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Objectivos

1. Divulgação do Europass

2. Apresentação dos 5 documentos

3. Apresentação de números relativos ao uso de alguns documentos



O que é o Europass?

O Europass é um quadro comunitário criado para alcançar a
transparência de qualificações e competências, promovendo a
mobilidade na educação, formação e no mercado de trabalho.

O Europass é reconhecido em toda a Europa!



Centro Nacional Europass - CNE

Entidade que, ao nível nacional, é responsável pela 

coordenação do EUROPASS e por garantir a correcta aplicação 

da Decisão (Nº 2241/2004) que o constitui.



A quem se destina…

Beneficiários

Os cidadãos europeus e os residentes nos Estados Membros.

Países participantes

Estados Membros
Países do Espaço Económico Europeu
Países em fase de adesão
Países candidatos à adesão



Instrumentos para o 
Reconhecimento de Qualificações e 
Competências 

Europass Curriculum Vitae
Europass Passaporte de Línguas

Europass Mobilidade
Europass Suplemento ao Diploma

Europass Suplemento ao Certificado



Europass Curriculum Vitae

É um documento que permite ao titular uma apresentação das suas
qualificações e competências.

Permite registar detalhes sobre:

percurso no mercado de trabalho
educação e formação

competências linguísticas
capacidades e competências pessoais

informação adicional



Europass Passaporte de Línguas

É um documento que permite ao titular registar os seus conhecimentos
linguísticos e as suas experiências e competências culturais.

Tem uma dupla função:

- Pedagógica

- Informativa



Documentos ECV e EPL

Fonte: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/statistics.csp



Europass Mobilidade

É um documento pessoal que permite ao titular registar :

- o seu percurso de aprendizagem noutro país

O Europass Mobilidade é preenchido pela sua organização de envio 
e assinado pela organização de acolhimento



Europass Mobilidade

Princípios de funcionamento

O Europass Mobilidade não pode ser solicitado a título individual.

Objectivos

- Promover a mobilidade
- Aumentar a transparência

- Incentivar o reconhecimento



Europass – Mobilidade

Parceiro no país de envio
↓
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Parceiro no país de acolhimento









Europass – Mobilidade



2005 2006 2007 2008 2009 2010
(Junho)

Feminino 161 393 314 385 504 420

Masculino 145 395 250 340 401 262

Total 306 788 564 725 905 682

Europass Mobilidade: 
Dados Estatísticos a nível nacional

Fonte: http://www.europass.proalv.pt



Europass Suplemento ao Certificado

É um documento que é anexado a um certificado de Formação 
Profissional, que dá uma descrição geral do curso e dos créditos do 
seu diploma de formação profissional. 

Destina-se a facilitar a compreensão por terceiros, sobretudo noutro 
país.

É útil quando está à procura de um estágio, de uma mobilidade para 
estudos ou de um emprego no estrangeiro.



Europass Suplemento ao Diploma

É um documento que é anexado a um diploma do Ensino Superior, 
que dá uma descrição geral do curso e dos créditos do seu diploma 
académico. 

Destina-se a facilitar a compreensão por terceiros.

Este suplemento oferece aos empregadores no estrangeiro uma 
noção do mérito do seu diploma.

É útil quando está à procura de um estágio, de uma mobilidade para 
estudos ou de um emprego no estrangeiro.



Website do Centro Nacional Europass

http://www.europass.proalv.pt/

http://www.europass.proalv.pt/


Todos os documentos e restante informação estão disponíveis em:

http://www.europass.proalv.pt
http://www.europass.cedefop.eu.int

Contactos:
Centro Nacional Europass – Catarina Oliveira
Av. Infante Santo 1 – Piso 4
1350-178 Lisboa

Tel.: (+ 351) 213 944 733
Fax: (+ 351) 213 944 737
E-mail: europass@proalv.pt

Contactos
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