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Prefácio

A Carta de Condução para a Integração dos Migrantes (MIDRIL) - é um projeto Leonardo da Vinci de Desenvolvimento de Inovação,
implementado entre novembro de 2013 e fevereiro de 2016.
O projeto foi implementado por um consórcio de seis parceiros de cinco países europeus:
O
PARCEIRO

País

Organização

P1

França

ITG

I.T.G. CONSEIL SAS

P2

Portugal

ISQ

Instituto Europeu de Tecnologia e Qualidade

P3

A Bulgária

De claudicação Centro europeu de qualidade LTD
Ltd

P4

A Grécia

HRDC

Centro de Desenvolvimento Regional Helénica

P5

França

Conceito Sud

Conceito de cooperativa SUD

P6

Áustria

KIST

KIST CONSULTAR

Em geral, o objetivo global do projeto MIDRIL é:


Criar um kit básico de formação de competências interculturais e de integração para migrantes para harmonizar e promover o bemestar em todos os processos de migração, apoiando o processo de mobilidade e acelerando o processo de integração dos migrantes
em cada país (como na língua, autoestima, cultura social e de trabalho, empreendedorismo) colocado em prático num ambiente de
aprendizagem combinado com atividades presenciais e aplicações para aprendizagem, garantindo o total acesso a todos os migrantes
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Criar um sistema de certificação para a Integração de Migrantes com base na norma ISO 17024 para atingir um nível equivalente de
qualificações na área intercultural e de inclusão, para promover a mobilidade das pessoas e assim promover uma área de mobilidade
europeia para a aprendizagem ao longo da vida.

No âmbito do projeto MIDRIL e particularmente relacionado com o trabalho desenvolvido no WP3: Desenvolvimento da "Carta de
Condução para a Integração de migrantes" (CV FORMATIVO COM BASE NO ECVET) - Este é parte de um conjunto de documentos
interligados que determina a MIDRIL – Carta de Condução para a Integração de Migrantes KIT de formação:
1) Currículo para a Carta de Condução para a Integração de Migrantes – contém a descrição da abordagem conceptual, o quadro da UE,
as ferramentas para o desenvolvimento e as unidades de aprendizagem todos organizados em resultados da aprendizagem;
2) KIT do formador – contém a abordagem pedagógica, conteúdos de aprendizagem e dicas para execução dos cursos de formação;
3) KIT do formando - contém dicas práticas para apoiar o processo de aprendizagem e de preparação para o exame.
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MIDRIL - Currículo da formação para a Carta de Condução para a Integração de Migrantes

A "Formação Carta de Condução para a Integração do Migrante" foi desenvolvida com o objetivo de criar um kit básico de
formação de competências interculturais e de integração para migrantes, contribuindo ativamente para a harmonização e a promoção do
bem-estar em todos os processos de migração, apoiando o processo de mobilidade e acelerando o processo de integração de migrantes
em cada país.
Os conteúdos formativos foram elaborados com base nos fatores críticos para a integração e na falta de competências comuns a todos os
migran-tes. Estes foram identificadas no WP2 - Investigação e análise de necessidades e abordagem conceptual do MIDRIL. Os conteúdos
foram desenvolvi-dos de acordo com teorias educativas construtivistas que fundamentam as últimas evoluções na educação e formação,
são centralizadas no aluno e são abordagens com base em jogos e em micro-aprendizagens com suporte informático.
Relativamente à implementação do currículo MIDRIL, a formação segue uma metodologia ativa de "aprender fazendo" garantindo uma
evolução consistente da participação dos migrantes, o percurso de formação é concebido numa metodologia b-learning. Para
compreender melhor conceito pedagógico do MIDRIL consulte o KIT de formadores MIDRIL.
Um dos conceitos mais predominantes durante o desenvolvimento da formação MIDRIL foi a necessidade de reforçar o desenvolvimento
das competências-chave para a vida. Em particular as 8 (oito) competências-chave para a aprendizagem ao longo da vida identificadas
pela Comissão Europeia.
Os parceiros MIDRIL subscreveram a definição de competências-chave da Comissão Europeia, que pode ser entendida como forma de
“conhecimentos, aptidões e atitudes adequadas a cada contexto, fundamentais para cada indivíduo numa sociedade com base no
conhecimento. Proporcionam um valor acrescentado para o mercado de trabalho, para a coesão social e a para a cidadania activa
oferecendo flexibilidade e adaptabilidade, satisfação e motivação.” Porque devem ser adquiridas por todos, a presente recomendação
propõe uma ferramenta de referência para os países da União Europeia (UE) garantindo que estas competências-chave são totalmente

MIDRIL- Projeto - 540337-LLP-2013-1-FR-LEONARDO-LMP - Este projecto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação [comunicação] reflecte as opiniões apenas do autor e a
Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nele contidas.

