Ações de Promoção
Estágios no Ensino Superior
Quando se aprende, ensina-se;
Quando se ensina, aprende-se.
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Introdução
Os dois desafios para a educação e a formação na
Europa são o elevado desemprego entre os jovens
e a escassez de competências de nível superior
exigidas pelos empregadores. Estágios e
programas de aprendizagem baseada no trabalho
ajudam os estudantes a obter uma qualificação
profissional reconhecida, ao mesmo tempo que
desenvolvem capacidades práticas e experiência
num ambiente real de trabalho. Para as
universidades, estes programas promovem o valor
da aprendizagem nos níveis de ensino superior e
melhoram a dimensão profissional. A relevância dos
currículos e métodos de ensino aceleram a ligação
com o mundo dos negócios e melhoram as
perspetivas de emprego dos alunos.

Para as empresas, estes programas contribuem
seriamente para identificar, formar e recrutar pessoal
altamente qualificado. Esta fórmula, que ajuda
simultaneamente a resolver os problemas do
desemprego entre os jovens e a formação qualificada
de nível superior, estimulando o desenvolvimento da
colaboração universidade-empresa, deve ser
particularmente encorajada pelos decisores de
política.
No entanto, estarão todas as partes envolvidas
prontas para investir nesse tipo de programa?
Algumas podem não entender completamente o seu
funcionamento ou quais são os retornos de tais
programas. Como podemos tornar conhecidos os
estágios no ensino superior?

Estas ações
Universidades e empresas de 8 países Europeus
integraram o projeto ApprEnt,
http://apprent.eucen.eu, para investigar os
problemas referidos acima e encontrar soluções.
Os resultados deste projeto foram utilizados para
desenvolver este Conjunto de Ações para a
promoção dos Estágios no Ensino Superior (EES).
Está demonstrado que os EES oferecem
soluções para a melhoria da sociedade
atendendo às necessidades reais da indústria e
preservam as exigências académicas das
instituições de ensino superior. Aqueles que
estão diretamente envolvidos no
desenvolvimento ou implementação desses
programas, bem como os que obtiveram uma
certificação de um EES, sentem-se muito
motivados para falar sobre isso e explicar como
a experiência é tão positiva. No entanto, às
vezes as palavras não são suficientes e é
importante ter materiais impressos para
distribuir.
Ao desenvolver os produtos finais do projeto
ApprEnt, o consórcio pensou cuidadosamente
sobre que materiais poderiam ser necessários e
como poderiam ser usados em diferentes
situações. Daí o formato deste documento, onde
pode escolher e usar apenas as partes que são
relevantes para si e para o seu público específico.

Os materiais disponíveis do ApprEnt são:
 Sumário Executivo
 Conjunto de 5 Cartões Resumo destacando
os benefícios dos programas, comentados por
utilizadores reais:
 Dirigidos a potenciais estagiários
 Dirigidos a mentores
 Dirigidos a IES
 Dirigidos a empresas
 Dirigidos aos decisores políticos
 Conjunto de Recomendações Políticas
 Diretrizes para um Modelo de Acordo
 Curso genérico de formação para mentores
Estagiários, empresas, universidades e políticos
são bem-vindos no uso estes documentos para
promover e dar visibilidade a qualquer EES
disponível nas suas comunidades e / ou na Europa.
Acreditamos firmemente que os mentores (tanto das
instituições de ensino superior quanto das empresas)
podem ser também excelentes embaixadores dos
EES: frequentemente envolvidos no desenvolvimento
de programas de EES, conhecem os desafios que os
estagiários enfrentam e o impacto destes programas
a nível individual, nas organizações e na sociedade
m geral. Esperamos que os mentores se sintam
motivados a usar esses materiais inspirando os seus
colegas a envolverem-se em tarefas semelhantes.
O consórcio do projeto Apprent
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DECISORES POLÍTICOS
A sociedade convida cada vez mais os decisores políticos, tanto a nível da UE como a
nível nacional, a conceber estratégias eficazes e a enfrentar os desafios sociais e
económicos atuais. As altas taxas de desemprego (jovem), por um lado, e o
desencontro de competências sentido pelas empresas, por outro, são duas questões
muito críticas que sejam abordadas por todos os decisores políticos, em todos os
níveis. Estes decisores podem contribuir para reduzir os níveis de desemprego e
prestar apoio às empresas, especialmente às PME, melhorando a oferta, a qualidade e
a imagem dos estágios no ensino superior. Os decisores políticos têm o poder de
estabelecer e adotar regras que facilitem a mobilidade e acreditação dos EES, podem
fornecer apoio político, financeiro e logístico, estão em posição de promover a
cooperação transnacional e de garantir medidas de boa qualidade. É do interesse e
benefício de todos os decisores políticos envolverem-se com instituições de ensino
superior e empresas para apoiar, em termos políticos e financeiros, o estabelecimento
e implementação de programas de estágio no ensino superior.

