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Trabalhar noutros países da UE mais fácil com a nova Carteira Profissional
Europeia
A partir de hoje, exercer uma profissão noutro país da UE torna-se mais fácil para
enfermeiros responsáveis por cuidados gerais, farmacêuticos, fisioterapeutas, guias
montanhistas e mediadores imobiliários, graças à Carteira Profissional Europeia (EPC).
Com a EPC, estas profissões podem ver as suas qualificações reconhecidas de uma forma
mais eficaz noutro país da UE – a avaliação será feita com base nas regras existentes mas
o mecanismo será simplificado através de um procedimento eletrónico. Ao mesmo tempo,
o sistema prevê salvaguardas que previnem abusos: um mecanismo de alerta garante
que os pacientes e os consumidores da UE são protegidos adequadamente. Não se trata
de um cartão de plástico, mas antes de um certificado eletrónico emitido pelo primeiro
procedimento completamente online à escala da UE para o reconhecimento de
qualificações. No futuro, a EPC pode ser alargada a outras profissões móveis, tendo por
base a experiência prática adquirida com o respetivo funcionamento.
(Desenvolvimento no sítio Web da Direção-Geral CRESCIMENTO)



Declarações do Comissário Andriukaitis, responsável pela Saúde e Segurança
Alimentar, da Comissária Malmström, responsável pelo Comércio, e do
Comissário Hogan, responsável pela Agricultura
«Acolhemos com agrado a publicação pelo Departamento da Agricultura americano
(USDA) do projeto de norma como um passo necessário no sentido de facilitar a
exportação de maçãs e peras da União Europeia para os Estados Unidos. Trata-se de um
resultado decorrente do reforçado nível de empenho da Comissão com a Administração
dos Estados Unidos e que trará benefícios significativos para os agricultores europeus».
(Desenvolvimento em STATEMENT-16-78)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
Se pretende deixar de receber a nossa newsletter, clique aqui por favor.
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