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Como obter a carteira profissional europeia 

Este documento orientá-lo-á ao longo do processo de emissão da carteira profissional europeia ou EPC (de 
European Professional Card) através da plataforma EPC (https://ec.europa.eu/epc/): 

 Criar um perfil 

 Criar e apresentar um pedido de EPC 

 Seguir o pedido de EPC 

 Obter o certificado EPC 

 Solicitar uma prorrogação 

Atualmente, o procedimento da carteira profissional europeia só está disponível para as seguintes 
profissões: 

 enfermeiros responsáveis por cuidados gerais 

 farmacêuticos 

 fisioterapeutas 

 guias de montanha 

 agentes imobiliários 

Para informações gerais sobre os domínios de aplicação, os documentos necessários e as taxas eventualmente 
aplicáveis, consulte a secção sobre a carteira profissional europeia do sítio «A sua Europa» 
(http://europa.eu/youreurope/). 

1 Criar um perfil EPC 

1. Vá para a plataforma EPC. (https://ec.europa.eu/epc/): 

2. Insira o endereço eletrónico correspondente à sua conta EU Login. 

 

Se não tiver uma conta EU Login, terá de criar uma clicando em «Criar uma conta». 

 Aconselhámo-lo a usar o seu endereço eletrónico profissional (ou, em alternativa, o seu 
endereço de correio eletrónico pessoal), de que se lembrará facilmente da próxima vez que tiver 
de iniciar uma sessão na plataforma EPC.  

 Crie a sua senha. Depois de indicar os dados pessoais solicitados, receberá uma mensagem 
eletrónica automática com uma ligação para criar a sua senha. Tem 90 minutos para clicar na 
ligação. Se não receber a mensagem eletrónica automática, consulte a página de ajuda do 
EU Login. 

 Depois de clicar na ligação incluída na mensagem, a sua conta EU Login é ativada: volte à 
plataforma EPC (https://ec.europa.eu/epc/) e siga as próximas etapas. 

3. Introduza a sua senha EU Login. 

4. Leia e aceite a declaração de confidencialidade da EPC e, em seguida, clique em «Completar perfil...». 

5. Introduza os seus dados pessoais. 

 

 Os dados pessoais constarão do certificado EPC. Depois de apresentar o primeiro pedido, deixa 
de os poder atualizar diretamente e terá de pedir à entidade que trata do seu dossiê para os 
atualizar clicando em «Pedir atualização...». 

 A prova de identidade é o documento que será usado para verificar a validade do seu 
certificado EPC em linha. Assegure-se de que usa um documento válido. 

6. Introduza os seus dados de contacto. 

 

 Pode atualizar os dados de contacto (endereço eletrónico, número de telefone) a qualquer 
momento.  

 As línguas faladas são todas as línguas que sabe, e a língua preferida é a língua que escolhe 
para comunicar com o país de origem e o país de acolhimento. 

7. Clique em «Guardar» O seu perfil está completo. 

https://ec.europa.eu/epc/
http://europa.eu/youreurope/
https://ec.europa.eu/epc/
https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html
https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html
https://ec.europa.eu/epc/
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Verá o seguinte ecrã na plataforma EPC: 

 

 

 

 

Pode suprimir a sua conta EPC a qualquer momento. Tenha em conta que, quando suprimir a sua 
conta: 

 Todos os certificados EPC emitidos serão anulados. 

 Qualquer pedido apresentado será anulado e as autoridades em questão serão informadas da 
anulação. 

 Os pedidos que não tenham sido apresentados serão apagados juntamente com os respetivos 
dados pessoais. 

Para suprimir a sua conta EPC: 

1. Clique no espaço de gestão da conta EPC. 

2. Clique em «A minha conta». 

3. Clique em «Apagar a sua conta EPC, certificados EPC e todas as informações conexas». 

4. Leia atentamente a declaração de exoneração de responsabilidade e assinale a casa de 

confirmação. 

5. Clique em «Confirmar supressão». 

 

Clique aqui a qualquer 

momento para voltar a 

este ecrã 

Resumo dos dados do 

seu perfil 

Lista de todos os seus 

pedidos, encerrados e 

em curso 

Lista de todos os 

documentos 

fornecidos em todos 

os pedidos 

Informações úteis 

sobre o processo da 

carteira profissional 

europeia 

Clique 

aqui para 

fechar a 

secção 

Nome Apelido 

Nome, Apelido, Endereço 1, Endereço 2, País 

Telefone, Endereço eletrónico 

Gerir a sua conta EPC Mudar a língua 
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2 Criar e apresentar um pedido de EPC 
Para começar, clique em «Criar novo pedido...» 

 
PERFIL 

1. Reveja os seus dados pessoais. Se precisar de os alterar, clique em «Ir para a página do 

perfil».  

2. Clique em «Seguinte». 

 
PEDIDO 

1. Introduza as informações solicitadas, com especial atenção para os seguintes campos: 

 País de estabelecimento: país da UE onde se encontra legalmente estabelecido. 