Apoiando programas de EES, os decisores políticos podem:
 Lidar com alguns dos desafios mais críticos da sociedade e da economia de hoje
 Contribuir para reduzir o desemprego, especialmente entre os jovens
 Abordar o problema da incompatibilidade de competências sentida
pelas empresas, especialmente as PME
 Ajudar a ligar e alinhar os mundos da educação e do trabalho
 Promover a inclusão social, alargando a participação na educação, na vida
profissional e na sociedade
 Aumentar a competitividade e incentivar o crescimento económico
 Trabalhar para a integração das economias, através do apoio à mobilidade
 Contribuir para promover a transferência de conhecimento e de tecnologia para a
sociedade
 Fortalecer ainda mais a validação da aprendizagem na sociedade (confiança,
aceitação)
 Garantir flexibilidade de aprendizagem, diversidade de percursos de
aprendizagem e uma melhor empregabilidade futura
 Ajudar a fortalecer confiança entre os mundos do ensino superior e das empresas
 Comprovar junto dos cidadãos a relevância e eficácia das políticas públicas e
gastos públicos, mostrando resultados e divulgando histórias de sucesso.
Sabemos que implementar os EES não é fácil: são necessários recursos e coordenação
de todas as partes envolvidas. Mas os resultados são muito bem-sucedidos e o
potencial da sua implementação completa poderia ajudar a resolver vários desafios
atuais na Europa.
Com isto, apelamos à ação na implementação de políticas transversais na Europa e
a nível nacional para apoiar estas atividades e promover a colaboração
universidade-empresa, focando na promoção de capacidades de alto nível dos
estudantes para que se tornem os líderes de nossa indústria futura.
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O que dizem os decisores políticos sobre os estágios no ensino
superior? Leia alguns testemunhos reais de promotores de políticas na
Europa:
Marianne Thyssen (Comissária, DG Emprego, Assuntos Sociais, Capacidades e
Mobilidade Laboral. CE), durante a 4ª reunião de partes interessadas da Aliança
Europeia para a Aprendizagem (European Alliance for Apprenticeship), disse
(referindo-se aos programas da Aliança de Estágios): “é uma contribuição valiosa
para correspondência de capacidades, ligando os mundos do trabalho e da
aprendizagem. Este é um componente-chave nas economias com melhor
desempenho da Europa ”…“ O estágio é uma via importante para aumentar a
empregabilidade ”…“ “As empresas crescem contratando trabalhadores
qualificados e investindo em futuros talentos”.
Dana-Carmen Bachmann (Chefe da Unidade 'Formação Profissional, Estágios e
Educação de Adultos', DG Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão. CE) apresentou o
futuro da Educação e Formação Profissional na Europa durante a conferência
"Cooperação de Políticas da UE no EFP pós-2020 - The Way Forward ", Áustria,
julho de 2018:“… O objetivo é trazer, primeiro na dimensão local, e ligar melhor
(estes) centros principais ou conjunto de atores, aos atores de inovação e
desenvolvimento económico. Queremos, pois, que eles trabalhem lado a lado com
Universidades ..., com Investigadores, com Empresas, na concretização ... do
desenvolvimento da região. ... trabalhando em conjunto com as PME, através da
realização de investigação, e, em simultâneo, envolvendo professores, e também os
próprios alunos ”.

