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Definição do Europass-Mobilidade 
O Europass Mobilidade é um documento utilizado em toda a Europa e que constitui um 
registo formal e pormenorizado das competências adquiridas por uma pessoa, quaisquer 
que sejam a sua idade, nível de educação ou situação profissional, ao longo de um 
percurso de mobilidade num país europeu (União Europeia, EFTA/EEE e países 
candidatos). 

Objectivos do Europass-Mobilidade 
O Europass tem como objectivos:  

- aumentar a transparência e a visibilidade dos percursos de mobilidade europeus, 
através da valorização dos conhecimentos e competências adquiridos;  

- incentivar o reconhecimento das experiências vividas no estrangeiro; 
- promover na Europa a mobilidade com vista à aprendizagem, dando maior visibilidade 

aos seus resultados. 

Princípio de funcionamento? 
Todas as entidades que organizam percursos de mobilidade nos países mencionados 
podem apresentar o pedido de emissão do Europass Mobilidade para os beneficiários 
desse percurso.  

O Europass Mobilidade não pode ser solicitado a título individual. O interessado deverá 
dirigir-se a uma organização para que esta o faça em seu nome.  

Que tipo de mobilidade é elegível? 

Qualquer experiência num outro país europeu (União Europeia, EFTA / EEE e países 
candidatos) para fins de aprendizagem. 

O Europass Mobilidade confere uma qualificação?  
Não. O Europass Mobilidade é um documento europeu onde estão registadas as 
competências adquiridas durante o período de mobilidade na Europa.  

É necessário pagar para obter o Europass Mobilidade?  
Não.  

Quem está envolvido na emissão do Europass Mobilidade? 
      Centros Nacionais Europass  

Os Centros Nacionais Europass, em cooperação com as outras entidades envolvidas, 
asseguram que:  

http://europass.cedefop.europa.eu/
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- os documentos Europass Mobilidade serão entregues apenas se os percursos de 
mobilidade europeus obedecerem aos critérios acima definidos;  

- os documentos Europass Mobilidade são preenchidos de acordo com as instruções 
abaixo e entregues aos titulares tanto em suporte papel como electrónico.  

No caso de a gestão dos documentos Europass Mobilidade ser entregue a terceiros, é 
da responsabilidade dos CNE que as funções acima enumeradas sejam executadas 
em obediências às normas aplicáveis.  

Os CNE poderão implementar nos seus respectivos países disposições específicas 
aplicáveis à gestão dos documentos Europass Mobilidade.  

Parceiros nos países de origem e de acolhimento 
O Europass Mobilidade envolve uma parceria entre a organização que envia o 
beneficiário (parceiro no país de origem) e a organização que o recebe (parceiro no 
país de acolhimento). As duas entidades celebram entre si um contrato escrito que 
menciona os conteúdos, os objectivos, a duração, os métodos utilizados e a supervisão 
do percurso de mobilidade europeu, bem como a(s) língua(s) que constarão do 
documento Europass Mobilidade.  

O Europass Mobilidade é completado pelos parceiros dos países de origem e de 
acolhimento do percurso de mobilidade. Geralmente, o documento final é emitido pelo 
parceiro de envio. Para mais informações, contacte o Centro Nacional Europass (ver 
http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres). 

Qualquer campo do documento Europass Mobilidade deixado em branco deve ser 
removido do documento. 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres
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Procedimento para a emissão de um documento Europass Mobilidade 
 

 (1) O parceiro no país de origem 
(a) solicita ao Centro Nacional Europass do seu país, ou entidade na qual o CNE 

delegou a gestão do Europass Mobilidade, lhe ceda o documento em formato 
electrónico (por exemplo, facultando-lhe o acesso às respectivas páginas do sítio 
Europass através de uma palavra-passe (ver  
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-
mobility/templates-instructions); 

(b) completa todas as seções “Titular do documento”, “Entidade emissora”, “Entidade 
emissora”, “Parceiro no país de acolhimento”, “Descrição do percurso de 
mobilidade”, etc.; 

(c) envia o documento Europass Mobilidade ao parceiro do país de acolhimento; 
(d) fornece ao parceiro anfitrião estas instruções para preencher o documento na (s) 

língua (s) relevante (s). 
Para ajudar - e de acordo com - o parceiro anfitrião, o parceiro que envia pode 
também preencher as secções "Competências adquiridas durante a mobilidade" e / ou 
"Registo de cursos frequentes e / pontos / créditos obtidos".  

