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O QUE É PASSAPORTE O QUALIFICA?

O Passaporte Qualifica é um instrumento tecnológico, inovador no Sistema Nacional de 
Qualificações, de registo das qualificações e competências adquiridas ou desenvolvidas 
ao longo da vida e de orientação para percursos de educação e formação.
É um documento oficial e pessoal que poderá ser alterado, atualizado e impresso, a 
qualquer momento, acompanhando todas as fases da vida ativa.

O Passaporte Qualifica está disponível online (www.passaportequalifica.gov.pt) 
 e integra duas áreas: 

- Área pública — permite simular percursos de educação e formação já efetuados mas não 
registados no Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO) ou 
percursos a efetuar.

- Área reservada — apresenta os percursos de educação e formação, considerando a 
obtenção de metas de qualificação (escolar, dupla e/ ou profissional), organizadas em 
função da maior capitalização possível de unidades de formação já certificadas e de crédi-
tos já obtidos, e identifica percursos possíveis para as atingir.

PARA QUE SERVE O PASSAPORTE QUALIFICA?

A partir da capitalização dos resultados de aprendizagem já alcançados e das competên-
cias adquiridas, o Passaporte Qualifica simula novas trajetórias de formação adequadas ao 
perfil individual, aos respetivos interesses e expetativas, contribuindo para a conclusão de 
percursos de formação incompletos e possibilitando a obtenção de uma qualificação 
(escolar, profissional ou de dupla certificação, de nível básico ou secundário).

QUAIS AS MAIS-VALIAS DO PASSAPORTE QUALIFICA?

- Permite dar sentido à formação (muitas vezes avulsa) obtida ao longo da vida;

- Identifica o percurso de qualificação realizado até ao momento por cada pessoa, 
dando-lhe visibilidade;

  Facilita a definição de percursos de qualificação necessários para a reconversão profis-
sional ou para uma mais fácil integração no mercado de trabalho; 

- Dá maior consciência do percurso já percorrido e a percorrer até à obtenção de uma 
qualificação; 

- Permite às estruturas de Recursos Humanos das organizações planificarem o seu plano 
de formação, ajustando-o às situações específicas de cada colaborador e às necessidades 
das próprias organizações.

A QUEM SE DESTINA O PASSAPORTE QUALIFICA?

- Adultos com idade igual ou superior a 18 anos que procurem aumentar as suas qualifi-
cações, obtendo, nomeadamente, uma certificação escolar e/ou profissional através das 
qualificações integradas no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ);

  Jovens, entre os 15 e os 29 anos, que não estejam empregados, nem a estudar ou a 
frequentar formação (Jovens NEET - Not in Education, Employment or Training), com vista 
a orientá-los para possíveis percursos de aprendizagem. 

COMO OBTER O CÓDIGO DE REGISTO PARA ACESSO
À ÁREA RESERVADA DO PASSAPORTE QUALIFICA?

É necessário efetuar uma autenticação, utilizando um código de registo.
O código de registo é disponibilizado pelos Centros Qualifica e pelas Entidades Formadoras.
Quem solicitar o código de registo num Centro Qualifica, poderá ainda esclarecer dúvidas 
sobre os percursos de qualificação que permitem aumentar e desenvolver competências, 
tendo em vista o prosseguimento de estudos, a (re)inserção no mercado de trabalho ou a 
reconversão profissional.

PARA MAIS INFORMAÇÕES,
Passaporte Qualifica em
https://www.passaportequalifica.gov.pt
Portal Qualifica em
https://www.qualifica.gov.pt.


