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O PASSAPORTE PARA
O MERCADO DE
TRABALHO EUROPEU

O

Europass ajuda-o a encontrar o
emprego certo na União Europeia e a
dar o passo seguinte na sua carreira,
através de um conjunto de ferramentas
eficazes. 15 anos depois da sua chegada,
a plataforma tem nova aparência e
novos serviços numa altura de desafios
acrescidos.
Um mercado de trabalho sem fronteiras com
oportunidades ilimitadas e perspetivas de aprendizagem
ao longo da vida. Agora, mais do que nunca, o Europass
é um valioso contributo para a mobilidade.
O atual contexto de pandemia traz oportunidades
à plataforma Europass e as vantagens na sua utilização
são muitas e reconhecidas pelos líderes.
Por isso mesmo, Catarina Oliveira, Coordenadora do
Centro Nacional Europass, demonstra-se segura e
determinada em manter esta a marca de confiança do
mercado de trabalho em Portugal e na Europa. Ainda
que não se saiba o que o futuro nos reserva, o mais
importante, diz, é estarmos preparados.
15 anos depois da sua chegada, a plataforma Europass
modernizou-se para agilizar o mercado de trabalho.
Em que é que consiste e como é que se vai processar
a nova plataforma?
A nova plataforma veio revolucionar o Europass. O
website, para além de disponibilizar modelos editáveis
de CV [em 29 línguas] e cartas de apresentação (deixando
de existir o modelo estandardizado, em ambos os casos),
também permite pesquisar oportunidades de formação ou
emprego na Europa.
Assim sendo, o Europass disponibiliza informações
fiáveis a quem pretende estudar e trabalhar em
diferentes países europeus, disponibilizando ligações
a fontes europeias e nacionais. Desta forma, ajuda

a encontrar cursos e empregos adequados ao perfil
do candidato e a obter orientação e apoio quando for
necessário validar e reconhecer as qualificações.
Que estratégias podem os candidatos adotar para se
destacarem na plataforma?
Os candidatos devem preencher o perfil com o máximo
de informação possível, tendo a oportunidade de
selecionar apenas os campos que pretende que o
empregador verifique, durante um determinado período
selecionado pelo próprio candidato. Caso publiquem
o CV Europass na rede de empregos, poderão receber
ofertas de emprego de acordo com as características
mencionadas no próprio perfil Europass.

A nova plataforma veio
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O Europass disponibiliza informações fiáveis a quem pretende
estudar e trabalhar em diferentes países europeus, disponibilizando
ligações a fontes europeias e nacionais. Desta forma, ajuda a
encontrar cursos e empregos adequados ao perfil do candidato e a
obter orientação e apoio quando for necessário validar e reconhecer
as qualificações.

Tive oportunidade de a ouvir dizer que este contexto exige
um novo mindset, mas também um novo skillset.
É necessário criar uma caixa de ferramentas constituída
por competências de uma complexidade cognitiva
acrescida, sobretudo no domínio das softskills –
pensamento crítico e complexo; flexibilidade cognitiva
e inteligência emocional, demonstrando que estão
preparados para o imprevisto e que têm capacidade de
decisão, mesmo perante as adversidades. Estas serão as
softskills mais procuradas pelos empregadores
Os líderes continuam a valorizar os seus contributos e a
procurar este modelo de currículo?
Por ser um modelo transversal a toda a Europa, as
empresas nacionais e europeias, em particular, as de
grande dimensão, utilizam o modelo Europass por
ser um modelo de fácil leitura e comparabilidade. Os
números falam por si: três milhões e 200 mil CV feitos
em 2019, só em Portugal.
A influência das redes sociais na escolha dos candidatos
está a fazer com que o CV perca terreno?
Neste momento, estamos numa fase de transição a todos
os níveis: não sabemos o que o futuro nos reserva e, em
particular, o mercado de trabalho.
Todavia, creio que irão coexistir vários modelos,
entre o tradicional e um modelo para a nova geração.
É importante os jovens estarem preparados para os
diferentes empregadores.

Alguns números
Desde 2005, o Europass envolveu cem milhões de utilizadores,
de acordo com as estatísticas da Comissão Europeia.
Até 2018 foram emitidos 115 418 596 Europass CV – só em
Portugal 19 035 708 CV. E, no ano passado, registou três
milhões e 200 mil CV feitos por cidadãos portugueses.

As redes sociais, os pitch, os CV vídeos já existem há
vários anos, no entanto, na minha perspetiva, têm
funções diferentes. As redes sociais acabam por ser
um complemento ao CV pois servem para promover o
candidato e facilitar a análise do empregador.
Para uma empresa, quais as vantagens de receber CV
Europass em comparação com outros CV?
Com a nova plataforma, é possível as empresas
receberem um modelo de CV Europass de acordo com
as suas necessidades. Esta novidade, com vários modelos
de CV, permite ao empregador analisar, comparar
e selecionar facilmente todos os CV recebidos, uma
vez que se sabe onde se localiza a informação que se
pretende obter do candidato. Por ser uma plataforma
facilitadora para procura de emprego, também permite
que os empregadores se registem na própria plataforma
e que procurem os melhores candidatos (desde que
disponibilizem o seu perfil no Europass) para as suas
ofertas de emprego.
E para os candidatos?
Para o candidato que está a desenvolver o seu CV é
importante fazê-lo no formato Europass porque a
estrutura está desenhada para facilitar a apresentação
dos requisitos, levando o candidato a fazer uma
perspetiva do que fez ou está a fazer, principalmente
no que respeita ao preenchimento das qualificações e
competências. A plataforma permite desenvolver vários
modelos de CV, cartas de apresentação, inserir anexos e
certificados – sempre acompanhado de um tutorial para
ajudar a preencher estes documentos e guardar na sua
área privada online, designada por “Minha Biblioteca”.
Qual o perfil tipo do utilizador do CV Europass?
Não existe um perfil exclusivo. O Europass aplica-se a
qualquer cidadão que esteja a procurar emprego no seu
país ou na Europa.
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