(2) O parceiro no país de acolhimento 
(a) completa as seções “Competências adquiridas durante o percurso de mobilidade” 

e/ou “Registo de cursos frequentados e classificações / pontos / créditos obtidos”; 
(b) envia novamente o documento Europass-Mobilidade ao parceiro do país de 

origem;  
(c) carimba/sela e/ou assina o documento Europass Mobilidade; 
(d) envia cópia digital do documento Europass Mobilidade finalizado para o CNE. 

(3) O parceiro no país de origem 
(a) envia o Europass Mobilidade ao seu titular, em suporte papel e/ou electrónico;  
(b) arquiva devidamente o documento Europass Mobilidade, em obediência aos 

procedimentos adoptados a nível nacional e em colaboração com o CNE. 

Apoio  
mais informações sobre o Europass-Mobilidade 
http://europass.cedefop.europa.eu 

contacte o seu Centro Nacional Europass 
http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility/templates-instructions
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility/templates-instructions
http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres
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Examplo de Europass -Mobilidade 

Europass-Mobilidade 

Titular do documento 
 

 1 APELIDO(S) *  2 NOME(S) *  3 MORADA 

Gonçalves de Oliveira Margarida Maria R. D. Dinis N.º 7, 8.º Esq. 
1100-245 Lisboa 
Portugal  4 DATA DE NASCIMENTO  5 NACIONALIDADE 

 

09  09  1989 
dd  mm  aaaa 

Portuguesa 

   

Entidade emissora 
 

 6 NOME DA ORGANIZAÇÃO *  7 NÚMERO DO DOCUMENTO *  8 DATA DE EMISSÃO * 

Faculdade de Letras da Universidade de 
Aljustrel 

001/PT/2017 
 

09  09  2016 
dd  mm  aaaa 

Parceiro no país de origem 
 

 9 NOME E MORADA *  10 CARIMBO/SELO E/OU ASSINATURA 

Faculdade de Letras da Universidade de Aljustrel 
Largo da Porta Férrea 
8050-530 Aljustrel 
PORTUGAL 

 

 

 11 APELIDO(S) E NOME(S) DA PESSOA DE REFERÊNCIA/TUTOR *  12 TELEFONE 

Salgado Jorge +351 239 850 900 

 13 TÍTULO/FUNÇÃO   14 CORREIO ELECTRÓNICO 

Jorge.salgado@fl.ualjustrel.pt Jorge.salgado@fl.ualjustrel.pt 
   

Parceiro no país de acolhimento 
 

 15 NOME E MORADA *  16 CARIMBO/SELO E/OU ASSINATURA 

Technisches Gymnasium Offenburg 
Okenstr. 4 
77654 Offenburg 
DEUTSCHLAND 

 

 

 17 APELIDO(S) E NOME(S) DA PESSOA DE REFERÊNCIA/TUTOR *  18 TELEFONE 

Werner Wolfgang +49 781 12340 

 19 TÍTULO/FUNÇÃO   20 CORREIO ELECTRÓNICO 

Professor técnico Wewo@bla.de 

* As rubricas assinaladas por um asterisco são de preenchimento obrigatório. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Descrição do percurso de mobilidade 
 

 21 OBJECTIVO DO PERCURSO DE MOBILIDADE * 

Adquirir uma experiência profissional num contexto internacional 

 22 INICIATIVA DE ENSINO OU DE FORMAÇÃO EM CUJO ÂMBITO FOI EFECTUADO O PERCURSO DE MOBILIDADE 

Licenciatura em Design Gráfico 

 23 PROGRAMA COMUNITÁRIO OU DE MOBILIDADE A QUE O PERCURSO SE REFERE 

Erasmus+ 

  DURAÇÃO DO PERCURSO DE MOBILIDADE 

 24 DE * 
 

01  09  2015 
dd  mm  aaaa 

 25 A * 
 

30  03  2016 
dd  mm  aaaa 

Competências adquiridos durante o percurso de mobilidade 
 

 26A ACTIVIDADES/TRABALHOS EFECTUADOS * 

Tipografia, litografia, offset e serigrafia 

 27A COMPETÊNCIAS RELACIONADAS COM O TRABALHO 

Supervisão da produção de um número da revista Globe-Transfer (trimestral de 25 págs. em quadricromia): 
- contactos com a gráfica 
- assegurar continuidade da produção 
- supervisão do controlo da qualidade 

