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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

 

O Projeto de Lei n.º 636/XII, da iniciativa do PCP, visa regular os estágios curriculares do ensino profissional 

no âmbito da escolaridade obrigatória.  

Os autores referem que “o estágio curricular visa a consolidação dos conhecimentos adquiridos e uma 

formação em contexto de trabalho e que nos cursos profissionais, no âmbito da escolaridade obrigatória, é 

uma condição obrigatória para a conclusão dos estudos”. 

Realçam ainda algumas insuficiências do mesmo, em termos pedagógicos, e propõem mais apoio do Estado, 

nomeadamente com “despesas de alojamento, alimentação, transporte e materiais escolares”, considerando-o 

“determinante de combate ao abandono e insucesso escolar, bem como de reforço da escola pública 

inclusiva”. 

De harmonia com a definição da iniciativa, o estágio curricular corresponde ao período de tempo em que um 

estudante desenvolve atividades práticas no âmbito de uma entidade de acolhimento (pública ou privada, que 

acompanha e orienta as componentes práticas do trabalho desenvolvido), acompanhadas e avaliadas pela 

escola em que se encontra matriculado, quando o estágio seja condição para a obtenção do diploma. 

O projeto de lei regula a responsabilidade das escolas (de estabelecer protocolos com entidades de 

acolhimento, de efetuar a colocação dos estudantes nos estágios e de assegurar a adequação pedagógica dos 

conteúdos daqueles), o âmbito dos estágios (“inseridos nos objetivos e conteúdos gerais do plano de curso”) e 

o apoio aos estudantes (atribuindo a todos apoios para despesas de transporte, alimentação e, se for o caso, 

alojamento, independentemente da ação social escolar e bem assim a gratuitidade dos materiais e 

equipamentos necessários para a execução do estágio). Os estágios são considerados como tempos letivos 

efetivos. 

Estabelece também que o Conselho Pedagógico define a duração do estágio, consoante o número de horas 

considerado adequado, entre um mínimo de 180 horas e um máximo de 400 horas.  

 

Por outro lado, estipula a revogação de vários preceitos legais e diplomas respeitantes a cursos vocacionais, a 

saber, o Decreto–Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado pelo Decreto–Lei n.º 91/2013, de 10 de julho, que 

estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos dos ensinos básico e 

secundário, a Portaria n.º 292-A/2012, de 26 de setembro, que cria, no âmbito da oferta formativa de cursos 

vocacionais no ensino básico, uma experiência-piloto de oferta destes cursos, no ano letivo de 2012-2013 e a 

Portaria n.º 276/2013, de 23 de agosto, que cria, no âmbito da oferta formativa de cursos vocacionais de nível 

secundário, uma experiência-piloto de oferta destes cursos, a partir do ano letivo de 2013 -2014. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38595
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/07/12900/0347603491.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/07/13100/0401304015.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/09/18701/0000200004.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/08/16200/0509205096.pdf
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Prevê-se ainda que o Governo proceda à regulamentação da lei no prazo de 30 dias após a sua publicação. 

Este projeto de lei segue de perto o Projeto de Lei n.º 210/XII, também da iniciativa do GP do PCP, que visa 

regular os estágios curriculares e os profissionalizantes no âmbito do Ensino Superior Público, o qual ainda 

não foi discutido e votado na generalidade no Plenário. 

 

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e 

do cumprimento da lei formulário  

 

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais  

 

A iniciativa legislativa em apreço é apresentada por 12 Deputados do grupo parlamentar do Partido Comunista 

Português (PCP), no âmbito do seu poder de iniciativa, nos termos e ao abrigo do disposto na alínea b) do 

artigo 156.º e no n.º 1 do artigo 167.º da Constituição, e na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º, no artigo 118.º e no 

n.º 1 do artigo 123.º do Regimento. 

A iniciativa toma a forma de projeto de lei, nos termos do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento, mostra-se 

redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal, 

cumprindo assim os requisitos formais dos projetos de lei previstos no n.º 1 do artigo 124.º do Regimento. Não 

infringe a Constituição ou os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa, respeitando, também, os limites que condicionam a admissão das iniciativas 

previstos no n.º 1 do artigo 120.º do Regimento. Os apoios à frequência de estágios curriculares no Ensino 

Secundário e Profissional podem envolver aumento das despesas previstas no Orçamento do Estado, porém, 

os autores (no artigo 9.º) preveem que o Governo aprovará, em 30 dias, a regulamentação, “produzindo efeitos 

no ano letivo seguinte”. Esta disposição permite ultrapassar o disposto no n.º 2 do artigo 120.º do Regimento e 

no n.º 2 do artigo 167.º da Constituição, isto é, a denominada “lei-travão” que expressamente impede a 

apresentação de projetos de lei que “envolvam, no ano económico em curso, aumento das despesas ou 

diminuição das receitas previstas no Orçamento”. 

Este projeto de lei deu entrada em 10/07/2014 e foi admitido e anunciado na sessão plenária a 15/07/2014, 

tendo baixado na generalidade à Comissão de Educação, Ciência e Cultura (8.ª). 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36890
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A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 42/2007, de 24 de agosto, adiante 

designada como lei formulário, estabelece regras a observar no âmbito da publicação, identificação e 

formulário de diplomas. 

O projeto de lei em causa tem um título que traduz o seu objeto em conformidade com o disposto no n.º 2 do 

artigo 7.º da referida lei formulário. 

A ser aprovada, esta iniciativa será publicada na 1.ª série do Diário da República, revestindo a forma de lei 

[alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da “lei formulário]. 

A sua entrada em vigor, em caso de aprovação, “no dia seguinte à sua publicação” está também em 

conformidade com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, que prevê que os atos legislativos “ entram 

em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início da vigência verificar-se no próprio dia da 

publicação”. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes  

 

Com esta iniciativa, pretendem os proponentes proceder à regulação dos estágios curriculares, aplicando os 

seus termos a todos os estágios realizados em estabelecimentos de ensino secundário público e a todas as 

instituições onde exista ensino profissional no âmbito da escolaridade obrigatória. 

 

Até ao momento, não existe em Portugal legislação específica para os estágios curriculares. Os estágios 

curriculares e profissionalizantes encontram-se estabelecidos nos planos de estudo dos respetivos cursos 

aprovados pelo Ministério da Educação e Ciência. 

 

No âmbito da ação social escolar, mencione-se o Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, que estabelece o 

regime jurídico aplicável à atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da ação social escolar e cujas 

modalidades de apoio incluem apoios alimentares, os transportes escolares, o alojamento, os auxílios 

económicos, a prevenção de acidentes e o seguro escolar.  

 

Veja-se também a este propósito o Despacho n.º 18987/2009, de 06 de agosto, que “Regula as condições de 

aplicação, a partir do ano letivo de 2009/2010, das medidas de ação social escolar, da responsabilidade do 

Ministério da Educação e dos Municípios (…)”. 

 

http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-207&doc=20072809&v02=&v01=2&v03=2007-01-01&v04=2007-12-31&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=&v16=42%2F2007&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2012-01-30&maxDate=20
http://dre.pt/pdf1s/2009/03/04200/0142401433.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2009/08/158000000/3342433429.pdf


 
Nota Técnica 

 

Projeto de Lei n.º 636/XII/3.ª (PCP)          5 

Comissão de Educação, Ciência e Cultura (8.ª) 

 

  

Na página internet da DRELVT (Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo) pode consultar-se 

diversa legislação atinente ao tema geral: Ação Social Escolar. 

 

Esta iniciativa pretende revogar os seguintes diplomas: a alínea c) do número 1 do artigo 5.º e o artigo 33.º do 

Decreto-lei n.º 139/2012, de 5 de julho (Estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos 

currículos, da avaliação dos conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos dos ensinos 

básico e secundário), alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho; a Portaria n.º 292-A/2012, de 26 

de setembro; e a Portaria n.º 276/2013, de 23 de agosto. 

