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O Projecto MaecVET
O projecto MaecVET é financiado pelo Programa
de Aprendizagem ao Longo da Vida da Comissão
Europeia e teve início em Outubro de 2012. Este
projecto tem por objectivo o desenvolvimento
de um ePortal de competências nos domínios
da massagem e fisioterapia na Europa de forma
a promover a mobilidade dos trabalhadores
no espaço Europeu. Os objectivos do Projecto
MaecVET são os seguintes:

➤➤ Descrição dos resultados de unidades

de aprendizagem para profissões nos
domínios da massagem e da fisioterapia
que irão facilitar o comparativo
transnacional e o reconhecimento
mútuo de certificados e diplomas do
ensino profissional e superior.

➤➤ Desenvolvimento e promoção de um

novo ePortal que irá interligar os vários
interessados e os grupos-alvo de forma
a promover a educação e a formação
profissional e o mercado de trabalho
nos domínios da massagem e da
fisioterapia em todo o espaço europeu.

eucapo
Portal Europeu de
Competências nos
domínios da Massagem
e Fisioterapia
O eucapo disponibiliza
uma variedade de serviços para diferentes
grupos-alvo. Promove a ligação entre
potenciais massagistas e fisioterapeutas,
empregadores, instituições de ensino e
formação e entidades reguladoras de forma a
optimizar os resultados da mobilidade da força
de trabalho no espaço Europeu.

➤➤ Para quem procura emprego
Comparação de qualificações
Utilize o eucapo para comparar as suas qualificações nos domínios da massagem e fisioterapia com as qualificações de outros países
europeus. Pesquise quais os países nos quais
poderá trabalhar com as suas qualificações e
receba informação sobre o reconhecimento de
qualificações.
Pesquisa de programas de formação profissional
Deseja trabalhar noutro país Europeu mas
não possui as qualificações necessárias?
Pesquise os cursos mais adequados às suas
necessidades nas nossas ofertas de formação.
Pesquisa de ofertas de trabalho no espaço
Europeu
Deseja encontrar emprego noutro país
Europeu? A nossa base de dados de emprego
disponibiliza diferentes posições no espaço
europeu. Poderá criar o seu perfil pessoal
e encontrar posições adequadas às suas
qualificações.
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O seu perfil de candidato
Deseja receber ofertas de trabalho
interessantes ou informação sobre cursos
de formação? Na qualidade de potencial
massagista ou fisioterapeuta, pode
criar o seu perfil de candidato e receber
automaticamente ofertas de emprego e
formação que correspondam ao seu perfil.

➤➤ Para os empregadores
Está interessado em recrutar profissionais
de toda a Europa? Divulgue as suas ofertas
de trabalho no eucapo. É possível divulgar
o perfil da sua empresa e uma descrição
detalhada da funções e encontrar potenciais
colaboradores.

➤➤ Para instituições de ensino e
formação

Deseja apoiar outras pessoas a encontrarem
trabalho no seu país? Com o eucapo pode
disponibilizar ofertas de formação para
potenciais massagistas e fisioterapeutas
oriundos de outros países europeus. As
ofertas podem incluir cursos de formação de
longa duração ou módulos/unidades de curta
duração adequadas às qualificações de outros
países europeus.

➤➤ Para Entidades de Certificação
De forma a realizar o reconhecimento
de qualificações estrangeiras nos
domínios da massagem e fisioterapia, é
necessário informação sobre as diferentes
qualificações. Com o eucapo é possível
comparar os resultados de aprendizagem,
estrutura curricular, enquadramento legal
e classificações EQF. Esta funcionalidade
permite a identificação e análise de
semelhanças e diferenças.