 28A COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS 

Comunicação com os parceiros italianos: melhoria substancial de nível na língua italiana; no final do estágio, excelente 
nível de comunicação; processamento das encomendas feitas por telefone pelos clientes de língua alemã 

 29A COMPETÊNCIAS DIGITAIS 

Programa PhotoshopTM: tratamento de imagens digitais: aquisição de boas competências. No final do estágio, concepção 
e produção de várias capas de revistas sob a supervisão do tutor 

 30A COMPETÊNCIAS DE ORGANIZAÇÃO 

Excelente capacidade para organizar de forma autónoma a execução das tarefas que lhe foram confiadas ao longo do 
estágio: 
- correta identificação das prioridades 
- gestão eficaz das relações entre as diferentes equipas no seio da empresa 

 31A COMPETÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO 

Excelente capacidade de comunicação no contacto diário com os clientes: 
- compreensão das práticas internas relativas ao atendimento dos pedidos dos clientes 
- boa adaptação no seio da equipa 

 32A OUTRAS COMPETÊNCIAS 

No âmbito das actividades extracurriculares: curso de socorrismo (50 horas) organizado pela Cruz Vermelha; no final do 
estágio, obtenção do Diploma de Socorrismo 

 33A DATA * 

 
 34A ASSINATURA DA PESSOA DE 

REFERÊNCIA/DO TUTOR * 
 35A ASSINATURA DO TITULAR 

 

09  09  2000 
dd  mm  aaaa 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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* As rubricas assinaladas por um asterisco são de preenchimento obrigatório. 

 

Registo de cursos frequentados e classificações / pontos / créditos obtidos 
 

 26B NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO ESTUDANTE * EBC-2004-28 123 

 

27B 
CÓDIGO DO 

CURSO 1 

28B 
NOME DO CURSO * 

29B 
DURAÇÃO 2 * 

30B 
CLASSIFICAÇÃO 

LOCAL 3 * 

31B 
CLASSIFICAÇÃO 

ECTS/ECVET  

32B 
CRÉDITOS 

ECTS/ECVET 4 

SRX-600 Iniciação à contabilidade 1 semestre 
(1S) 

63 B 7 

 

Eliminar ou acrescentar linhas, se necessário. 

 33B TESE/RELATÓRIO/DISSERTAÇÃO 

Relatório de 75 páginas sobre o tema: “resistência térmica do poliuretano”, defendido perante um júri e validado em 23 de 
Junho de 2015. 

 34B CERTIFICADO/DIPLOMA/TÍTULO OBTIDO (se aplicável) 

Mestrado em direito comercial 

 35B APELIDO(S) E NOME(S) DO TUTOR/RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO *  36B ASSINATURA DO TITULAR 

Jean Renoir 
 

 

 37B DATA DE VALIDAÇÃO * 
 

09  09  2000 
dd  mm  aaaa 

 38B NOME E MORADA DA INSTITUIÇÃO *  39B CARIMBO/SELO E/OU ASSINATURA 

Université Grenoble II Pierre Mendès-France 
BP 47 
38040 Grenoble Cedex 9 
FRANCE 

 

 

* As rubricas assinaladas por um asterisco são de preenchimento obrigatório. 

 

 
 

 
1 CÓDIGO DO CURSO: Consultar o pacote informativo ECTS disponibilizado pelo site da instituição de acolhimento. 
2 DURAÇÃO DO CURSO: Y = 1 ano lectivo  |  1S = 1 semestre  |  2S = 2 semestres  |  1T = 1 trimestre  |  2T = 2 trimestres 
3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO: 

 
4 CRÉDITOS ECTS: 1 ano lectivo = 60 créditos  |  1 semestre = 30 créditos  |  1 trimestre = 20 créditos 

http://europass.cedefop.europa.eu/