 

Antecedentes parlamentares 

As iniciativas legislativas referentes a Estágios Curriculares no âmbito do Ensino Secundário e do Ensino 

Profissional remontam à X Legislatura e foram sempre apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PCP: 

Projeto de Lei 413/X (PCP) - Regime de apoio à frequência de Estágios Curriculares (Iniciativa Rejeitada). 

Projeto de Lei 655/X (PCP) – Regime de apoio à frequência de Estágios Curriculares. (Iniciativa Caducada). 

Projeto de Lei 138/XI (PCP) – Regime de apoio à frequência de Estágios Curriculares. (Iniciativa Caducada). 

Projeto de Lei 208/XII (PCP) – Regime de apoio à frequência de Estágios Curriculares no âmbito do Ensino 

Secundário e do Ensino Profissional. (Data de envio do Relatório/Parecer ao Presidente da AR: 2012.05.02) 

 

 

 

 Enquadramento bibliográfico 

 

Bibliografia específica 

 

PORTUGAL. Conselho Nacional de Educação - Estado da educação 2011 [Em linha]: a qualificação dos 

Portugueses. Dir. Ana Maria Bettencourt. Lisboa: Conselho Nacional de Educação, 2011. [Consult. 25 de 

Julho de 2014]. Disponível em WWW: <URL: 

http://arnet/sites/DSDIC/BIB/BIBArquivo/m/2012/Educacao_2011.pdf>. 

Resumo: Este relatório aborda várias questões relativas à qualificação dos portugueses, de acordo com quatro 

eixos: a educação para todos e o desafio do prolongamento da escolaridade obrigatória; a educação e 

formação qualificantes; a educação de adultos; e o desenvolvimento e construção de excelência no ensino 

superior. No capítulo 3 é abordado o ensino básico e secundário, e caraterizados os vários níveis do Quadro 

Nacional de Qualificações, nomeadamente, o nível 4 que respeita ao ensino secundário obtido por percursos 

de dupla certificação ou o ensino secundário vocacionado para prosseguimento de estudos de nível superior, 

acrescido de estágio profissional com um mínimo de 6 meses. Na parte II - 2, intitulada: “Orientação e 

Formação: relatos de casos”, são apresentados seis casos de inovação e sucesso.  

http://www.drelvt.min-edu.pt/ase/ase.asp
http://dre.pt/pdf1s/2012/07/12900/0347603491.pdf
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dig&serie=1&iddip=20131213
http://dre.pt/pdf1s/2012/09/18701/0000200004.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2012/09/18701/0000200004.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2013/08/16200/0509205096.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33596
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=34281
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=35043
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36888
http://arnet/sites/DSDIC/BIB/BIBArquivo/m/2012/Educacao_2011.pdf
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UNIÃO EUROPEIA. Comissão - Education and training monitor 2013 [Em linha]. [Brussels]: European 

Commission, 2013. 73 p. [Consult. 25 de julho de 2014]. Disponível em WWW: <URL: 

http://arnet/sites/DSDIC/BIB/BIBArquivo/m/2013/education_training_monitor_2013.pdf>. 

Resumo: A Comissão Europeia tem vindo a insistir na necessidade de os Estados-membros da UE darem 

prioridade ao investimento em fatores favoráveis ao crescimento. No entanto, na prática, as despesas com a 

educação e a formação, que são mecanismos de reforço do crescimento, têm diminuído ou até estagnado, o 

que coloca em risco o retorno da Europa a um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Este relatório 

destaca alguns fatores que podem contribuir para a consolidação das finanças públicas e para a superação do 

desafio do desemprego jovem, referindo, nomeadamente, que a transição da educação para o trabalho pode 

ser facilitada através de estágios de aprendizagem de qualidade e de modelos de ensino duais.   

O capítulo 5, intitulado: “Facilitating the transition from education to work through vocational education and 

training”, centra-se nos resultados da educação formal no mercado de trabalho e sublinha a necessidade de 

uma maior relevância para o mercado de trabalho dos sistemas de educação e formação. Assim, a seção 5.1 

enfatiza a importância das oportunidades de estágio estabelecidas entre a escola e os contextos de trabalho, a 

fim de facilitar a transição para o mercado do trabalho de milhões de jovens europeus. A seção 5.2 fornece 

uma perspetiva sobre as tendências das taxas de empregabilidade de recém-formados, quer do ensino 

secundário quer do ensino terciário superior. A seção 5.3 salienta a necessidade de desenvolver novas 

competências empreendedoras entre os jovens, estimulando a iniciativa e a capacidade de transformar as 

ideias em ação, contribuindo para a sua empregabilidade. 

 

UNIÃO EUROPEIA. Eurydice - Education and training in Europe 2020 [Em linha]: responses from the EU 

Member States: Eurydice Report. Brussels: European Commission, 2013. 114 p. [Consult. 25 de julho de 

2014]. Disponível em WWW: <URL: 

http://arnet/sites/DSDIC/BIB/BIBArquivo/m/2013/education_training_2020.pdf>. 

Resumo: O presente relatório examina as respostas nacionais à Estratégia Europa 2020 em matéria de 

educação e formação e apresenta um estudo comparativo da forma como os países implementaram as 

recentes reformas nessas áreas. O relatório concentra-se nas reformas nacionais recentes e futuras nas áreas 

temáticas diretamente ligadas à Estratégia Europa 2020, analisando as medidas políticas tomadas desde 2011 

(após o lançamento da Estratégia Europa 2020), bem como as medidas que se encontram em fase avançada 

de preparação para serem implementadas. Concentra-se em quatro capítulos que focam as seguintes áreas 

temáticas de intervenção: combater o abandono escolar precoce (Early School Leaving); melhorar os níveis de 

desempenho, qualidade e relevância do ensino superior; melhorar o ensino profissional e a formação 

profissional dos jovens (Vocational Education and Training); e aumentar a participação dos adultos na 

http://arnet/sites/DSDIC/BIB/BIBArquivo/m/2013/education_training_monitor_2013.pdf
http://arnet/sites/DSDIC/BIB/BIBArquivo/m/2013/education_training_2020.pdf
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aprendizagem ao longo da vida. O capítulo 3 aborda as questões relacionadas com o ensino profissional e os 

estágios curriculares, apresentando as soluções encontradas em vários países da União Europeia.  

 

 Enquadramento do tema no plano da União Europeia 

 

Em matéria de política educativa, cabe aos Estados-Membros a responsabilidade pelo conteúdo do ensino e 

pela organização do sistema educativo nos respetivos países, competindo à União Europeia apoiar as ações 

nacionais neste domínio e desenvolver iniciativas complementares, à escala europeia, e de intercâmbio de 

experiências e de boas-práticas1. 

 

Logo no preâmbulo do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) pode ler-se que os Estados-

Membros encontram-se “determinados a promover o desenvolvimento do mais elevado nível possível de 

conhecimentos dos seus povos, através de um amplo acesso à educação e da contínua atualização desses 

conhecimentos”, dispondo o artigo 6.º que a “União dispõe de competência para desenvolver ações destinadas 

a apoiar, coordenar ou completar a ação dos Estados-Membros. São os seguintes os domínios dessas ações, 

na sua finalidade europeia: (…) e) Educação, formação profissional, juventude e desporto” e o artigo 9.º que 

“na definição e execução das suas políticas e ações, a União tem em conta as exigências relacionadas com a 

promoção de um nível elevado de emprego, a garantia de uma proteção social adequada, a luta contra a 

exclusão social e um nível elevado de educação, formação (…)”. 

 

Este conjunto de matérias é tratado autonomamente no Título XII do mesmo Tratado, sob a mesma epígrafe “a 

educação, a formação profissional, juventude e desporto”, cujo artigo 165.º estabelece que “A União contribuirá 

para o desenvolvimento de uma educação de qualidade, incentivando a cooperação entre Estados-Membros e, 

se necessário, apoiando e completando a sua ação (…)”, atribuindo poder ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho para, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, e após consulta do Comité 

Económico e Social e do Comité das Regiões, adotarem “ações de incentivo” nestas matérias, bem como ao 

Conselho para adotar, sob proposta da Comissão Europeia, “recomendações”. 

