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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 0637/2011, apresentada por Marco Colavecchi, de nacionalidade italiana, 
sobre o não-reconhecimento em Espanha do seu diploma italiano em Economia

1. Síntese da petição

O peticionário vive em Espanha e reclama que o seu diploma em Economia e Comércio, 
obtido na Universidade de Roma, não é reconhecido neste país.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 17 de outubro de 2011. A Comissão foi instada a prestar 
informações (n.º 6 do artigo 202.º do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 16 de dezembro de 2011

O peticionário defende que o seu pedido de reconhecimento académico em Espanha do seu 
diploma italiano em Economia e Comércio foi indevidamente rejeitado pelas autoridades 
espanholas competentes. O peticionário destaca, ainda, os custos do processo de 
reconhecimento, bem como o tempo excessivo que as referidas autoridades demoraram a 
responder ao seu pedido.

Em primeiro lugar, a Comissão gostaria de salientar que, em conformidade com o artigo 165.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFEU), os Estados-Membros têm a 
responsabilidade principal pela organização dos respetivos sistemas educativos. Compete às 
autoridades nacionais, em conjunto com as instituições de ensino superior, decidir sobre 
questões em matéria de reconhecimento para fins académicos, respeitando ao mesmo tempo 
as disposições do Direito da UE. No presente caso, uma vez que a petição incide sobre um 
caso individual, seria mais apropriado que o peticionário reivindicasse os seus direitos 
diretamente junto dos tribunais locais ou nacionais competentes, cabendo a estes, em presença 
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de todos os elementos deste caso, determinar se houve violação dos princípios do Direito da 
UE supracitados e quais os meios de reparação que devem ser aplicados, se tal se justificar. 
De qualquer modo, a Comissão observa que as autoridades espanholas fundamentaram 
devidamente a sua decisão e propuseram como alternativa o reconhecimento condicional do 
diploma em Espanha, incluído num tipo de diploma espanhol diferente daquele que o 
peticionário pretendia.

Em relação aos procedimentos do reconhecimento académico, a Comissão considera que as 
autoridades nacionais competentes em matéria de reconhecimento académico têm o direito de 
cobrar um montante pelos custos administrativos relacionados com o processamento de um 
pedido de reconhecimento académico e que tais procedimentos podem, de forma legítima, 
demorar um determinado tempo. Contudo, a Comissão considera que o montante cobrado 
pelo reconhecimento académico de habilitações não deve exceder os atuais custos 
administrativos envolvidos e que as decisões em matéria de reconhecimento devem ser 
tomadas pelas autoridades competentes num prazo razoável, uma vez que, nestes 
procedimentos, custos excessivos e decisões com atrasos injustificáveis poderiam 
desnecessariamente impedir o direito à livre circulação dos requerentes do reconhecimento, 
em conformidade com os artigos 21.º e 45.º do TFEU. 

Se, por um lado não há qualquer indicação de que o montante cobrado ao peticionário tenha 
ultrapassado um valor razoável ou não estivesse relacionado com os atuais custos 
administrativos incorridos, por outro, a Comissão considera que um atraso como o do presente 
caso pode ser encarado como excessivo em determinadas circunstâncias. Relembrando que 
cabe ao peticionário reivindicar os seus direitos nesta matéria diretamente junto dos tribunais 
locais e nacionais competentes, a Comissão salienta que já recebeu outras queixas 
relacionadas com os atrasos excessivos dos procedimentos de reconhecimento de diplomas 
em Espanha, pelo que, atualmente, está a avaliar a situação à luz das disposições relevantes do 
Direito da UE e pode, por isso, solicitar esclarecimentos às autoridades espanholas 
competentes.

4. Resposta da Comissão (REV.), recebida em 27 de março de 2013

Tal como referido na comunicação anterior, o reconhecimento de graus académicos para fins 
de aprofundamento dos estudos é da competência nacional. Contudo, a Comissão contactou as 
autoridades espanholas no sentido de obter esclarecimentos e informação adicional sobre os 
alegados atrasos excessivos nos procedimentos de reconhecimento em Espanha. 

Na sua resposta, as autoridades espanholas informaram a Comissão de que, infelizmente, não 
se encontram em condições de fornecer dados estatísticos relativos ao tempo médio que 
demora a tomar uma decisão sobre um pedido de reconhecimento académico. Contudo, 
salientaram que o tempo necessário para tomar uma decisão varia bastante, dependendo de 
uma série de fatores determinantes, designadamente do correto envio do pedido ou, se tal não 
acontecer, do tempo que demora a corrigir quaisquer falhas, do tempo que o perito leva a 
redigir um relatório técnico, fundamental para a correta avaliação do pedido, do tempo de que 
o requerente dispõe para responder ao convite para participar numa audição ou para fornecer 
documentos adicionais solicitados pela autoridades do reconhecimento e, caso se trate de um 
reconhecimento condicional, do tempo necessário para o requerente realizar a formação ou os 
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exames adicionais exigidos. As autoridades espanholas fazem notar que o tempo necessário 
para tomar uma decisão definitiva é mais longo nos casos em que o reconhecimento não é 
efetuado diretamente, ou seja, nos casos em que o pedido é inicialmente rejeitado ou quando é 
necessário que o requerente conclua formação adicional com sucesso antes de o 
reconhecimento ser efetivado (o chamado reconhecimento condicional). Nestes casos, os 
requerentes têm duas semanas para apresentar argumentos e documentos relevantes (este 
prazo pode ser prolongado mediante solicitação dos requerentes). Os seus pedidos são, depois, 
reavaliados, possivelmente com base noutro relatório técnico elaborado por um perito, e só 
então a decisão final será tomada. 

As autoridades espanholas informaram, igualmente, a Comissão de que quando os diplomas 
cujo reconhecimento foi solicitado são obtidos na União Europeia, se o pedido enviado estiver 
completo, e não tendo sido solicitado ao requerente a correção de quaisquer falhas, a decisão 
relativa ao reconhecimento pode ser tomada e/ou o certificado pode ser emitido no prazo de 
uma ou duas semanas, após a receção do pedido correspondente.

Conclusões

Tendo em conta a informação enviada pelas autoridades espanholas, a Comissão faz notar que 
não há provas suficientes que fundamentem as alegações apresentadas à Comissão pelo 
peticionário, uma vez que não existe uma clara indicação da existência de uma prática 
generalizada das autoridades de reconhecimento espanholas de enviarem as suas decisões com 
atrasos consideráveis e injustificados. A Comissão não pode, por conseguinte, aprofundar esta 
questão.


