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Europeização da formação
profissional inicial na Ale-
manha

A «promoção dos programas de inter-
câmbio binacionais» é um dos princí-
pios da Bündnis für Arbeit und A u s b i l -
d u n g [Aliança para o Trabalho e a For-
mação], da iniciativa do Governo Feder-
al, e é, ao mesmo tempo, testemunha de
uma nova abordagem da formação
profissional, cuja europeização se tem
vindo a tornar uma palavra-chave cada
vez mais importante no universo educa-
tivo alemão. Os diversos responsáveis
por esta «Aliança», em representação do
Governo Federal, dos L ä n d e r e dos
agentes económicos, parecem estar de
acordo em considerar que se abrem
interessantes perspectivas, nomeada-
mente em relação ao sector da formação
profissional. A declaração de Renata
J ü rg e n s - P i e p e r, ministra da Cultura do
L a n d da Baixa-Saxónia, relativamente
aos jovens em formação e aos traba-
lhadores, resume claramente essa
tendência: «Para um jovem em for-
mação, nada melhor do que ir passar
uma temporada no estrangeiro!» (N e u e
Osnabrücker Zeitung, 3.12.1998, p. 17).
O processo de integração europeia torna
mais do que nunca indispensáveis estas
temporadas no estrangeiro. Além disso,
o apoio financeiro concedido pelo pro-
grama de formação profissional da UE
Leonardo da Vinci II, lançado em 26 de
Abril de 1999 e com um período de
vigência de 1 de Janeiro de 2000 a 31 de
Dezembro de 2006, permite que os
jovens, nomeadamente, adquiram uma
experiência no estrangeiro. A i n i c i a t i v a
desta ideia europeia não se cinge apenas

às escolas profissionais, mas também às
empresas no duplo papel que lhes cabe
de parceiras no âmbito do sistema dual
de formação e de estruturas de acolhi-
mento de estagiários que frequentam
uma formação não dual (por exemplo,
profissões de serviços). Até há pouco, os
intercâmbios abrangiam apenas perío-
dos curtos (três a quatro semanas), mas
agora já existem modalidades mais pro-
longadas, de três meses ou mais, no
âmbito da formação profissional inicial.

O programa comunitário
de formação profissional
Leonardo da Vinci

Aorigem dos programas de formação da
UE remonta a 1957, ano em que se
decidiu, aquando da criação da CEE,
promover uma ampla e global coope-
ração a nível da formação profissional
inicial e contínua. As contradições entre
a tendência para uma harmonização
europeia da formação, por um lado, e a
manutenção das tradições e dos sistemas
educativos dos diferentes países, por
outro, têm sido sempre motivo de dis-
cussão na política europeia da formação.
Embora os responsáveis pela política da
formação estivessem convencidos de
que era possível a cooperação e o reco-
nhecimento mútuo entre todos os Esta-
dos-Membros, a completa harmoniza-
ção das estruturas e dos conteúdos da
formação foi sempre excluída. Te n d o
presente esta reserva, foi em 1985 que
s u rgiram os primeiros programas de
acção dotados de apoio financeiro, no
âmbito da formação profissional, e que
são considerados os percursores dos
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Não é fácil obter a homolo-
gação de um estágio prá-
tico em empresa, a realizar
no estrangeiro, numa for-
mação inicial, seja ela dual
ou escolar. É, no entanto, o
que está a ser feito pelo
Governo Regional de
Weser-Ems, na Baixa-Sa-
xónia, que conseguiu asso-
ciar no projecto as câma-
ras, as escolas pro f i s s i o-
nais, as Fachhochschulen e
o ministério da Educação
do Land, aproveitando a
dinâmica europeia criada e
mantida pelo pro g r a m a
Leonardo. Depois de ter
definido claramente o está-
gio prático e apresentado
as suas diversas modalida-
des, o artigo revela os
desafios do estágio prático
no estrangeiro em relação
ao estágio tradicional e
indica em que condições é
susceptível de ter êxito a
sua institucionalização.
Finalmente, mostra que a
integração dos estágios
práticos no estrangeiro na
formação dual só pode vir
a beneficiar o próprio
sistema dual e a difusão da
sua imagem na Europa.
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programas actuais. Hoje em dia, são os
artigos 126 e 127 do Tratado de Maas-
tricht que constituem a base de susten-
tação da cooperação europeia em
matéria de formação. Enquanto nos anos
80 e no início dos anos 90, a colabo-
ração entre os estabelecimentos
europeus de ensino superior, fomentada
pelo programa Erasmus, constituía o
eixo central da política europeia de ensi-
no, a partir de 1994, é o sector da for-
mação profissional que vai tornar- s e
prioritário (Müller-Solger et al., 1997,
pp. 3 e seg.; Münk, 1999, pp. 4 e seg.).