 

Cumpre, assim, destacar, no referente à matéria em apreço, a Comunicação da Comissão Europeia, de 5 de 

setembro de 2007, intitulada “Promover a plena participação dos jovens na educação, no emprego e na 

sociedade”2, onde a Comissão anuncia que, em 2008, iria propor “uma iniciativa para uma Carta Europeia da 

Qualidade dos Estágios”.  

                                                           
1 Informação relativa à política europeia em matéria de educação disponível no endereço: 

http://ec.europa.eu/education/index_pt.htm 
2 COM(2007)498. Esta iniciativa foi, em dezembro de 2007, escrutinada pela Assembleia da República (AR), 

designadamente pela Comissão de Educação e Ciência e pela Comissão de Assuntos Europeus, encontrando-se 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PT&f=ST%206655%202008%20REV%207
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0498:FIN:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0498:FIN:PT:PDF
http://ec.europa.eu/education/index_pt.htm
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=1005
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Nesta comunicação, a Comissão considera que “para familiarizar os jovens com o mundo do trabalho é 

essencial estabelecer ligações entre o ensino e o mercado de trabalho desde cedo. Os estágios constituem um 

instrumento importante neste contexto, se estiverem associados ao programa de formação ou de estudos. 

Devem, no entanto, evitar-se os estágios não remunerados ou mal remunerados e com pouco valor 

acrescentado em termos educativos. Os Estados-Membros devem assegurar que os estágios sejam definidos 

de forma correcta3”. Assim, esta comunicação “convida os Estados-Membros a promover estágios 

estreitamente associados aos programas de estudos ou de formação e a definir quadros adequados para este 

efeito”. 

 

Em março de 2010, a Comissão sublinha a sua intenção de apoiar os Estados-Membros na execução das 

orientações para as políticas de emprego no âmbito da Estratégia Europa 2020 - Estratégia para um 

crescimento inteligente, sustentável e inclusivo4 -, designadamente, na instituição de regimes que ajudem os 

recém-licenciados a encontrar o primeiro emprego, a prosseguir estudos ou a acolher oportunidades de 

formação (iniciativa “Juventude em movimento”). 

 

Consequentemente, o Parlamento Europeu aprovou uma Resolução, a 6 de julho de 2010, sobre a promoção 

do acesso dos jovens ao mercado de trabalho e o reforço do estatuto de formando, estagiário e aprendiz.5  

 

Nesta resolução e face à situação do desemprego dos jovens na União Europeia, agravada pela crise 

económico-financeira que criou obstáculos acrescidos ao acesso dos jovens ao mercado de trabalho e o 

reconhecimento, no quadro das políticas da União Europeia em matéria de emprego, da necessidade de 

adequar as competências profissionais às necessidades do mercado de trabalho, o Parlamento Europeu 

salienta a importância do papel dos estágios na promoção do acesso dos jovens ao mercado de trabalho e da 

correlativa necessidade de reforçar o estatuto de formando, estagiário e aprendiz. 

 

Neste sentido, entre outros aspetos, o Parlamento Europeu, no ponto 21 desta Resolução, “apela à criação de 

estágios melhores e mais seguros; no seguimento do compromisso assumido na Comunicação COM(2007)498 

de «propor uma iniciativa para uma Carta Europeia da Qualidade dos Estágios», convida a Comissão e o 

Conselho a instituírem uma Carta Europeia da Qualidade dos Estágios sobre as normas mínimas aplicáveis 

aos estágios, de modo a garantir o seu valor educativo e a evitar a exploração, tendo em conta que os estágios 

fazem parte da educação e não devem substituir empregos reais; essas normas mínimas devem incluir uma 

descrição sumária das funções a exercer ou das habilitações a adquirir, a duração máxima dos estágios, um 

                                                                                                                                                                                                      
igualmente disponível o escrutínio desenvolvido pelos vários Parlamentos/Câmaras dos Estados-Membros da UE em 
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20070498FIN.do?appLng=PT, nomeadamente o Parecer da AR. 

3 p. 6. 
4 COM(2010)2020. 
5 Veja-se igualmente o Relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais do Parlamento Europeu, de 14 de junho 

de 2010, sobre a promoção do acesso dos jovens ao mercado de trabalho e o reforço do estatuto de formando, estagiário 
e aprendiz.   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&qid=1407767780078&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:351E:0029:0039:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0498:FIN:PT:PDF
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20070498FIN.do?appLng=PT
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COM20070498/ptass.do
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2010-0197+0+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
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salário mínimo baseado no custo de vida do local em que o estágio tem lugar e que respeite os costumes 

nacionais, seguro no domínio de trabalho em causa, prestações de segurança social de acordo com as normas 

locais e uma ligação clara ao programa de ensino em questão.”. 

 

Por seu lado, a Comissão Europeia, no quadro da Comunicação sobre a Iniciativa Oportunidades para a 

Juventude, de 20 de dezembro de 20116, face à situação de desemprego dos jovens na União Europeia, 

salienta a necessidade de serem tomadas medidas com vista a melhorar a situação profissional e educativa 

dos jovens, nomeadamente aquando do primeiro emprego e da formação em contexto de trabalho, referindo, 

nomeadamente, que “desde que respeitem as necessárias normas de qualidade, as colocações nas empresas 

e os estágios são particularmente importantes, uma vez que oferecem a oportunidade aos jovens de 

adquirirem simultaneamente as competências de que necessitam e experiência profissional”. Neste contexto, 

reiterando a posição já anteriormente assumida, comprometeu-se a apresentar, em 2012, “um quadro em 

matéria de qualidade que servirá de base para a realização e a participação em estágios de elevada qualidade, 

incluindo uma análise geral das condições de realização dos estágios e da sua transparência na UE”.  

 

Na comunicação intitulada “uma recuperação geradora de emprego” (Pacote do Emprego), de 18 de abril de 

20127, a Comissão Europeia anunciou que iria apresentar, até final de 2012, uma recomendação do Conselho 

sobre um quadro de qualidade para os estágios8. Paralelamente foi lançada uma consulta pública com o intuito 

de auscultar as opiniões das diferentes partes interessadas sobre a necessidade de uma iniciativa deste tipo, o 

seu âmbito, forma e possível conteúdo, lançando-se, através desta comunicação, a segunda fase da consulta 

sobre o conteúdo da proposta, tendo por base os resultados da primeira fase da consulta. 

 

De acordo com esta comunicação, a Comissão considera que “os estágios são entendidos como um período 

limitado de experiência profissional numa empresa, organismo público ou instituição sem fins lucrativos por 

parte de estudantes ou jovens que tenham recentemente concluído os seus estudos, com o objetivo de 

adquirirem experiência prática válida antes de começarem a trabalhar” e que “existem cinco principais tipos de 

estágios, que em parte se sobrepõem: estágios durante os estudos; estágios integrados numa formação 

profissional obrigatória (por exemplo, em direito, medicina, ensino, arquitetura, contabilidade, etc.); estágios 

que são parte de políticas ativas do mercado de trabalho; estágios no mercado aberto; estágios 

transnacionais”. 

 

                                                           
6 COM(2011)933. Esta iniciativa foi escrutinada pela Assembleia da República, designadamente pela Comissão de 

Educação, Ciência e Cultura e pela Comissão de Assuntos Europeus, encontrando-se igualmente disponível o escrutínio 
desenvolvido pelos vários Parlamentos/Câmaras dos Estados-Membros da UE em http://www.ipex.eu/IPEXL-
WEB/dossier/document/COM20110933.do, nomeadamente o Parecer da AR. 

7 COM(2012)173. Esta iniciativa não foi escrutinada pela Assembleia da República, designadamente pela Comissão de 

Educação, Ciência e Cultura e pela Comissão de Assuntos Europeus, encontrando-se igualmente disponível o escrutínio 
desenvolvido pelos restantes Parlamentos/Câmaras dos Estados-Membros da UE em http://www.ipex.eu/IPEXL-
WEB/dossier/document/COM20120173.do. 

