
UE quer melhor formação
e condições nos estágios
Críticas. Tarefas menores, más condições, falta de clareza, remunera-
ções inexistentes entre falhas apontadas pela Comissão Europeia
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Dois grandes problemas afetam a

qualidade dos estágios profissio-
nais, segundo a Comissão Euro-
peia: "Insuficientes conteúdos de

aprendizagem", com a frequente
ocupação dos envolvidos em "ta-
refas menores" e "condições de
trabalho inadequadas". Este é o

ponto de partida das recomenda-
ções da Comissão Europeia para
"Um Quadro de Qualidade nos
Estágios", onde a clareza também
é um aspeto importante. Nomea-
damente a clareza sobre as condi-

ções de trabalho oferecidas, o que
implica a obrigatoriedade futura
de divulgar se os estágios são ou
não remunerados.

"Longas horas de trabalho, co-
bertura de saúde insatisfatória e

falta de seguros relativos a riscos

ocupacionais"são algumas das fa-
lhas mais apontadas aos estágios.
Mas também a "reduzida ou ine-
xistente remuneração ou compen-
sação", para além das "situações le-

gais pouco claras" e de "durações
prolongadas" dos estágios.

Questões abordadas num pro-
cesso alargado de consulta, que
envolveu empresas, sindicatos, or-
ganizações de juventude e institui-

ções de educação que levou a UE a

apontar um conjunto de recomen-
dações, onde se incluem a defini-
ção de regras claras sobre os está-

gios em todos os Estados membros
e a obrigatoriedade de publicita-
ção das condições e duração des-
tas formações.

Recomendações associadas à
iniciativa da Comissão Europeia
para promover o emprego jovem
(ver caixa), na qual é contemplado
um reforço do recurso a fundos co-
munitários para financiar este pri-
meiro contacto com o emprego.

Para André Machado, presiden-
te da Associação Académica da
Universidade de Lisboa, estas re-
comendações - bem como os

anunciados incentivos -são "na-
turalmente boas notícias". Até por-
que, "explica, no momento em que
vivemos, o desemprego jovem é

um fenómeno ainda mais grave do

que o desemprego em geral".
O dirigente estudantil é o pri-

meiro a concordar com as críticas
à falta de clareza em torno dos es-

tágios profissionais. Nomeada-
mente em Portugal: "O que acon-
tece frequentemente é divulga-
rem-se as funções a desempenhar
e não se dizer nada sobre as condi-
ções", lamenta. "Hámuitos jovens
que, para além de nada receberem,

pagam para trabalhar: transportes,
rendas de casa, só para poderem
entrar no mercado de trabalho."

Um problema que considera
começar "a montante, porque a
nossalei laborai exaustiva em mui-
tos aspetos, não define um verda-
deiro perfil do estágio profissional".

UE tem em marcha plano para combater desemprego jovem

DESEMPREGO

Máximos históricos
entre os jovens
> O desemprego jovem atin-
giu máximos históricos na
Europa no mês de outubro,
de acordo com dados divul-
gados no final de novembro.
A taxa de desemprego entre
os adultos com menos de
25 anos chegou aos 24,4% - a
percentagem mais alta desde
a introdução do curo -, equi-
valentes a 3,5 milhões de pes-
soas. Portugal, com uma taxa
de 36,5% (149 mil desempre-
gados jovens) tem um de-
sempenho bastante pior do

que a já de si má média da
UE. Os piores registos são, no
entanto, os da Grécia, com
58%, da Espanha com 57,4%
(quase um milhão de pes-
soas) e os da Croácia (52,4%).