Recomendamos que também a leitura de:
 ApprEnt Sumário Executivo
 ApprEnt – Recomendações Políticas
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INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
As Instituições de ensino superior estão hoje cada vez mais interessadas em
desenvolver a cooperação com o mundo dos negócios e tornar a sua oferta
educacional mais relevante, assegurando que os seus alunos tenham uma passagem
suave da educação e formação para o pleno emprego. Os estágios de ensino superior
podem apoiar as universidades no fortalecimento da cooperação com as
empresas, ao mesmo tempo que promovem uma transição honesta dos
estudantes do ensino superior para o mercado de trabalho. As universidades
devem apoiar a mobilidade do pessoal e incentivar a orientação de programas,
atribuindo tempo e recursos adequados à formação de mentores e dando-lhes pleno
reconhecimento pelo seu papel e competências. Ao nomear membros dedicados da
sua equipa para a gestão de programas de EES, as universidades podem garantir a
melhor coordenação de esforços e recursos para tirar o máximo proveito desses
programas.
Através de programas de EES, as instituições de ensino superior podem:
















Oferecer aos seus alunos uma transição honesta para o mercado de trabalho
Garantir uma melhor ligação entre a educação e o mercado de trabalho
Formar os futuros gestores, construindo uma carteira de contatos sustentável
Tornarem-se mais competitivas e sustentáveis, direcionando mais a oferta
educacional às necessidades reais do mercado
Conhecer melhor os seus grupos-alvo e stakeholders externos
Fortalecer as ligações com o mundo dos negócios
Beneficiar do know-how prático das empresas
Estimular a criatividade, atualizar e rever os currículos de acordo com as
necessidades reais do mercado de trabalho
Criar programas de estudo inovadores em cooperação com empresas
Facilitar a investigação, o desenvolvimento e a inovação em colaboração com a
indústria
Atrair novos públicos-alvo
Fortalecer a validação da aprendizagem na sociedade (confiança, aceitação)
Garantir flexibilidade de aprendizagem, diversidade de percursos de
aprendizagem e uma melhor empregabilidade
Construir a confiança entre os mundos do ensino superior e do mundo dos
negócios
Cumprir a sua missão de dimensão social ampliando a participação na educação,
vida profissional e sociedade

Sabemos que os EES exigem muito das IES em termos de recursos humanos, mas a
satisfação de formar futuros líderes e desenvolver e fortalecer a colaboração com a
indústria é de muito relevante.

Com isto, pedimos ação no desenvolvimento de programas de EES em
colaboração com a indústria para formar os profissionais que liderarão a
Europa de amanhã.
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O que dizem as IES sobre os estágios no ensino superior?
Leia alguns testemunhos reais de universidades que realmente oferecem EES:
"Os pontos fortes do programa estão principalmente relacionados com os benefícios
obtidos por todos os participantes. Os alunos adquirem uma educação abrangente, não
apenas com base em aspetos técnicos, mas também adquirindo experiência profissional,
desenvolvimento de competências cruzadas e crescimento pessoal. As empresas destacam
a capacidade de aprendizagem dos alunos, cuja atividade é altamente alinhada com os
objetivos da empresa e as suas contribuições para o local de trabalho, são percebidas
positivamente. Do ponto de vista académico, o programa enriquece a educação dos
alunos, fortalece as relações com as empresas e impulsiona a transferência de
conhecimento.” Universidade em Espanha
"Apesar da resistência e das dificuldades que ainda existem em usá-la, o formato dos
estágios é configurado como um instrumento híbrido com o qual se concebe e projeta a
formação, numa lógica da aprendizagem ao longo da vida. O estágio é o cenário em que a
teoria e a prática, a necessidade de inovação e formação podem encontrar uma síntese. É
por isso que é um desafio atraente para as universidades que pretendem inovar e
responder às necessidades cada vez mais abrangentes dos estudantes, em termos de
empregabilidade e desenvolvimento de competências transversais " Delegado para a
Educação Contínua, Universidade de Siena, IT

Lista de leitura que recomendamos:





