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Apresentação do Projecto MaecVET

e-Portal Eucapo / Referencial de reconhecimento

O projecto MaecVET é financiado pelo Programa de Aprendizagem 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 qualificações profissionais nos domínios da massagem e fisioterapia, promovendo a mobilidade laboral no espaço Europeu.
Os objectivos do Projecto MaecVET são os seguintes:

O e-Portal encontra-se disponível online desde Janeiro de
2014, e fornece uma variedade de serviços para os diferentes grupos-alvo e potenciais interessados. Através do e-Portal, os potenciais trabalhadores, as entidades formadoras e
as entidades certificadoras encontram informação útil tendo
em vista a promoção da mobilidade do emprego na Europa.

- 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.

MaecVET - Actualização
Em Outubro de 2013, os parceiros envolvidos no projecto
MaecVET reuniram-se em Lisboa, Portugal para a terceira
reunião de parceiros. Neste encontro, o parceiro Mandarin apresentou a primeira versão Inglesa do e-Portal www.
eucapo.eu. No encontro, foram ainda concluídos, quase na
totalidade, os referenciais de qualificação relativos às qualificações nas áreas da massagem e da fisioterapia dos países
participantes no projecto. A parceria analisou também os
próximos passos para o desenvolvimento do referencial de
qualificação. No global, e até ao momento, os oito países

E-Portal Eucapo www.eucapo.eu

Para quem procura emprego:
- Compare as suas qualificações
- Descubra programas de formação
- Pesquisa ofertas de formação na Europa
- Crie um perfil profissional
Para os empregadores:
- Disponibilize as suas ofertas de emprego
- Crie um perfil profissional
- Encontre trabalhadores qualificados
Para as Entidades Formadoras:
- Disponibilização das ofertas formativas para potenciais trabalhadores de toda a Europa
- Cursos de formação: cursos de formação profissional de
longa duração ou módulos de curta duração, em conformidade com as pré-qualificações dos referenciais de qualificação profissional de cada país Europeu.
Para as Entidades Certificadoras:

Reunião de Projecto em Lisboa, Portugal – Outubro de 2013

envolvidos no projecto descreveram treze profissões relacionadas com a massagem e oito profissões relacionadas
com a fisioterapia em conformidade com as “unidades de
resultados de aprendizagem, conhecimento, competências
e aptidões” do ECVET/ECTS.

www.maecvet.eu

- Comparação no e-Portal: resultados de aprendizagem,
currículos, enquadramento legal e classificações EQF (Quadro Europeu de Qualificações).
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Actualização
Os encontros de promoção nacionais já tiveram início. A
versão beta, em Inglês, do e-Portal encontra-se actualmente
na fase de tradução para as diferentes línguas da parceria.
Mais, os diferentes elementos do e-Portal têm sido alvo de
actualização e desenvolvimento. Encontra-se também em
fase de concepção a revisão editorial do referencial de qualificação e a articulação entre as respectivas profissões. Agora já é possível efectuar o registo no e-Portal www.eucapo.
eu e aceder às diferentes funções e respectivos detalhes.
Alertamos para o facto do e-Portal ainda se encontrar em
fase de desenvolvimento pelo que algumas funcionalidades
poderão não estar 100% operacionais. Estimamos que esta
situação seja solucionada brevemente. Após aceder aos
conteúdos do Eucapo, agradecemos o envio de sugestões
de melhoría (www.eucapo.eu/en/feedback) de forma a

Até ao final do mês de abril, estimamos que todas as traduções realizadas pelos vários parceiros do projecto se encontrem disponíveis no e-Portal. Deste modo, os conteúdos
do e-Portal serão disponibilizados em todas as línguas da
parceria. Deste modo, os interessados podem começar a
comparar as diferentes qualificações para as áreas da massagem e da fisioterapia nos diversos países. O referencial de
qualificações resultante, nos respectivos idiomas, será também produzido em versão impressa.
Em meados de Maio, será realizada a quarta reunião do
projecto em Ancona, Itália. Todos os parceiros irão avaliar as
fases anteriores do projecto e discutir a fase final do projecto.
Os pontos mais relevantes serão o Livro Verde, uma estratégia de abordagem para o desenvolvimento e promoção
do projecto, a Conferência Internacional e um evento para
disseminar os resultados do projecto MaecVET e o e-Portal
Eucapo, a reunião final de parceiros e os procedimentos
contratuais relacionados com a continuidade e manutenção
do e-Portal após a conclusão do projecto.

Feeback www.eucapo.eu/en/feedback

que nos seja possível orientar os conteúdos, de forma mais
eficaz, para os públicos-alvo.
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