
De: dir <dir@aplo.pt>  
Enviada: 6 de novembro de 2020 16:23 
Para: Comissão 10ª - CTSS XIV <10CTSS@ar.parlamento.pt> 
Assunto: Proposta de Lei 59/XIV - Procede à simplificação dos procedimentos associados ao 
reconhecimento das qualificações profissionais, transpondo a Diretiva 2005/36/CE 

 
Associação de Profissionais Licenciados de Optometria 

Membro do Conselho Consultivo da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) 
Membro Fundador da Academia Europeia de Optometria e Óptica (AEOO) 
Membro do Conselho Europeu de Optometria e Óptica (ECOO) 

Membro do Conselho Mundial de Optometria (WCO) 
Exmo. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social,  
Dr. Pedro Roque 
Assunto: Contributo para as Propostas de Lei n.º 57/XIV/2ª e 59/XIV/2ª 

A Associação de Profissionais Licenciados de Optometria (APLO) vem por este meio 
apresentar o seu contributo para a Proposta de Lei n.º 57/XIV/2ª que procede à transposição da 
Diretiva (UE) 2018/958, relativa a um teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação 
de nova regulamentação das profissões e a Proposta de Lei n.º 59/XIV/2ª que procede à 
simplificação dos procedimentos associados ao reconhecimento das qualificações profissionais, 
transpondo a Diretiva 2005/36/CE. 

As Propostas de Lei em discussão são indubitavelmente necessárias, mas a sua ação, 
como bem indicado em determinadas alíneas, deverá abranger outras áreas profissionais 
reguladas na União Europeia e não apenas as reguladas em território nacional, sob pena de 
limitar ou impedir a livre circulação de pessoas ou serviços. No caso de uma profissão de saúde, 
como é a de Optometrista, esta necessidade é ainda mais relevante. 

Em Portugal, e ao contrário do que acontece no resto da União Europeia e do Mundo, a 
profissão de Optometrista é de acesso livre pelo que não possui um quadro regulamentar, o que 
limita e burocratiza os procedimentos de reconhecimento de títulos académicos e profissionais 
adquiridos em território nacional, consequentemente limitando a livre circulação de pessoas e 
serviços no espaço Schengen, e simultaneamente liberaliza a entrada de profissionais sem 
qualquer validação da formação académica ou qualificações profissionais, colocando em risco a 
saúde da visão dos cidadãos. 

Apresenta-se, desta forma, contributo e solicita-se audição em sede da 10ª Comissão Parlamentar de 

Trabalho e Segurança Social. 

 
Com os melhores cumprimentos, 
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          Pel’a Direção da APLO, o Presidente 

 
Raúl Alberto R. C. de Sousa 

 
 
 


