POR UM IEFP QUE
FAÇA A DIFERENÇA!
JSD Distrital de Portalegre
Proposta temática setorial

Por um IEFP que faça a diferença!
Breve enquadramento
No seguimento do Conselho Europeu de 30 de
janeiro de 2012, a Comissão Europeia desafiou
o Governo Português a desenvolver um
programa que promovesse um mercado de
emprego mais flexível, que oferecesse maiores
oportunidades a todos, incluindo aos jovens,
através de reformas ao nível da legislação
laboral. Uma dessas medidas denominava-se
“Impulso Jovem”, Plano Estratégico de
Iniciativas de Promoção da Empregabilidade
Jovem e de Apoio às PME, que contou com o
apoio de fundos europeus.

Como se pode ver no gráfico anterior da
PORDATA, o desemprego jovem (até aos 25
anos) aproximou-se dos 40% em 2012. Era
urgente que Portugal implementasse estas
medidas
de
forma
eficiente,
bem
desenvolvidas no terreno, para que pudessem
apresentar resultados reais e com uma boa
relação custo-benefício.
O programa consistia em apoios às empresas
para que pudessem contratar estagiários até
aos 30 anos, dando-lhes formação durante 6
meses.
Em 2013, o programa “Impulso Jovem” foi
alterado. Os estágios passaram a ter duração
de 12 meses e deixou de ser necessário que os
jovens estivessem inscritos no IEFP há pelo
menos 4 meses. Como se pode ver no gráfico
da PORDATA, o desempego jovem começou a
diminuir nesse mesmo ano.

Em 2014, já com o programa “Garantia Jovem”
que veio substituir o “Impulto Jovem”, o
Governo Português voltou a reduzir a duração
dos estágios para 9 meses acreditando que
esse periodo era suficiente como já se tinha
comprovado no passado.
Situação atual
Ao reduzir a duração dos estágios novamente
para 9 meses, os jovens abrangidos por esta
medida que não consigam vínculo laboral no
fim desse contrato deixam de estar protegidos
em termos socias, uma vez que não têm acesso
a subsídio de desemprego. Para além disso, 9
meses não são suficientes para que o
estagiário tenha direito a férias no caso dos
estagiários que são contratados no dia a seguir
ao término do contrato. Há casos de pessoas
que só gozam férias quase 2 anos depois de
entrarem no mercado de trabalho e as férias
para além de um direito, são um dever.
O tempo excessivo de aprovação dos estágios
profissionais é outro aspeto preocupante que
deve ser corrigido. De acordo com o último
regulamento da medida (p. 17), “a análise e
decisão das candidaturas são efetuadas no
prazo máximo de 30 dias úteis a contar da data
de encerramento do respetivo período de
candidatura, devendo ter em conta os
requisitos das entidades promotoras e dos
projetos,
cuja
descrição
consta
obrigatoriamente do suporte da decisão”. Na
realidade, o prazo médio da aprovação de um
estágio é de 3 meses. Contudo, há casos em
que a aprovação demora ainda mais tempo.
Esta demora prejudica muito as empresas que
querem contratar estagiários ao abrigo desta
medida e prejudica também a vida dos jovens
que aguardam demasiado tempo pelos
estágios para os quais foram selecionados
pelas empresas.
Estes problemas relacionados com os atrasos
na decisão e na aprovação dos estágios
profissionais tem algumas consequências
preocupantes:

1. Há jovens que começam a estagiar antes da
aprovação, de forma ilegal, sem qualquer
remuneração e, nos casos em que são
remunerados, muitas vezes recebem menos
do que deveriam e de forma irregular. Na
prática, muitos dos jovens estagiam 12 meses
ou mais, mas só lhes é reconhecido
formalmente 9 meses de estágio;
2. Durante o período entre a submissão da
candidatura a estágio e a sua aprovação, os
candidatos são elegíveis para as formações
profissionais do IEFP, muitas vezes inúteis e
desadequadas às necessidades dos formandos.
Nos casos em que os candidatos são
convocados, a frequência nas formações é
obrigatória. Caso o candidato falte às
formações para que foi convocado, a sua
inscrição no IEFP é anulada (podendo apenas
reinscrever-se 90 dias depois) e a sua
candidatura a estágios profissionais é
cancelada. Esta obrigação é sobretudo
penalizadora para os jovens que se inscrevem
no IEFP para poderem estagiar e que ainda
frequentam o Ensino Superior.
Divulgação de vagas
Relativamente à públicação das vagas
disponíveis para Estágios Profissionais, é
necessário ter em atenção que a lista das vagas
que não têm candidatos atribuidos pelas
empresas candidatas não é divulgada, o que
leva aos problemas que se seguem:
1. Desconhecimento dos estágios disponíveis
pelo público-alvo, ficando vagas por
preencher;
2. Caducidade do estágio e diminuição do
montante financeiro atribuido nos anos
seguintes às regiões em que esta situação se
verifica.
Proposta
Perante os problemas relacionados com os
Estágios Profissionais do IEFP tão úteis à
diminuição do desemprego jovem, a JSD
Distrital de Portalegre propõe:

- Criação de uma condição especial para os
candidatos que se inscrevem no IEFP para se
poderem candidatar a Estágios Profissionais de
forma a não serem obrigados a frequentar
formações que não desejam. Neste sentido, a
JSD Distrital de Portalegre entende que o
candidato a estágio profissional deve constar
como “indisponível” para as formações
profissionais até à aprovação do estágio a que
se candidatou;
- Divulgação pública das ofertas de Estágios
Profissionais existentes que não tenham
nenhum candidato selecionado, tal como
acontece nas ofertas de emprego que constam
no sítio do IEFP.
Conclusão
Para a Juventude Social Democrata do Distrito
de Portalegre, o acesso ao mercado de
trabalho tem sido um dos principais problemas
que as novas gerações enfrentam nos dias de
hoje, sobretudo em zonas de baixa densidade
populacional. Com a diminuição do
rendimento médio da juventude portuguesa, a
emancipação tornou-se uma conquista cada
vez mais difícil. O valor acrescentado das novas
gerações no mercado de trabalho só é
realmente gerador de rendimento ao fim de
vários anos de experiência profissional e a
formação profissional de qualidade, sobretudo
a que conta com forte apoio do tecido
empresarial, tornou-se uma prioridade para a
geração que coincidentemente é considerada
a que está “melhor preparada de sempre”.
Só com quadros bem formados e devidamente
diferenciadores será possível inverter a
situação com o desemprego jovem e a
proposta da JSD Distrital de Portalegre
pretende contribuir nesse sentido.

