Resumo para o cidadão
Quadro de qualidade para os estágios
O QUE ESTÁ EM CAUSA?
Os estágios podem ajudar os jovens a encontrar mais facilmente emprego, abrindo-lhes as portas do
mundo do trabalho. Porém, as partes interessadas manifestam de forma crescente a sua
preocupação quanto à eficácia e à qualidade dos estágios em geral. Na mira das críticas estão
particularmente os estágios oferecidos no mercado livre sem a intervenção de um estabelecimento de
ensino. Vários estudos e sondagens confirmaram recentemente que esta preocupação tem
fundamento, nomeadamente no que respeita ao baixo conteúdo didático e às condições de trabalho
não conformes com as normas. Uma percentagem significativa dos estágios na Europa de hoje não
cumprem as normas e muitos substituem o que deveria ser o primeiro emprego dos jovens. Por fim, a
percentagem de estagiários que faz um estágio noutro país da Europa é muito baixa. Isto deve-se
principalmente à falta de informação sobre as regulamentações nacionais em matéria de estágios.
QUEM BENEFICIARÁ E COMO
Os principais beneficiários desta iniciativa serão os estagiários e, em geral, os jovens em início de
carreira. Além disso, os organizadores de estágios beneficiarão de orientações claras sobre os
elementos a ter em conta para garantir um estágio de alta qualidade. Estas orientações visam
1. aumentar a percentagem de estágios de elevada qualidade
2. combater as práticas abusivas sem aumentar os custos para os organizadores de estágios
3. melhorar as informações sobre os estágios transnacionais e sobre como candidatar-se
POR QUE RAZÃO É NECESSÁRIA UMA INICIATIVA DA UNIÃO EUROPEIA?
A UE tem interesse em promover estágios de qualidade para atingir os seguintes dois grandes
objetivos:


ajudar os jovens na transição do ensino para o mundo do trabalho



melhorar a mobilidade geográfica dos jovens

Embora, em teoria, os países da UE possam melhorar isoladamente as condições de trabalho dos
estagiários e o conteúdo didático dos estágios, até á data, só poucos iniciaram reformas nesse
sentido. Uma vez que nos continuam a chegar de toda a UE queixas sobre problemas com estágios,
é necessária uma coordenação a nível europeu, que traria ainda a vantagem de ajudar a alargar o
EURES (Portal Europeu da Mobilidade Profissional) aos estágios.
Por fim, os estágios oferecidos, ao abrigo da iniciativa Garantia Europeia da Juventude, têm de ter
elevada qualidade para poderem ajudar os jovens a encontrar mais facilmente emprego. A melhor
forma de o conseguir é definir e pôr em prática normas europeias para a qualidade dos estágios.
O QUE IRÁ MUDAR CONCRETAMENTE?
Os países da UE terão de assegurar que os estágios no mercado livre satisfazem um conjunto de
critérios de qualidade. Os estágios terão de oferecer um conteúdo didático sólido, condições de
trabalho dignas, maior transparência na remuneração ou compensação, cobertura pela segurança
social e melhores possibilidades de contratação depois do fim do estágio.
As orientações comuns permitirão aumentar a percentagem de estágios transnacionais, o que poderá
ajudar os jovens a encontrar emprego noutro país.

QUAL A DATA PREVISTA PARA A ENTRADA EM VIGOR DO PACOTE DE MEDIDAS?
Os países da UE deverão adotar a recomendação proposta no primeiro semestre de 2014 e começar
a aplicar o Quadro de Qualidade para os Estágios, o mais rapidamente possível, o mais tardar, em
finais de 2014.