ApprEnt – Sumário Executivo
ApprEnt - Recomendações para Políticas de Estágios
ApprEnt - Diretrizes para um Modelo de Acordo
ApprEnt - Curso genérico de DPC para mentores
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EMPRESAS E INDÚSTRIA
Todos os tipos de empresas podem beneficiar dos EES, no entanto, a dimensão da
empresa afetará a propensão para entrar nesses projetos. A implementação dos
estágios do ensino superior pode ser particularmente desafiadora para as PME, que
enfrentam maiores restrições em termos de tempo, dinheiro e recursos disponíveis.
Por outro lado, podem representar uma oportunidade de realizar tarefas que, de
outra forma, uma empresa pequena não seria capaz de realizar. Assim, os estágios no
ensino superior podem representar, mesmo para as PME, uma forma excelente de
resolver o problema da incompatibilidade de competências, aumentar a
produtividade e promover um processo de recrutamento mais confortável. O papel
desempenhado pelas empresas na implementação dos estágios é fundamental para
fornecer feedback relevante sobre a qualidade das medidas existentes e sobre formas
de melhorá-las, com base em casos reais. Tal como universidades, as empresas
devem alocar tempo e recursos adequados aos EES, incentivar a nomeação e a
formação de mentores e assegurar o pleno reconhecimento do seu papel e
competências. É responsabilidade das empresas concentrarem-se em preparar uma
descrição detalhada das capacidades necessárias dos aprendizes, para que as IES
possam identificar os candidatos mais adequados às necessidades específicas de cada
empresa.
Através de programas de EES, as empresas podem:

 Abordar o problema da incompatibilidade de competências e assumir o
desenvolvimento da compatibilidade das mesmas
 Aumentar a produtividade através das contribuições dadas pelos aprendizes no
trabalho
 Obter novas perspetivas para efetuar as tarefas de forma mais eficaz
 Beneficiar de ideias inovadoras (especialmente importantes para microempresas)
 Ter acesso a transferência de conhecimento, ferramentas de investigação e
serviços de consultoria
 Beneficiarem da colaboração universidade-empresa e obter acesso a recursos
universitários e espaços para eventos, equipamentos, etc.
 Beneficiar de conhecimentos e investigações teóricas e transversais para
abordarem melhor os problemas que enfrentam
 Aproveitar uma força de trabalho bem formada
 Induzir um processo de recrutamento mais suave, eficiente e direcionado, com
custos menores
 Conhecer melhor as empresas à sua volta, do seu próprio setor, e a

sociedade em geral

 Incentivar os seus trabalhadores a voltarem a estudar
 Construir confiança entre os mundos do ensino superior e o dos negócios
 Considerar a constituição de clusters de empresas para a realização de estágios, o
que pode ser um fator facilitador, especialmente para empresas de menores
dimensões
 Cumprir a sua missão de responsabilidade social corporativa
 Atuar como inspiração para outras empresas na promoção de oportunidades para
os jovens
 Tornar-se mais atraente para a sociedade e para os aprendizes, ganhando
posição e reconhecimento
Sabemos que os EES exigem muito das empresas, especialmente quando são
organizações pequenas, em termos de recursos humanos, mas o potencial para
resolver e resolver problemas específicos nessas empresas, para formar indivíduos
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que amanhã podem tornar-se na sua força de trabalho própria, e fortalecer a
colaboração com as IES, é de uma importância extremamente grande.
Com isto, apelamos para a ação no desenvolvimento de programas de EES, em
colaboração com as IES, para consolidar a formação dos profissionais que liderarão a
Europa de amanhã.

O que dizem as empresas sobre os estágios no ensino superior? Leia alguns
testemunhos reais de empresas que efetivamente recebem estagiários:
"Depois da minha experiência com o estagiário, não tenho dúvidas de que a formação que
teve é um valor acrescido para a nossa empresa ou para outra empresa que procure
alguém para integrar nas suas equipes de manutenção." Diretor de Produção, empresa do
setor metalo-mecânico, Portugal.
“Começar com um programa de EES foi essencial para obter um melhor reconhecimento
como empregador de primeira escolha no campo da TI para estudantes. Para nós, o nosso
programa de EES é uma parte crucial da nossa estratégia de marca do empregador. ”A1
Telekom, Áustria
“O estagiário rapidamente se tornou parte da equipa e abraçou as funções que lhe foram
propostas. Como o primeiro orçamento foi enviado ao final do processo, ele estava à altura
da sua tarefa, acompanhando os processos de vendas e a operação de vários eventos.
Além da venda e eventos, o estagiário foi convidado a criar novos layouts para eventos ",
diretor adjunto do Hotel, Portugal.
"Contratar um aprendiz é muitas vezes uma solução interessante e confiável para a
empresa, como um pré-recrutamento. O aprendiz pode mostrar as suas habilidades e
competências num contexto profissional. No final são, em princípio, adquiridos proficiência
completa e conhecimento da empresa de formação dos aprendizes. Vários aprendizes
formados na nossa empresa foram contratados e agora são funcionários da empresa. "
Empresa de Design e Produção de Artigos de Pesca, França
“Há dois anos e meio, decidimos criar uma escola dentro da minha empresa. Um pequeno
curso aberto para graduados do ensino médio de engenharia. Uma experiência importante,
sobretudo porque esses tópicos normalmente não são estudados em cursos de graduação
tradicionais. Seria interessante encontrar sinergias como as que podem ser desenvolvidas
no estágio.” Gerente de Engenharia, Itália

