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Brexit – Reconhecimento de Qualificações Profissionais 

O que está a suceder com o reconhecimento das qualificações profissionais no seio da UE? 

A legislação da UE abrange o reconhecimento de qualificações profissionais, estabelecendo um quadro 

recíproco de regras, que permite que os cidadãos do Espaço Económico Europeu (EEE) e Suíça tenham as suas 

qualificações profissionais reconhecidas num Estado do EEE ou na Suíça, além do Estado no qual a qualificação 

foi obtida. Após o final do período de transição, o Reino Unido deixará de estar sujeito a esta legislação da UE. 
O Reino Unido estabeleceu disposições legislativas para o reconhecimento das qualificações profissionais no 

EEE e Suíça. A partir de 1 de janeiro de 2021, o Governo do Reino Unido também implementará um novo 

sistema geral temporário de reconhecimento das qualificações obtidas no EEE e Suíça. O sistema também 

fornece um caminho para o reconhecimento de profissionais com qualificações irlandesas equivalentes. Não 

existe ainda data definida para que um sistema permanente substitua o atual. 

A tabela abaixo apresenta algumas diferentes situações e suas implicações: 

Situação Nacionais do EEE/Suíça para o 
Reino Unido 

Nacionais do Reino Unido para o 
EEE 

Qualificações reconhecidas antes 
de 1 de janeiro de 2021 
 

Para os nacionais do EEE e Suíça 
que já receberam uma decisão de 
reconhecimento, tais decisões 
serão salvaguardadas e 
permanecerão válidas a partir de 
1 de janeiro de 2021. 
 

Não carece de fazer algo caso a 
qualificação já tenha sido 
oficialmente reconhecida pelo 
órgão regulador competente num 
país do EEE ou Suíça. A decisão do 
órgão regulador de 
reconhecimento da qualificação 
permanecerá válida após o 
período de transição. 
 

Requerido antes de 1 de janeiro 
de 2021 o reconhecimento das 
qualificações 
 

Os nacionais do EEE e Suíça que 
requereram o reconhecimento 
antes de 1 de janeiro de 2021, 
mas não receberam uma decisão 
até esta data, terão permissão 
para concluir a sua candidatura 
de acordo com a Regulamentação 
anterior. 
 

Nenhuma orientação disponível - 
comente com o órgão regulador 
que se encontra a tratar do seu 
caso. 

Requerido após 1 de janeiro de 
2021 
 

Haverá um sistema geral de 
reconhecimento baseado na 
equivalência de qualificações 
profissionais. Os órgãos 
reguladores do Reino Unido serão 
obrigados a considerar os pedidos 
de reconhecimento de titulares 
de qualificações profissionais do 
EEE e Suíça (ao contrário de seus 
cidadãos - esta é uma mudança 
face ao anterior), mas são 
somente obrigados a conceder 
reconhecimento para 
qualificações que sejam 
comparáveis aos requisitos de 
qualificação do Reino Unido e 
padrões quanto ao âmbito, nível e 
conteúdo. 
 

Verifique a European 
Commission’s Regulated 
Professions Database (REGPROF) 
para confirmar se a sua profissão 
se encontra regulamentada. Em 
seguida contacte o ponto único 
de contacto para cada país do 
EEE, para confirmar como obter a 
sua qualificação profissional 
reconhecida. Pode obter mais 
informações sobre países em 
particular nos selling services 
country guides. 
 

  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_en
https://www.gov.uk/government/collections/providing-services-to-eea-and-efta-countries-after-eu-exit
https://www.gov.uk/government/collections/providing-services-to-eea-and-efta-countries-after-eu-exit
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Estão abrangidos todos os profissionais? 
 
Algumas profissões são tratadas separadamente e.g. Arquitetos e Advogados. O governo do Reino Unido irá 
manter um sistema de reconhecimento para arquitetos com qualificação aprovada por um Estado do Espaço 
Económico Europeu (EEE) ou Suíça, desde que o candidato tenha acesso à profissão no Estado de origem. Para 
mais informações por favor consulte The system for recognising EU qualified architects in the UK from 1 
January 2021 - GOV.UK (www.gov.uk) 
 
O Ministério da Justiça publicou um guia para as ações que os advogados da EU, EEE-EFTA que exercem no 
Reino Unido devem adotar a partir de 1 de janeiro de 2021. Por favor consulte 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-lawyers-in-the-uk-from-1- 
january-2021  
 

Gostaria de obter mais informações, a quem me devo dirigir?  
 

• Resumo geral das disposições do Reino Unido Guidance-for-regulators-on-rpq-after-the-tp-

final.pdf (engc.org.uk) 

• Resumo geral da situação do EEE Selling services to the EU, Switzerland, Norway, Iceland and 

Liechtenstein from 1 January 2021 - GOV.UK (www.gov.uk) 

• Informação geral sobre o reconhecimento/comparação das qualificações e habilitações internacionais 

Centro de Informação de Reconhecimento Nacional para o Reino Unido (UK NARIC) Home Page 

(naric.org.uk) UK NARIC é a agência nacional designada pelo Reino Unido para o reconhecimento e 

comparação das qualificações e habilitações internacionais. Realizam esta tarefa oficinal em 

representação do Governo do Reino Unido. 

• Lista de profissões regulamentadas cobertas pela legislação The European Union (Recognition of 

Professional Qualifications) Regulations 2015 (legislation.gov.uk) 

• European Commission’s Regulated Professions Database (REGPROF) que elenca as profissões 

regulamentadas por país com as autoridades competentes 

• Caso tenha questões específicas relacionais com as suas próprias qualificações, contacte o seu órgão 

regulador 

 

Como posso conferir se a minha profissão está regulamentada, onde devo confirmar? 

• A base de dados das Profissões Regulamentadas do MERCADO ÚNICO DA UE 

Jobseeker wizard - Is my profession regulated in another country? (europa.eu) 
 

https://www.gov.uk/guidance/the-system-for-recognising-eu-qualified-architects-in-the-uk-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/the-system-for-recognising-eu-qualified-architects-in-the-uk-from-1-january-2021
https://partner.engc.org.uk/media/12362/guidance-for-regulators-on-rpq-after-the-tp-final.pdf?dm_t=0,0,0,0,0
https://partner.engc.org.uk/media/12362/guidance-for-regulators-on-rpq-after-the-tp-final.pdf?dm_t=0,0,0,0,0
https://www.naric.org.uk/
https://www.naric.org.uk/
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/2059/schedule/1
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/2059/schedule/1
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm

