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NOTA INFORMATIVA

Europass 2005-2020:
Resultados e perspetivas
Sete anos depois do seu lançamento, o Europass é já utilizado por milhões
de pessoas. As alterações no sentido de permitir a sua interligação com
outros instrumentos a nível europeu dará mais visibilidade às competências
e qualificações das pessoas
O nível de utilização do Europass é surpreendente (Caixa
1). Desde que foi lançado, em fevereiro de 2005, até ao
final de março de 2012, mais de 48,6 milhões de pessoas
visitaram o sítio Web do Europass e foram preenchidos
online ou descarregados 38 milhões de curricula vitae (CV),
o equivalente a uma média de cerca de 15 000 por dia.
Segundo as estimativas, foram emitidos mais de 300
000 registos Europass atestando experiências de trabalho
ou de aprendizagem em outros países. Foram preenchidos
online ou descarregados mais de 1,2 milhões de
Passaportes de Línguas Europass (um documento de
autoavaliação de competências e qualificações linguísticas
de acordo com um sistema normalizado). Estes números
refletem a importância do Europass para os formandos e
os trabalhadores em toda a Europa. Não obstante, ainda
estão a ser desenvolvidos esforços para melhorar este
instrumento (Caixa 2) e desenvolver ainda mais as suas
potencialidades.
Caixa 1:

Utilização do Europass

De fevereiro de 2005, data de lançamento do Europass,
a final de março de 2012:
 foram registados 48,6 milhões de visitas no sítio Web do
Europass;
 foram criados online 18 milhões de curricula vitae (CV)
Europass;
 foram descarregados 20 milhões de modelos de CV;
 foram criados online 333 000 Passaportes de Línguas;
 foram descarregados 915 000 modelos de Passaporte de
Línguas;
 segundo as estimativas, foram emitidos mais de 300 000
documentos Europass-mobilidade;
 foram preparados 23 inventários nacionais para permitir que as
pessoas descarreguem suplementos de certificados
correspondentes à sua qualificação profissional;
 existem cada vez mais instituições de ensino superior a emitir
Suplementos ao Diploma.
Em 2011, foram registados 12,9 milhões de visitas ao sítio Web
europeu, comparativamente aos 1,2 milhões registados em 2005, o
que corresponde a um número dez vezes superior.
Em 2005, foram preenchidos online 116 000 CV Europass; em 2011
esse valor ultrapassou os 5,9 milhões, ou seja, um número 50 vezes
superior.
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Caixa 2:

O que é o Europass?

O Europass é um conjunto de cinco documentos, disponíveis em 26
línguas. O Europass ajuda:


os cidadãos a transmitir as suas competências e qualificações
de um modo eficaz, facilitando o seu acesso a um emprego ou a
uma formação;



as entidades empregadoras a compreender as competências e
as qualificações da força de trabalho;



as autoridades dos sectores da educação e formação a definir e
a transmitir o conteúdo dos respetivos currículos.

Existem dois documentos Europass que se destinam a ser
preenchidos pelos cidadãos europeus:


Curriculum vitae (CV) que visa apresentar uma descrição geral
das competências pessoais; e



Passaporte de Línguas que permite efetuar uma autoavaliação
das competências linguísticas, usando um sistema normalizado.

Existem três outros documentos emitidos por autoridades da área da
educação e formação:


Europass-mobilidade que regista a experiência de trabalho e
de educação adquirida noutros países da Europa;



Suplemento ao Certificado que descreve o conteúdo de
qualificações profissionais; e



Suplemento ao Diploma que enumera as competências
adquiridas pelos titulares de diplomas ou títulos, incluindo as
disciplinas concluídas e as classificações obtidas.

Trabalhando em estreita cooperação com a Comissão Europeia e a
rede de Centros Nacionais Europass (CNE), o Cedefop:


elaborou e revê documentos Europass:



concebeu e assegura a manutenção do sítio Web multilingue,
prestando apoio especializado em matéria de conteúdos,
processamento linguístico e TI;



apoia os CNE na implementação do Europass a nível nacional.