 País de acolhimento: país da UE onde se pretende estabelecer ou prestar serviços a 

título temporário ou ocasional e onde, para o efeito, precisa de obter o 

reconhecimento das suas qualificações profissionais. 

 Profissão: se uma das profissões abrangidas pelo processo EPC não constar da lista, 

isso pode significar que não se encontra regulamentada no país de acolhimento. 

Informe-se junto das autoridades locais para ficar a saber se é esse o caso. 

 O seu diploma beneficia do reconhecimento automático?: clique em «i» para 

visualizar a lista dos diplomas que beneficiam do reconhecimento automático. 

 Beneficia de direitos adquiridos?: se o seu diploma não figurar na lista de 

diplomas reconhecidos automaticamente, pode, ainda assim, preencher as condições 

para o reconhecimento automático se puder apresentar um certificado de direitos 

adquiridos, que ateste que exerceu a sua profissão durante, pelo menos, três anos 

consecutivos nos últimos cinco anos anteriores à data do certificado.  

2. Clique em «Seguinte». 

 Pode clicar em «Guardar» a qualquer altura para sair do processo e guardar o 

pedido sob a forma de rascunho. 

 
DOCUMENTOS 

1. Tome nota da lista dos documentos necessários e das taxas aplicáveis. 

Note que, se não forem referidas nenhumas taxas, isso pode significar que os países em 

causa ainda não transmitiram as informações relevantes. As autoridades informá-lo-ão 

dos documentos necessários e das taxas aplicáveis após a apresentação do pedido. 

2. Para fornecer os documentos necessários, clique em «Juntar novo documento». 

3. Clique em «Percorrer» e selecione o ficheiro do documento no seu computador (são 

aceites as extensões .pdf e .doc). 

4. Introduza as informações solicitadas sobre o documento, com especial atenção para os 

seguintes campos: 

 Título do documento: nome que aparecerá na apresentação geral dos documento 

na plataforma EPC. 

 Tipo: este campo ajuda a autoridade do país de acolhimento a perceber o conteúdo 

dos documentos redigidos noutras línguas. 

 Informações complementares: qualquer informação útil para ajudar as 

autoridades a perceber o conteúdo e a finalidade do documento. 

5. Clique em «Guardar» 

6. Repita as etapas 2 a 5 para cada novo documento que pretenda apresentar. 

7. Se já apresentou documentos úteis no âmbito de pedidos de EPC anteriores, clique em 

«Reutilizar um documento» e selecione-o.  

Certifique-se de que os documentos com validade limitada não caducaram 

entretanto. 

8. Clique em «Seguinte». 

 
APRESENTAÇÃO 

1. Reveja todas as informações fornecidas. 

2. Assinale a casa de confirmação e clique em «Apresentar» 

 
CONFIRMAÇÃO 

O seu pedido foi apresentado. 

1. Clique em «Imprimir PDF» para obter um resumo do pedido de EPC.  

Este resumo não é o certificado EPC. 

2. Clique em «Voltar à página inicial». 
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3 Seguir o pedido de EPC 

O pedido de EPC apresentado figura agora na lista «Os meus pedidos» na página inicial da plataforma EPC. 

Clique no pedido para visualizar as seguintes informações: 

 

 

 

Consulte a sua caixa de correio eletrónico! 

As mensagens automáticas enviadas pela plataforma EPC ajudam-no a seguir o processo de 

aprovação em curso: é muito importante ler estas mensagens para estar a par das ações que 

deve empreender. 

Aceda à plataforma EPC através da ligação incluída na mensagem e verifique se recebeu mensagens 

da autoridade que gere o seu pedido. 

Se tiver uma nova mensagem de uma autoridade, verá, na página inicial, ao lado do nome do pedido 

em causa, o símbolo . Clique no símbolo para abrir a mensagem. 

A autoridade pode contactá-lo para: 

 solicitar documentos em falta 

 solicitar cópias autenticadas dos seus documentos se não conseguir verificar a validade dos 
mesmos 

 solicitar o pagamento de taxas 

 solicitar informações adicionais sobre o pedido 

 impor uma sanção, que pode ver no seu perfil EPC 

 

Estatuto do pedido 

Retirar o pedido  

(por exemplo, em caso de erros nas informações 

fornecidas) 

Imprimir o resumo do pedido 

Resumo do seu pedido 

Trocar mensagens com 

as autoridades 

responsáveis pela 

gestão do pedido  

Rever os documentos fornecidos com o 

pedido e apresentar novos documentos 

Ver as ações relativas ao pedido realizadas 

por si ou pelas autoridades responsáveis 

pela gestão do pedido 

Voltar à página inicial 

Criar um novo pedido  

com as informações deste pedido  
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3.1 Enviar mensagens às autoridades 

1. Na página inicial, clique no pedido a que se refere a sua mensagem. 

2. Clique em «Nova mensagem». 

3. Selecione o tipo de mensagem. 

4. Selecione a língua em que escreverá a mensagem. 

5. Escreva a mensagem. 

6. Clique em «Enviar mensagem». A mensagem foi enviada à autoridade. 

3.2 Enviar documentos às autoridades 

1. Na página inicial, clique no pedido a que se refere o seu documento. 

2. Clique em «Documentos». 

3. Clique em «Juntar novo documento». 

4. Insira as informações necessárias sobre o documento tal como fez durante a apresentação do pedido 

(ver «Documentos» no capítulo2 para mais informações). 

