
Título Evento:  EUROPASS-Mobilidade 

Tipo de Evento e promotores (Conferência/Seminário/Jornadas/etc.):  Apresentação de Lúcia Mestre e 
Catarina Oliveira (IEFP) no âmbito da Sessão Plenária da CS11 (Comissão para a 
Educação e Formação), promovida pelo GT1 

Data: 16 Fev. 2011 Local:  IPQ, Caparica 

Participante(s) da AEP/NEP: Marta Pile 

Objectivo: Divulgar os objectivos e características do EUROPASS, como instrumento de promoção da 
transparência das qualificações e da mobilidade dos cidadãos no espaço europeu.  

Principais conclusões (resumo):  

 

 EUROPASS: contribuir para o aumento de informação sobre a mobilidade profissional e as 
qualificações/competências dos cidadãos 

 A coordenação está a cargo do Centro Nacional Europass (CNE) 

 O Europass é gratuito, e pode ser descarregado on-line  

 É composto por 5 documentos que os graduados devem preparar antes de ir para o mercado de trabalho 
nacional ou europeu, pois é reconhecido pela EU: 

o EUROPASS Curriculum vitae (de preenchimento pessoal) 
o EUROPASS Passaporte de línguas (de preenchimento pessoal com a ajuda de uma grelha de 

auto-avaliação com 6 níveis) 
o EUROPASS Mobilidade (gerido pelo CNE, é solicitado pela organização de envio e preenchido 

pela de acolhimento; está em fase de testes o processo on-line) 
o EUROPASS Suplemento ao Diploma (diploma bilingue, é o único que é obrigatório (portaria 

30/2008) e é gratuito) 
o EUROPASS Suplemento ao Certificado (registo de conhecimentos/competências para 

esclarecimento a terceiros no estrangeiro: empregadores, etc) 

 Também no Ponto Nacional de Referência para as Qualificações (no IEFP 
http://portal.iefp.pt/portal/page?_pageid=177,1&_dad=gov_portal_iefp&_schema=GOV_PORTAL_IEFP ) 
podem-se obter informações sobre o EUROPASS e outros assuntos relacionados com a mobilidade 
profissional. Este serviço, coordenado pela própria apresentadora Engª Lúcia Mestre, pretende apoiar o 
cidadão no reconhecimento das suas competências e qualificações no âmbito da promoção da 
mobilidade. 

Mais informações (endereços internet/endereço ficheiros PDF na pasta do servidor, programa, etc):  lista de contactos 

para mais informações nos vários países:  REDE EUROPEIA DOS PONTOS NACIONAIS DE REFERÊNCIA PARA AS 
QUALIFICAÇÕES 

http://portal.iefp.pt/portal/page?_pageid=177,139204&_dad=gov_portal_iefp&_schema=GOV_PORT
AL_IEFP&id=5  
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