A evolução histórica reflecte-se na
evolução terminológica. Assim, a
expressão «programas europeus de for-
mação» (E u ropäische Bildungspro -
g r a m m e) ou «programas de formação da
UE» (E U - B i l d u n g s p ro g r a m m e) não são
utilizados uniformemente na literatura
científica, na Alemanha. Neste contexto,
é costume falar-se de «programas de
acção» (A k t i o n p ro g r a m m e) e de «pro-
gramas de apoio da UE» (F ö re d e r p ro -
gramme der EU) (Münk, 1999, p. 4). No
entanto, o ministério federal da Edu-
cação, Ciências, Investigação e Te c n o l o-
gia (BMB+F) utiliza a expressão «pro-
grama de formação da UE», tendo-a
aplicado oficialmente pela primeira vez
no seu Relatório sobre a Formação
Profissional de 1996 (B e ru f s b i l d u n g s -
bericht 1996) para os programa Leonar-
do da Vinci, Sócrates, etc. O motivo
invocado para esta designação prende-se
com a estreita ligação estabelecida no
programa Leonardo entre determinadas
vertentes da formação profissional, até
agora separadas em áreas distintas na
UE, como Comett, Eurotecnet, FORCE,
P E T R A e certas partes do Língua (Bun-
desinstitut für Berufsbildung, sem data,
p. 3, BMB+F, 1996, p. 132). A d e s i-
gnação «programa de formação profis-
sional da UE» (E U - B e ru f s b i l d u n g s p ro -
g r a m m) surge pela primeira vez tanto
para o programa Leonardo da Vi n c i
como para o programa Sócrates no
Relatório sobre a Formação Profissional
de 1999 e, logicamente, volta a aplicar-
se no Relatório sobre a Formação Profis-
sional de 2000 para o novo programa
Leonardo da Vinci II. Em compensação,
o novo programa Sócrates II volta a ser
designado por «programa de formação
da UE» (BMB+F, 1999, pp. 189 e seg.;
B M B + F, 2000, pp. 202 e 204).

O conjunto dos programas de formação
da UE dirige-se a diferentes áreas e

destinatários. Os próprios especialistas
têm dificuldade em orientar-se, embora
muitos elementos de antigos programas
estejam já integrados em iniciativas
actuais. Os programas principais tive-
ram uma duração de cinco anos (de 1
de Janeiro de 1995 a 31 de Dezembro
de 1999) e um orçamento global de 670
milhões de ecus (Leonardo) e 850 mi-
lhões de ecus (Sócrates). Estes progra-
mas de formação expiraram em 1999,
mas a Comissão Europeia considerou
que a educação continua a ser «o ele -
mento-chave» (Comissão das Comu-
nidades Europeias, 1999), pelo que o
Conselho da União Europeia remode-
lou o programa de formação profis-
sional, dando-lhe o nome de Leonardo
II e Conselho de Ministros aprovou-o
em 26 de Abril de 1999, por um perío-
do de sete anos (de 1 de Janeiro de
2000 a 31 de Dezembro de 2006), reso-
lução publicada em 11 de Junho de
1999, no Diário Oficial (Rosenstein,
1999, p. 10). O orçamento global pre-
visto é de 5,4 biliões de euros, repar-
tidos por cerca de 30 países parceiros
da UE, dos quais um mínimo de 1,15
biliões de euros para o programa
Leonardo II, e destes, mais de 40% des-
tinam-se a financiar medidas de mobi-
lidade (Fahle e Nijsten, 1999, p. 14;
Rosenstein, 1999, p. 10; Thiele, 1999,
p. 20). O objectivo principal é a
manutenção da continuidade da políti-
ca europeia de formação, o que, segun-
do os responsáveis da Comissão, será
concretizado através do reforço dos
fundos, da simplificação dos processos
de candidatura e da garantia de quali-
dade das medidas e dos projectos de
intercâmbio.