integradas nas suas estratégias e infra-estruturas, particularmente no contexto da “aprendizagem ao longo da vida” e são descritas
como:


"Comunicação em línguas estrangeiras, que implica, além das principais dimensões das aptidões para comunicação na
língua materna, a mediação e a compreensão intercultural. O nível de proficiência depende de vários fatores e da capacidade
de escutar, falar, ler e escrever;



Competências em matemática e competências básicas em ciência e tecnologia. A competência matemática é a
capacidade de desenvolver e aplicar um raciocínio matemático para resolver uma série de problemas, nas situações do dia-adia, com a enfase colocada no processo, na atividade e no conhecimento. As competências básicas em ciência e tecnologia
referem-se ao domínio, utilização e aplicação de conhecimentos e às metodologias que explicam o mundo natural. Estas
implicam uma compreensão das mudanças causadas pela atividade humana e da responsabilidade de cada indivíduo enquanto
cidadão;



competência digital implica a utilização segura e crítica das Tecnologias da Sociedade da Informação (TSI) sendo sustentada
pelas competências básicas nas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC);



aprender a aprender está relacionado com a aprendizagem, a capacidade de perseguir e organizar a auto-aprendizagem,
individualmente ou em grupo, de acordo com as próprias necessidades e conscientização dos métodos e oportunidades;



competências sociais e cívicas. Estas competências incluem as competências pessoais, interpessoais e interculturais, e
abrangem todas as formas de comportamento que permitem ao indivíduo participar de forma eficaz e construtiva na vida social
e laboral. Estão ligadas ao bem-estar pessoal e social. A compreensão de códigos de conduta e de boas maneiras nos vários
meios em que as pessoas atuam é essencial. A competência cívica e, particularmente, o conhecimento dos conceitos e das
estruturas sociais e políticas (democracia, justiça, igualdade, cidadania e direitos civis), dotam as pessoas de competências
para que se empenhem numa participação activa e democrática;



cultura de trabalho e do empreendedorismo é a capacidade de transformar ideias em ação. Envolve a criatividade, a
inovação e a assunção de riscos, bem como a capacidade de planear e gerir projectos para alcançar objectivos. O indivíduo
está ciente do seu contexto de trabalho e é capaz de aproveitar as oportunidades que surgem. É a base para a aquisição de
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outras aptidões e conhecimentos mais específicos, de que necessita que se estabelece numa atividade social ou comercial ou
que para ela contribui. Tal deveria incluir a consciencialização para os valores éticos e o fomento da boa governação;


consciência e expressão cultural, que envolve a apreciação da importância da expressão criativa de ideias, das experiências
e das emoções num vasto leque de suportes de comunicação (música, artes, literatura e artes visuais)."

Fonte: (http://europa.eu)

Neste sentido, o currículo de formação Midril foi desenvolvido com base no significado das competências-chave na Europa e foca-se,
especificamente, na melhoria sustentável das "aptidões sociais, interculturais e de empreendedorismo e nas competências da sociedade
civil para trabalhar e viver", visando o desenvolvimento de novas competências e comportamentos no trabalho e na vida social
(competências de vida), que promovam a coexistência e a cooperação entre todas as pessoas.
Com base nos conceitos acima, o objetivo global da Formação MIDRIL é promover a aquisição de competências-chave de aprendizagem
ao longo da vida dos migrantes, através do desenvolvimento de uma definição consensual dos resultados de aprendizagem, reforçando os
seguintes aspetos:


Facultar aos migrantes as aptidões básicas e as competências-chave de aprendizagem ao longo da vida



Identificar as necessidades dos migrantes e as do mercado de trabalho no contexto da sociedade do conhecimento
(incluindo as novas tecnologias da informação)



Tornar a aprendizagem online mais acessível - formação através de aplicações (local de trabalho e privacidade)



Criar uma cultura de aprendizagem para motivar os migrantes, aumentar os níveis de participação e demonstrar a
necessidade da aprendizagem em todas as idades



Trazer mais oportunidades de aprendizagem para os migrantes



Usar a língua como uma ferramenta de autoexpressão criativa
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Aplicar as ferramentas de aprendizagem, que sustentam o processo de internacionalização



Valorizar a riqueza das culturas para uma efectiva integração no local de trabalho, assim como na vida social



Praticar as competências de escuta ativa, a comunicação verbal e não verbal e a expressão de linguagem corporal



Reforçar a informação, serviços de orientação e aconselhamento a nível europeu



A sensibilização para a importância da gestão intercultural nas organizações



Reforçar as soft skills interculturais (comunicação, resolução de conflitos, equipa)



Valorizar a aprendizagem para os migrantes através de um diploma (através da aprendizagem formal, não formal e
informal). Isto inclui uma melhoria da transparência e a coerência dos sistemas nacionais de aprendizagem



Criação de determinados padrões, concretos e mensuráveis num quadro de currículo integrado



Oferecer formação aos migrantes que pretendem ganhar mais confiança para lidar com colegas e clientes na cultura-alvo.



