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A Fundação Volkswagen disponibilizou três milhões de euros para a formação profissional de 
jovens portugueses oriundos de agregados familiares carenciados. As instalações da ATEC 
receberam convidados e comunicação social esta quinta-feira para apresentação oficial do 
programa que vai inserir 100 jovens entre os 15 e os 25 anos na formação profissional  

Foi na manhã desta quinta-feira que os responsáveis da ATEC explicaram a convidados e 
jornalistas o projecto “Tu Importas”, este é um programa que vai disponibilizar o acesso ao 
ensino têm como objectivo inserir os jovens no mercado de trabalho qualificado e prevenir o 
abandono escolar por motivos socioeconómicos em toda a área de intervenção. 

Para o Conselheiro de Assuntos Económicos da Embaixada da Alemanha, Matthias Fischer, o 
programa que a ATEC e a Fundação Volkswagen apresenta é inovador, fiável e com 
responsabilidade social pensada, o responsável da Embaixada salientou no entando de que as 
empresas alemã que operaram em Portugal têm ajudado muito a economia nacional e mesmo 
a europeia. 

“Este é o projecto com grande importância para a região e para o país, porque aqui estamos a 
tratar da dimensão social em que a aposta é em jovens, conciliando ainda os serviços públicos 
com um projecto desta natureza” sublinhou Vitor Gil, Delegado Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo do IEFP. 

“Tu Importas” é um projecto que a ATEC quer abranger a cerca de 100 jovens residentes na 
área metropolitana de Lisboa, o projecto têm duração de 3 anos e com aprendizagem de dois 
anos e meio. A entidade promotora é a Fundação de Trabalhadores da Autoeuropa que vai 
avaliando de perto todo o desenvolvimento de perto. 

A formação será dada nas instalações da ATEC em Palmela e as aulas práticas serão 
administradas nas empresas parceiras do projecto, cada aluno terá direito a uma bolsa de 
estudo que será paga mensalmente com rendimentos disponíveis per capita inferior ou igual a 
70% do RMMG. 

As inscrições estão abertas nas instalações da ATEC, e o horário da formação é das 12h30 às 
20h00. 

http://diariododistrito.pt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1185&cntnt01returnid=84  
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