De acordo com os dados fornecidos pelo
Relatório sobre a Formação Profissional
de 2000, na Alemanha, entre 1995 e
1999, efectuaram-se cerca de 40 000
acções de intercâmbio. Além disso,
durante o mesmo período, realizaram-se
mais de mil projectos-piloto para
definição de qualificações profissionais
internacionais através do desenvolvi-
mento comum de programas ou módu-
los, conceitos e produtos de formação
( B M B + F, 2000, p. 206). A i n s t â n c i a
responsável por este programa de acção
é a Carl Duisberg-Gesellschaft, em
Colónia, organização sem fins lucra-
tivos, que se dedica à promoção da for-
mação contínua e ao desenvolvimento
do pessoal, a nível internacional. Esta
entidade é considerada a maior institui-
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ção alemã de formação profissional no
estrangeiro e, desde há mais de cinquen-
ta anos, tem vindo a acumular, tanto na
Europa como no resto do mundo, uma
grande experiência em programas
transnacionais (Alexander, E u ro p ä i s c h e
B i l d u n g s p ro g r a m m e . . . 1999, p. 396;
B M B + F, 1997, p. 179; Müller-Solger et
al., 1997, pp. 65 e seg.).

Transferência do local de
aprendizagem para o
estrangeiro: um estágio
europeu na região de
Weser-Ems

Estágios europeus e transferência do
local de aprendizagem para o
estrangeiro: o que significa isso?

Aprópria expressão «estágio prático» é,
já de si, problemática. Fala-se de «está-
gio prático acompanhado» ou de «está-
gio prático não acompanhado», de
«estágio prático em empresa» ou até de
«formação prática» e, finalmente, de
«estágio prático no estrangeiro» ou de
«estágio europeu». No sentido eti-
mológico, o vocábulo «prático» deriva
do grego p r á t t e i n, isto é, «fazer, execu-
t a r, realizar» (Duden, 1997; p. 548). O
próprio «estágio prático» é definido nos
dicionários, por um lado, como «um
exercício prático integrado na formação
(académica) que permite a aplicação de
conhecimentos teóricos» (Duden, 1997;
p. 546), por outro, como uma «activi-
dade prática efectuada fora do esta-
belecimento de ensino (superior) no
âmbito de uma formação» (Duden,
1982; p. 617). É esta última acepção que
abrange o «estágio prático em empre-
sa», embora, por exemplo, a Federação
alemã das Câmaras de Comércio e
Indústria (DIHT) o considerem como
uma «introdução ao mundo da empresa
e do trabalho» (Quante-Brandt, 2000, p.
32). Esta familiarização pode ocorrer,
por exemplo, no ensino secundário, no
âmbito dos cursos de «introdução ao
mundo do trabalho» (Schmiel, 1976, pp.
52 e seg.) ou durante um curso ou um
ano de preparação profissional ou de
formação profissional de base (Preyer,
1978, p. 181 e pp. 214 e seg.). Fala-se de
«estágio acompanhado» quando é asse-
gurada a monotorização por professores
ou formadores alemães no país de aco-
lhimento, e quando isso não acontece,

