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ApprEnt 
Recomendações de Políticas 
para um melhor Modelo Europeu  
de Estágios do Ensino Superior  
Introdução 
A crescente produtividade do trabalho industrial está a resultar em desemprego juvenil 
elevado. Ao mesmo tempo, as exigências em termos de capacidade estão em mudança: 
são necessários mais conhecimentos de alto nível, bem como competências baseadas em 
experiência. Assim, há necessidade de promover e expandir a possibilidade de formação 
em contexto de trabalho e de estágios. Assim, o maior desafio a enfrentar será a 
reintegração e sincronização dos “mundos do trabalho e da aprendizagem” de uma forma 
que permita que se compreendam melhor, para cooperarem de uma maneira mais natural 
e útil. 

O Documento de Posicionamento da Rede Europeia das Universidades de Educação 
Contínua, eucen, sobre a Aprendizagem ao Longo da Vida na Universidade, que promove 
a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, refere: 

� As universidades devem atuar como prestadores de EFP1 específicos, focando no 
desenvolvimento de competências concretas, tendo por base a investigação e o 
desenvolvimento, através de projetos intersectoriais de	EVS2 e de  FEVSC3; as 
universidades envolvidas na aprendizagem ao longo da vida têm papéis específicos no 
desenvolvimento e intensificação da “alegria de aprender” e na proposta de métodos 
inovadores de aprendizagem em diversos ambientes (por exemplo, no trabalho, em 
casa, postos de voluntariado, lazer, etc.); 

� As instituições de ensino superior devem promover a transferência da formação para o 
local de trabalho através da conceção de currículos com metodologias específicas 
para contextos de aprendizagem no local de trabalho e devem também sublinhar o 
papel da validação da aprendizagem prévia, a fim de promover a recolha e partilha de 
saberes valiosos. 

Além disso, no Documento de Posição de Cooperação das IES 4 / EFP (2017) da eucen 
pode ler-se que: 

� O desenvolvimento da perícia profissional com base na investigação difere 
fundamentalmente da educação e formação orientada para as competências 
vocacionais (…) Ainda assim, existem várias atividades que ligam o ensino superior 
e a EFP e cuja situação indica claramente a necessidade de cooperação reforçada. 

																																																													
1	EFP	-	Educação	e	Formação	Profissional	(VET	–	Vocational	Education	and	Training)	
2	FEPS	-	Formação	e	Educação	Vocacional	Superior	(Higher	Vocational	Education	and	Training)	
3	FEVSC	-	Formação	e	Educação	Vocacional	Superior	Contínua	(Higher	Continuous	Vocational	Education	and	Training)	
4	IES	-	Instituições	de	Ensino	Superior	(HEI-	Higher	Education	Institutions)	
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� De forma ampliar o número de candidatos, as universidades poderiam promover 
ativamente percursos diferentes, ferramentas e procedimentos que abrem portas a novos 
públicos a partir da EFP. Os percursos da EFP para as universidades são parcialmente 
abertos, mas o número de candidatos, para não dizer estudantes, é limitado e existem 
vários obstáculos a serem ultrapassados e procedimentos e práticas a serem 
desenvolvidos. Muitas universidades formam professores para instituições de EFP e 
apoiam a sua educação contínua. Assim, há várias áreas de investigação que se 
concentram em questões relevantes também para o mundo da EFP, pelo que as 
instituições de ambos os perfis cooperam em múltiplos projectos de desenvolvimento. 

O projecto ApprEnt pretende colmatar o fosso entre o mundo da educação e o das 
empresas, reforçando parcerias que envolvem empresas, instituições de ensino superior (IES) 
como prestadores de EFP e outras partes relevantes interessadas, tais como organismos 
públicos, representantes de estagiários e representantes de promotores de EFP, com o 
objetivo final de promover o estabelecimento da aprendizagem baseada no trabalho (ABT5) e, 
em especial, os estágios.	Neste ponto	específico, o ApprEnt produziu um conjunto de 
recomendações de políticas sobre como a EFP nas IES pode promover a implementação de 
aprendizagens e esquemas de aprendizagem baseados no trabalho e, assim, contribuir para 
resolver os problemas de desemprego e da falta de competências. 

