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INTRODUÇÃO
A situação particularmente vulnerável dos jovens no mercado de trabalho é, desde há muito, um motivo
de preocupação tanto a nível europeu como nacional. Tradicionalmente, o desemprego é muito mais
elevado entre os jovens do que na população em geral. Em 2008, antes da crise financeira, cerca de 16%
dos jovens com idades compreendidas entre os 15 e 24 anos estavam desempregados na UE, o que
representa aproximadamente o dobro da taxa registada para a população em geral. Os jovens foram
duramente afetados pela crise: em 2013, a taxa de desemprego juvenil na UE 28 atingiu 23,5%, em
comparação com uma taxa de desemprego global na UE de 10,8%. Cerca de 7,5 milhões de jovens
europeus entre os 15 e os 24 anos de idade não trabalham, não estudam, nem seguem qualquer
formação (NEET).
O CESE condenou estas taxas de desemprego em inúmeras ocasiões e apelou a todas as partes
interessadas para que tomem medidas urgentes, eficazes e definitivas, a fim de quebrar o ciclo vicioso
que ameaça comprometer o futuro de toda uma geração e solicitou que se invista convenientemente
nos jovens, colhendo daí os frutos no longo prazo.
É evidente que as perspetivas de crescimento do emprego dependem em larga medida da capacidade
de a UE gerar crescimento económico através de políticas macroeconómicas, industriais e de inovação
adequadas.
No entanto, o combate à crise do emprego dos jovens deu origem a várias iniciativas a nível da UE, tais
como o Pacote para o Emprego dos Jovens, a Garantia para a Juventude, a Aliança Europeia para a
Aprendizagem, o Quadro de Qualidade para os Estágios e a reforma da rede de procura de emprego
EURES.
Foi neste contexto que o Observatório do Mercado de Trabalho do Comité Económico e Social Europeu
realizou este estudo sobre a aplicação das políticas da UE em prol do emprego dos jovens em seis
Estados-Membros – Grécia, Croácia, Itália, Áustria, Eslováquia e Finlândia –, do ponto de vista da
sociedade civil. O estudo contou com a participação de muitos representantes dos parceiros sociais,
das organizações de juventude e das autoridades públicas, a quem apresentamos os nossos sinceros
agradecimentos pelo seu empenho e cooperação.

Christa Schweng
presidente do Observatório do Mercado de Trabalho e
relatora do estudo
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METODOLOGIA
O estudo pretende apresentar os pontos de vista dos parceiros sociais e da sociedade civil organizada
sobre:


as políticas que são desenvolvidas a nível nacional para ajudar os jovens a encontrar
trabalho, incluindo a sua execução e impacto real;



as boas práticas ou dificuldades identificadas nos Estados-Membros;



a sua participação nas políticas em prol do emprego dos jovens e nas reformas em curso.

Este exercício oferece às partes interessadas a nível nacional a possibilidade de apresentarem as suas
observações e recomendações sobre as políticas em prol do emprego dos jovens, constituindo uma
oportunidade de aprendizagem mútua e uma melhor compreensão do funcionamento dos sistemas
nacionais.
Os seis Estados-Membros foram selecionados em função da sua política para a juventude e tendo em
consideração a taxa de desemprego e de NEET (pessoas que não trabalham, não estudam, nem seguem
qualquer formação), assim como outros desafios específicos (por exemplo, o desemprego de longa
duração e a inclusão dos ciganos) e com base nas informações disponíveis e nas discussões com
representantes do CESE, da Comissão e das representações permanentes junto da UE.
Taxa de desemprego 15-24 anos, 2013 (Fonte: Eurostat)
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2013

Estados-Membros

Taxa de desemprego
15-24 anos

Taxa de desemprego
25-74 anos

NEETs (jovens que não
trabalham, não
estudam e não
seguem uma
formação)
15-24 anos

UE (28
Estados-Membros)

23.5 %

9.5 %

13 %

Grécia

58.3 %

25.4 %

20.6 %

Croácia

49.7 %

14.1 %

18.6 %

Itália

40.0 %

10.3 %

22.2 %

Áustria

9.2 %

4.3 %

7.1 %

Eslováquia

33.7 %

12.5 %

13.7 %

Finlândia

19.9 %

6.5 %

9.3 %

Fonte: Eurostat

O estudo realizou-se com recurso a:


um questionário enviado aos principais parceiros sociais e às organizações de juventude dos
seis países selecionados (ver anexo) que incidiu sobre os programas de aprendizagem, os
estágios, a implementação da Garantia para a Juventude, a mobilidade, o
empreendedorismo e outros fatores, como a legislação laboral, a segurança social e, de um
modo mais geral, as medidas destinadas a evitar que os jovens fiquem desmotivados.
A taxa de resposta variou de país para país: na Áustria e em Itália, tanto os sindicatos como
as organizações patronais responderam ao questionário. Na Croácia, obtiveram-se
respostas tanto dos trabalhadores como dos empregadores , assim como da Rede para a
Juventude. Na Eslováquia, responderam os sindicatos, as organizações patronais e o
Instituto do Emprego. Na Finlândia, responderam os sindicatos e as organizações de jovens.
Por último, na Grécia, responderam uma organização patronal e o Conselho Nacional da
Juventude, ao passo que o Ministério do Trabalho e dos Assuntos Sociais e a OAED
(Manpower employment organization – serviço público de emprego) se ofereceram para
também participar no inquérito.



