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O Projecto “Migrants Integration Driving License” (MIDRIL) é um projecto realizado no âmbito do
Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, medida Leonardo da Vinci - Desenvolvimento de
Inovação, com o principal objectivo de apoiar as necessidades dos imigrantes ao nível do
mercado de trabalho. O cidadão imigrante necessita de um maior suporte relativamente à
integração no mercado laboral Europeu, nomeadamente em termos de formação especializada,
sob o espírito do empreendedorismo, em algumas competências chave, tais como línguas,
comunicação, competências sociais e cívicas de acordo com cada país e também competências
culturais e de integração social (língua, cultura, mercado profissional, estilo de vida, cidadania,
valores sociais, criatividade e inovação, saúde e ambiente). Por outro lado, o projecto visa ainda
apoiar o reconhecimento público de formação especializada para imigrantes, de acordo com o
sistema Europeu ECVET e a norma ISO 17024, de forma a garantir o reconhecimento de todas as
vertentes de formação existentes para os imigrantes.
O Projecto MIDRIL visa:
 Criar um percurso de formação em
competências básicas interculturais e de
integração, para promover o bem-estar e
harmonizar todo o processo de imigração,
apoiando a mobilidade e acelerando o
processo de integração de imigrantes em
cada país;
 Desenvolver um Sistema de CertificaçãoMigrants Integration Driving License –
MIDRIL, com base no sistema ECVET e na
norma ISO 17024, reconhecido por todos
os países e por todos os interessados e
intervenientes nas questões da imigração,
promovido através da web e dispositivos
apps, para acesso total a todos os
imigrantes;
 Alcançar
um
padrão
comum
de
qualificações na área intercultural e de
inclusão e assim promover uma área
Europeia de mobilidade das pessoas e de
aprendizagem ao longo da vida.
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Resultados Esperados
1) Manual de Formação, contendo:
 Currículo de Formação Comum a nível Europeu “Migrants driving license” em blended
learning, na Europa
 Currículo ECVET e Percurso de Formação de integração de imigrantes, baseados em
resultados de aprendizagem, de acordo com o Quadro Europeu de Qualificações (QEQ)
 Padrão de qualidade para a formação, teste e certificação, com base na área de
formação do QEQ
2) Conteúdos de aprendizagem para quatro cursos de formação, em versão e-learning e
apps
 Formação em apps
 Website para suporte técnico e formação online
 Guia-Formação para o grupo-alvo em cada país
 Passaporte Intercultural (Carta de Competências) para cada pessoa certificada
3) Proposta de Certificação a um Organismo de Acreditação
 Manual de Qualidade para a Certificação, incluindo o mesmo nível de revisão/auditoria
 Manual de Certificação
 Currículo de Formação

Colaboração Projecto MIDRIL– Parceiros:
I.T.G. Conseil SAS (ITG) – França (www.itg.fr )
Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) – Portugal (www.isq.pt)
European Center for Quality Ltd. (ECQ) – Bulgária (www.ecq-bg.com)
Hellenic Regional Development Center (HRDC) – Grécia (www.hrdc.org.gr)
Cooperative Sud Concept (Sud Concept) – França (www.sudconcept.eu)
KIST Consult (KIST) – Áustria (www.proactifs-seniors.com)
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