
Criação de um Kit de E-Módulos
O kit é um dos cinco produtos intelectuais produzidos pela parceria do projeto

Migrantech. Consiste num percurso de capacitação para alunos adultos através de 40
módulos de e-learning de 3 horas cada. Com base nos resultados das atividades de
projetos anteriores, o conteúdo dos 40 módulos electrónicos está atualmente a ser

desenvolvido em consulta com os parceiros do projeto. 
 

Por um lado, os parceiros do projeto identificaram as competências-chave, transversais
e digitais mais relevantes e procuradas através de um estudo conduzido pelos

intervenientes no projeto, nomeadamente parceiros de empresas que empregam
migrantes e refugiados, migrantes e refugiados que são empresários ou que
encontraram emprego, bem como profissionais de emprego e integração. 

 
Por outro lado, conduziram um seminário de intercâmbio de boas práticas e estão

agora a trabalhar na concepção completa destes módulos. Cada um deles responde a
objetivos específicos como a aquisição ou melhoria de competências linguísticas ou
digitais e é concebido num espírito pedagógico com modalidades de aprendizagem

precisas, incluindo elementos teóricos, conselhos e exercícios interativos. 
 

Por conseguinte, os módulos destinam-se tanto a migrantes e refugiados a fim de
facilitar o seu acesso à formação e ao emprego, mas também a profissionais e

educadores de integração a fim de alargar as suas competências e a qualidade do seu
trabalho, promovendo o regresso ou o acesso ao emprego de migrantes e refugiados.
Uma vez concluído o enquadramento de cada um dos 40 módulos electrónicos, estes

serão colocados em linha na plataforma Migrantech. 
 

MIGRANTECH
Newsletter



MIGRANTECH Newsletter

Criação de uma Plataforma Digital
A criação da plataforma digital Migrantech é também uma das cinco produções intelectuais
do projeto. É uma plataforma de e-learning na qual os quarenta módulos electrónicos
concebidos e produzidos pelos parceiros serão colocados em linha de forma interativa. Está
atualmente a ser criada e fornecerá em linha os elementos de aprendizagem do projeto. A
plataforma acolherá a primeira produção intelectual do projeto, nomeadamente o estudo
sobre as competências transversais, chave e digitais mais importantes exigidas pelas
empresas e pelo mundo do trabalho. 

"A caixa de ferramentas"
Uma secção, "caixa de ferramentas" será também criada e estará disponível para acesso gratuito
em linha. Para além das competências exigidas pelas empresas e dos módulos electrónicos, esta

secção incluirá dois infográficos sobre a contribuição das novas tecnologias de informação e
comunicação (NTIC) e competências transversais para a empregabilidade de migrantes e

refugiados, uma ferramenta para a certificação das competências adquiridas, ferramentas de
aconselhamento em linha, elaboração de perfis, recomendações para educadores e profissionais
do emprego, funcionários eleitos e outros interessados, estudos de casos, vídeos, boas práticas,

questionários para avaliação e certificação de competências, um guia de e-learning, um tutorial
para e-tutors, o relatório do projecto, um mapeamento dos actores que podem acompanhar os

aprendentes adultos nos territórios e países parceiros. 