Alguns dos documentos que foram usados como base de trabalho podem ser encontrados 
on-line seguindo este link - https://apprent.eucen.eu/tools 

O Pilar Europeu dos Direitos Sociais apresenta como primeiro princípio «Educação, 
Formação e Aprendizagem ao Longo da Vida»: todos têm direito a educação, formação e 
aprendizagem ao longo da vida de qualidade e inclusiva, a fim de manter e adquirir 
competências que lhes permitam participar plenamente na sociedade e gerir com sucesso as 
transições para o mercado de trabalho. 

Com base nos Estudos de Casos de Países e sua Análise Transversal, 2018, recolheram-se 
respostas dos parceiros do projecto que evidenciam um quadro de implementação muito 
diversificado. Alguns parceiros consultaram as principais partes interessadas e a sociedade 
civil e vincularam a estratégia às iniciativas existentes. Outros parceiros têm estratégias 
básicas, mas atualmente não estão vinculados à colaboração entre IES e PME6. Em alguns 
países estabeleceram-se grupos de trabalho ou projetos para implementar essa colaboração. 
Há exemplos de países onde o estágio em IES está em fase de pilotagem. 

A Rede Europeia das Universidades de Educação Contínua, eucen, e o consórcio Apprent 
destacam, pois, algumas recomendações chave para uma implementação da colaboração 
Universidade-Empresa mais ampla e melhor no que diz respeito à promoção de ABT e 
esquemas de estágio, nomeadamente ao nível do Ensino Superior. Os EES7 são atualmente 
de importância vital, uma vez que fortalecem e promovem a colaboração Universidade-
Empresa e, em simultâneo, abrem caminho para uma formação mais eficiente e consistente 
de mentores e supervisores8 em diferentes níveis de qualificação.   

																																																													
5	ABT	-	Aprendizagem	Baseada	no	Trabalho	(WBL	–	Work	Based	Learning)	
6	PME	–	Pequenas	e	médias	Empresas	(SME-	Small	and	Medium	Entreprises)	
7	EES-	Estágios	no	Ensino	Superior	(HEA-	Higher	Education	Apprenticeships)	
8	Mentores	(das	empresas	e	indústria)	e	supervisores	(das	IES)	serão	designados	apenas	por	“mentores”,	no	
presente	documento,	enquanto	conceito	global,	a	partir	deste	ponto.	Contudo,	para	o	leitor,	é	importante	
compreender	que	nos	referimos	a	ambos	os	perfis.		
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Recomendações de Políticas 
1. Regulamentos 
Estabelecer uma compreensão clara do que são estágios nos seus diferentes perfis 
existentes na Europa - apprenticeships, internships e traineeships: o que os liga e o que os 
identifica, e uma compreensão transnacional da designação de estágio (incluindo questões 
de qualidade e resultados esperados), que permitam às instituições, empresas e 
estudantes estabelecerem mecanismos para a mobilidade na UE, garantindo normas 
mínimas que melhorem, de forma reconhecida em todos os estados membros, as 
competências dos estudantes 
 

Os Estudantes teriam: uma compreensão clara do que é um estágio (ES) em 
comparação com um contrato de estágio ou um acordo de estágio; a garantia de que iriam 
ser desenvolvidas competências específicas do seu grau de formação; a certeza de que as 
competências desenvolvidas seriam reconhecidas em qualquer país da UE. 
 
2. Estratégia de definição de políticas 
Considerar o desenvolvimento de estágios de níveis de educação mais elevados como 
parte do objetivo estratégico geral de integrar a aprendizagem orientada para o trabalho e 
vocacional com a aprendizagem académica/educação geral. Valorizando a importância 
crescente da aprendizagem baseada no trabalho, a profissionalização e o desenvolvimento 
profissional dos mentores no local de trabalho devem ser objetivos da estratégia 
educacional assim como da governação dos assuntos económicos. 
 

Os estudantes: teriam todas as oportunidades de aceder a estágios, tanto nos programas 
de educação formais como nos de educação contínua. 
 
3. Formação 
Assegurar que os mentores nas empresas e IES têm as capacidades e competências 
pedagógicas necessárias para orientar e apoiar os estudantes e que recebem formação 
adequada. Padronizar a formação de mentores para que entendam a natureza e o uso de 
programas de estágios, preparando-os para (a) colocar os estudantes no centro do 
processo de aprendizagem e (b) aprenderem a trabalhar e colaborar com outros mentores 
da indústria e das IES. 
 