8 SWD(2012)99. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0933:FIN:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0933:FIN:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0173&qid=1407767403308&from=PT
http://www.google.pt/url?url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet%3FdocId%3D7620%26langId%3Dpt&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BtToU-j-HeOgyAOo1YKwBQ&ved=0CBoQFjAB&usg=AFQjCNHgbY-rbvEobiMh433bL9L-G4sjcQ
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=3901
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20110933.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20110933.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc5367c573a01367e267c250246.do
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=4072
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20120173.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20120173.do
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Nessa sequência, a Comissão publicou, em julho de 2012, um estudo sobre os estágios em todos os Estados-

Membros da UE9 que recomendava que os programas de estágio oferecessem mais garantias em termos de 

qualidade e perspetivas para os jovens, com vista a responderem com maior eficácia às exigências do 

mercado de trabalho. Tendo em consideração os dados reunidos neste estudo, recomenda-se que sejam 

realizados progressos em sete áreas: na definição clara, ao nível europeu, do conceito de estágio; na 

realização dos estágios durante o período de ensino e não depois de concluídos os estudos; no aumento da 

oferta de estágios, tanto ao nível nacional, como europeu, sobretudo nas PME; no estabelecimento de um 

quadro de qualidade para os estágios; na disponibilização de apoios financeiros à realização de estágios; na 

realização de procedimentos de recrutamento abertos e transparentes com vista à realização de estágios; na 

reunião de dados acrescidos sobre a avaliação de todos os tipos de estágios existentes, tanto ao nível 

nacional, como europeu, com vista à avaliação quantitativa e qualitativa dos estágios, bem como do seu 

impacto e da sua eficácia. 

 

No referente ao financiamento dos estágios, este estudo conclui que os métodos de financiamento mais 

utilizados pelos Estados-Membros baseiam-se numa conjugação de financiamento europeu, nomeadamente 

do Fundo Social Europeu (FSE), e nacional/regional, apoios institucionais (p. ex. bolsas universitárias) e 

financiamento pessoal/familiar e de empresas. 

 

Nesse seguimento, em dezembro de 2012, a Comissão Europeia propôs um “Quadro de qualidade para a 

oferta de estágios”10, no âmbito do «Pacote emprego jovem»11, recomendando que os Estados-Membros 

garantissem que a sua legislação e ações nacionais “permitam aos estagiários adquirir uma experiência 

profissional de grande qualidade, em condições seguras e justas e a aumentar as suas oportunidades de 

encontrar um bom emprego”, sublinhando, sobretudo, que os estágios “não devem ser uma solução barata 

para substituir trabalhos a tempo inteiro”.  

 

A Comissão considera que os estágios constituem um elemento-chave da iniciativa “Garantia para a 

Juventude”12, que propôs, em dezembro de 2012, e que se materializou através de uma Recomendação do 

Conselho, de 22 de abril de 2013, destinada a lutar contra o desemprego dos jovens, tendo por objetivo que 

                                                           
9 Resumo do estudo sobre as disposições relativas aos estágios: 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7819&langId=en. 
10 COM(2012)728. Esta iniciativa foi escrutinada pela Assembleia da República, designadamente pela Comissão de 

Educação, Ciência e Cultura e pela Comissão de Assuntos Europeus, encontrando-se igualmente disponível o escrutínio 
desenvolvido pelos vários Parlamentos/Câmaras dos Estados-Membros da UE em http://www.ipex.eu/IPEXL-
WEB/dossier/document/COM20120728.do, nomeadamente o Parecer da AR. 
Considerar também os documentos de trabalho anexos a esta comunicação: SWD(2012) 407 e SWD(2012) 408. Refira-
se, com interesse, o anexo II do SWD(2012)406, de 5 de dezembro de 2012, que apresenta uma visão detalhada das 
recomendações específicas, por país, realizadas pela Comissão Europeia. 

11 COM(2012)727. Esta iniciativa foi escrutinada pela Assembleia da República, designadamente pela Comissão de 

Educação, Ciência e Cultura e pela Comissão de Assuntos Europeus, encontrando-se igualmente disponível o escrutínio 
desenvolvido pelos diferentes Parlamentos/Câmaras dos Estados-Membros da UE em http://www.ipex.eu/IPEXL-
WEB/dossier/document/COM20120727.do, nomeadamente o Parecer da AR. 

12 Considerar igualmente os documentos de trabalho anexos a esta comunicação: SWD(2012)0409. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-731_pt.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6717&visible=1
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6717&visible=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0728&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0728&from=PT
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pt&catId=1036&newsId=1731&furtherNews=yes
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1200_pt.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=pt
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=pt
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013H0426%2801%29:PT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013H0426%2801%29:PT:NOT
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7819&langId=en
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=4657
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20120728.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20120728.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc53dbcb6ed013e18b996ba3d49.do
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012SC0407&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012SC0408&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012SC0406&from=EN
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=4668
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20120727.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20120727.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc53dbcb6ed013e18b7be783d42.do
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012SC0409&from=EN
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todos os jovens desempregados com menos de 25 anos, licenciados ou não, recebam uma proposta de 

qualidade no prazo de quatro meses depois de saírem do sistema de ensino ou de ficarem desempregados. 

Esta proposta pode ser um emprego, uma formação, um estágio ou uma formação contínua e deve ser 

adaptada às necessidades e à situação de cada um (implementada através de planos nacionais de aplicação 

da garantia). Neste sentido, a Comissão Europeia tem apoiado cada um dos países a elaborar esses planos e 

a pôr em prática a “Garantia” o mais rapidamente possível, nomeadamente através do programa de 

aprendizagem recíproca da estratégia europeia de emprego. 

Estima-se que o total dos custos da aplicação da Garantia para a Juventude represente cerca de 21 mil 

milhões de euros por ano, ou seja, 0,22% do PIB, conforme salientado pelo Relatório da OIT «A crise do 

emprego na zona euro», ainda assim, incomparavelmente menos que os 153 mil milhões de euros (1,21% do 

PIB) que se estima que os jovens sem emprego, educação ou formação custem por ano à UE em termos de 

subsídios e de perdas de rendimentos e de impostos, conforme conclui o Relatório Eurofound sobre o 

desemprego dos jovens. 

Esta “Garantia para a juventude” é financiada pelos orçamentos nacionais e complementada pela UE através 

do Fundo Social Europeu e dos 6 mil milhões de euros atribuídos à Iniciativa para o Emprego dos Jovens. 

Por outro lado, as diretrizes concebidas pela Comissão Europeia em matéria de estágios, para além do acima 

mencionado, apontam para a necessidade da melhoria da transparência das condições em que os estágios 

são realizados, nomeadamente exigindo que estes passem a ser regidos por um acordo escrito, que defina o 

conteúdo da aprendizagem facultada através do estágio (objetivos pedagógicos e supervisão) e as condições 

de trabalho (duração limitada, tempo de trabalho, remuneração ou afim, segurança social), sobretudo as 

empresas/organismos acolhedoras de estagiários teriam de indicar na sua oferta de estágios se estes são ou 

não remunerados (diretrizes que consubstanciam o “Quadro de qualidade para a oferta de estágios”). A 

aplicação destas diretrizes pelos Estados-Membros facilitaria igualmente a sua extensão aos estágios ao nível 

internacional. 

Em novembro de 2013, o Eurobarómetro realizou um inquérito à qualidade dos estágios na UE, tendo 

concluído que: 

 Os estágios são uma prática comum entre os Estados-Membros (cerca de metade dos inquiridos 

(46%) fez um estágio e uma grande parte deles fez vários estágios); 

 Quase seis em cada dez alunos (59%) não receberam qualquer compensação financeira durante o seu 

último estágio. Entre os que foram pagos, menos de metade considerou que o pagamento foi 

suficiente para cobrir os custos básicos da realização do estágio; 

 Quatro em cada dez estagiários não têm um contrato de estágio escrito com a organização de 

acolhimento ou empresa; 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=pt
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=pt
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1047
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1047
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_184965.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_184965.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=pt
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#378
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1161_en.htm
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 Quase um em cada três estágios (30%) foi considerado abaixo dos standards de qualidade 

(“substandars”) tanto no que diz respeito a conteúdos de aprendizagem, como às condições de 

trabalho. Perto de 25% reportou que as suas condições de trabalho eram diferentes das dos 

empregados da empresa/organização onde realizou o estágio e 20% considerou que não aprenderam 

nada de profissionalmente útil durante o estágio; 

 A aprendizagem no estrangeiro é rara - apenas cerca de 10% dos estágios ocorrem no estrangeiro; 

 Existe uma correlação significativa entre a qualidade dos estágios e a obtenção de um emprego, ou 

seja, os que concluíram um estágio de qualidade inferior tiveram mais dificuldades em encontrar um 

emprego. 