Assegurar o sucesso dos resultados de aprendizagem do migrante em vez de se focar nos preconceitos e estereótipos.



Um exame e um diploma padronizados, em que todos os participantes estão aptos a ser testados

O currículo está organizado em quatro unidades de aprendizagem:


Unidade 1: Línguas



Unidade 2: Competências Interculturais



Unidade 3: 3 R’s e TI



Unidade 4: Cultura de trabalho e empreendedorismo

Todos as componentes educativas estão interligadas com o jogo, este tem como base a abordagem desenvolvida no MIDRIL, onde cada
unidade de aprendizagem compreende 4 dimensões: personalidade jurídica, ciclo anual, dia-a-dia e ambiente:
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Personalidade

Meio
Ambiente

UNIDADE 1: Línguas
UNIDADE 2: Aptidão
Intercultural
UNIDADE 3: 3 R´s and TI

Ciclo anual

UNIDADE 4: Cultura de
trabalho e empreendedorismo

Dia-a-dia

Estas estão interligadas com os temas a abordar em cada uma das 4 dimensões, os conteúdos são organizados em diferentes temas
principais: condições de vida & estilo de vida, emprego, saúde, cultura, valores, a cidadania ativa e a criatividade e a inovação, conforme
demonstrado na tabela abaixo:

MIDRIL - matriz básica - Conteúdo da formação para cada unidade de aprendizagem

Dimensões
Unid.

Áreas de formação
Personalidade jurídica

Ciclo anual

Vida Quotidiana

Meio ambiente

MIDRIL- Projeto - 540337-LLP-2013-1-FR-LEONARDO-LMP - Este projecto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação [comunicação] reflecte as opiniões apenas do autor e a
Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nele contidas.

MIDRIL - matriz básica - Conteúdo da formação para cada unidade de aprendizagem

Dimensões
Unid.

Áreas de formação
Personalidade jurídica

Ciclo anual

Vida Quotidiana

Meio ambiente

1

Cultura

O indivíduo na rede de culturas

Vida cultural no ciclo anual

Cultura da Vida

Quadro de cultura

2

Mercado de trabalho e
profissões

Quotidiano profissional

O trabalho no ciclo de um ano profissional

Cultura de Trabalho na vida quotidiana

Infraestrutura de gestão pública no domínio
do "emprego e da economia"

3

As condições de vida e
de estilo de vida

Estilo de vida dos indivíduos

Quadro cultural sazonal

Infraestruturas da vida diária

Âmbito da cultura administrativa

4

Valores

Valores de cultura

Ensino de valores

Sistema de valor na vida quotidiana

Autoridades e instituições na rede de valores
culture

5

A cidadania ativa

O
empenhamento
Participação

Os cidadãos ativos no ciclo anual

A cultura da convivência como cidadãos
ativos

Infraestrutura para uma vida civil activa

6

Criatividade e Inovação

Oportunidades pessoais

Eventos sobre a criatividade e a inovação
no ciclo anual

Criatividade e inovação na vida diária

Âmbito da infraestrutura para a criatividade
e a inovação

7

Ambiente e saúde

Cultura da saúde e sensibilização
ambiental

Consciência de saúde no ciclo anual

Um estilo de vida saudável

As autoridades públicas e as instituições na
rede da saúde

cívico

/
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Grupo-alvo: os participantes
Currículo MIDRIL é dirigido aos migrantes com competências básicas na língua nacional do país onde estão a receber formação
•
•
•

Género: masculino ou feminino
- Aptidão nas TI - experiente
Domínio profissional: Indústria, PME's, Instituições (privadas ou públicas), ONG's, Câmaras, escolas de EFP e outros
funcionários do governo

