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Bem-Vindo!
O projecto “Medilingua” (2013-1-PL1-LEO05-37769)- Transferência de Inovação
é financiado pelo programa Leonardo da Vinci –no âmbito do Programa de
Aprendizagem ao Longo da Vida. As suas actividades são implementadas na
Bulgaria, Polonia, Portugal, Alemanha e Reino Unido. O projecto teve o seu inicio
official no dia 1 de janeiro de 2014.
A razão de ser deste projecto prende-se com a ausencia de competências
vocacionais adequadas no dominio das linguas estrangeiras dos profissionais de
Emergência Médica”.
Objectivos do projecto





Aumentar a mobilidade profissional e vocacional dos profissionais de
emergência médica, através do desenvolvimento das suas competências em
linguas estrangeiras.
Desenvolver um sistema de formação multimedia
Fornecer conteúdos atractivos de formação profissional

Os resultados principais do projecto serão um sistema de formação testado, pronto
a utilizar pelo publico em geral e conteúdos de formação de e-learning apoiados por
podcasts temáticos .
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O Consórcio MEDILINGUA
A parceria do projecto inclui 6 organizações de 5 paises europeus:
- Danmar Computers Sp.z.o.o (Poland);
- Iberika Group (Germany);
- Europe Evaluation Company (the United Kingdom);
- Center RUNI (Bulgaria);
- Gesaúde - Organizacao e Gestao de Saúde nos Locais de Trabalho, Lda (Portugal);
- Uniwersytet Rzeszowski (Poland).
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1ª Reunião em Coimbra
A primeira reunião de coordenação do projecto teve lugar nos dias 20 e 21 de
Janeiro de 2014, em Coimbra – Portugal. Realizaram-se breves apresentações de
cada organização parceira para que a parceria se ficasse a conhecer melhor. Os
objectivos gerais e a essência do projecto foram discutidos. As tarefas e as
responsabilidades de todos os parceiros, dentro dos pacotes de trabalho foram
claramente definidos. O plano de disseminação, que contém a metodologia e as
ferramentas para alcançar a maior audiência possivel e informar sobre os resultados
do projecto, foi apresentado pelo parceiro búlgaro - Center Runi. O parceiro do
Reino Unido – EEC, apresentou o Plano de Monitorização e Avaliação, que será
usado para avaliar como os resultados do projecto estão a ser alcançados e corrigir
eventuais desvios.
Os parceiros transnacionais foram recebidos pelo Presidente da Câmara Municipal
de Pedrógão Grande, e foram apresentados os outros stakeolders locais, como
a Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal, Corporação de Bombeiros,
do Instituto Nacional de Emergência Médica e da Ordem dos Enfermeiros. Durante
estes encontros, estes stakeolders locais foram informados acerca dos resultados
esperados e questionados sobre a situação actual, em Portugal, dos profissionais
não médicos da emergência médica.

Próximos passos
A próxima reunião transancional do projecto ficou agendada para os dias 30 de
Junho e 1 de Julho de 2014, em Berlim. Logo após a reunião de Coimbra a fase de
pesquisa irá começar. O objectivo desta fase é a de conhecer quais são as causas
mais comuns para a ocorrência de situações de ameaça à vida de adultos, crianças,
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bébes, mulheres grávidas e idosos, nos países parceiros. Irá, também, tentar
identificar quais são os aparelhos portateis mais comummente usados pelo grupo
alvo. A pesquisa será conduzida em duas partes – a pesquisa documental e a
pesquisa quantitativa. Para o efeito foi elaborado um questionário pela Universidade
de Rzeszow e traduzido para todas as linguas dos parceiros. A pesquisa deverá ser
realizada antes da proxima reunião em Berlim e a Universidade de Rzeszov é a
responsavel pela elaboração de um relatório comum que sumarize os resultados
obtidos.
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