 

Por fim, de mencionar o facto de a Comissão ter apoiado o alargamento do programa EURES aos estágios 

curriculares e aos estágios obrigatórios para efeito de acesso a uma profissão, conforme proposto pelo 

Conselho Europeu, nas suas conclusões de junho de 2012 (alínea l) do n.º 3) “contributo das políticas 

europeias para o crescimento e o emprego” do “Pacto para o crescimento e o emprego”, anexo às Conclusões 

do Conselho Europeu). Esta proposta resultou na implementação da ação preparatória “O teu primeiro 

emprego EURES” destinada a ajudar 5000 jovens a encontrar emprego noutro país da UE (no biénio 2012-

2013). 

 

Por seu lado, o programa Juventude em Movimento para a educação e o emprego, 2012 e 2013, constituiu 

uma iniciativa sobre as oportunidades de emprego para os jovens, compreendendo um conjunto de medidas 

destinadas a reduzir o desemprego juvenil. Mais concretamente, a iniciativa visa os jovens que abandonaram a 

escola ou interromperam uma formação antes de terem concluído o ensino secundário, para que retomem os 

estudos ou uma formação profissional que lhes permita adquirir competências procuradas no mercado de 

trabalho, bem como os titulares de um diploma do ensino superior, para que adquiram experiência profissional. 

Esta iniciativa contou com o apoio do Fundo Social Europeu, que aproveitou os 30 mil milhões de euros ainda 

não afetados a projetos para o período de 2007-2013, ao que juntou uma ajuda de 1,3 milhões de euros do 

FSE para criar regimes de formação de aprendizes (os países da UE foram convidados a contribuir com 10% 

do aumento do financiamento), com o objetivo de obter 370 000 vagas para a formação de aprendizes até 

finais de 2013. 

Por fim, de referir igualmente o alargamento do Programa Erasmus aos estágios, sob a denominação de 

“Erasmus +”, que visa melhorar as competências e a empregabilidade através de iniciativas no domínio da 

educação, da formação, da juventude e do desporto. O objetivo deste novo programa é que, no período entre 

2014 e 2020, mais de quatro milhões de europeus beneficiem de oportunidades para estudar, seguir uma ação 

de formação, adquirir experiência de trabalho ou fazer voluntariado no estrangeiro, incluindo, nomeadamente o 

programa Erasmus para Jovens Empresários, que pretende criar 600 estágios para jovens empresários em 

PME noutros países da UE. 

https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=fr
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/latest-press-releases/newsroomloaddocument?id=&lang=en&directory=pt/ec/&fileName=131412.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=pt
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=pt
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=pt
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=pt
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1045&langId=pt
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/youth/programme/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_pt.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/traineeships_pt.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/traineeships_pt.htm
http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/youth_workers_pt.htm
http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/youth_people_pt.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=pt
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Para mais informações, consultar: http://ec.europa.eu/education/policy/index_pt.htm#, 

http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/empl_entrepreneurship_en.htm, 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pt&catId=1036&newsId=1731&furtherNews=yes, Agência de 

Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura e as agências nacionais Erasmus+.  

Quanto aos estágios (remunerados e não remunerados) organizados pelas instituições europeias, a 

informação encontra-se disponível em http://www.trabalharnauniaoeuropeia.eu/estagios, 

http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm, http://ec.europa.eu/stages/how/how_en.htm e 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/007cecd1cc/Traineeships.html  

 

 

 Enquadramento internacional 

 

Países europeus 

 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia: Espanha, França e Itália. 

 

ESPANHA 

No espírito da Lei Orgânica da Educação n.º 2/2006, de 3 de maio, que contempla a exigência de proporcionar 

uma educação de qualidade a todos os cidadãos, o governo espanhol publicou, através da Orden 

ECD/172/2014, de 5 de fevereiro, o aviso para a atribuição de 70 Bolsas para formação e investigação no 

Ministério da Educação, Cultura e Desporto (2014) com dotação anual, para cada projeto de formação, de 

12.324 € brutos, distribuídos em doze meses no valor de 1.027 €/mês, numa dotação total de 907.670€ para o 

biénio 2014-2015.  

 

Além disso, o Ministério Espanhol da Educação, Cultura e Desporto disponibiliza os seguintes apoios a 

“estágios em empresas e organismos”: 

 

 O Programa ARGO 2014-2016, cujo mais recente processo de atribuição de (no mínimo, 600) apoios a 

licenciados ou mestres com menos de 35 anos, com vista à realização de estágios em empresas a 

nível internacional foi convocado pela Resolução de 25 de março de 2014, da Secretaria de Estado da 

Educação, Formação Profissional e das Universidades. Este programa, que decorrerá entre o último 

trimestre de 2014 até ao fim de 2016, tem como principal objetivo incentivar a realização de estágios 

formativos por um período compreendido entre cinco e oito meses, com vista a melhorar a qualificação 

profissional dos licenciados, as suas competências no domínio de línguas estrangeiras e facilitar a 

internacionalização e a inserção no mercado de trabalho. O programa atribui uma bolsa mensal aos 

licenciados/mestres inscritos no programa, com vista a contribuir para as despesas de viagens, 

http://ec.europa.eu/education/policy/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/empl_entrepreneurship_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pt&catId=1036&newsId=1731&furtherNews=yes
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://ec.europa.eu/education/tools/national_agencies_pt.htm
http://www.trabalharnauniaoeuropeia.eu/estagios
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
http://ec.europa.eu/stages/how/how_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/007cecd1cc/Traineeships.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/11/pdfs/BOE-A-2014-1467.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/11/pdfs/BOE-A-2014-1467.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/formacion-ministerio.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/formacion-ministerio.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-entidades-colaboradoras-gestion.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4361.pdf
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alojamento e manutenção (artigo 4.º). As bolsas são distribuídas da seguinte forma: 50% para estágios 

realizados nas “empresas de acolhimento” sediadas na Europa, 30% para estágios realizados em 

empresas dos Estados Unidos da América e do Canadá e os restantes 20% para empresas 

espanholas ou multinacionais na Ásia e na Oceânia (artigo 16.º).  

O anexo I da mencionada Resolução elenca o montante do apoio atribuído (bolsa mensal e despesas 

com viagens e vistos), conforme o país de destino: 

 



 
Nota Técnica 

 

Projeto de Lei n.º 636/XII/3.ª (PCP)          15 

Comissão de Educação, Ciência e Cultura (8.ª) 

 

  

 



 
Nota Técnica 

 

Projeto de Lei n.º 636/XII/3.ª (PCP)          16 

Comissão de Educação, Ciência e Cultura (8.ª) 

 

  

 

 

 O Programa de bolsas Faro Global, que teve início em 2002, conta já com quatro edições, tendo tido, 

no total, 3000 bolseiros, oriundos de 92 licenciaturas de 67 universidades espanholas, que realizaram 

estágios, com duração média de seis/sete meses, em empresas de 44 países. Este programa tem tido 

como objetivo a promoção da mobilidade de estudantes no último ano da licenciatura, através do apoio 

à realização de estágios curriculares em empresas com sede na Europa, na Ásia (Índia, China, Japão, 

Singapura, Coreia do Sul, etc.), nos Estados Unidos e no Canadá e, consequentemente, facilitar a sua 

inserção no mercado de trabalho, mediante a melhoria das suas competências, aptidões e atitudes 

(Subvencões FARO GLOBAL 2010-2013). 