fala-se de «estágio não acompanhado».
A vertente de «formação prática» no
âmbito de uma formação profissional
escolar (assegurada durante um dado
período ou paralelamente ao curso), cor-
responde aos «estágios acompanhados»
e a avaliação das prestações correspon-
dentes deve ser feita pelos professores
ou formadores que asseguram o acom-
panhamento, o que significa que esta
vertente está incluída na classificação
(Niedersächsisches Kultursministerium,
2000, p. 351). Em resumo, em relação a
este artigo, pode dizer-se que é
necessário definir de modo mais exacto
o «estágio prático». Em primeiro lugar,
diz respeito a jovens que se encontram
em formação inicial ou dual. Por «está-
gio no estrangeiro», que é sinónimo de
«estágio europeu» no âmbito do progra-
ma de formação profissional da UE
Leonardo da Vinci, entende-se a oportu-
nidade dada às pessoas em formação de
tomarem contacto com modalidades e
conteúdos do trabalho de diferentes
serviços de uma dada empresa
estrangeira, ou de reunirem todo o tipo
de experiências práticas na vida profis-
sional quotidiana no estrangeiro (na
Europa) (Müller-Solger et al., 1997, pp.
91 e seg). Trata-se, portanto, de «está-
gios não acompanhados no estrangei-
ro», que desempenham um importante
papel, nomeadamente para o reconheci-
mento na Alemanha, enquanto elemento
da formação. Atransferência do local de
aprendizagem para o estrangeiro signifi-
ca um alargamento do sentido das
expressões «estágio no estrangeiro» ou
«estágio europeu», tendo como objecti-
vo a realização no estrangeiro de está-
gios de maior duração, de, pelo menos,
três meses, durante a formação profis-
sional inicial, no sistema alemão de for-
mação, dual ou escolar (Brandt e
Suchanek 1997; Gerke e Alexander in
B e ru f s b i l d u n g, 2000, pp. 42 e seg.;
R u n d b l i c k, 1999).

Transferência do local de
aprendizagem para o estrangeiro:
um modelo regional na região de
Weser-Ems

Desde há quatro anos, o departamento
da «Formação Profissional» do gover-
no regional de Weser-Ems, no noroeste
da Baixa-Saxónia, tem vindo a coope-
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rar com a Fachhochschule [Escola T é c-
nica Superior] de Osnabrück (FH-
Osnabrück), a «Estratégia Regional de
Inovação We s e r-Ems» (RIS) e determi-
nadas câmaras profissionais da região
no intuito de proporcionar aos alunos da
formação profissional a possibilidade de
uma transferência do local de apre n -
dizagem para o estrangeiro d u r a n t e
vários meses, no âmbito da formação
profissional inicial (quadro 1). Em
Junho de 1999, o ministro da Educação
e Ciência da Baixa-Saxónia permitiu
que sejam dispensados da obrigação de
frequentar a escola profissional todos os
alunos que procurem uma transferência
deste tipo do local de aprendizagem.
Além disso, as Câmaras de Comércio e
Indústria e a Câmara Agrícola da região
de We s e r-Ems concordaram em aceitar,
sob determinadas condições, as
unidades formativas concluídas no
estrangeiro como parte integrante da
formação profissional dual. A c t u a l-
mente, este modelo é objecto de acções

de promoção da iniciativa da RIS, na
região de We s e r-Ems, realizando-se as
primeiras actividades de preparação
selectiva dos alunos interessados
( A l e x a n d e r, 2000, p. 188).

Estabeleceram-se estreitas relações com
a Carl Duisberg-Gesllschaft (CDG), que
fornece um amplo apoio na planificação
e na realização de novas actividades
europeias, na qualidade de executora do
programa de formação profissional da
UE Leonardo, tarefa que lhe foi confia-
da pelo Bundesinstitut für Beru f s b i l d u n g
[Instituto Federal da Formação Profis-
sional] – BIBB, responsável pela coor-
denação global. Além disso, para o tra-
balho a nível local, existe também um
contrato de cooperação com a F a c h -
h o c h s c h u l e de Osnabrück, pois esta
escola, graças à colocação de estudantes
em estágios no estrangeiro, não só pos-
sui uma larga experiência de programas
europeus de formação, como também
mantém relações com empresas que
enviam para o estrangeiro formandos ou
estudantes e – coisa nem sempre fácil de
realizar a nível empresarial – que
recebem formandos ou estudantes de
outros países. Ambos os parceiros, a
F a c h h o c h s c h u l e e o Governo Regional,
tiram proveito desta cooperação. A
primeira tem, deste modo, acesso às
escolas profissionais (BBS – b e ru f s -
bildende Schulen), onde pode recrutar
futuros estudantes, e as escolas
aproveitam os conhecimentos europeus
da F a c h h o c h s c h u l e. Esta cooperação
constitui, ao mesmo tempo, a base de
uma estrutura inexistente noutros L ä n -
d e r, o p o o l Leonardo (quadro 2), que
consiste numa rede regional de dife-
rentes escolas profissionais com o
objectivo de promover a ideia europeia,
nomeadamente através da aplicação
comum do programa Leonardo.