•

•

Meio social

•

Contexto técnico

•

Contexto médico e saúde

•

Outros

O número de participantes é limitado a cerca de vinte pessoas
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MIDRIL - Quadros da UE e suas ferramentas
Sendo os principais objectivos do projecto MIDRIL alcançar um padrão de igualdade de qualificações na área intercultural e da inclusão, afim de
promover a mobilidade das pessoas e assim promover uma área de mobilidade europeia para a aprendizagem ao longo da vida. O Currículo de
Qualificações MIDRIL foi desenvolvido através de uma abordagem aos resultados da aprendizagem com base nos quadros da EU, tais como o Quadro
Europeu de Qualificações (QEQ), o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR) e o Sistema Europeu de Créditos do Ensino e
Formação Profissional (ECVET).
O QEQ é um sistema de referência comum europeu que faz a ligação entre os sistemas nacionais de qualificações (SNQ) de vários países. Na prática,
funciona como um mecanismo de tradução para tornar as qualificações mais legíveis. Sendo um instrumento para a promoção da aprendizagem ao
longo da vida, o QEQ abrange todos os níveis de qualificação obtidos através da educação e formação geral, profissional e académica. Além disso, o
Quadro engloba qualificações obtidas através da educação e formação inicial e contínua. Está estruturado oito níveis de referência definido por um
conjunto de indicadores que especificam os resultados da aprendizagem correspondentes às qualificações de um dado nível em qualquer sistema de
qualificações.
O resultado de aprendizagem é definido como o enunciado do que um aprendente conhece, compreende e é capaz de fazer aquando da conclusão de
um processo de aprendizagem. Os descritores para todos os níveis de qualificação são definidos em termos de conhecimentos, aptidões e
competências, correspondentes às qualificações de um dado nível em qualquer sistema de qualificações.
No que diz respeito ao QEQ os conhecimentos, aptidões e competências são entendidas como demonstra na tabela a seguir:

MIDRIL- Projeto - 540337-LLP-2013-1-FR-LEONARDO-LMP - Este projecto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação [comunicação] reflecte as opiniões apenas do autor e a
Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nele contidas.

Conhecimento

Aptidões

Competência

No âmbito do QEQ as aptidões são descritas como

No âmbito do QEQ a competência é definida em
termos de responsabilidade e autonomia.

No âmbito do QEQ, o conhecimento é descrito como

- cognitivas (envolvendo a utilização de

teórico e/ou factual.

pensamento lógico, intuitivo e criativo)
- práticas (implicando destreza manual e o recurso
a métodos, materiais, ferramentas e instrumentos)

Fonte: https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page

Os 8 níveis abrangem a escala completa de qualificações, desde os níveis básicos até aos níveis avançados. Enquanto instrumento para a promoção da
aprendizagem ao longo da vida, o QEQ abrange todos os níveis de qualificação obtidos através da educação e formação geral, profissional e académica,
engloba as qualificações obtidas através da educação e formação inicial e contínua. Estão descritas em termos de indicadores que definem o
conhecimento, as aptidões e as competências para cada nível de qualificação:
Níveis

de

qualificação
Nível 1

Nível 2

Conhecimento

Aptidões

Competências

Conhecimentos gerais básicos

Aptidões básicas necessárias à realização de tarefas simples

Trabalhar ou estudar sob supervisão directa num contexto estruturado

Conhecimentos

Trabalhar ou estudar sob supervisão, com um certo grau de autonomia

factuais básicos

Aptidões cognitivas e práticas básicas necessárias para a

numa área de trabalho ou de

aplicação da informação adequada à realização de tarefas e

estudo

à resolução de problemas correntes por meio de regras e
instrumentos simples

Nível 3

Conhecimentos

de

factos,

Uma gama de aptidões cognitivas e práticas necessárias

Assumir responsabilidades para executar tarefas numa área de estudo

princípios, processos e conceitos

para a realização de tarefas e a resolução de problemas

ou de trabalho
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Níveis

de

qualificação

Nível 4

Conhecimento

Aptidões

Competências

gerais numa área de estudo ou

através da selecção e aplicação de métodos, instrumentos,

Adaptar o seu comportamento às circunstâncias para fins da resolução

de trabalho

materiais e informações básicas

de problemas

Conhecimentos factuais e teóricos

Uma gama de aptidões cognitivas e práticas necessárias

Gerenciar o próprio trabalho dentro das diretrizes estabelecidas no

em

para conceber soluções para problemas específicos numa

contexto do estudo/trabalho, geralmente previsíveis, mas susceptíveis

área de estudo ou de trabalho

de alterar.

contextos

alargados

numa

área de estudo ou de trabalho

Supervisionar

o

trabalho

de

rotina

de

terceira

partes

e

tendo

responsabilidades em termos de avaliação e melhorias no estudo de
atividade/contextos de trabalho
Conhecimentos