 
Para mais informações, consultar a página do Ministério na internet em http://www.mecd.gob.es/servicios-al-

ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos.html 

 

Refira-se também que, no início dos anos 90, o governo espanhol aprovou o Plano Nacional de Formação e 

Inserção Profissional, através do Real Decreto 631/1993, de 3 de maio, que vigorou até 12 de abril de 2007, 

data da entrada em vigor do Real Decreto 395/2007, de 23 de março, que regulou o subsistema de formação 

profissional para o emprego, incluindo os montantes das bolsas e apoios aos estudantes, assim como as 

compensações às empresas pelos estágios concedidos a estes estudantes. 

 

Considerem-se igualmente a Lei Orgânica n.º 5/2002, de 19 de junho, referente às Qualificações e à Formação 

Profissional, assim como a Lei do Emprego n.º 56/2003, de 16 de dezembro, a Lei n.º 38/2003, de 17 de 

novembro, relativa a subvenções e o Real Decreto n.º 887/2006, de 21 de julho, que aprova o seu 

regulamento, bem como a Lei n.º 30/1992, de 26 de novembro, que aprova o regime jurídico das 

administrações públicas e do procedimento administrativo comum, e a Orden EDU/2788/2011, de 10 de 

outubro, que estabelece as bases reguladoras das bolsas para formação e investigação do Ministério da 

Educação.  

 

Especificamente, o artigo 11.º do Real Decreto Legislativo n.º 1/1995, de 24 de março, que aprova o Estatuto 

dos Trabalhadores, recentemente alterado, estabelece o “contrato de formação” (contratos formativos/contrato 

de trabajo en prácticas) como uma das modalidades de contrato de trabalho legalmente previstas. Este tipo de 

contrato com estagiários pode ser celebrado, por um período mínimo de seis meses e máximo de três anos, 

entre uma empresa e quem detenha um título universitário ou de formação profissional de nível médio ou 

superior ou um título equivalente, oficialmente reconhecido, com idade compreendida entre os dezasseis e os 

vinte e cinco anos, não podendo os estagiários auferir menos de 60 a 75% do salário fixado para um 

trabalhador que desempenhe a mesma função ou equivalente. As condições são ajustadas no caso de se 

tratar de estagiários com grau de incapacidade. 

 

http://www.becasfaro.es/home.php
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/faro-global-estudiantes-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r1-rd631-1993.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd395-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/lo5-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/lo5-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l56-2003.html
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-13371
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/18/pdfs/BOE-A-2011-16378.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/18/pdfs/BOE-A-2011-16378.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730
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Em resultado da crise económica desencadeada em 2008, a Lei n.º 3/2012, de 6 de julho, que aprova medidas 

urgentes para a reforma do mercado laboral, prevê bonificações nas contribuições para a segurança social das 

empresas que, tendo menos de 50 empregados, convertam os “contratos de estágios” em contratos por tempo 

indeterminado. Estas bonificações são fixadas em 41,67€/mês (500€/ano), durante três anos e, no caso de se 

tratarem de mulheres, a bonificação será de 58,33€/mês (700€/ano) (artigo 7.º), ao que se juntam os 

benefícios previstos na secção I do capítulo I (objetivo e beneficiários do programa do fomento ao emprego) da 

Lei n.º 43/2006, de 29 de dezembro, para a melhoria do crescimento e do emprego.  

 

Tendo em conta o citado artigo 11.º do Estatuto dos Trabalhadores, o Real Decreto-lei 4/2013, de 22 de 

fevereiro, que aprova medidas de apoio ao empreendedorismo e de estímulo ao crescimento e à criação de 

emprego, prevê a possibilidade de celebração de contratos de estágio com jovens até aos 30 anos que tenham 

terminado os seus estudos há cinco ou mais anos. As empresas que celebrem este tipo de contratos veem a 

sua contribuição para a segurança social reduzida em 50% e, no caso de, findo o estágio (no máximo, até dois 

anos), contratarem o estagiário13, a referida redução passa a ser de 75% (artigo 13.º - Incentivos aos contratos 

de estágio para o primeiro emprego). 

 

Nesta sequência foi aprovada a Lei n.º 11/2013, de 26 de julho, que aprova medidas de apoio ao 

empreendedorismo e de estímulo ao crescimento e à criação de emprego, cujo capítulo III contém medidas 

destinadas a incentivar a contratação de jovens por empresas, bem como incentivos à contratação de jovens 

desempregados, com destaque para os incentivos à contratação a tempo parcial de cariz formativo, à 

contratação por tempo indeterminado de jovens por microempresas e por empresários e à celebração de 

“contratos de estágio”. Assim, o artigo 13.º, alterado pelo Real Decreto-lei n.º 8/2014, de 4 de julho, citado 

abaixo, dispõe, nomeadamente, que, no caso de uma empresa contratar um estagiário beneficiário do Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil14, é aplicada uma bonificação adicional de 50 ou de 25% aos valores acima 

mencionados, ou seja, no total, a empresa pode passar a beneficiar de uma bonificação de 100% nos 

descontos para a segurança social, até 30 de junho de 2016. 

 

Refira-se também, a este título, o Real Decreto-lei n.º 16/2013, de 20 de dezembro, relativo às medidas para 

promover o emprego estável e a empregabilidade dos trabalhadores, que altera (artigo 3.º) a Lei n.º 14/1994, 

de 1 de junho, que regula as empresas de trabalho temporário (artigo 10.º), com vista a possibilitar a 

celebração deste tipo de “contratos formativos”/“contratos de estágio” por estas empresas. 

 

                                                           
13 De acordo com o disposto no Real Decreto n.º 1543/2011, de 31 de outubro, que regula os estágios não laborais em 

empresas. 
14 Este Sistema tem como principal objetivo que os jovens entre os 16 e os 25 anos, ou com menos de 30 anos no caso de 

pessoas com um grau de incapacidade igual ou superior a 33%, que estejam desempregados, não integrados no sistema 
educativo, nem de formação, possam receber uma oferta de emprego, de educação contínua, de contratos de formação e 
aprendizagem ou de um estágio (artigos 87.º a 113.º). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9110
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22949
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-2030
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-2030
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-8187
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13426
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-12554
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-12554
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18062
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Por seu lado, o Real Decreto-lei n.º 8/2014, de 4 de julho, que aprova medidas urgentes com vista ao 

crescimento, à competitividade e à eficiência, prevê, entre um vasto leque de medidas, a atribuição, a partir de 

1 de agosto de 2014, de uma bonificação de 100% sobre as contribuições para a segurança social respeitante 

aos estágios curriculares de estudantes universitários e de formação profissional (disposição adicional 

vigésima quinta), no quadro do acima mencionado Sistema Nacional de Garantía Juvenil previsto para 2015 e 

2016. 

 

 

FRANÇA 

Em França existem três tipos de estágios: 1) os estágios de vocação e da via empresarial, que podem ocorrer 

desde o “collège” ou no “lycée”, na “via da procura de saídas profissinais e de formações” (PDMF - parcours de 

découverte des métiers et des formations), podendo intitular-se "observação em meio profissional", "estágios 

de iniciação", "estágio descoberta"; 2) os estágios da via profissional, entre os estabelecimentos de ensino e as 

empresas, no contexto de preparação da obtenção do CAP (certificado de aptidão profissional), do BacPro 

(bac profissional) e para os alunos do BTS (Brevet técnico superior), permitindo aos estudantes familiarizarem-

se com o mundo do trabalho, intitulando-se “períodos de formação em meio profissional” (PFMP) ou “estágio 

de formação”; e 3) os estágios de formação de alunos do ensino superior, oriundos da opção profissional das 

escolas comerciais, de engenharia ou da universidade, intitulando-se “estágios” ou “estágios de aplicação”.  

 

O Código de Educação prevê a possibilidade de realização de “estágios e períodos de formação em meio 

profissional”, tanto no ensino secundário, como universitário, com a duração máxima de seis meses por ano de 

ensino15, nos seus artigos L124-1 a L124-20, inseridos no Título II (objetivos e missões do serviço público de 

ensino), sendo esses períodos de formação em empresas, associações, serviço público ou coletividades 

territoriais, em França ou no estrangeiro, obrigatórios sempre que se trate de um curso tecnológico ou 

profissional, conforme estabelecido no artigo L. 331-4. 