Para o Governo Regional de We s e r-
Ems, o p o o l Leonardo oferece interes-
santes perspectivas, nomeadamente no
que diz respeito à transferência do local
de aprendizagem para o estrangeiro:
dois dos elementos mais importantes
deste conceito de p o o l consistem na
reedição do programa Leonardo II e na
formação profissional E u ro p a s s ( v e r
destaque), tendo este último, como
objectivo, harmonizar a formação dos
aprendizes a nível europeu. Nas
palavras de Edelgard Bulmahn, minis-
tro federal da Educação e da Investi-
gação, o conceito de E u ro p a s s, por
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Quadro 1

Modelo de «transferência do local de apre n d i z a g e m
para o estrangeiro» 

Governo
regional

Escolas
profissionais

Instâncias
competentes

Empresas

Leonardo
da Vinci

Transferência do local de aprendizagem
para o estrangeiro

(EUROPASS)
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meio de múltiplas cooperações e parce-
rias europeias, responde perfeitamente
aos objectivos da «Aliança para o Tr a-
balho e a Formação» e, portanto, às
necessidades de mobilidade transna-
cional dos formandos e dos estudantes.
Além disso, os itinerários de formação
profissional dual ou escolar completa-
dos num país europeu que participe no
programa devem ser reconhecidos reci-
procamente e certificados com a acre-
ditação E u ro p a s s, a partir de 1 de
Janeiro de 2000, conforme decisão do
Conselho da União Europeia. Na for-
mação profissional escolar já foram
tomadas algumas medidas: em lugar
dos habituais estágios «acompa-

nhados», o Ministério da Educação da
Baixa Saxónia decidiu reconhecer os
estágios «não acompanhados» no
estrangeiro, eliminando, deste modo, a
exigência segundo a qual os estágios no
estrangeiro deveriam reger-se por nor-
mas equivalentes às alemãs. Até agora,
esta limitação tinha, por exemplo, obri-
gado as autoridades da região de We s e r-
Ems a renunciarem a este tipo de está-
gios, mas actualmente abrem-se novas
perspectivas a todas as escolas profis-
sionais que ministram uma formação
p r ofissional não dual.

Novas perspectivas se abrem também
para a formação profissional dual: as já
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Gráfico 2
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referidas Câmaras de Comércio e
Indústria e Câmara da A g r i c u l t u r a ,
responsáveis pela formação inicial dual
na região de Weser-Ems, declararam-se
a favor de normas flexíveis deste tipo.
Deste modo, pode ser praticamente
excluído o controlo dos estágios no
estrangeiro, feito, por exemplo, por
inspectores da formação das Câmaras,
excepto no caso de se realizarem perto
de uma zona fronteiriça. Os estágios
«não acompanhados» no estrangeiro
podem, deste modo, ser reconhecidos,
em princípio, como itinerários
europeus de formação. No entanto,
falta ainda definir alguns aspectos entre
as empresas de formação e as Câmaras,
no que respeita, por exemplo, aos con-
tratos de formação, à duração das for-
mações ou aos exames finais. Além
disso, as Câmaras deverão ainda

decidir em que medida os relatórios de
estágio redigidos pelos estagiários,
conforme o estipulado para o programa
Leonardo, podem substituir os habi-
tuais cadernos de estágio. Seja como
for, este modelo de transferência do
local de aprendizagem para o estran -
geiro já está a ser aplicado: por exem-
plo, a Câmara de Comércio e Indústria
de Osnabrück apoia certas medidas-
piloto de intercâmbio de futuros
agentes comerciais dos transportes ou a
Câmara de Comércio e Indústria da
Frísia Oriental e de Papenburg, em
Emden, considera necessários determi-
nados itinerários prolongados de for-
mação no estrangeiro para as profis-
sões regulamentadas nas companhias
de navegação marítima, nas empresas
de transporte e de navegação aérea, nos
sectores da hotelaria e da restauração,
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E u ropass – Formação pro f i s s i o n a l