Os estudantes receberiam: supervisão de profissionais preparados, que entendem os 
desafios dos programas de estágio; orientação por um mentor académico e por um mentor 
da empresa, a fim de encontrar sinergias entre os dois mundos e compreender a 
complementaridade de ambos os tipos de aprendizagem. 
 
4. Mobilidade 
Incentivar a mobilidade para académicos e não académicos envolvidos em programas de 
estágio a nível regional, nacional ou internacional. A mobilidade pode ser de uma semana 
a três meses. Incentivar as instituições e as empresas a acolher visitantes, bem como a 
promover a mobilidade dos seus próprios funcionários. 
 

Os estudantes: interagem com trabalhadores que experimentaram mobilidade, podem 
explicar como funciona e os benefícios dessas oportunidades. Podem também informar 
outros estudantes sobre situações de que devem estar cientes e como se preparar para 
elas. 
 
5. Orientação, coordenação e avaliação 
Estabelecer espaços dedicados à “orientação e aconselhamento” permanentes (on-line ou 
presenciais) que liguem empresas, IES, mentores e estudantes no sentido do “acesso para 
o sucesso” e assegurem processos administrativos simples. Conceber métodos e 
ferramentas de avaliação adequados para monitorizar a aprendizagem adquirida (por 
exemplo, o uso de e-Portefólios e/ou assegurar sessões periódicas de reflexão comum). 
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Os estudantes: teriam acesso a mentores mais bem informados e apoiados nos 
programas de estágio; passariam de uma aprendizagem individual isolada para 
aprendizagem em rede e colaborativa, envolvendo reuniões sistemáticas de estudantes, 
mentores e, se necessário, pessoal administrativo. 
 
6. Garantia de Qualidade 
Assegurar postos de trabalho de qualidade onde os estagiários aprendam e se preparem 
para a vida profissional. Conceber critérios de qualidade envolvendo também as 
necessidades dos dois lados - IES e PME -, tendo em consideração análises baseadas no 
conhecimento das competências necessárias para o mercado de trabalho futuro e 
assegurando a qualidade da formação dos mentores. 
 

Os estudantes devem: beneficiar de aprendizagens concebidas e implementadas no local 
de trabalho, de acordo com critérios claramente estabelecidos e avalizados por garantia de 
qualidade. 
 
7. Alocar recursos 
Promover a ABT e lugares de aprendizagem para jovens estudantes de graduação e de 
pós-graduação. Desenvolver ferramentas pedagógicas novas e colaborativas com base 
num quadro conceitual/teórico claro e contextualizado, para ser usado tanto pela empresa 
quanto pelos mentores da IES: alocar mais recursos para a promoção e desenvolvimento 
de ABT e programas de estágio em diferentes níveis, nomeadamente considerando o 
tempo gasto pelos mentores no desempenho das suas funções como tal. 
 

Os estudantes teriam mais oportunidades de solicitar e seguir programas de ABT ou de 
estágio; aceder a ABT e a programas de estágio com mais recursos e maior qualidade. 
 
8. Empresas de financiamento 
Incentivar e apoiar financeiramente as empresas e as IES para que os funcionários 
disponham de tempo para se tornarem mentores e interagirem com os seus colegas. 

Os estudantes beneficiariam de mentores que lhes poderiam dedicar tempo e recursos, 
uma vez que o seu papel e funções seriam completamente reconhecidos e financiados. 
 
9. Transparência 
Monitorizar, comparar e partilhar ações implementadas sobre gastos necessários para a 
implementação de categorias prévias, metodologias pedagógicas, resultados de 
aprendizagem e critérios de avaliação. 
 

Os estudantes beneficiariam de sistemas claros, compreensíveis, justos e responsáveis. 
 
10. Sustentabilidade 
Garantir que os conceitos e práticas são divulgados para promover a permeabilidade entre 
níveis. Promover trajetórias flexíveis e mobilidade. Promover uma visão de longo prazo e 
ações duradouras tendo em conta dois níveis diferentes de sustentabilidade: a 
regulamentar e a aplicada. Isso significa apoio contínuo à formação de mentores, tanto de 
empresas como de instituições de ensino superior, legislando, regulamentando e 
implementando medidas para assegurar a ocorrência de ações de curto prazo. 
  