Nível 5

Uma gama abrangente de aptidões cognitivas e práticas

Gerir e supervisionar em contextos de estudo ou de trabalho sujeitos a

especializados, factuais e teóricos

abrangentes,

necessárias

alterações imprevisíveis

numa

problemas abstractos

Rever e desenvolver o seu desempenho e o de terceiros

Aptidões avançadas que revelam a mestria e a inovação

Gerir atividades ou projectos técnicos ou profissionais complexos,

uma determinada área de estudo

necessárias

assumindo a responsabilidade da tomada de decisões em contextos de

ou de trabalho que implica uma

imprevisíveis numa área especializada de estudos ou de

estudo ou de trabalho imprevisíveis

compreensão crítica de teorias e

trabalho

Assumir responsabilidades em matéria de gestão do desenvolvimento

determinada

estudos

ou

consciência

de
dos

área

de

trabalho
limites

para

conceber

soluções

criativas

para

e

desses

conhecimentos
Conhecimento
Nível 6

aprofundado

de

à

resolução

de

problemas

complexos

e

princípios

profissional individual e colectivo

Conhecimentos

Nível 7

altamente

Aptidões especializadas para a resolução de problemas em

Gerir e transformar contextos de estudo ou de trabalho complexos,

especializados, alguns dos quais

matéria de investigação e/ou inovação, para desenvolver

imprevisíveis e que exigem abordagens estratégicas novas

se encontram na vanguarda do

novos

Assumir responsabilidades por forma a contribuir para os conhecimentos

conhecimento numa determinada

conhecimentos de diferentes áreas

conhecimentos

e

procedimentos

e

área de estudo ou de trabalho,

integrar

os

e as práticas profissionais e/ou para rever o desempenho estratégico de
equipas

que sustentam a capacidade de
reflexão

original

e/ou
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Níveis

de

qualificação

Conhecimento

Aptidões

Competências

investigação
Consciência crítica das questões
relativas

aos

conhecimentos

numa área e nas interligações
entre várias áreas

Nível 8

Conhecimentos

de

vanguarda

de

uma

estudo

de

trabalho

ou

ponta

na

As aptidões e as técnicas mais avançadas e especializadas,

Demonstrar um nível considerável de autoridade, inovação, autonomia,

área

de

incluindo capacidade de síntese e de avaliação, necessárias

integridade científica ou profissional e assumir um firme compromisso no

na

para

interligação entre áreas

e

da

que diz respeito ao desenvolvimento de novas ideias ou novos processos

investigação e/ou da inovação ou para o alargamento e a

a

resolução

de

problemas

críticos

na

área

na vanguarda de contextos de estudo ou de trabalho, inclusive em

redefinição dos conhecimentos ou das práticas profissionais

matéria de investigação

existentes

Fonte: https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page
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A fim de promover a total integração de migrantes, a formação MIDRIL foca também a aquisição da língua nacional, onde a aquisição de vocabulário é
o mais importante. Portanto os conteúdos de aprendizagem MIDRIL também são desenvolvidos em consonância com o Quadro Europeu Comum de
Referência para as Línguas, onde o domínio do idioma é estruturado em três grandes dimensões que podem ser divididas em seis níveis e para cada
nível, é descrito o que se é suposto ser capaz de fazer em leitura, ouvir, falar e escrever. Estes descritores podem-se aplicar a qualquer das línguas
faladas na Europa e existem traduções em várias línguas. Os níveis são:

Grupo Nome do grupo

Nível

A1
A

Nome do
nível

Iniciação

Utilizador
elementar
A2

B1

B

Elementar

Limiar

Utilizador
independente

B2

Vantagem

Descrição:



É capaz de compreender e usar expressões familiares e quotidianas, assim como enunciados muito simples, que visam satisfazer
necessidades concretas.



Pode apresentar-se e apresentar outros e é capaz de fazer perguntas e dar respostas sobre aspectos pessoais como, por exemplo, o
local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem.



Pode comunicar de modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar cooperante.



É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata (p. ex.:
informações pessoais e familiares simples, compras, meio circundante).



É capaz de comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação simples e directa sobre
assuntos que lhe são familiares e habituais.



Pode descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos relacionados com necessidades
imediatas.



É capaz de compreender as questões principais, quando é usada uma linguagem clara e estandardizada e os assuntos lhe são
familiares (temas abordados no trabalho, na escola e nos momentos de lazer, etc.).





É capaz de lidar com a maioria das situações encontradas na região onde se fala a língua-alvo.



É capaz de compreender as ideias principais em textos complexos sobre assuntos concretos e abstractos, incluindo discussões
técnicas na sua área de especialidade.



É capaz de comunicar com um certo grau de espontaneidade e de à-vontade com falantes nativos, sem que haja tensão de parte a
parte.



É capaz de exprimir-se de modo claro e pormenorizado sobre uma grande variedade de temas e explicar um ponto de vista sobre
um tema da actualidade, expondo as vantagens e os inconvenientes de várias possibilidades.

É capaz de produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal.
Pode descrever experiências e eventos, sonhos, esperanças e ambições, bem como expor brevemente razões e justificações para
uma opinião ou um projecto.
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Grupo Nome do grupo

Nível

C1
C

Nome do
nível

Autonomia

Utilizador
proficiente
C2

Mestria

Descrição:






É capaz de compreender um vasto número de textos longos e exigentes, reconhecendo os seus significados implícitos.




É capaz de compreender, sem esforço, praticamente tudo o que ouve ou lê.



É capaz de se exprimir espontaneamente, de modo fluente e com exactidão, sendo capaz de distinguir finas variações de significado
em situa- ções complexas.