Lista de leitura que recomendamos
 ApprEnt – Sumário Executivo
 ApprEnt - Recomendações Políticas para Estágios
 ApprEnt - Diretrizes para um Modelo de Acordo
 ApprEnt - Curso genérico DPC para mentores
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ESTUDANTES
Não há dúvida de que os estudantes beneficiam das vantagens oferecidas pelos
programas de estágio no ensino superior. Os estagiários têm a oportunidade de
adquirir capacidades valiosas no local de trabalho num ambiente profissional,
enquanto estudam ao mesmo tempo, o que lhes garante uma transição mais suave da
educação e formação para o trabalho, e maior empregabilidade futura. Os estágios
combinam a formação no local de trabalho com a educação académica, levando a
uma qualificação reconhecida nacionalmente quando concluída. Apesar da carga de
trabalho adicional exigida pelo EES para os alunos, e da necessidade de uma boa
gestão do tempo, os benefícios são indiscutíveis: estágios de qualidade aumentam as
perspetivas de emprego, apoiam o desenvolvimento pessoal e proporcionam as
capacidades necessárias ao mercado de trabalho.

Através de esquemas de EES, os estudantes podem:
 Ter uma entrada suave no mundo do emprego
 Estudar e trabalhar ao mesmo tempo, num posto relevante, recebendo uma
remuneração
 Obter uma qualificação reconhecida nacionalmente ao adquirir experiência de
trabalho
 Interagir com profissionais e funcionários de diferentes departamentos usufruindo
do estatuto de funcionário
 Adquirir um conjunto completo de conhecimentos, competência e capacidades
de uma ocupação profissional
 Construir um currículo melhor, com experiência valiosa e prática, aumentando as
possibilidades de emprego na mesma área e alargando as perspetivas de carreira
 Receber conselhos úteis e ideias de mentores
 Construir uma rede profissional
 Ter acesso a oportunidades de mobilidade
 Desenvolver uma motivação mais forte para a aprendizagem, porque têm uma
melhor compreensão do que é necessário na área do seu estudo.
 Adquirir melhores capacidades de gestão de tempo e de organização
 Desenvolver não apenas capacidades técnicas (hard) específicas, mas também
competências soft, como a resolução de problemas de trabalho em equipa.
 Desenvolver competências de inovação e flexibilidade
 Receber ajuda e material para as suas teses de investigação ou trabalhos finais
 Adquirir preparação suficiente (teórica e prática) para considerara possibilidade
de se tornarem empreendedores
 Os estudantes adultos / maduros têm a oportunidade de deixar o seu trabalho
atual para participarem neste programa, procurando a aprendizagem ao longo da
vida enquanto recebem uma remuneração, com o objetivo final de obter um
diploma superior ou mudar de especialidade.
 Os estudantes adultos / maduros têm a oportunidade de atualizar as suas
capacidades e competências, manterem-se atualizados com os desenvolvimentos
tecnológicos, reposicionando-se no mercado de trabalho.
Sabemos que fazer um curso no ES é difícil. Fazê-lo durante o trabalho é ainda mais
difícil. No entanto, o conhecimento e a prática que obterá ao concluir o seu curso
serão tão completos que abrirão portas para melhores oportunidades.
Assim, encorajamo-lo a descobrir mais sobre os programas de EES e considerar a
possibilidade de se tornar um dos profissionais que liderarão a Europa de amanhã

