uma verificação prévia das qualificações do prestador de serviços pelo Estado-Membro de 

acolhimento.

b. Estabelecimento

i. Regime geral de reconhecimento de títulos de formação

Este regime aplica-se a profissões não abrangidas por regras específicas de reconhecimento. O 

regime geral baseia-se no princípio do reconhecimento mútuo e visa garantir que um 

profissional qualificado não tenha de ser submetido a uma formação completa no 

Estado-Membro de acolhimento. Em certos casos, o Estado-Membro de acolhimento pode 

aplicar medidas de compensação, que podem consistir numa prova de aptidão ou num estágio 

de adaptação durante um máximo de três anos. 

ii. Reconhecimento com base na experiência profissional

As actividades industriais, comerciais e artesanais enumeradas no Anexo IV da directiva 

podem beneficiar do contingente de reconhecimento automático de qualificações com base na 

experiência profissional. 

iii. Reconhecimento com base na coordenação das exigências mínimas 

de formação

Para médicos, enfermeiros responsáveis por cuidados gerais, dentistas, veterinários, parteiras, 

farmacêuticos e arquitectos (profissões sectoriais), o reconhecimento das qualificações é 

automático com base na coordenação das condições mínimas de formação previstas a nível 

comunitário. 

3. Prioridades para a modernização da DQP
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a. Aplicação correcta 

Apesar de a DQP consolidar fundamentalmente textos já existentes, a transposição integral só 

foi concluída três anos depois do prazo inicial de Outubro de 2007. Acresce que a aplicação 

por cerca de mil autoridades e a existência de mais de 4 600 profissões reguladas torna a 

directiva particularmente difícil de executar. Persistem ainda muitas questões relativamente à 

aplicação da directiva - quase 20% dos casos SOLVIT dizem respeito ao reconhecimento de 

qualificações. Uma consulta contínua das partes interessadas e dos Estados-Membros é 

essencial para evitar futuros atrasos na transposição. 

b. Simplificação

Os resultados da consulta pública apontavam para um claro apelo à simplificação de forma a 

reduzir os encargos administrativos dos cidadãos, salvaguardando, ao mesmo tempo, a 

necessidade de proteger a saúde e segurança públicas. Os profissionais enfrentam medidas de 

compensação excessivas, requisitos demasiado pesados em termos de documentos e 

traduções, bem como dificuldades em provar a sua experiência profissional, o que pode causar 

demoras desnecessárias. No que diz respeito à mobilidade temporária, o sistema de 

declarações foi apontado como sendo particularmente complicado. A principal inovação da 

DQP foi tornar o regime de mobilidade temporária mais leve e flexível. Porém, como a maior 

parte dos Estados-Membros já tinha utilizado o sistema de declaração prévia, este regime 

mais leve acabou por ficar aquém dos objectivos. É importante determinar se uma única 

plataforma em linha pode ajudar a resolver os problemas actuais e garantir uma melhor 

cooperação e diálogo entre as autoridades competentes. Por fim, há que considerar a hipótese 

que solicitar aos Estados-Membros que avaliem a possibilidade de regular algumas profissões 

de forma mais proporcional ou até de reduzir o número de profissões reguladas em algumas 

áreas, à excepção da área da saúde. 

c. Actualização das disposições existentes 

Ao consolidar 15 textos já existentes, cuja adopção remonta, em alguns casos, a 1977, a 

revisão da DQP constituirá uma oportunidade para avaliar se as medidas de compensação, a 

experiência profissional exigida e as condições mínimas de formação para profissionais, como 

os enfermeiros por exemplo, precisam de ser actualizadas e se elementos como o 
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desenvolvimento profissional contínuo (DPC) devem ser tidos em consideração. 

d. Considerar a evolução recente

A jurisprudência2 do TJE estipulou o princípio do acesso parcial a determinadas profissões. 

Supondo que não existe qualquer razão legítima da esfera do interesse público para o proibir, 

deve ser concedido a um profissional acesso parcial quando as diferenças entre os domínios 

de actividade da profissão em questão são de tal modo significativas que não podem ser 

compensadas por medidas adicionais. No entanto, a consulta pública identificou sérias 

reservas quanto ao acesso parcial atribuído a profissões da área da saúde. 

e. Melhoria das condições de saúde e segurança públicas

É necessário identificar casos relacionados com má conduta profissional grave; nestes casos, a 

troca proactiva de informações entre as autoridades competentes deve ser obrigatória. A 

revisão da DQP deve explorar formas de tornar um mecanismo de alerta proactivo útil para 

garantir que a mobilidade profissional seja levada a cabo salvaguardando a saúde e segurança 

públicas, especialmente no que diz respeito às profissões da área da saúde. Neste sentido, há 

que considerar se seria vantajoso dispor de um Código de Conduta para as competências 

linguísticas, especialmente para as profissões da área da saúde. 

f. Criação de ferramentas de valor acrescentado

i. Expansão do Sistema de Informação do Mercado Interno (IMI)
A revisão da DQP deve explorar a possibilidade de alargar o sistema IMI de modo a melhorar 

a cooperação e o intercâmbio de informações entre as autoridades competentes. Alargar o 

IMI, através da inclusão de um mecanismo de alerta, aumentaria a confiança tanto dos 

cidadãos como das autoridades no sistema. Um mecanismo de alerta deste tipo poderia 

basear-se no modelo da Directiva Serviços3 ou na obrigação de lançar um alerta a todos os 

Estados-Membros em situações em que se justifique a aplicação de uma sanção; ambas as 

opções teriam de respeitar os direitos fundamentais e a protecção dos dados pessoais. 

                                               
2 Collegios de ingenieros, Processo C-330/03 de 19 de Janeiro de 2006.
3 Nos seus artigos 29.º, n.º 3, e 32.º, n.º 1, a Directiva Serviços estipula que os Estados-Membros devem informar 
outros Estados-Membros e a Comissão sobre actividade de serviços susceptíveis de prejudicar gravemente a
saúde ou a segurança das pessoas ou do ambiente ("mecanismo de alerta").
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ii. Cartão profissional 

Na sua consulta pública, a CE apresentou a utilização do cartão profissional como uma 

ferramenta possivelmente útil para facilitar o reconhecimento das qualificações profissionais. 

Os resultados da consulta pública demonstram que ainda há muitas dúvidas relativamente a 

custos, fiabilidade e características de um cartão profissional deste género. No actual quadro, 

fizeram-se esforços para desenvolver cartões deste tipo para diferentes profissões, com 

diferentes resultados. É necessária, portanto, uma avaliação de impacto minuciosa, baseada 

nos resultados, dos potenciais benefícios de um cartão profissional. A introdução de qualquer 

tipo de cartão profissional deverá, naturalmente, ser voluntária tanto para o profissional como 

para a autoridade competente. Os cartões profissionais devem ser adaptados às diversas 

profissões e garantir uma certa flexibilidade para as entidades reguladoras em termos de 

aplicação. É crucial considerar algumas questões. Qual será o valor acrescentado de um cartão 

deste tipo para profissionais e consumidores? Qual será o custo deste sistema? Que 

informação deverá ser incluída no cartão? Como garantir a protecção contra a fraude de 

dados? Quais as vantagens de um cartão físico em comparação com um cartão digital? E, 

talvez ainda mais premente seja a questão de saber: como criar e manter um sistema de TI 

para validar o cartão? 