Os estudantes: beneficiariam da permeabilidade entre trajetórias de aprendizagem e do 
incentivo à mobilidade e de processos que têm por objetivo uma visão coerente, de longo 
prazo e flexível, e não estariam sujeitos a alterações frequentes.
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 MEDIDAS QUE PODEM SER TOMADAS POR CADA NÍVEL DE INTERVENÇÃO 
 NÍVEL	da	UE	 NÍVEL	NACIONAL	 NÍVEL	das	IES	 NÍVEL	das	EMPRESAS	
1. Regulamentos Desenvolvimento de um 

conjunto de regras a nível 
da EU que tornem mais 
fácil a mobilidade e a 
acreditação em todos 
países que o subscrevam. 

Adotar os regulamentos 
recomendados pela UE e adaptá-
los ao nível nacional, a fim de 
unificar critérios e facilitar o 
trabalho com outros países da UE. 

Testar como os novos 
regulamentos funcionam com um 
programa real. Promover testes, 
recolher feedback e enviá-lo aos 
decisores políticos para 
aperfeiçoamento. 

Aceitar a incorporação de novos 
regulamentos nos procedimentos 
atuais e colaborar no seu teste 
em casos reais. Enviar feedback 
aos decisores políticos 
para aperfeiçoamento. 

2. Formulação 
de políticas 
estratégicas 

Fornecer uma visão política 
e pacotes diferenciados 
para estágios de nível 
superior de educação. 

Desenvolver e aplicar pacotes 
diferenciados de políticas para 
estágios de nível superior de 
educação que considerem um 
contexto nacional específico.  

Implementar medidas políticas 
especiais, desenvolver esforços e 
recursos coordenados e incentivar 
os estudantes. 

Participar através de medidas 
políticas especiais, criar uma 
equipa especial de estágios e 
gestão. 

3. Formação Providenciar apoio político, 
financeiro e logístico a 
países preparados para 
regular a formação para 
mentores. 

Lançar, promover e incentivar a 
formação de mentores com 
prémios ou vantagens nacionais e 
desenvolver uma rede de 
mentores. Estabelecer meios 
financeiros e logísticos para as IES 
e as empresas. 

Introduzir e incentivar a formação 
de mentores e redes de feedback. 
Alocar tempo e recursos 
adequados. Oferecer 
“compensação em espécie” (tempo 
ou créditos). Garantir o total 
reconhecimento do papel e das 
competências dos mentores. 

Anunciar e incentivar a formação 
para mentores. Alocar tempo e 
recursos adequados. Oferecer 
“compensação em espécie” 
(tempo ou créditos). Garantir o 
total reconhecimento do papel e 
das competências dos mentores. 

4. Mobilidade Oferecer bolsas de 
mobilidade para 
académicos e não 
académicos que trabalhem 
em programas de estágio. 
Oferecer bolsas melhores 
às organizações que 
recebem visitantes. 

Lançar, promover e incentivar 
a mobilidade para académicos e 
não académicos que trabalhem em 
programas de estágio. Oferecer 
bolsas melhores às organizações 
que recebem visitantes. 

Introduzir e incentivar a mobilidade 
com outras IES ou empresas que 
trabalhem com estágios ou 
interessadas em fazê-lo. Acolher 
visitantes. 

Anunciar e incentivar a 
mobilidade com outras empresas 
ou IES envolvidas em programas 
de estágio. Acolher visitantes. 

5. Orientação e 
Coordenação 

Guia sobre como 
estabelecer diretrizes 
nacionais e oferecer apoio 
financeiro. Promover a 
cooperação transnacional e 
a simbiose no processo. 

Fundar uma agência nacional com 
helpdesk online e staff efetivo, 
alocando financiamento adequado 
e recursos. Fornecer informações 
baseadas na web sobre as 
oportunidades de programas de 
estágio ao nível de educação 
superior para todos os públicos-
alvo. 

Criar um perfil institucional e 
nomear um representante da 
equipa para aconselhamento e 
apoio. Alocar financiamento e 
recursos adequados. 

