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Project
summary
Sobre o Projecto
MIDRIL éIntegration
um projecto Driving
de inovação
Leonardo
da Vinci,
co-financiado
Migrant
License
(MIDRIL)
is a project
pela
União
Europeia,
no
âmbito
do
programa
de
aprendizagem
carried out within the Lifelong Learning Programme, measure
ao longo da
apoiar a integração
europeiaIt dos
Leonardo
davida.
VinciVisa
Development
of Innovation.
aimsmigrantes
to
do
mercado
de
trabalho,
bem
como
desenvolver
um
sistema de
support European labour market integration of migrants
certificação Europeu com base no sistema ECVET e na norma ISO
as well as public recognition of special training for migrants:
17024.
ECVET and ISO 17024 to ensure public recognition in all
special training existing for migrants.

What
does MIDRIL
offer?
O
que oferece
o MIDRIL?
das key
competências
chave dos
imigrantes, com base
·Desenvolvimento
Develops migrants’
competencies,
including
na
Aprendizagem
integrada
de
conteúdos
e
língua
- Content and
language learning
language integrated learning (CLIL);
· Offers full accessible training to all migrants
Formação completa e acessível a todos os imigrantes através da web
through web apps
e dispositivos apps;
· Assists migrants in the adaptation process through
Assistência aos imigrantes no processo de adaptação às línguas
development
of self-esteem,araising
awareness
do
novo país, desenvolvendo
sua auto-estima
e of
aumentando o
social
&
work
culture
and
entrepreneurship
conhecimento da cultural social, de trabalho e empreendedorismo;
·Reconhecimento
Recognises migrants’
skills in all countries
and by em
all todos os
das competências
dos imigrantes
países
e por todos
os intervenientes
e interessados
immigration
stakeholders
through
certificationnas questões da
imigração, através do Sistema de Certificação.

MIDRIL
Objectives
Objectivos
do Projecto
No sentido
de alcançar
a estratégia
Europa 2020,o
projecto
Towards
achieving
Europe
2020 strategy,
MIDRIL
projectMIDRIL
visa atingir
“um“smart,
crescimento
inteligente,
e inclusivo” na
aims
to attain
sustainable
and sustentável
inclusive growth”
Europa
através
de uma
melhor
inclusãoofdos
migrantes
população
in
Europe
through
better
inclusion
migrants
in na
working
activa.
Para
atingir
este
objectivo
projecto
MIDRIL
propõe:
population. To achieve this aim MIDRIL project proposes to:
Criar um percurso de formação em competências básicas

· create
a basice training
set for migrants in intercultural
interculturais
de integração;
and integration competencies
Apoiar a mobilidade e acelerar o processo de integração de
· support
mobility process and speeding up migrants’
imigrantes;
integration
Desenvolver process
um Sistema de Certificação Europeu - Migrants
· create
a European
Migrants
Integration
Driving
LicenseECVET e
Integration
Driving License
– MIDRIL,
com base
no sistema
na
norma
ISO
17024;
based on ECVET (European Credit System for Vocational
Alcançar umand
padrão
comum
deISO
qualificações
Education
Training)
and
17024; na área intercultural e
de inclusão;
· reach
an equal standard of qualifications in intercultural
Propor
um modelo
qualidade
e um manual de certificação.
and
inclusion
areacomum
for all de
partners’
countries.
· develop a common quality model and certification manual.

Activities
Actividades
de Pesquisa
paraintercultural
melhoria e promoção
do processo de
·Actividades
Research about
the main
and integration
integração
no mercado
competences
neededde
totrabalho;
speed up access to labour market;
de competências
nosintegration
campos intercultural
e de
·Desenvolvimento
Definition of intercultural
and basic
competences;
integração através da aplicação de inquéritos;
· Creation of the European Qualification for Migrants Integration
Criação
do Sistema
de Certificação
Europeu
utilizando
as referências
and a VET
e-learning
path to achieve
those
qualifications
Europeias de Qualificação para a integração de imigrantes, em
through
termos
de:applying:
o EQF system to define learning outcomes;
Conhecimentos, Aptidões e Atitudes e consequentemente,
o alocar
ECVETcréditos
based on
learning
units and
com
base nooutcomes,
Sistema Europeu
de ECVET
Créditos do
points
Ensino eallocation.
Formação;
Profissionaisof(ECVET),
com System
o objectivo
de acumulação
e
· Development
Certification
for Migrants
Integration
transferência
de
créditos
dos
resultados
da
aprendizagem
dos
Driving Licence based on ISO 17024.
imigrantes.

Processo de Avaliação segundo o ciclo PDCA e com base no Modelo
3P e de acordo com os indicadores Europeus EQAVET de Garantia de
Qualidade;
Garantir a sustentabilidade do projecto devido ao envolvimento de
decisores políticos em cada país.