É capaz de se exprimir de forma fluente e espontânea sem precisar de procurar muito as palavras.
É capaz de usar a língua de modo flexível e eficaz para fins sociais, académicos e profissionais.
Pode exprimir-se sobre temas complexos, de forma clara e bem estruturada, manifestando o domínio de mecanismos de
organização, de articulação e de coesão do discurso.

É capaz de resumir as informações recolhidas em diversas fontes orais e escritas, reconstruindo argumentos e factos de um modo
coerente.

Embora o enquadramento do Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissional (ECVET) não esteja ainda totalmente implementado, o
Currículo de Qualificação MIDRIL foi concebido segundo o sistema ECVET assegurando que no futuro a formação MIDRIL permitirá a transferência, o
reconhecimento e, eventualmente, a acumulação de resultados de aprendizagem individuais com o objectivo de obter a Qualificação MIDRIL.
Ao aplicar esta abordagem, os migrantes serão capazes de acumular os resultados de aprendizagem necessários para qualificação MIDRIL, ao longo do
tempo, em diferentes países ou em diferentes situações.
Neste sentido, o Currículo de Qualificação MIDRIL compromete a definição de quatro unidades de resultados de aprendizagem com os créditos
associados, o processo de transferência e acumulação de créditos e documentos complementares tais como Acordos de Aprendizagem, transcrições de
registos e guias do utilizador.
Os sistemas europeus de EFP são tão diversificados que a mudança para os resultados da aprendizagem foi necessária para viabilizar a comparação
entre os sistemas nacionais de qualificações com base em resultados da aprendizagem.
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Desta forma, todos os envolvidos no programa de formação MIDRIL sabem quais os resultados de aprendizagem esperados inerentes à qualificação
MIDRIL, o nível de conhecimentos especializados, as aptidões e as competências que esta qualificação representa.
Com base na complexidade, no alcance e no nível de aprendizagem esperado dos formandos, a descrição da qualificação MIDRIL foi estabelecida
no Nível 2 do Quadro Europeu de Qualificações (QEQ), permitindo assim, dependendo das necessidades de cada país, o desenvolvimento para um nível
de qualificação superior, interligado com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR):
Nível

de

referência

Conhecimento

Aptidões

Competências

Conhecimentos factuais básicos numa

Aptidões cognitivas e práticas básicas necessárias para a

Trabalhar ou estudar sob supervisão, com um certo grau de

área de trabalho ou de estudo

aplicação da informação adequada à realização de

autonomia

do QEQ

2

tarefas e à resolução de problemas correntes por meio
de regras e instrumentos simples

Grupo
QECR

A

Nome do grupo

Utilizador Básico

Nível Nome do nível

Descrição:

A2

É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes
relacionadas com áreas de prioridade imediata (p. ex.: informações
pessoais e familiares simples, compras, meio circundante). É capaz
de comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas
uma troca de informação simples e directa sobre assuntos que lhe
são familiares e habituais. Pode descrever de modo simples a sua
formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos
relacionados com necessidades imediatas.

Elementar
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Ao nível da correspondência com os Quadros Nacionais de Qualificação, em todos os países parceiros vão ao encontro do quadro europeu, excepto o
QNQ francês, onde não há níveis de qualificação correspondentes aos do QEQ. A seguinte tabela apresenta uma visão geral dos níveis de
correspondência entre os Quadros Nacionais de Qualificações de todos os países parceiros envolvidos:
QFQ - Quadro Nacional de Qualificação

Nível

referência
do QEQ

Nível 2

Áustria

de

A Bulgária

França

A Grécia

Portugal

QNQ

Qualificação

QNQ

Qualificação

QNQ

Qualificação

QNQ

Qualificação

QNQ

Qualificação

Nível

correspondente

Nível

correspondente

Nível

correspondente

Nível

correspondente

Nível

correspondente

2

2º Ciclo do
Ensino Básico

2

Segundo nível do
ensino primário,
1o nível de
qualificação
profissional

Nenhuma qualificação e
certificado neste nível

2

Ensino secundário
inferior (Apolytirio
Gimnasiou)

2

3º Ciclo do
Ensino Básico
(obtidos no
ensino
tradicional ou
através da
dupla
certificação)

A matriz completa da correspondência entre o QEQ e todos os QNQ pode ser encontrada em anexo.
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Unidades de aprendizagem e estrutura formativa
No âmbito do projecto MIDRIL, o programa de formação está estruturado em quatro Unidades de Aprendizagem compreendendo um total
de 36 horas de aprendizagem:

