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CONDIÇÕES PARA SOLICITAR TRADUÇÕES E CÓPIAS AUTENTICADAS NO ÂMBITO DO 

PROCEDIMENTO DE EMISSÃO DA CPE 

O objetivo do presente documento de trabalho é esclarecer as condições em que as 

autoridades competentes dos Estados-Membros podem exigir traduções e cópias autenticadas 

dos documentos apresentados para requerer a emissão de uma carteira profissional europeia 

(CPE).   

Esta questão já foi debatida no Grupo de Coordenadores. A fim de assegurar o bom 

funcionamento do procedimento de emissão CPE, é solicitado aos membros do Grupo de 

Coordenadores que comuniquem os esclarecimentos que se seguem às autoridades nacionais 

competentes. 

1. INFORMAÇÕES INDICADAS NO REPOSITÓRIO DE DOCUMENTOS DA CPE  

Os princípios aplicáveis neste domínio constam do Regulamento de Execução 2015/983 da 

Comissão (a seguir, «regulamento»). 

Até meados de janeiro de 2016, os Estados-Membros tinham de notificar, através de um 

módulo específico do Sistema de Informação do Mercado Interno (IMI), os seus requisitos 

nacionais em matéria de documentos, ou seja, quais os documentos que exigem aos 

requerentes enquanto autoridade do país de acolhimento no âmbito do procedimento de 

emissão da CPE. A Comissão deu assistência aos Estados-Membros nesta fase e identificou 

contradições evidentes entre os requisitos notificados e as regras vinculativas da UE. As listas 

resultantes de documentos, que são elaboradas para cada Estado-Membro de acolhimento e 

para cada profissão coberta pela CPE, são extremamente importantes para as autoridades do 

país de origem, uma vez que compete a estas autoridades verificar a completude dos pedidos 

de CPE.  

No entanto, a «aprovação» pela Comissão das notificações nacionais no IMI não prevalece, 

nem pode prevalecer, sobre as disposições vinculativas do regulamento, incluindo as regras 

relativas à tradução e aos requisitos de certificação. 

Tendo em conta o que precede, foi adotada a posição seguinte no que diz respeito aos pedidos 

de apresentação de traduções e cópias autenticadas de documentos. 
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2. TRADUÇÕES 

O artigo 17.º, n.º 1, do regulamento estabelece uma lista de documentos que estão geralmente 

isentos de pedidos de tradução. Trata-se das seguintes categorias de documentos: 

i) comprovativos da identidade (passaporte ou bilhete de identidade); 

ii) diplomas que conferem aos seus titulares reconhecimento automático, se 

tiverem sido emitidos no Estado-Membro de origem; e 

iii) determinados certificados emitidos pelas autoridades responsáveis pelos 

pedidos CPE ou por outros organismos nacionais pertinentes do Estado-

Membro de origem. Estão incluídos, mais especificamente: 

 certificados de conformidade,  

 certificados de alteração dos títulos de formação,  

 certificados de direitos adquiridos,  

 certificados comprovativos de, pelo menos, três anos de experiência 

profissional, para os requerentes com qualificações atribuídas em países 

terceiros, 

 comprovativos do estabelecimento legal, 

 certificados que atestem a honorabilidade, a boa conduta, a ausência de 

falência, suspensão ou proibição do exercício da atividade ou a inexistência 

de condenações penais. 

O objetivo do artigo 17.º, n.º 1, do regulamento é limitar os requisitos em matéria de tradução. 

Uma vez que as informações contidas nestes documentos podem ser verificadas e podem ser 

dadas garantias pelas autoridades competentes dos Estados-Membros de origem, as traduções 

não parecem ser necessárias.  

Assim, regra geral, as autoridades responsáveis dos países de origem devem abster-se de 

exigir a tradução dos documentos acima referidos, ao verificar a completude do dossiê. Tal é 

válido mesmo nos casos em que o país de acolhimento tenha indicado no repositório IMI um 

requisito de tradução para a categoria geral de documentos notificada
1
. 

De igual modo, as autoridades do país de acolhimento não devem solicitar de forma 

sistemática traduções de documentos isentos nos termos do artigo 17.º, n.º 1; regra geral, 

devem basear-se nas informações registadas pela autoridade do país de origem no IMI. 

Por exemplo, se um farmacêutico que beneficia de reconhecimento automático não fornecer 

traduções dos diplomas, certificados de conformidade e/ou certificados que atestem a não 

proibição da prática da sua atividade, emitidos pelas autoridades do país de origem, a 

autoridade do país de origem deve considerar o dossiê completo e aceitá-lo, mesmo que no 

repositório IMI o país de acolhimento tenha especificado o requisito de tradução para esta 

categoria de documentos. 