5. Clique em «Guardar» O documento é enviado à autoridade e continuará disponível para futuros 

pedidos. 

4 Obter o certificado EPC 

Quando o seu pedido de EPC for aprovado, será notificado por correio eletrónico e o estatuto do pedido na página 

inicial da plataforma EPC mudará para «EPC aprovada». 

1. Clique no pedido aprovado. 

2. Clique em «Descarregar Certificado EPC». 

5 Solicitar uma prorrogação 

Os pedidos de EPC para fins de mobilidade temporária têm uma validade limitada a 18 meses. No final desse 
período, o seu estatuto na plataforma EPC muda automaticamente para EPC caducada e os pedidos perdem a 
validade. 

Antes, e só antes, do fim da validade, pode solicitar à autoridade que aprovou o seu pedido inicial que prorrogue 

a validade da sua EPC por mais 18 meses. 

1. Clique no pedido temporário aprovado. 

2. Clique em «Solicitar prorrogação da validade» no topo da página. 

3. Selecione a língua em que escreverá o pedido de prorrogação. 

4. Indique o motivo do pedido. 

5. Clique em «Confirmar o pedido de prorrogação». 

O estatuto do seu pedido muda para «Prorrogação da EPC solicitada».  

A autoridade gere o seu pedido como qualquer outro pedido. Será notificado do resultado por correio eletrónico. 
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6 Ajuda 

Está confuso? Consulte o quadro abaixo para ficar a saber o que fazer em função do estatuto do pedido: 

Estatuto do pedido Porquê O que fazer a seguir 

Aceite pelo país de origem O país de origem aceitou o pedido. 
Aguarde o próximo passo da 

autoridade do país de origem. 

Aceite pelo país de 

acolhimento 

O país de acolhimento aceitou o 

pedido. 

Aguarde o próximo passo da 

autoridade do país de acolhimento. 

Apresentados todos os 

documentos 

Após um primeiro exame, o país 

de origem confirmou que foram 

apresentados todos os 

documentos necessários. 

Aguarde o próximo passo da 

autoridade do país de origem. 

Tenha em conta que a autoridade 

poderá solicitar mais documentos 

numa fase posterior. 

Medidas de compensação 

solicitadas 

O país de acolhimento exige que 

tome medidas de compensação 

sob a forma de um estágio de 

adaptação ou de uma prova de 

aptidão. 

Vá para Mensagens e verifique quais 

são as medidas de compensação 

solicitadas pelo país de acolhimento. 

Tome as medidas solicitadas e envie 

a prova correspondente à autoridade 

do país de acolhimento. 

Projeto 
Tem de concluir o pedido antes o 

poder apresentar. 

Clique no pedido e, em seguida, em 

«Alterar» no topo da página para 

completar e apresentar o pedido. 

EPC aprovada A sua EPC foi aprovada. 
Clique no pedido aprovado e em 

«Descarregue o certificado EPC». 

EPC caducada A sua EPC temporária caducou. 
Pode criar um novo pedido a partir 

da página inicial. 

Solicitada prorrogação da EPC 
Solicitou uma prorrogação da sua 

EPC temporária. 

Aguarde o próximo passo da 

autoridade que aprovou o pedido 

inicial. 

EPC revogada 
A revogação pode dever-se a uma 

série de razões. 

Vá para Mensagens e verifique o 

motivo da revogação.  

EPC suspensa 
A suspensão pode dever-se a uma 

série de razões. 

Vá para Mensagens e verifique o 

motivo da suspensão. 

Aguarda verificação 

A documentação fornecida não 

está completa: o país de origem 

precisa de mais documentos. 

Vá para Mensagens e verifique quais 

os documentos solicitados pelo país 

de origem. 

Forneça os documentos solicitados. 

Recusado pelo país de origem 
A recusa pode dever-se a uma 

série de razões. 

Vá para Mensagens e verifique o 

motivo da recusa. 

Recusado pelo país de 

acolhimento 

A recusa pode dever-se a uma 

série de razões. 

Vá para Mensagens e verifique o 

motivo da recusa. 

Rejeitado pelo país de origem 
Selecionou o país de origem 

errado no pedido. 

Pode criar um novo pedido a partir 

da página inicial. 

Pedido de medidas de 

compensação encerrado 

Apresentou provas das medidas 

compensatórias que tomou. 

Aguarde o a próximo passo da 

autoridade do país de acolhimento. 

Apresentado 
O pedido foi apresentado ao país 

de origem. 

Aguarde que a autoridade do país de 

origem aceite o pedido. 

Transferido para o país de 

acolhimento 

O país de origem transferiu o 

pedido para o país de 

acolhimento. 

Aguarde o próximo passo da 

autoridade do país de acolhimento. 

Retirado Retirou este pedido. - 

 