Criar um perfil empresarial e 
nomear um representante para 
aconselhamento e apoio. Alocar 
financiamento e recursos 
adequados. 
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 NÍVEL	da	UE	 NÍVEL	NACIONAL	 NÍVEL	das	IES	 NÍVEL	das	EMPRESAS	
6. Qualidade  Criar medidas de controlo da 

qualidade. 
Adotar oficialmente as 
medidas de controlo da 
qualidade e publicitá-las 
adequadamente. Premiar 
aqueles que apliquem 
medidas de controlo da 
qualidade. 

Incorporar medidas de controlo de 
qualidade na gestão quotidiana de 
esquemas de ensino baseado no 
trabalho e estágios. Observar as 
empresas que recebem estagiários. 
Adotar currículos de acordo com as 
necessidades dos empregadores e 
outras organizações. 

Incorporar medidas de controlo 
de qualidade na gestão diária do 
ensino baseado no trabalho e 
estágios para dotar os estudantes 
com o conhecimento necessário. 

7. Recursos Lançamento de uma 
campanha publicitária na UE. 
Financiar mais projetos que 
promovam esquemas de 
ensino e em estágios 
baseados no trabalho. 

Conceder benefícios ao 
nível dos impostos para os 
empregadores que usam 
estes canais. 

Organizar sessões de informação, 
todos os anos, para o público 
interno e externo. Fornecer 
formulários de manifestação de 
"interesse" para potenciais 
interessados. 

Identificar as capacidades que os 
estagiários das IES deverão 
possuir, descrevendo-as de 
forma a selecionar candidatos 
 

8. Empresas 
Financiadoras 

Conceder apoio europeu aos 
países que implementem os 
regulamentos europeus para 
programas de estágio. 

Conceder apoio nacional às 
instituições que 
implementem os 
regulamentos europeus 
para programas de estágio. 

Prever no orçamento anual uma 
secção para melhorar e ampliar a 
colaboração de estagiários (por 
exemplo, em termos de formação, 
tempo e/ou dedicação do pessoal). 

Prever no orçamento anual uma 
secção para melhorar e ampliar a 
colaboração de estagiários (por 
exemplo, em termos de 
formação, tempo e/ou dedicação 
do pessoal). 

9. Transparência Solicitar relatórios anuais aos 
estados membros da UE que 
adotarem os regulamentos 
europeus e que recebem 
algum tipo de financiamento. 
Avaliar o uso do financiamento 
e a qualidade dos programas 
financiados. Comparar 
práticas entre países e fazer 
benchmark. 

Solicitar relatórios anuais 
aos estados membros da 
UE que adotarem os 
regulamentos europeus e 
que recebem algum tipo de 
financiamento. Avaliar o 
uso do financiamento. 
Avaliar a qualidade dos 
programas financiados. 
Partilhar boas práticas. 

Preparar relatórios anuais 
destacando como o financiamento 
recebido tem sido usado e fazer 
uma análise sobre o número de 
estudantes, taxas de sucesso 
académico, incorporar às taxas de 
emprego, etc. Partilhar boas 
práticas. 

Preparar relatórios anuais 
destacando como o 
financiamento recebido foi usado 
e quais os estudantes de quais 
IES deram uma contribuição mais 
útil para a empresa, quantos 
foram recrutados, etc. Partilhar 
boas práticas. 

10. Sustentabilidade Promover a permeabilidade e 
flexibilidade de percursos de 
aprendizagem entre setores. 
Prosseguir uma visão política 
coerente e consistente em 
benefício de todos os 
intervenientes. 

Adotar quadros gerais que 
permitam flexibilidade entre 
os percursos de 
aprendizagem e manter 
uma visão de longo prazo 
consistente, em benefício 
de todos os intervenientes. 

Elaborar estratégias e implementar 
ações para proporcionar maior 
flexibilidade entre os percursos de 
aprendizagem e preservar uma 
estratégia de longo prazo, 
consistente de forma a beneficiar 
todos os intervenientes. 

Cooperar com os responsáveis 
pelo ensino com o objetivo de 
facilitar uma maior flexibilidade 
entre os percursos de 
aprendizagem para benefício de 
todos os intervenientes. 

 


