Atenas, 29.11.2016

1. Ponto de partida
A convite da Ministra Federal da Educação Annette Schavan, a Alemanha,
Espanha, Grécia, Portugal, Itália, Eslováquia e Letónia assinaram um
memorando com a participação da Comissão Europeia em Berlim, em
dezembro de 2012
Os ministros da educação europeus concordaram em melhorar os seus
sistemas nacionais de formação profissional e ao mesmo tempo criar as
condições para um quadro de formação profissional europeu.

O Ministério Federal para a Educação e Investigação deve apoiar durante os
próximos anos a promoção da cooperação internacional na formação
profissional com os países parceiros, entre outros, com projetos estratégicos
como o Unions4VET

2. Objetivo do projeto


Reforçar a cooperação sindical no campo da formação profissional com as
suas organizações parceiras em Portugal, Itália, Grécia, Eslováquia e
Letónia.



Participação ativa dos parceiros sociais nas iniciativas já existentes e
previstas para a cooperação na formação profissional



Desenvolvimento e continuidade da cooperação com os sindicatos
parceiros e expansão da rede com organizações relevantes dos países



Início de processos de aprendizagem e diálogos de formação profissional
para criar normas mínimas de qualidade

3. Método
A iniciativa do projeto foi elaborada para promover a cooperação sindical
sustentável na formação profissional e integrá-la nos processos de diálogo dos
agentes locais relevantes interessados.


Criação de redes e promoção da cooperação no domínio da formação
profissional com os sindicatos nos países parceiros



A concretização de projetos-piloto e intercâmbio de revisão por pares
acerca dos resultados alcançados com todos os parceiros



O tratamento e a transferência dos resultados

4. Implementação: Fase de constituição
 Diálogo acerca de formação profissional com os sindicatos e organizações
parceiras
 Identificação de peritos para a formação profissional e trabalho em rede
com os agentes sindicais
 Identificação de peritos alemães para seminários sobre formação
profissional em Itália e Portugal (sindicatos, empregadores, câmaras)
 Construção de redes e de estruturas de apoio
 Identificação das necessidades no local e de projetos-piloto potenciais
 Seminários e eventos

5. Implementação
Desenvolvimento de instrumentos e de ferramentas (boa formação):

 Normas mínimas: Duração da formação, local de cooperação, situação
jurídica dos formandos (aprendizes), qualidade, formação de pessoal, a
formação profissional como base de educação e formação contínua
 Controlo de sistemas de formação profissional duais: procedimentos
legislativos e de planeamento, a integração dos parceiros sociais, escolas e
ciência profissional, diálogo acerca de formação profissional a nível nacional,
regional e local, diálogos do setor
 "Train-the-Trainer": Desenvolvimento e implementação de módulos de
formação
 Desenvolver e disponibilizar os próprios módulos de qualificação para
instrutores e formadores em empresas
 Seminários em Itália e em Portugal

6. Transferência dos resultados

 Formulação de ações recomendadas (integração com a Aliança Europeia
para a Formação)
 Preparação dos resultados para o Ministério Federal para a Educação e
Investigação, ETUC, publico em geral
 Conferência de encerramento

7. Principais caraterísticas do projeto


O projeto é financiado pelo Ministério Federal para a Educação e
Investigação



O projeto é implementado pela DGB (Departamento de política de
formação e formação para o trabalho) e pela bfw-Unternehmen für Bildung



O projeto decorre entre 01.06.2015 – 31.05.2017

