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De acordo com a informação mais recente 
da Comissão Europeia (EUROSTAT), cerca 
de um quarto dos jovens Europeus com ida-
des compreendidas entre os 14 e os 25 anos 
estão desempregados.

Em Agosto de 2013, cerca de 5.5 mil-
hões de jovens Europeus (com menos de 25 
anos) estavam desempregados, dos quais 
3.45 milhões pertenciam à zona Euro. Esta-
tisticamente, estes valores representavam 
uma taxa de desemprego jovem de cerca 
de 23.3% nos países da União Europeia e 
de cerca de 23.7% nos países da zona Euro. 

Contrariamente a Portugal que apresenta 
uma taxa de desemprego jovem de 42,5% 
e de Espanha com 56%, a Alemanha e a 
Áustria apresentam as taxas mais baixas 
da Europa.

É amplamente reconhecido o impacto 
positivo do sistema de aprendizagem em 
regime de alternância na redução do des-
emprego jovem, na transição do sistema de 
educação/formação para a vida ativa (facili-
tando este processo) e no desenvolvimento 
de competências identifi cadas como essen-
ciais pelo mercado de trabalho.

O desemprego jovem na Europa

A promoção do sistema de aprendizagem 
em regime de alternância é um dos objec-
tivos fundamentais no novo quadro de coo-
peração Europeu. Desta forma, o projeto 
DUALVET pretende sensibilizar vários ato-
res empresariais, sociais e representantes 
da Administração Pública para as inúmeras 
vantagens que a educação e formação pro-
fi ssional em geral e o sistema de aprendiza-
gem em regime de alternância em particu-
lar apresentam para os mais jovens.

O objetivo específi co do projeto é trans-
ferir e implementar em Espanha e Por-
tugal, o conhecimento e metodologia do 

sistema de aprendizagem em regime de 
alternância existente na Alemanha e Áus-
tria, focalizando-nos no desenvolvimento e 
consolidação das competências e aptidões 
transversais (as chamadas soft skills) de 
tutores.

Os parceiros do DUALVET partilham do 
entendimento de que os trabalhadores de 
hoje, que serão os formadores dos futu-
ros aprendizes e estagiários, precisam de 
aprender a ensinar/formar e precisam de 
desenvolver e consolidar competências de 
relacionamento interpessoal, comunicacio-
nais e de métodos pedagógicos.

Objectivos

Os trabalhadores precisam de aprender a ensinar e de 
desenvolverem competências de comunicação, métodos 
pedagógicos e de relacionamento interpessoal. Para 
alcançá-lo, deverá ser implementada uma transferência de 
conhecimentos e boas práticas do sistema de aprendizagem 
em regime de alternância da Alemanha e Áustria para 
Espanha e Portugal.

 » Um guia prático para a organização e 
implementação de sistemas de apren-
dizagem em regime de alternância em 
Portugal e Espanha.

 » Um guia prático para formadores sobre 
aptidões e competências transversais.  

 » Uma ação piloto para testar as aptidões e 
competências transversais. 

 » Uma rede Europeia com cerca de 50 
membros especialistas em sistema de 
aprendizagem em regime de alternân-
cia, bem como representantes do setor 
do turismo e automóvel.

 » Um guia com questões práticas e requi-
sitos especiais para futuros formadores 
de jovens aprendizes.

 » Um guia prático para empresas do se-
tor automóvel sobre como implementar 
práticas o sistema de aprendizagem em 
regime de alternância.

 » Um guia prático para empresas do se-
tor do turismo sobre como implementar 
práticas o sistema de aprendizagem em 
regime de alternância.

Resultados
Os principais resultados do projeto DUALVET são:

Os parceiros do projeto DUALVET são, na sua maioria, representantes de câmaras de co-
mércio e industria, entidades formadoras e um grupo-piloto de 15 empresas, provenientes 
nomeadamente do setor do turismo e do setor automóvel.

Parceria

Alemanha:
• IHK-Projektgesellschaft mbH
• Akademie für Welthandel AG  

Aústria:
• ABIF – Wissenschaftliche Vereinigung 

für Analyse Beratung und Interdiszi-
plinäre Forschung

Portugal:
• Inovaformação – Prestação de Serviços 

de Formação Profi ssional Lda.

Espanha:
• Cámara de Comercio e Industria de Za-

ragoza (coordenador)
• Cambra de Comerç i Industria de Terrassa
• Fundación San Valero