A certificação E u ro p a s s pode aplicar-se a todos os tipos de formação
profissional com um módulo de formação em empresa, incluindo em formações
de nível superior. Consiste num documento informativo uniformizado para toda
a Europa, em formato A5 e semelhante a um passaporte. Esta certificação de
qualificações estruturadas obtidas num curso de formação profissional no
estrangeiro corresponde à aplicação e ao reforço das medidas de mobilidade
previstas no novo programa comunitário em matéria de formação profissional
Leonardo da Vinci II. O E u ro p a s s pode também ser aplicado noutros programas
da UE. As instituições europeias querem, sobretudo, dar resposta, de maneira
apropriada, à crescente mobilidade dos jovens activos, pois dentro da UE
começa a verificar-se uma cada vez maior abertura internacional dos sistemas
de formação nacionais. O objectivo deste sistema de certificação consiste em
contribuir para o aumento da transparência das qualificações. No entanto, o
E u ro p a s s não equivale ao reconhecimento formal das qualificações parciais,
pois não se pretende, de modo nenhum, criar um sistema de formação
profissional europeu uniforme.

É condição de utilização do E u ro p a s s, que tem carácter facultativo, a criação de
uma parceria entre o estabelecimento do país de origem onde se desenrola a
formação profissional inicial ou contínua e o estabelecimento de acolhimento no
estrangeiro. Também é necessário o estabelecimento de um acordo sobre os
conteúdos da formação e o acompanhamento do participante por um formador.
Durante os vinte anos de cooperação europeia em matéria de formação
profissional, a certificação das qualificações adquiridas no estrangeiro foi insu-
ficiente e muito heterogénea em termos de forma, de linguagem e de conteúdos.
Apartir de agora, todos os possuidores do E u ro p a s s terão um documento da UE
de modelo uniforme, onde figuram as mesmas grelhas de informação (dados
pessoais sobre o portador, nome do estabelecimento de acolhimento, data,
duração e objectivo da formação, conteúdos das qualificações, informações
sobre os resultados da aprendizagem em duas línguas, a do país de acolhimento
e a do país de origem) relativamente aos itinerários de formação profissional
inicial em alternância – ou contínua – efectuados no estrangeiro (Alexander,
E u ro p a s s, 1999; BMB+F, 1999, pp. 18 e 187 e seg.; Geherke e Alexander in
Erziehung und Wi s s e n s c h a f t, 2000, pp. 13 e seg.).
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nas técnicas de próteses dentárias e
noutras profissões e toma a iniciativa
em matéria de política de formação.

É evidente que surgirão problemas: por
razões internas, nem todos os sectores
profissionais nem todas as empresas
implantadas internacionalmente se sen-
tirão na disposição imediata de enviar
alunos seus em formação fazer um
estágio europeu «não acompanhado».
Aliás, os próprios estagiários, na sua
maioria, não estarão suficientemente
dispostos a correr o risco de renunciar
às comodidades das respectivas casas
para ir para o estrangeiro fazer um está-
gio. Obstáculos destes já os havia em
relação aos estágios de três ou quatro
semanas no estrangeiro, e aumentam
proporcionalmente quando se trata de
vários meses de transferência do local
de aprendizagem para o estrangeiro.
Não é, pois, de admirar que, de acordo
com o Relatório sobre a Formação
Profissional de 2000 (p. 206), não se
inscrevam num estágio no estrangeiro
nem sequer 1% de todos os alunos
alemães em formação. Acrescente-se a
isto as dificuldades complementares
que surgem em virtude da complexi-
dade e da demora dos processos de can-
didatura, da dificuldade de organização
dos aspectos financeiros ou da necessi-
dade de encontrar parceiros interna-
cionais estáveis. Foi por essa razão que
o Governo Regional de We s e r- E m s
criou a agência de serviços pool
Leonardo, que contribui para reduzir
consideravelmente os problemas
administrativos. Além disso, existem
outras redes a partir, por exemplo da
Carl Duisberg ou do Deutsch-Franzö-
sische Jugendwerk [Departamento
Franco-Alemão para a Juventude], que
também contribuem para publicitar as
acções de transferência prolongada da
aprendizagem no estrangeiro e captar
os jovens e as empresas para as activi-
dades de formação noutros países.