FORMAÇÃO MIDRIL/UNIDADES DE APRENDIZAGEM/PONTOS ECVET

UNIDADES DE
RESULTADOS
DE
APRENDIZAGEM

Horas de
Aprendizagem

Nível
QEQ

Principais Unidades

2

9

2

9

2

9

2

9

Pontos
ECVET

Unidade 1: Língua
Unidade 2: Competências Interculturais
Unidade 3: 3 R’s e TI

1

Unidade 4: Cultura de trabalho e empreendedorismo
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Unidade 1: Língua

Descrição sumária: Capacidade de comunicar numa língua estrangeira para expressar as preferências individuais, para a resolução de conflitos e viver e trabalhar em conjunto;
para ter consciência do comportamento cultural e individual e das tardições, para trabalhar (profissão) e conseguir a integração social no país estrangeiro; para integrar novas
abordagens e estratégias para a aprendizagem: aprender fazendo e ação orientada para a aprendizagem na vida pessoal, social e vida profissional.
Conhecimento

Resultados de
aprendizagem

Aptidões

Atitudes

Reconhecer, interpretar e responder de uma forma
construtiva para expressar as próprias emoções e
as dos outros.
Conhecimentos básicos sobre gramática e vocabulário na
língua estrangeira

Interagir com outros no local de trabalho e na vida
social.
Promover o processo de audição ativa e oralidade
ativa na língua estrangeira alvo.

Integrar novas abordagens e estratégias para a
aprendizagem: aprender fazendo e ação
orientada para a aprendizagem na vida pessoal,
social e vida profissional.
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Unidade 2: Competências Interculturais

Descrição sumária: Capacidade de interagir com outras pessoas no local de trabalho e na vida social, para usar princípios básicos da resolução de conflitos em diferentes
contextos interculturais; para criar consciência e abordar questões de diversidade e utilizar de forma eficaz as competências de comunicação sensíveis no contexto cultural no
professional, social e vida pessoal na cultura-alvo;
Conhecimento

Aptidões

Atitudes

Identificar e diferenciar as competências de
comunicação (comunicação verbal, a comunicação
não-verbal, linguagem corporal, comunicação
crítica, etc) no país estrangeiro.

Resultados de
aprendizagem
Conhecimentos
básicos
sobre perfis
culturais,
comportamento e valores fundamentais no país emigrou

Aceitar
e
fornecer
feedback
culturalmente apropriada

de

forma

Integrar novas abordagens e estratégias para a
aprendizagem: aprender fazendo e ação
orientada para a aprendizagem na vida pessoal,
social e vida profissional.
Adaptar e pôr em prática um código apropriado
de comportamento da cultura-alvo na vida e no
trabalho
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Unidade 3: 3 R’s e TI

Descrição sumária: Capacidade de compreender e avaliar o significado de técnicas culturais (leitura, escrita e matemática incluindo as TIC); identificar a necessidade de
adaptações individuais nos comportamentos, tradição, na vida, na sociedade/cultura de trabalho e na saúde no país de destino

Conhecimento

Resultados de
aprendizagem

Aptidões

Competências

Identificar competências sociais e cívicas para
participar na vida e no trabalho
Conhecimentos básicos de leitura, escrita, matemática e
ferramentas de TI (incluindo os novos media) na língua
estrangeira

Reconhecer e usar
matemática e de TI

conceitos

básicos

de

Integrar a leitura, a escrita e as aptidões
matemáticas com êxito na comunicação e na
resolução de problemas práticos da vida e do
trabalho no dia-a-dia.

Aplicar conceitos básicos de matemática e
terminologia para viver e trabalhar na cultura-alvo
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Unidade 4: Cultura de trabalho e empreendedorismo

Descrição sumária: Capacidade de transformar ideias em ação para ter consciência das normas de trabalho na cultura estrangeira.

Conhecimento

Resultados de
aprendizagem

Conhecimentos básicos sobre a sociedade e a vida / cultura
de trabalho (incluindo o empreendedorismo) no país de
entrada.

Aptidões

Identificar as diferenças na cultura de trabalho em
comparação com o país de origem
Identificar os padrões culturais e as diferenças com
a cultura-mãe e o seu impacto no mundo moderno
do trabalho no país de destino

Competências

Integrar novas abordagens e estratégias para a
aprendizagem: aprender fazendo e ação
orientada para a aprendizagem na vida pessoal,
social e vida profissional.
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Quadros Nacionais de Qualificação
QNQ - Quadro Nacional de Qualificação
Áustria

Nível de
referência
do QEQ

Nível 1

Nível 2

A Bulgária

França

A Grécia

Portugal

QNQ

Qualificação

QNQ

Qualificação

QNQ

Qualificação

QNQ

Qualificação

QNQ

Qualificação

Nível

correspondente

Nível

correspondente

Nível

correspondente

Nível

correspondente

Nível

correspondente

1

2º Ciclo do
Ensino Básico

2

3º Ciclo do
Ensino Básico
(obtidos no
ensino
tradicional ou
através da dupla
certificação)

