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Exmo. Senhor  

Presidente do Conselho Diretivo da 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 

Parque da Saúde de Lisboa, Edifício 16 

Avenida do Brasil, 53 

1700-063 Lisboa 
 
CC: Ministra da Saúde 
 

Vossa Referência Data Nossa Referência Data 
  1/2019 11/01/2019 

 

ASSUNTO: Base de Dados de Profissões Regulamentadas 

 

Como é do conhecimento de V. Exª a Base de Dados de Profissões Regulamentadas1 contém 

informações sobre profissões regulamentadas, estatísticas sobre profissionais migrantes, pontos de 

contacto e autoridades nacionais em países da União Europeia, países do Espaço Económico Europeu e 

Suíça. A informação disponível, relativamente a cada profissão regulamentada, em cada um dos países, 

é da responsabilidade do país. 

O sistema de reconhecimento das qualificações profissionais na União Europeia é regido pela Diretiva 

2005/36/CE, alterada pela Diretiva 2013/55/CE, sendo que a informação a disponibilizar, por cada país, 

para as profissões regulamentadas deve estar em consonância com o previsto nas referidas Diretivas. 

Relativamente às profissões que representamos, verificamos que a informação disponível não está 

atualizada face ao preconizado na Diretiva e na legislação nacional que regulamenta as profissões, 

nomeadamente o Decreto-Lei nº 320/99, de 11/08. 

Quanto ao campo Tipo de Regulação verificamos que consta “Reserves of activities” em vez 

de “Reserves of activities and protected title”. De acordo com o previsto no Decreto-Lei nº 320/99, de 

11/08, o exercício destas profissões está dependente de título profissional (cf. artigos 5º e 6º). Na base de 

dados verifica-se esta situação nas 15 profissões2 que representamos.  

Quanto ao campo Nível de Qualificação verificamos que no campo nível de qualificação, em algumas 

das profissões que representamos com licenciatura mínima de 4 anos (240 ECTS), consta “PS3 - Diploma 

of post-secondary level (3-4 years), Art. 11 d”, em vez de “PS4 - Diploma of post-secondary level (exactly 

4 years), Art. 11 e”. 

O artigo 9º da Lei n.º 9/2009 de 04/03 (alterado pela Lei nº 26/2017, de 30/05 que transpõe a Diretiva 

2013/55/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20/11/2013, que altera a Diretiva 

2005/36/CE) prevê que as qualificações profissionais e os títulos que as comprovam sejam agrupados 

em níveis, determinando a alínea e) do nº 1 o seguinte: “Diploma comprovativo de um ciclo de estudos 

pós-secundários de duração mínima de quatro anos, ou um período equivalente a tempo parcial que 

pode, complementarmente, ser expresso com um número equivalente de créditos ECTS, em 

estabelecimento de ensino superior ou outro estabelecimento que confira o mesmo nível de formação 

e, se for o caso, da conclusão da formação profissional exigida em complemento do ciclo de estudos 

pós-secundários.” 
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Face ao exposto, solicitamos a V. Exª que diligencie no sentido da informação, disponível na referida 

base de dados, relativa às profissões que representamos, seja retificada.  

 

Certos do melhor acolhimento, envio a V. Exª os mais respeitosos cumprimentos. 

 

P’la Coordenação do FTS 

 
(Hélia Carona) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage 

2 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=10163   
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=1504  
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3231  
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3234  
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=1503  
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3134  
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3127  
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3550  
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3131  
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3129  
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3551  
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3133  
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=2562  
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3130  
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=1505  
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