
EUROPASS 

Em resposta ao expresso na Declaração de Copenhaga e na Resolução do Conselho sobre a 
promoção de uma cooperação europeia reforçada em matéria de ensino e formação 
profissionais, a Comissão adotou, a 17 de Dezembro de 2003, uma Proposta de Decisão do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um quadro único para a transparência das 
qualificações e competências. 

A Proposta de Decisão criou um Quadro Único para a transparência dotado de um logo 
comum, intitulado “Europass” e reunindo os instrumentos de transparência enunciados na 
Declaração de Copenhaga, em torno do Curriculum Vitae Europeu. 

O Europass é, assim, uma iniciativa da União Europeia (centralizada na Direção-geral da 
Educação e Cultura), gerido, em regime de parceria pelo CEDEFOP (Centre européen pour le 
développement de la formation professionnelle) para aumentar a transparência das 
qualificações e a mobilidade dos cidadãos na Europa. Pretende ser um 'Portfolio da 
Aprendizagem ao Longo da Vida", composto por documentos contendo as descrições de todos 
os resultados da sua aprendizagem, qualificações certificadas, experiência de trabalho, 
aptidões e competências adquiridas ao longo da vida, em conjunto com toda a respetiva 
documentação de suporte. Os cinco documentos que constituem o Portfolio Europass são: 

 O Curriculum vitae Europass (também comummente designado por Curriculum vitae 
europeu) [link: http://europass.cedefop.europa.eu/pt/documents/curriculum-vitae]; 

 O passaporte de línguas [Link: 
http://europass.cedefop.europa.eu/pt/documents/european-skills-passport/language-
passport ]; 

 O documento Europass mobilidade [link: 
http://europass.cedefop.europa.eu/pt/documents/european-skills-passport/europass-
mobility]  

 O Suplemento ao Certificado [link: 
http://europass.cedefop.europa.eu/pt/documents/european-skills-passport/certificate-
supplement]; 

 O Suplemento ao Diploma [link: 
http://europass.cedefop.europa.eu/pt/documents/european-skills-passport/diploma-
supplement] 

Estes documentos compartilham uma marca logotipo comuns. O seu objetivo é tornar as 
qualificações pessoais dos cidadãos europeus claramente compreendidas em toda a Europa 
(no espaço que inclui a União Europeia, os países do designado Espaço Económico Europeu e 
os países candidatos). 

+ Info: 

 Página do CEDEFOP sobre o Europass [link: 
http://europass.cedefop.europa.eu/pt/about]  
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