PROGRAMA DE APOIO À MOBILIDADE PARA A ALEMANHA

O Programa The Job of My Life (MobiPro 4.0) consiste num conjunto de apoios à mobilidade para jovens
europeus que estejam interessados em frequentar formação profissional na Alemanha, em sistema
dual, alternando formação teórica numa escola e formação prática na empresa. É promovido pelo
Serviço Público de Emprego Alemão (Bundesagentur für Arbeit – BA/ZAV) em conjugação com os seus
parceiros nos países visados, nomeadamente o Instituto do Emprego e Formação Profissional, e vigora
de 2013 a 2016.
Trata-se de proporcionar a jovens entre os 18-27 anos, com o 12º ano de escolaridade, que não tenham
concluído qualquer formação numa empresa ou um curso de mestrado, uma oportunidade para
obterem uma formação profissional de aproximadamente 3 anos no sistema dual alemão em empresas
alemãs.
As candidaturas a este Programa deixaram de ser feitas diretamente pelos candidatos a formação e
passaram a estar dependentes da apresentação de projetos por parte de entidades prestadoras de
serviços (project providers). Os project providers com candidaturas aprovadas pelo BA/ZAV ficam
responsáveis pela organização de todas as fases do projeto, inclusive pelo recrutamento de jovens
interessados.
A participação no programa envolve as seguintes etapas:
i) Frequência prévia, em Portugal, de um curso inicial de língua alemã para atingir o nível B1
ii) Período experimental, na Alemanha, incluindo atividade no empregador na área profissional
oferecida e, se necessário, formação complementar em língua alemã
iii) Frequência de um curso de formação profissional na Alemanha, alternando formação teórica
numa escola e formação prática na empresa
Os apoios concedidos aos candidatos selecionados consistem em:
•
•

•
•

Formação em língua alemã em Portugal
Subsídio para despesas com as viagens entre Portugal e a Alemanha:
o no início do período experimental
o no início do curso de formação dual
o uma viagem por semestre durante a formação dual
Subsídio mensal de sobrevivência na Alemanha (durante o período experimental e durante toda
a duração do curso de formação dual)
Formação em língua alemã e apoio psicossocial e pedagógico na Alemanha

Se precisar de mais esclarecimentos envie um e-mail para jobofmylife_formacao@iefp.pt
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