No entanto, em caso de «dúvida devidamente justificada» sobre qualquer documento 

enumerado no artigo 17.º, n.º 1, as autoridades do país de acolhimento podem solicitar a 

                                                 
1
  Os Estados-Membros notificam os seus requisitos de tradução com base na seguinte cláusula de exoneração 

de responsabilidade do IMI: «As traduções só podem ser exigidas ao requerente dentro dos limites previstos 

no n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento n.º 2015/983.» 
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respetiva tradução nos termos do artigo 18.º, n.º 1, do regulamento. Esse pedido tem de ser 

apresentado depois de lhe ter sido transferido o dossiê pela autoridade do país de origem. A 

determinação de uma «dúvida devidamente justificada» carece de fundamentação adequada 

e deve aplicar-se caso a caso. No caso excecional de «dúvida devidamente justificada», as 

autoridades têm de explicar claramente ao profissional em causa qual a razão da tradução 

solicitada. Essa explicação deve ser registada no IMI, enquanto parte da mensagem enviada 

ao profissional, ao requerer a tradução. 

Qualquer rejeição de emissão de uma CPE com o único fundamento de que não foram 

fornecidas pelo requerente as traduções dos documentos referidos no artigo 17.º, n.º 1, é 

incompatível com o direito da UE, em especial caso a autoridade do país de acolhimento não 

identifique dúvidas devidamente justificadas quanto à fiabilidade dos documentos ou, 

identificando-as, caso o país de acolhimento não tenha tentado obter as informações ou os 

documentos em falta junto do requerente ou da autoridade do país de origem num prazo 

razoável. 

3. CONDIÇÕES PARA SOLICITAR CÓPIAS AUTENTICADAS 

Os artigos 14.º e 15.º do regulamento introduzem regras específicas sobre a verificação da 

autenticidade e da validade dos documentos comprovativos. Estabelecem, igualmente, as 

condições para solicitar cópias autenticadas desses documentos.  

As autoridades do país de origem apenas podem solicitar cópias autenticadas dos documentos 

se não puderem verificar a sua autenticidade por outros meios, nomeadamente através de 

registos internos, controlos em registos públicos ou cooperação administrativa (p. ex., 

procedendo a essa verificação junto das autoridades competentes).  

Assim, não devem ser solicitadas cópias autenticadas sempre que as autoridades do país de 

origem estejam em condições de verificar e certificar a autenticidade dos documentos (mesmo 

que o país de acolhimento tenha indicado esse requisito no repositório IMI
2
).  

As autoridades do país de acolhimento devem também abster-se de exigir cópias autenticadas 

de documentos já autenticados pelas autoridades do país de origem, salvo se existirem 

«dúvidas devidamente justificadas» em relação a esses documentos ou comprovativos 

fornecidos pela autoridade do país de origem. 

Por exemplo, se um país de acolhimento tiver especificado o requisito de cópia autenticada no 

campo de texto livre do repositório IMI «Informações adicionais», para uma determinada 

categoria de documentos, o país de origem só pode solicitar cópias autenticadas nos casos em 

que tenha tentado autenticar sem sucesso um determinado documento por meio de registo 

interno ou cooperação administrativa. Note-se que esta autenticação de documentos não faz 

parte da verificação inicial da completude do dossiê; a verificação da autenticidade dos 

documentos e, se necessário, qualquer pedido de cópia autenticada devem ocorrer numa fase 

posterior (normalmente, depois de o dossiê ser considerado completo e aceite no IMI e antes 

da sua transferência para o país de acolhimento). 

No caso excecional de «dúvida devidamente justificada», as autoridades têm de explicar 

claramente ao profissional em causa qual a razão da cópia autenticada solicitada. Essa 

                                                 
2
  Os Estados-Membros notificam os seus requisitos em matéria de cópias autenticadas com base na seguinte 

cláusula de exoneração de responsabilidade do IMI: « Indique se é exigida uma cópia autenticada do 

documento, nas condições previstas no artigo 15.º, n.
os

 1 e 2, do Regulamento (CE) n.º 2015/983.» 
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explicação deve ser registada no IMI, enquanto parte da mensagem enviada ao profissional, 

ao requerer a cópia autenticada. 

Contacto: 

GROW-E5@ec.europa.eu 
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