 

O artigo L331-1, 4 e 5 refere que “a escolaridade pode incluir, por iniciativa dos estabelecimentos de ensino e à 

sua responsabilidade, períodos de formação em empresas, associações, administração pública ou de 

coletividades territoriais francesas ou no estrangeiro (…) sendo obrigatórias no ensino conducente a um 

diploma tecnológico ou profissional”, mencionando também o enquadramento legal previsto no Código do 

Trabalho relativamente aos alunos do ensino profissional que, durante os últimos dois anos da escolaridade 

obrigatória, realizam estágios ou períodos de formação em meio profissional, com base num acordo 

previamente realizado entre a escola e a empresa (L. 4153-1, L. 4153-2 e L. 4153-3). 

 

                                                           
15 De acordo com o n.º VI do artigo 1.º Lei n.º 2014-788, de 10 de julho de 2014, será publicado um decreto estabelecendo 

a lista de cursos relativamente aos quais pode ser derrogada a duração do período de estágio previsto no artigo L. 124-5 
do Código de Educação (seis meses), por um período de transição de dois anos, a partir de 10 julho de 2014. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7064
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Espace-parents/Vous-etes-parents-de-collegien/Les-stages-au-college
http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Stages-en-entreprises/Stages-par-niveau-d-etudes/CAP-bac-pro-les-periodes-de-formation-en-milieu-professionnel
http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Stages-en-entreprises/Stages-par-niveau-d-etudes/Les-stages-dans-l-enseignement-superieur
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DDB60130401C777853C22CFCB05302A8.tpdjo03v_2?idSectionTA=LEGISCTA000029233447&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140807
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F637.xhtml
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DDB60130401C777853C22CFCB05302A8.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000006524803&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140807
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D4E096EF83C2269E0D91A84F91719DD8.tpdjo09v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006182411&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20120412
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903179&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DDB60130401C777853C22CFCB05302A8.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000029223331&idArticle=LEGIARTI000029229103&dateTexte=20140711
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DDB60130401C777853C22CFCB05302A8.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000029234973&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140807
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DDB60130401C777853C22CFCB05302A8.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000029234973&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140807


 
Nota Técnica 

 

Projeto de Lei n.º 636/XII/3.ª (PCP)          19 

Comissão de Educação, Ciência e Cultura (8.ª) 

 

  

Assim, o mencionado Código da Educação estabelece que estes períodos de aprendizagem em contexto de 

trabalho e os estágios correspondem a períodos temporários de aprendizagem em contexto profissional em 

que o aluno adquire competências profissionais e aplica as aprendizagens da sua formação, seguindo a 

missão e os objetivos definidos pelo estabelecimento de ensino (tutor) e o organismo/empresa de acolhimento, 

através da celebração de um acordo, com vista à obtenção de um diploma/certificado, bem como à promoção 

da sua inserção no mercado de trabalho. 

 

O referido acordo de estágio inclui, pelo menos, as seguintes cláusulas: a definição das atividades atribuídas 

ao estagiário em função dos objetivos da formação; a data de início e de fim do estágio; a duração máxima do 

horário semanal a ser cumprido pelo estagiário no organismo/na empresa; o valor da gratificação paga ao 

estagiário e as modalidades de pagamento; nos casos aplicáveis, a lista dos benefícios atribuídos pela 

empresa ao estagiário, nomeadamente quanto à alimentação16, alojamento ou reembolso das despesas que 

efetuou com vista à realização do estágio; o regime de proteção social aplicado ao estagiário, incluindo a 

proteção em caso de acidente de trabalho, de doenças profissionais e de incapacidade permanente, nos 

termos dos artigos, D. 412-4 e D. 412-5-1 et s., L. 412-8 e R.412-4 do Código da Segurança Social e da 

Circular n.° DSS/5B/2007/236, de 14 de junho de 2007, relativa à proteção social do estagiário e, se for o caso, 

a exigência de o estagiário deter um seguro de responsabilidade civil; as condições em que os responsáveis 

pelo estágio (representante do estabelecimento de ensino e representante da empresa) asseguram a 

supervisão do estagiário; os requisitos para a obtenção de um "certificado de estágio" e, se for o caso, os 

termos de validação do estágio com vista à obtenção do diploma de final de curso; as condições de suspensão 

e de cessação do estágio; as condições em que o estagiário tem permissão para se ausentar; as disposições 

do regulamento interno da empresa aplicáveis ao estagiário.  

 

De notar que a este “acordo de estágio” - que é assinado pelo representante da instituição em que o aluno está 

matriculado, pelo representante da empresa (ou organização) de acolhimento e pelo estagiário e, no caso de 

este ser menor, pelo seu representante legal - é anexado a "Carta dos estágios académicos em empresas", de 

26 abril de 2006. 

 

De acordo com a recente alteração efetuada pelo artigo 1.º da Lei n.º 2014-788, de 10 de julho de 2014 (de 

que se aguarda a adoção do respetivo decreto regulamentar), o n.º 1 do artigo L124-2 do Código da Educação 

dispõe que “o estabelecimento de ensino é responsável por (…) apoiar e acompanhar os alunos ou estudantes 

na procura de períodos de formação profissional ou de estágios relevantes para os respetivos estudos e para 

as suas aspirações e por promover a igualdade de acesso de alunos e estudantes a estes períodos de 

formação profissional e estágios”. Em cada universidade, a competência de proceder a este tipo de apoio e 

acompanhamento cabe aos gabinetes de apoio à inserção profissional dos alunos (BAIP - bureau d’aide à 

l’insertion professionnelle).  

                                                           
16 Ver Lettre circulaire ACOSS n.° 2008-091. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736781&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736784&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2FC32FA2D4804AA20A44AD0647ED4332.tpdjo09v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006186752&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20120412
http://www.urssaf.fr/images/ref_lc2007-101.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Charte_stages_etudiants_en_entreprise.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Charte_stages_etudiants_en_entreprise.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DDB60130401C777853C22CFCB05302A8.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000029223331&idArticle=LEGIARTI000029229103&dateTexte=20140711
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DDB60130401C777853C22CFCB05302A8.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000029233451&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140807
http://www.urssaf.fr/images/ref_lc2008-091.pdf
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O artigo L124-6, aditado pela mencionada Lei n.º 2014-788, de 10 de julho de 2014, estabelece que, quando a 

duração do estágio ou o período de formação profissional realizado na mesma empresa/organismo de 

acolhimento seja superior a dois meses, o estagiário tem direito a uma gratificação mensal, cujo montante é 

fixado por acordo, sendo, no mínimo, 15% do plafond horaire da segurança social (artigo L. 241-3 do Código 

da Segurança Social), que constitui um valor de referência relativo ao montante de retribuição horária e que foi 

fixado, para 2014, em 23€/hora, sendo esta gratificação devida ao estagiário desde o primeiro dia de estágio.  

 

Assim, por exemplo, se o estagiário fizer 35 horas semanais, auferirá 483€/mês (4 semanas). Estas 

disposições aplicam-se aos estágios realizados a partir de 1 de setembro de 2015. Até lá, conforme a Lettre 

circulaire ACOSS n.° 2008-091, os estagiários auferem 12,5% desse plafond, ou seja 402,5€/mês, ficando 

isentos de IRS17 (até ao limite do montante anual do SMIC – salário mínimo interprofissional de crescimento –,  

que se encontra fixado, em 2014, em 1445,38€ brutos), bem como isentos de contribuições para a segurança 

social18. 

 

No caso de o estágio não ter a duração mínima exigível para fins de atribuição da referida gratificação, o 

pagamento de uma gratificação é facultativa e resulta da negociação entre o estagiário e a empresa de 

acolhimento. 