Visite o sítio Web do Europass em:
http://europass.cedefop.europa.eu
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Mais de dois terços dos utilizadores online de CV
Europass têm menos de 30 anos de idade (Figura 1). Em
2011, as 10 nacionalidades que mais utilizaram o CV foram
os portugueses, seguidos pelos italianos, romenos,
espanhóis, húngaros, alemães, franceses, polacos, gregos
e búlgaros.

Durante o período de 2013-15, o Europass estará mais
integrado com estes instrumentos. Nomeadamente o
Quadro Europeu de Qualificações (QEQ), o Sistema
Europeu de Créditos do Ensino e da Formação
Profissionais (ECVET) e a taxonomia das qualificações,
competências e profissões europeias (ESCO).

Renovação do sítio Web Europass
A facilidade de acesso tem sido, durante mais de sete anos,
a chave do sucesso do Europass. Em dezembro de 2011,
o sítio Web ganhou um novo grafismo, que permitiu um
acesso mais rápido às informações (Figura 2). No final de
2012, será introduzido no sítio Web do Europass um novo
modelo de CV. Serão também introduzidos novos serviços
que melhorarão a interoperabilidade entre o Europass e
outros sítios Web, que permitirão, por exemplo, guardar
mais facilmente o CV Europass num portal de emprego.
gráfica

do

Interligação do Europass com outros
instrumentos da UE
No âmbito do processo de Copenhaga, a UE criou diversos
instrumentos e princípios europeus além do Europass.
Estes instrumentos proporcionam, no seu conjunto, uma
melhor perceção das qualificações. Incentivam a
aprendizagem ao longo da vida, ao tornarem os sistemas
mais flexíveis, apoiando deste modo a mobilidade
profissional e geográfica.

Figura 1: Idade dos utilizadores de CV Europass

Figura 2: Nova identidade
Europass

diversos contextos, por exemplo, através da experiência de
trabalho (incluindo estágios profissionais, empregos de
verão ou trabalho em regime de voluntariado).

sítio

Web

O QEQ conta com oito níveis, que permitem comparar
as qualificações nacionais (do ensino geral, do ensino
superior e do ensino e da formação profissionais) entre si e
com as qualificações de outros países. Os níveis do QEQ
serão usados nos CV Europass e nos suplementos aos
certificados e diplomas, para indicar o nível de
qualificações dos respetivos titulares. As competências e
os conhecimentos profissionais adquiridos noutro país ou
noutro contexto, validados ao abrigo do ECVET, serão
registados no suplemento ao certificado Europass, no
documento Europass-Mobilidade e no novo EuropassExperiência.
Quando estiver concluída, a taxonomia ESCO oferecerá
uma extensa lista de termos relacionados com aptidões,
competências e qualificações utilizadas em todas as áreas
profissionais. A terminologia ESCO permitirá melhorar o
Europass e ajudar as pessoas a descrever e apresentar as
experiências adquiridas no ensino, no trabalho e na vida
em geral de forma mais clara do ponto de vista das
diversas profissões. As pessoas poderão assim mais
facilmente validar as suas competências e fazê-las constar
das suas qualificações.
Centro Europeu para o Desenvolvimento
da Formação Profissional

Passaporte europeu de competências e
experiência europeia
A Estratégia Europa 2020 da União Europeia (UE) veio dar
um novo ímpeto ao Europass, tendo em conta que este
instrumento constitui uma de várias medidas destinadas a
permitir aos cidadãos europeus estudarem e trabalharem
mais facilmente noutros Estados-Membros da UE.
No final de 2012, será criado no Europass um
passaporte europeu de competências eletrónico que
tornará as competências e qualificações mais visíveis. Em
2013, será introduzido um novo documento intitulado
«Europass-Experiência», que permitirá aos cidadãos
registarem as competências e aptidões adquiridas em
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