3

Ensino
Secundário
(para prosseguir
para o ensino
superior)

1

2

Sem
qualificações e
certificados
neste nível
Qualificação
secundária
doméstica,
económica e
escolar (curso
de um ano)

1

2

Certificado de
ensino primário

Nenhuma qualificação e
certificado neste nível

2º nível do ensino
primário, 1º nível de
qualificação
profissional

Sem qualificações e
certificados a este nível

1

2

Certificado de escola
primária

Escola secundária
inferior
Certificado

Qualificação
escolar préprofissional

Nível 3

Nível 4

3

Qualificação
secundária
doméstica,
económica e
escolar (curso
de dois anos)

3

Qualificação
escolar de EFP
4

V

3º nível
de qualificação
profissional

3
Certificado de ensino
secundário profissional
em agricultura
Bacharelatos
profissionais

Ensino secundário
4

Diploma de
aprendizagem

2º nível de
qualificação
profissional

Certificado de ensino
secundário profissional
3

IV

Bacharelatos
tecnologicos
Certificados

4

Escola de Formação
Profissional (SEK)
Certificado de nível
secundário inferior

Certificado de
ensino secundário
superior
Certificado de
Ensino
Profissional (EPAS)

4

Ensino
secundário
obtido
por percursos
dupla de
certificação ou
Ensino

MIDRIL- Projeto - 540337-LLP-2013-1-FR-LEONARDO-LMP - Este projecto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação [comunicação] reflecte as opiniões apenas do autor e a
Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nele contidas.

QNQ - Quadro Nacional de Qualificação
Áustria

Nível de
referência
do QEQ

A Bulgária

França

A Grécia

Portugal

QNQ

Qualificação

QNQ

Qualificação

QNQ

Qualificação

QNQ

Qualificação

QNQ

Qualificação

Nível

correspondente

Nível

correspondente

Nível

correspondente

Nível

correspondente

Nível

correspondente

profissionais

(nível póssecundário inferior)

Certificados de
artes aplicadas

Secundário para
prosseguir para
nível
universitário
com um estágio
profissional
(mínimo 6
meses).

Ensino secundário
profissional superior
(EPAL) "Diploma"

Certificados
Técnicos

Certificado de
ensino profissional
superior (EPAL)
Certificados de
especialização
técnica

"Graduação" de
ensino secundário
profissional (grau de
ensino secundário
superior/Certificado
+turma de
aprendizagem)

Certificados de
especialização
técnica em
agricultura

Nível 5

5

Colégio
EFP Reifeprüfu
ng - certificado
e diploma de
EFP

5

4º nível de
qualificação
profissional

III

Certificados de
especialização em
tecnologia
Qualificações
profissionais
(Brevets
de maîtrise )
Emitido pela
Câmara do
Comércio

5

Diploma de
formação
profissional
(formação
profissional inicial)
(nível póssecundário)

5

Qualificação
pós-secundária

Diploma ou grau de
Ensino póssegundário não
Superior
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QNQ - Quadro Nacional de Qualificação
Áustria

Nível de
referência
do QEQ

A Bulgária

França

A Grécia

Portugal

QNQ

Qualificação

QNQ

Qualificação

QNQ

Qualificação

QNQ

Qualificação

QNQ

Qualificação

Nível

correspondente

Nível

correspondente

Nível

correspondente

Nível

correspondente

Nível

correspondente

6

Licenciatura

7

Grau de Mestre

Licenciatura
Licenciatura
Nível 6

Programas de
Licenciatura

Licenciatura
6

Qualificação de
mestre
operário

6

II

6
Licenciatura
profissional

Universidades/
Instituições de
Ensino Tecnológico
(IET)-Ensino
Superior

Mestrado
Mestrado depois de
licenciatura
profissional na
mesma área
Grau de
Mestre
Nível 7

7

Mestrado para
construtores
Engenheiros
Civis

7

Mestrado após
licenciatura na
mesma
especialidade

Mestrado
Mestrados
I

Mestrado depois de
licenciatura numa
especialidade
diferente

Graus de
engenharia

7

Universidades/Instit
uições Tecnológicas
(TEI)-Ensino
Superior

Mestrado em
especialidades para
as quais o sistema
educativo prevê
apenas a esse nível
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QNQ - Quadro Nacional de Qualificação
Áustria

Nível de
referência
do QEQ

Nível 8

A Bulgária

França

A Grécia

Portugal

QNQ

Qualificação

QNQ

Qualificação

QNQ

Qualificação

QNQ

Qualificação

QNQ

Qualificação

Nível

correspondente

Nível

correspondente

Nível

correspondente

Nível

correspondente

Nível

correspondente

8

Doutoramento

8

Doutoramento
(PhD)

I

Doutoramento

8

Doutoramento

8

Doutoramento
(PhD)
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