 

O artigo L124-12, também aditado pela citada lei aprovada em julho de 2014, estabelece que os estagiários 

beneficiam da proteção e dos direitos previstos nos artigos L. 1121-1, L. 1152-1 e L. 1153-1 do Código do 

Trabalho, nas mesmas condições dos assalariados, nomeadamente no respeitante ao tempo de trabalho 

(duração do trabalho máximo diário e semanal, pausas diárias, pausas semanais, dias feriados e trabalho 

durante a noite), acesso ao restaurante/cantina da empresa ou aos títulos-restaurante, reembolso dos títulos 

de transportes e acesso às atividades sociais e culturais da empresa/organismo). 

 

Refira-se que, no contexto da preparação da recentemente aprovada Lei n.º 2014-788, de 10 de julho de 2014, 

o Ministério da Educação nacional, do Ensino Superior e da Investigação publicou um estudo sobre os 

estágios realizados nas universidades francesas no ano 2011-2012. Este estudo concluiu que 32% dos 

990.000 alunos inscritos na formação inicial nas universidades públicas realizaram um estágio e que a 

incidência de realização de estágios por parte dos alunos aumenta nos anos mais avançados dos cursos, bem 

como a duração dos próprios estágios (6/10 têm a duração de dois meses). O estudo refere ainda que os 

estágios realizados no estrangeiro sofreram um aumento nos últimos anos (mais de 1/10 dos estágios é 

realizado no estrangeiro), porém, apenas 5/10 são pagos e, de entre os pagos, só 20% são pagos acima de 

436€/mês, 60% entre 436 e 600€/mês e 20% ultrapassam os 600€/mês. 

 

                                                           
17 Artigo 81 bis do Código Geral dos Impostos. 
18 Artigo D242-2-1 do Código da Segurança Social. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DDB60130401C777853C22CFCB05302A8.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000029234400&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140807
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DDB60130401C777853C22CFCB05302A8.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000029223331&idArticle=LEGIARTI000029229103&dateTexte=20140711
http://www.securite-sociale.fr/Montants-du-plafond-de-la-Securite-sociale-pour-2014
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017841742&dateTexte=
http://www.urssaf.fr/images/ref_lc2008-091.pdf
http://www.urssaf.fr/images/ref_lc2008-091.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DDB60130401C777853C22CFCB05302A8.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000029234213&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140807
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1911.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F990.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2327.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2405.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2212.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2212.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F13479.xhtml
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DDB60130401C777853C22CFCB05302A8.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000029223331&idArticle=LEGIARTI000029229103&dateTexte=20140711
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79071/les-stages-effectues-dans-les-universites-en-2011-2012.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79071/les-stages-effectues-dans-les-universites-en-2011-2012.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029236245&cidTexte=LEGITEXT000006069577
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006735874&cidTexte=LEGITEXT000006073189
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Para informações adicionais, consultar os sítios do Ministério da Educação (portal do estudante), do Ministério 

do Trabalho, do Serviço Público na internet, bem como o portal dos estágios em empresas (mon stage en 

ligne) dedicados a esta matéria. 

 

 

 

ITÁLIA 

As condições de acesso e modalidades de execução do estágio e a valência do mesmo são reguladas por 

fontes normativas específicas, nomeadamente o artigo 18.º da Lei 196/1997, de 24 de Junho; o Decreto 

Ministerial n.º 142/1998, de 25 de Março e o Regulamento geral da universidade (que estiver em causa) para 

esses mesmos estágios. 

 

A instituição promotora do estágio deve enviar uma cópia do projeto às seguintes entidades: à Região, ao 

organismo regional do Ministério do Trabalho com funções inspetoras e às representações sindicais da 

empresa ou organizações sindicais locais. 

 

Refira-se ainda que o estágio formativo ou de orientação não constitui uma relação de trabalho, nos termos do 

Decreto Ministerial n.º 142/1998, de 25 de Março19, pelo que a instituição acolhedora não é obrigada a pagar 

alguma retribuição ou contribuição ao estagiário. Pode decidir atribuir-lhe uma compensação, como seja o 

pagamento de ajudas de custo (subsídio de transporte, por exemplo), que neste caso são sujeitas a uma 

retenção na fonte de 20% para efeitos de IRS. Não está prevista a possibilidade de se proceder ao pagamento 

voluntário de descontos para a segurança social durante o período de estágio. 

 

As empresas que empregam jovens provenientes das regiões do sul de Itália podem obter o reembolso total ou 

parcial das despesas suportadas para cobrir as ajudas de custo com os subsídios atribuídos ao estagiário 

(artigo 18.º da Lei 196/1997, de 24 de Junho). 

 
 

IV. Iniciativas legislativas pendentes sobre a mesma matéria 

 

Efetuada consulta à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar (PLC), verificou-se que 

se encontram pendentes as seguintes iniciativas sobre matéria conexa: 

                                                           
19 Esta ligação reporta-se à base de dados italiana “Normattiva”, congénere da base “Diário da República” (INCM) 

portuguesa. Pode estar inativa, pelo que é necessário clicar no botão “Cerca” (pesquisa) e introduzir o n.º do Decreto e a 
data, seguindo a ordem pedida no ecrã de pesquisa, permitindo aceder ao texto e que nesta base contém os anexos ao 
Decreto Ministerial. 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20254/les-stages-etudiants.html
http://www.etudiant.gouv.fr/pid20428/stages.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/acces-et-accompagnement-vers-l,651/les-stages-etudiants-en-entreprise,3904.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/acces-et-accompagnement-vers-l,651/les-stages-etudiants-en-entreprise,3904.html
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F16734.xhtml
https://www.monstageenligne.fr/
http://www.handylex.org/stato/l240697.shtml#a15
http://arnet/sites/DSDIC/DILP/DILPArquivo/Notas_Tecnicas/PJL_413_X/Italia_1.docx
http://arnet/sites/DSDIC/DILP/DILPArquivo/Notas_Tecnicas/PJL_413_X/Italia_1.docx
http://www.orientamento.unisannio.it/public/DM142_1998.pdf
http://www.handylex.org/stato/l240697.shtml#a15
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- Projeto de Lei n.º 208/XII/1.ª (PCP) - Regime de apoio à frequência de Estágios Curriculares no 

âmbito do Ensino Secundário e do Ensino Profissional - Iniciativa entrada em 29/03/2012 e admitida 

em 04/04/2012. Baixou à 8.ª Comissão; 

- Projeto de Lei n.º 210/XII/1.ª (PCP) - Regime de apoio à frequência de Estágios Curriculares no 

Ensino Superior - Iniciativa entrada em 29/03/2012 e admitida em 04/04/2012. Baixou à 8.ª Comissão. 

 

V. Consultas e contributos 

 

Sugere‐se a consulta, em sede de especialidade, das seguintes entidades: 

 

 Associações de estudantes do ensino básico e secundário  

 CONFAP – Confederação Nacional das Associações de Pais  

 CNIPE – Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação 

 Sindicatos  

o FENPROF – Federação Nacional dos Professores 

o FNE – Federação Nacional dos Sindicatos da Educação 

o FENEI – Federação Nacional do Ensino e Investigação 

 

 FEPECI – Federação Portuguesa dos Profissionais de Educação, Ensino, Cultura e Investigação 

 Associação Nacional de Professores 

 Associação das Escolas Superiores de Educação – ARIPESE 

 Associações de Professores 

 Conselho de Escolas 

 Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas 

 Escolas do Ensino Básico e do Secundário 

 ANESPO - Associação Nacional de Escolas Profissionais 

 AEEP – Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo 

 Conselho Nacional de Educação 

 Confederações Patronais 

 Ministro da Educação e Ciência 

 

Para o efeito, a Comissão poderá realizar audições parlamentares e bem assim solicitar parecer e contributos 

online a todos os interessados, através da aplicação informática disponível. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36888
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36890
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VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

 

Da aprovação desta iniciativa decorrerão previsivelmente encargos que terão repercussões orçamentais, 

nomeadamente, um aumento das despesas do Estado, pois visa ” garantir estágios curriculares e profissionais 

para todos os estudantes, designadamente com despesas de alojamento, alimentação e transporte e matérias 

escolares”. 

Como já referido, cumpre o disposto na “lei-travão” uma vez que a produção de efeitos se fará no ano letivo 

seguinte ao da aprovação desta lei. 

 

 

 


