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A Fundação Volkswagen disponibilizou três milhões de euros para proporcionar uma sólida
formação profissional a 100 jovens portugueses oriundos de agregados familiares carenciados.
Os jovens, com idades compreendidas entre os 15 e os 25 anos, vão frequentar um curso de
formação profissional, de acordo com a sua vocação, na modalidade de Ensino Dual que, em
consonância com o modelo praticado na Alemanha, alia à componente teórica uma forte
componente prática. A formação será desenvolvida pela ATEC, associação de formação sem
fins lucrativos. Na origem desta iniciativa está a elevada taxa de desemprego entre os jovens
portugueses, que se situa acima dos 40%.

O Presidente da Comissão de Trabalhadores do Grupo Volkswagen, Bernd Osterloh, que
ocupa também o cargo de Presidente do Conselho Diretivo da Fundação Volkswagen, afirma:
“Nós damos nestes tempos particularmente difíceis um claro sinal de solidariedade e não
queremos deixar jovens socialmente desfavorecidos numa situação frágil. Para eles é, neste
momento, duplamente complicado conseguir uma oportunidade para o seu futuro. A Fundação
Volkswagen suporta todos os custos com a formação destes jovens e, desta forma,
proporciona-lhes boas perspetivas para o seu futuro. Esta é uma ajuda concreta. Os jovens
aprendem uma profissão e melhoram desta forma, graças ao seu próprio esforço, a
possibilidade de empregabilidade futura”.

O Presidente de Recursos Humanos do Grupo Volkswagen e membro do Conselho Diretivo da
Fundação Volkswagen, Horst Neumann declarou: “A Volkswagen assume com a Fundação
Volkswagen um sentido de responsabilidade social. Com o projeto em Portugal, a Fundação
posiciona-se adequadamente: Melhora as perspetivas de futuro dos jovens e contribui na luta
contra a crise de desemprego no país. O conhecimento e qualificação são requisitos
indispensáveis para um bom futuro profissional e garantia de emprego. Uma formação
profissional dual, como a que os jovens vão receber nos próximos dois anos e meio, lança as
bases para isso”.

Gunnar Kilian, Presidente da Fundação Volkswagen, afirmou: “Os jovens vão ser distribuídos
por turmas de 20 formandos cada. Para o desenvolvimento do projeto, encontramos na ATEC
– Academia de Formação um parceiro com as competências necessárias e que trabalha em
estreita colaboração com escolas e instituições de solidariedade social. Especialmente
importante para nós é o facto de se tratar de uma formação no sistema dual. Este modelo, que
na Alemanha conhecemos bem, garante um alto standard de qualidade. A ATEC é experiente
na formação em sistema dual e conta com os parceiros certos no seio da indústria, por forma a
garantir que a formação prática em contexto de trabalho é desenvolvida nas empresas”.
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A Administradora Técnica da ATEC, Sandra Neves, acrescentou: “Esta iniciativa destina-se a
100 jovens carenciados que nós vamos qualificar. Mais do que um gesto de solidariedade, é
uma oportunidade única e um grande investimento no futuro destes jovens, um projeto até
agora sem precedentes – mas um bom exemplo para projetos futuros. Os formandos que vão
integrar este projeto são oriundos de contextos sociais e económicos frágeis. Sem esta
oportunidade, muitos talvez não conseguiriam terminar a escolaridade, aprender uma profissão
ou ter uma perspetiva de empregabilidade futura. Este projeto é para a ATEC – Academia de
Formação uma extraordinária oportunidade e, simultaneamente, um grande desafio, que
abraçamos com confiança e com trabalho de equipa”.

A formação destas formandas e formandos será desenvolvida perto da fábrica da Volkswagen
Autoeuropa, na península de Setúbal, a sul de Lisboa. A ATEC, associação sem fins lucrativos,
criada em 2003, é um parceiro experiente. Nas suas instalações em Palmela, dispõe de 11
oficinas, 18 laboratórios, salas teóricas e um centro de formação em soldadura. Os jovens
portugueses irão obter, após a frequência com sucesso da qualificação em Técnico de
Mecatrónica Automóvel, Técnico de Manutenção Industrial, Técnico de Eletrónica, Automação
e Controlo e Técnico de Informático – Instalação e Gestão de Redes, dependendo da opção
que escolherem.

Criada em 2011, a Fundação Volkswagen promove projetos de cariz social em todo o mundo.
Em colaboração com o programa de apoio a crianças carenciadas Terre des Hommes, apoia
programas de ajuda destinados a crianças e jovens desfavorecidos nos locais onde a
Volkswagen está presente, a título de exemplo, Brasil, Argentina, Índia e Alemanha.

http://www.rhonline.pt/noticias/noticia.php?news_id=1506
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