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Apresentação do Projecto MaecVET

Em simultâneo, encontra-se também em fase de desenvolvi-

O projecto MaecVET é financiado pelo Programa de Apren-

mento, pelo parceiro Mandarin Medien, o e-Portal. O e-Por-

dizagem ao Longo da Vida e teve início em 2012. O projecto
MaecVET pretende desenvolver um referencial de qualificação para as profissões no âmbito da massagem e da fisioterapia. Este referencial irá possibilitar a realização de um
comparativo transnacional e o reconhecimento das qualifi-

tal é a implementação digital do referencial de qualificação
e irá permitir o comparativo entre as profissões no âmbito
da massagem e da fisioterapia dos países da parceria. Este
instrumento irá facilitar o reconhecimento das qualificações
e apoiar a promoção da mobilidade laboral na Europa.

cações profissionais nos domínios da massagem e fisioterapia, promovendo a mobilidade laboral no espaço Europeu.
Os objectivos do Projecto MaecVET são os seguintes:
- Descrição das unidades de resultados de aprendizagem
para profissões nos domínios da massagem e fisioterapia
que irão permitir o comparativo transnacional e o reconhecimento mútuo dos certificados e diplomas de nível secundário e universitário.
- O desenvolvimento e a promoção de um novo e-Portal
que irá possibilitar a ligação entre os vários interlocutores
e os grupos-alvo e a divulgação do enquadramento laboral
das profissões nos domínios da massagem e da fisioterapia
em toda a Europa.

Reunião de Projecto no País de Gales, Maio 2013

MaecVET - Actualização

Próximas actividades

Em janeiro foi apresentado o primeiro resultado do projecto
MaecVET, o Relatório sobre o Estado de Arte. Com base em
revisões nacionais, o relatório sobre o estado de arte apresenta um resumo da situação actual sobre a implementação
do EQF, ECVET e ECTS nos oito países da parceria. Adicionalmente, é efectuado um enquadramento nacional e são detalhados alguns dos programas de formação e de educação
mais relevantes provendo uma reflexão sobre o estado de
arte da educação e formação profissional nos domínios da

Em Outubro de 2013 será realizada a terceira reunião de
projecto em Lisboa, Portugal. Nesta reunião será finalizado
o referencial de qualificação e avaliado o e-Portal. Adicionalmente, será analisado o segundo ano do projecto MaecVET,
que será caracterizado por actividades de disseminação
e uma maior implementação do e-Portal. Os interessados
serão convidados a testar o e-Portal e a utilizar a informação
disponibilizada no referencial de qualificação.

massagem e fisioterapia na Europa.

A parceria MaecVET

Em Maio, após a segunda reunião do projecto no país de Ga-

A parceria do projecto MaecVET é composta por nove par-

les, foi criada a página internet do projecto: www.maecvet.eu.
Esta página fornece informação detalhada e actualizações
sobre o projecto. É ainda possível aceder aos resultados do
projecto e obter os contactos dos parceiros do projecto.

ceiros de oito países europeus: Alemanha, Áustria, Bulgária,
Finlândia, Hungria, Itália, Portugal e Reino Unido. Todos os
parceiros possuem um elevado nível de competência técnica no domínio da formação. A parceria inclui instituições

Actualmente, encontramo-nos a realizar a recolha de dados

privadas e públicas com ligações a potenciais empregadores

e o descritivo sobre as profissões no âmbito da massagem e

e profissionais de formação nos domínios da massagem e

a fisioterapia. Nas reuniões de projecto, foram selecionadas

fisioterapia. A parceria compromete-se a produzir produtos

as profissões elegíveis em cada um dos países da parceria e a

de elevada qualidade e a utilizar o e-Portal como instrumen-

metodologia a utilizar para o descritivo das mesmas, encont-

to estratégico para melhorar os padrões de educação e em-

rando-se o referencial de qualificação em fase de conclusão.

pregabilidade de massagistas e fisioterapeutas.

www.maecvet.eu
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A BBW Beckmann & Scheller (BBW) é uma instituição pri-

fundada em 1962. A vasta oferta de formação da GYEMSZI

vada de ensino do norte da Alemanha, fundada em 1990. A

inclui diferentes cursos de massagem.

BBW demonstra especial perícia na formação de desempre-

A Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Anco-

gados oriundos de áreas relacionadas com a prestação de
cuidados de saúde.

na Umberto I, G. Salesi, G.M. Lancisi (AOR) é o maior hospital universitário da Região de Marche (Itália). A AOR possui
uma unidade de reabilitação específica que disponibiliza
tratamentos de reabilitação a pacientes internos e externos.
A Global Human Development (GHD) é uma entidade formadora certificada com vasta experiência no domínio da
formação e ensino profissional. A equipa da GHD possui
competências específicas na implementação e avaliação de
sistemas de qualidade no ensino e formação profissional. Os
tópicos relacionados com a Saúde e os Cuidados de Beleza
incluem-se nas áreas de competência da GHD.
A DIA-SPORT Association (DS), fundada em 1995 é uma
ONG com representação em várias regiões da Bulgária, As

Estudantes de Massagem no BBW

suas principais áreas de actividade são a formação profis-

A Ausbildungszentrum Bergler (AZB) foi fundada em 1997

sional e a educação de adultos, saúde, integração social de

como escola profissional para massagistas. A AZB foi a pri-

grupos desfavorecidos e sociedade civil.

meira instituição austríaca a oferecer formações em “mas-

A Coleg Llandrillo de Grŵp Llandrillo Menai é uma institu-

sagem clínica” e “massagem terapêutica” em conformidade

ição de ensino que conta com cerca de 25 mil estudantes em

com a nova legislação em vigor no país.

diversas áreas do saber tais como Saúde e Bem-estar, Cui-

A Karier Oy é uma pequena empresa que actua nos

dados de Beleza e Cabelo, Hotelaria e Restauração, Turismo,

domínios dos cuidados sociais e de saúde. A Karier Oy reali-

Gestão de Empresas, Apoio Social e Tecnologia.

za palestras e serviços no âmbito da educação e reabilitação

A Mandarin Medien é uma empresa de internet com 25 co-

em fisioterapia, massagem, hidroterapia, etc.

laboradores. A empresa actua nas seguintes áreas de negó-

A GYEMSZI tem vindo a desempenhar um papel de liderança

cio: construção de websites empresariais, comércio eletróni-

na Hungria no domínio da formação para a saúde, formação

co, marketing eletrónico, redes sociais, vídeo e animação e

continua e desenvolvimento profissional desde que foi

aplicações móveis.

PROMOTOR DO PROJECTO

CONTACTOS

BBW Beckmann & Scheller (DE)
www.bbwkg.de

info@maecvet.eu
www.maecvet.eu

PARCEIROS DO PROJECTO
Ausbildungszentrum Bergler (AT)
www.bergler.at

Global Human Development (PT)
www.ghd.pt

Karier Oy (FI)
www.karier.fi

DIA-SPORT Association (BG)
www.dia-sport.org

GYEMSZI (HU)
www.gyemszi.hu

Grwp Llandrillo Menai (UK)
www.gllm.ac.uk

AOR (IT)
www.ospedaliriuniti.marche.it

Mandarin Medien (DE)
www.mandarin-medien.de

www.maecvet.eu
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