ApprEnt | Refining HE Apprenticeships with Enterprises in Europe
585163-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-VET-APPREN

apprent@eucen.eu | http://apprent.eucen.eu

ApprEnt Ações de Promoção. Estágios no Ensino Superior:
Quando se aprende, ensina-se | Quando se ensina, aprende-se

O que dizem os estagiários sobre o estágio no ensino superior?
Leia alguns testemunhos reais de aprendizes reais:
"A empresa colaborou muito, dando-me a oportunidade de mostrar e colocar em
prática os conhecimentos adquiridos e permitiu-me evoluir na formação. No final, não
havia necessidade de procurar emprego porque a empresa me propôs continuar a
trabalhar.” Estagiário da Escola de Design, Gestão e Tecnologias de Produção Norte
de Aveiro, ESAN-UA, Portugal.
“O curso de Mecatrónica e Gestão Automóvel possui um programa claramente focado
nas necessidades mais atuais do mercado automóvel. Todas as lições foram
selecionadas por terem uma aplicação direta e imediata nos vários cenários possíveis
nesse mercado. O corpo docente, palestrantes convidados e mentores têm uma vasta
experiência de mercado, não apenas académica. Portanto, a ligação entre teoria e
prática real sempre foi clara em cada lição.” Estagiário do FH OÖ Campus Wels,
Áustria
"Eu tive a oportunidade de trabalhar com excelentes profissionais que me
proporcionaram grandes momentos, tanto em contexto prático como teórico. Tive
oportunidades de observar e trabalhar em muitas áreas, com muitos funcionários
diferentes, e todos eles me ajudaram de uma maneira ou de outra a crescer como
profissional e a ter uma perspetiva diferente da realidade do mundo do trabalho.
Aprendi e desfrutei, e espero, num futuro próximo, ter a oportunidade de evoluir com
base nesta experiência". Estagiário da Escola de Tecnologia e Gestão de Águeda Universidade de Aveiro (ESTGA-UA), Portugal.
“Comecei em 2011 e foi um dos primeiros cursos de estágio ativados na universidade.
Eu tinha necessidade de continuar trabalhando em conjunto e a necessidade de fazer
investigação, de inovar os processos de trabalho. A contaminação é o principal
mecanismo distintivo dos estágios no ensino superior." Aluno que obteve um
Doutoramento Vocacional,Itália

Lista de leitura que recomendamos:
 ApprEnt - Diretrizes para um
Modelo de Acordo
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MENTORES E SUPERVISORES ACADÉMICOS
Mentores e supervisores são atores-chave na concretização efetiva do EES.
Contribuem para o desenvolvimento dos programas, tanto na fase de planeamento
como dando feedback sobre os estagiários supervisionados, e dão apoio aos
estagiários para uma conclusão bem-sucedida do seu curso. Compreender e cumprir
os deveres do mentor / supervisor é um papel crucial nos EES. O retorno que têm são
a satisfação e o feedback positivo do seu estagiário e o desenvolvimento de novas
colaborações e projetos entre a universidade e a indústria. No entanto, nem sempre
os colegas querem assumir essa responsabilidade, devido ao trabalho extra que
representa ou devido à falta de informações sobre o papel e os resultados desse
trabalho.

Através de programas de EES, mentores / supervisores podem:
 Interagir com as partes interessadas, que talvez não estivessem nos seus círculos
antes
 Desenvolver novos projetos e ideias com outras partes
 Refletir sobre o seu próprio trabalho
 Aprender através do ensino
 Melhorar a autogestão a as competências de liderança
 Adquirir competências específicas para supervisionar e trabalhar com estudantes
colocados em empresas
 Conhecer melhor os públicos-alvo
 Ver maneiras de fazer as coisas de forma mais eficaz, com um novo aspeto
 Receber reconhecimento do seu próprio trabalho
 Receber feedback no seu próprio campo (especialmente supervisores de IES)
 Ajudar os alunos a combinar teoria e prática e aplicá-las
 Ajudar os alunos a desenvolver as suas capacidades e competências

Sabemos que a orientação / supervisão de estagiários de EES é
exigente e, às vezes, é difícil saber exatamente o que envolve.
No entanto, se tiver formação e ferramentas para profissionalizar
esse trabalho, a orientação será mais fácil e muito gratificante. A
satisfação de um trabalho bem feito que significa algo para os
seus estagiários também será motivo de orgulho.

