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À 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL INDUSTRIAIS PRÉ-FABRICAÇÃO EM BETÃO 
Rua D. Filipa Vilhena, n.º 9, 2.º Direito 
1000-134 - LISBOA                            Porto, 18 de Maio de 2021. 

 
Ref. Lei n.º 9/2009, de 4 Março. 

 Directiva n.º 2005/36/CE. 
 Reconhecimento de Qualificações Profissionais. 

 
Exm.os Senhores: 

Com o abrandamento da situação excepcional em que se viveu, em 

todo o mundo, podem surgir situações, no campo laboral, que não eram previsíveis antes da 

pandemia.  

Daí, considero conveniente lembrar novamente da existência da LEI 

N.º 9/2009, de 4 Março, --- publicada no D.R. n.º 44, 1.ª Série, de 4 Março 2009, a qual 

transpôs para o direito interno português a Directiva n.º 2005/36/CE, do Parlamento e 

Conselho da CE, de 7 Setembro; e, da Directiva n.º 2006/100/CE, do Conselho, de 20 

Novembro.  

Tratamos de um aspecto importante: em razão da livre circulação de 

pessoas, no espaço da Comunidade, o “Reconhecimento das Qualificações Profissionais”, ou 

seja, (n.º 1, artigo 1, da Lei): 

“ (…) estabelece o reconhecimento das qualificações profissionais adquiridas noutro 

Estado membro da União Europeia por nacional de Estado membro que pretenda 

exercer, como trabalhador independente ou como trabalhador subordinado uma 

profissão regulamentada não abrangida por outro regime específico” 

Ou dito de outra foram, agora no n.º 3, desse artigo 1, da Lei, assim: 

“ 3 – O reconhecimento das qualificações profissionais permite ao titular exercer no 

território nacional à profissão para a qual está qualificado no Estado membro de 

origem, nas mesmas condições que os profissionais que adquiram as qualificações 

naquele território”.  

Note que estará em causa não apenas o mero “trabalhador 

subordinado”, --- operário ---, mas o caso de “dirigente da empresa” (alínea a), do artigo 2); 

ou, até, o “trabalhador independente” (alínea m), do artigo 2). 

Ora, esta Lei n.º 9/2009 embora dê especial relevo a profissionais 

ligadas ao sector da medicina, “Médico” (arts. 21 a 27); “Enfermeiro, cuidados gerais” (arts. 

28 a 30); “Dentista” (arts. 31 a 34); “Médico Veterinário” (arts. 35 e 36); “Parteira” (arts. 37 a 

40); “Farmacêutico” (arts. 41 e 42). E, ainda, aos “Arquitectos” (arts. 43 a 46). 

O certo é que, indo ao Anexo I, --- para o qual Anexo remete o artigo 

14.º ---, refere-se em especial aos trabalhadores independentes e aos “dirigentes da 

empresa”.  
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Ora, este ANEXO I – “Reconhecimento experiência profissional”, na 

Lista 1 (Fh. 1485), encontramos indicada na  

“ CLASSE 33 – Indústria de produtos minerais não metálicos: 

e, dentro desta Classe 33, a subclasse: 

“ 335 – Fabrico de materiais de construção de obras públicas em betão, cimento e 

gesso” 

No Anexo II (Fh. 1488); e, Anexo III (Fh. 1525), que tratam 

respectivamente: 

⎯ ANEXO II – Reconhecimento com base na coordenação das condições mínimas de 

formação; 

⎯ ANEXO III – Direitos adquiridos aplicáveis às profissões objecto de reconhecimento com 

base na coordenação das condições mínimas de formação.  

tratam exclusivamente das várias profissões, do sector da Medicina, atrás apresentados; e, 

do sector de arquitectura.  

Não existe qualquer outra referência ao “fabrico de materiais de 

construção de obras públicas, em betão, cimento ou gesso”.  

A utilidade, logo a aplicação, da matéria de que trata esta Lei não nos 

parecer que vá ter muito uso. Contudo, é necessário alertar V.ª Ex.ª para o seu conteúdo 

permitindo-se assim, dentro do Espaço Europeu, e em especial em Portugal, o “…livre acesso 

à profissão”, com o “reconhecimento das qualificações profissionais”.  

Por último, referir que no que refere às  

“Regras de exercício da profissão” 

que preenche apenas 3 artigos, com os seguintes títulos: 

⎯ Artigo 48 – “Conhecimentos linguísticos” – o requerente deve possuir, “…os 

conhecimentos da língua portuguesa necessários para o exercício da profissão em 

causa”.  

⎯ Artigo 49 – “Uso de título profissional” – caso não exista no Estado membro do 

estabelecimento, usar-se-á o “…título de formação”.  

⎯ Artigo 50 – “Uso de título académico” – pode usar qualquer título académico obtido no 

estado membro de origem”. 

Isto o essencial sobre esta matéria. Se considerarem conveniente fazer 

Circular, é favor comunicar.  

Sem outro assunto, com os m/ respeitosos cumprimentos, sou, 

Atenciosamente, 

 

 


