Ficha de dados - Formação profissional dual na Alemanha
Mercado de formação no sistema de formação profissional
dual: ponte entre formação e emprego

Percursos da formação no emprego
Alunas e alunos de escolas de ensino geral
2016/2017, Nível secundário 1
Escolas de terceiro ciclo
(Realschule)

Entidade empregadora/empresas
4.1 milhões de alunos ou 49 %
de todos os alunos pertencem
ao nível secundário 1
(34% no nível primário e
12 % no nível secundário 2)

21 %

Escola elementar
10 %
(Hauptschule)
Outras

Orientação
Formação profissional

4%

Tipos de escolas com vários
currículos escolares profissionais
(por ex. escolas secundárias)

31 %

Escolas de ensino
secundário (Gymnasien)

34 %

Orientação vocacional no
ensino secundário (superior)
Autorização de acesso ao
ensino superior (AAES)
Instituto federal de estatística: Sinopse das escolas de 2017

Iniciantes na formação profissional 2020
(todas as faixas etárias)

Formação profissional
devidamente qualificada

- 19,7 % das empresas ministram formação
- 71 % dos formandos são integrados na empresa
que ministrou a formação (2017/18)
- aprox.20.855 € de investimento por formando/ano
- 61 % dos quais são custos com RH
- 578.200 vagas de formação disponibilizadas em
empresas em 2020
- 69% dos custos brutos amortizam-se através da
prestação produtiva dos formandos
- 8,4 biliões de euros custos líquidos para
empresas (2017/18) (Bruto: 27,2 biliões de euros)

32,6 %
formação
profissional a
tempo integral

(contemplado) 25,5 %
profissões da área da
saúde, educação e social

- 4,15 biliões de euros de despesas públicas
destinadas à formação profissional dual
- 3,2 biliões de euros dos quais para aprox.
1.500 escolas profissionais (Componente
escolar da formação profissional dual)
- 0,713 biliões de eurosdos quais para
coordenação, monitorização e medidas
de fomento
- 94,7 % de todos os formandos de FP estão
no ativo
- 82,6 % dos indivíduos sem formação estão
no ativo

Financiamento partilhado da
formação profissional dual

525.100 novos contratos de formação
em 2019 nos seguintes setores

-

1,33 milhões de formandos em 324 profissões reconhecidas
19,9 anos: idade média de todos os iniciantes na formação
54,5 % da população inicia a 1.ª formação profissional dual
4,9% de todos os trabalhadores são formandos
939 € /mês é o pagamento médio de um formando
71,3 % estão satisfeitos com a formação
92,7 % concluem com êxito a formação
29,2 % de iniciantes na formação com conclusão dos estudos
598.800 : procura de vagas de formação
5,6 % taxa de desemprego jovem 2019 (2017: 7,2 %)

Diplomas escolares dos formandos
com contratos recém-assinados
3,5 %
Sem diploma
escolar

0,4 %
Outros

2,5 %
Agricultura

67,4 %
de formação profissional no sistema dual
de acordo com a lei federal que regulamenta a formação
profissional (BBIG)/Código federal dos artesãos (HwO)

Formandos 2020

Estado

2,9 %
Serviços
públicos

9%
Profissionais
liberais
27,2%
Ofícios

58 %
Indústria e
comércio

Estado

29,6 %
Conclusão dos
estudos
41,9 %
Com diploma de
ensino secundário

Economia

25 %
Com diploma
escolar

Relatório de dados BIBB relativo ao relatório de formação profissional de 2019
www.bibb.de, 2015

Desafios impostos à formação profissional dual
36,8 %

Nível secundário 2
(AAES)

24,5 %

Curso superior

25,8 %

Zona de transição

12,9 %
Relatório de dados BIBB: Relatório de formação profissional 2019

Participação de pessoas com 25 a 40 anos na vida profissional
após a conclusão da formação profissional de 2019

- 1,33 milhões de formandos em 2019/2020 (entrada no mercado de trabalho decorridos 2 a 3,5 anos) - Tendência: decrescente
- 2,89 milhões de estudantes em 2019/2020 (entrada no mercado de trabalho decorridos 3, 5 a 6 anos) - Tendência: crescente
- 5,9 % NEET (Sigla inglesa que designa jovens entre os 15 e os 25 anos que não trabalham,
Ameaça de lacuna de força de trabalho
não estudam nem frequentam qualquer formação)
técnico ao nível da qualificação média
- 53.100 vagas de formação por ocupar em 2020 (9,4 %)
- 151.664 contratos de formação cessados antecipadamente
- 73.700 candidatos sem vaga de formação em 2019
Volume de trabalho futuro necessário por qualificação
- 62,4 % de formandos do sexo masculino
- 36,6 % de formandos do sexo feminino
- Redução da população ativa

45,3 milhões depotenciais trabalhadores
10,8 %

48,3 %

23,1 %

17,4 %

Desenvolvimento demográfico

57,3 biliões
de horas

56,1 biliões
de horas

11 %

10 %

Sem diploma profissional
Com formação em contexto empresarial

1,37 milhões de desempregados
50 %

2,5 %

58 %

16 %

1,3 %

55,8 %

Diploma de ensino técnico: Formação de mestre ofício/técnica
Conclusão de ensino superior/ensino superior técnico, Promoção

2 milhões de pessoas não ativas
36 %

14 %

46 %

51 %

51 %

Abaixo dos 20 anos

10 %

9%

Formação de mestre ofício/técnica

20 - 67 anos

21 %

23 %

Com conclusão de ensino superior
técnico/ensino superior

7%

7%

em instituição de ensino/formação/curso

2020

2030

Ensino/Formação profissional no sistema dual
(incluindo um diploma escolar equivalente)

Sem diploma profissional

23 %

19%

26,3 %
18,1%

A partir dos 67 anos

4%

2030
Agência federal 2020, Mico senso população e atividade profissional,
profissão, formação e condições de trabalho dos profissionais na Alemanha

2040

Instituto federal de estatística 2016, População alemã até 2060,
Relatório de dados BIBB relativo ao relatório de formação profissional de 2019, Relatório BIBB 23/14