Com isto, pedimos a sua ação pessoal para encorajar outras pessoas a descobrir
mais sobre os programas dos EES e considerar a possibilidade de se tornar um
dos profissionais que formam os líderes da Europa de amanhã.
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O que dizem os mentores / supervisores sobre o estágio no ensino superior?
Leia alguns testemunhos reais de mentores / supervisores reais:

“Como empregador de 220 pessoas no setor hoteleiro, não podemos subestimar a
importância de apoiar a educação de todas as formas. Tendo 27 anos de experiência no
ramo hoteleiro, sinto a responsabilidade de transmitir os meus conhecimentos. Uma
maneira ótima de o fazer é ser um mentor para os estagiários. Como bónus aprende-se
sempre algo de novo através do processo de ensino ”. Illi OJAVERE, Gerente Geral,
Tallink SPA & Conference Hotel, Estónia

"Claramente aconselhamos os jovens a fazer este curso. Para uma empresa como a nossa
e para os nossos colaboradores especializados, nomeadamente na área de Gestão de
Vendas e Marketing, é importante receber pessoas com formação académica na área. A
formação académica nesta área permite alargar horizontes e destacar áreas de vendas
que são esquecidas no dia-a-dia ". Mentor numa empresa da área de Gestão de Vendas
e Marketing, Portugal.

Lista de leitura que recomendamos:
 ApprEnt - Diretrizes para o Modelo de Acordo
 ApprEnt - Curso genérico para mentores

‘Significado’ http://clipartmag.com/drawing-significado (CC BY-NC 4.0 Licence)
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Estágios no Ensino Superior: um modelo em que todos ganham!
Sentem-se felizes por
serem Embaixadores
de EES – efeito
multiplicador

Decisores Políticos observam
melhoria no desencontro de
competências e nas taxas de
desemprego

Programas de EES de
sucesso originam
novas ideias/projetos

Sentem-se felizes por
serem Embaixadores
de EES – efeito
multiplicador

Novas
colaborações

IES/PME colaboram no
desenho de um programa
novo de EES

IDENTIFICAÇÃ

IES/PME identificam ferramentas,
oferecem condições aos mentores
e planeiam o marketing
promocional do programa de EES

O DE UMA
NECESSIDADE

Estudantes têm melhores
resultados devido a boa
orientação e estão mais
envolvidos

Bom
feedback

Mentores acceitam
envolver-se, sentem-se
mais bem preparados e
estão mais motivados
Novas
colaborações

Sentem-se felizes por
serem Embaixadores
de EES – efeito
multiplicador

Sentem-se felizes por
serem Embaixadores
de EES – efeito
multiplicador

Novos
contactos
na indústria
© eucen, 2019

Editora: eucen, Barcelona, Espanha, 2019, http://www.eucen.eu
Citação: Carme Royo, Francesca Uras, em nome do consórcio Apprent (Ed.) (2019): Ações de Promoção. Programas
de Estágio no Ensino Superior: Quando se aprende, ensina-se; Quando se ensina, aprende-se. Ferramentas ApprEnt
para o Ensino Superior Série Apprenticeship in Europe. ISSN 2706-6576 © O consórcio ApprEnt, 2019
Pode ser obtida uma versão eletrónica deste documento no site do projeto http://apprent.eucen.eu
Todas as ferramentas ApprEnt podem ser livremente utilizadas e copiadas para fins não comerciais, desde que a fonte seja
confirmada.
Todo o conteúdo está licenciado sob a atribuição 4.0 internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Consórcio ApprEnt:
European university continuing education network, eucen (BE) Université de Bretagne Occidentale (FR) Danube
University of Krems (AT) University of Tallinn (EE) Universidade de Aveiro (PT) University of Turku (FI) Università di
Catania, UNICT (IT) Universidad Complutense de Madrid (ES) Chamber of Commerce Brest (FR) Senate (AT) Estonian
Chamber of Commerce and industry (EE) Associaçao Industrial de Aveiro (PT) Federation of Finnish Enterprises,
Southwest (FI) Asociación de empresarios del Henares (ES) Fundació Bosch i Gimpera (ES)