As perspectivas de aumentar a for-
mação dos aprendizes por meio de
qualificações europeias comple-
mentares de elevado nível são ainda
muito recentes: alguns cursos de for-
mação dual, como «agente comercial
da indústria UE» ou «jardineiro UE»
ou ainda «auxiliares de assistência UE»
com formação escolar, poderiam inte-
grar, com a certificação do Europass,
uma vasta gama de qualificações
profissionais suplementares mediante a

inclusão de determinados módulos no
programa de formação. Podemos citar,
a título de exemplo, as línguas
estrangeiras, a cooperação e a comuni-
cação interculturais, o direito europeu,
a economia europeia e o conhecimento
da Europa ou o ensino profissional
bilingue em ligação com os «estágios
europeus» de vários meses em dife-
rentes países europeus. Já foram feitas
algumas experiências na A l e m a n h a
com projectos-piloto, por exemplo, na
Escola de Comércio de A l b s t a d t
(agente comercial da indústria UE),
efectuadas, no entanto, em zonas fron-
teiriças e a partir da iniciativa de deter-
minadas Câmaras regionais. Mas não
existe ainda qualquer oferta de qualifi-
cações complementares UE para o con-
junto da Alemanha.

Transferência do local de
aprendizagem para o
estrangeiro: uma nova via
na formação profissional
alemã?

Para que a formação profissional
alemã se desenvolva no sentido apon-
tado pelo presente artigo, é necessário
que se estabeleça uma estreita colabo-
ração entre as escolas, incluindo os
estabelecimentos de ensino superior,
as administrações escolares, os org a-
nismos que financiam as escolas, as
empresas, as câmaras e as instâncias de
coordenação da UE, como, por exem-
plo, o Bundesinstitut für Beru f s b i l d u n g
[Instituto Federal da Formação Profis-
sional] – BIBB, a Carl Duisberg ou o
Deutsch-Französische Jugendwerk
[Departamento Franco-Alemão para a
Juventude]. Além disso, é importante
garantir um permanente intercâmbio
de informações para a constituição de
redes que incluam estabelecimentos de
formação de outros países da Europa.
Os participantes da «Aliança para o
Trabalho e a Formação» vêem-se,
assim, confrontados com as complexas
exigências às quais deve dar resposta
uma formação profissional moderna:
as empresas, em geral, e as pequenas e
médias empresas, em particular, de-
verão desenvolver de modo cada vez
mais urgente «recursos humanos» que
possam trabalhar numa Europa sem
fronteiras, pois só os trabalhadores que
possuam qualificações profissionais
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internacionais poderão tornar as
empresas europeias capazes de compe-
tir com sucesso com a concorrência
internacional dos global players, como
os Estados Unidos e o Japão. Os pro-
gramas europeus de formação con-
tribuirão, sem dúvida, para isso,
através do fomento do intercâmbio de
conhecimentos entre os países da
Europa em matéria de formação
profissional. Por um lado, diversas ini-
ciativas políticas a nível nacional e
europeu talvez permitam – nomeada-
mente através das potencialidades do

modelo de transferência do local de
aprendizagem para o estrangeiro – a
abertura de novas perspectivas na
história da formação profissional na
Alemanha e até na Europa. Por outro
lado, os programas de formação
europeus representam, sem dúvida,
uma oportunidade, graças ao conceito
da «formação profissional em
alternância», apresentado pela Comis-
são Europeia, de fazer do sistema dual
alemão de formação profissional uma
solução interessante para toda a
E u r o p a !
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