4

entrevistas no terreno, com representantes das principais organizações sindicais e patronais
de cúpula, organizações de juventude e autoridades públicas, levadas a cabo durante as

viagens de estudo realizadas por equipas de três membros do OMT assistidos por um
administrador do secretariado (ver quadro infra);


investigação documental — recolha de documentos relevantes das instituições europeias,
grupos de reflexão, ministérios e representações permanentes junto da UE dos EstadosMembros selecionados, CES nacionais, parceiros sociais, sociedade civil, etc.;



uma audição pública organizada pelo OMT em 1 de abril de 2014, em Bruxelas, com a
participação de deputados ao Parlamento Europeu, representantes da Comissão Europeia,
da Eurofound, dos parceiros sociais ao nível da UE e das organizações de juventude ao nível
da UE e nacional.

N.B.: As referências a um determinado país nas secções infra devem ser entendidas como a posição dos
respetivos intervenientes nacionais e não do respetivo Governo.
Estado-Membro e
data da missão

Membros do Grupo I
(Empregadores)

Membros do Grupo II
(Trabalhadores)

Membros do Grupo III
(Interesses Diversos)

FINLÂNDIA
16-17.1.2014

Vladimíra Drbalová

Oliver Röpke

Meelis Joost

ESLOVÁQUIA
10-11.2.2014

Christa Schweng

Xavier Verboven

Viliam Páleník

CROÁCIA
17-18.2.2014

Vladimíra Drbalová

Xavier Verboven

Meelis Joost

Irini Ivoni Pari

Daniela Rondinelli

Mette Kindberg

ÁUSTRIA
14.3.14

Christa Schweng

Xavier Verboven

Kinga Joó

ITÁLIA
17.3.14

Christian Ardhe

Oliver Röpke

Kinga Joó

GRÉCIA
4-5.3.2014

A negrito: os nomes dos relatores para cada missão.

5

PRINCIPAIS CONCLUSÕES
1.

São necessárias soluções feitas à medida para reduzir as taxas de desemprego dos jovens.

2.

Articular o ensino com as necessidades do mercado de trabalho reforça a empregabilidade e a
capacidade de adaptação.

3.

Se for devidamente aplicada, a Garantia para a Juventude pode incentivar reformas
estruturais.

4.

Há que melhorar os conhecimentos sobre mobilidade transnacional e sobre a rede EURES.

5.

Importa reforçar e apoiar a capacidade dos serviços de emprego públicos de facultar a
entrada das pessoas no mundo do trabalho.

6.

Há opiniões divergentes sobre a influência que a regulamentação do mercado de trabalho
tem na criação de emprego.

7.

As empresas em fase de arranque e a educação para o empreendedorismo devem ser
promovidas.

8.

O acompanhamento e avaliação contínuos promovem políticas de juventude eficazes.

9.

Principal conclusão: os parceiros sociais e a sociedade civil estão empenhados em participar
ativamente em todas as fases das políticas de emprego dos jovens, o que pode ajudar a
garantir a aceitação das reformas e a sua devida implementação.
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1.

São necessárias soluções feitas à medida para reduzir as taxas de
desemprego dos jovens

Pode argumentar-se que um jovem desempregado na Grécia é igual a um desempregado na Alemanha
e, por conseguinte, precisa das mesmas soluções. No entanto, as nossas pesquisas demonstraram
claramente que isto não é verdade: as circunstâncias individuais de um jovem — com qualificações
elevadas ou baixas, desempregado de longa duração ou apenas temporariamente, com possibilidades
de mobilidade ou não — têm de ser tidas em conta, tal como o sistema de ensino que o serve, os
recursos investidos em serviços públicos de emprego e, de um modo mais geral, as políticas económicas
em vigor no país em causa.
Todas as partes com quem reunimos e que responderam aos nossos inquéritos indicaram claramente
que não existe uma solução única para fazer baixar os níveis de desemprego dos jovens.
Em alguns Estados-Membros, a Garantia Europeia para a Juventude, que estipula que os jovens devem
receber uma oferta de emprego ou formação no prazo de 4 meses, desviou a atenção dos jovens que
mais necessitam de apoio – os desempregados de longa duração – para se focar nas pessoas mais fáceis
de (re)contratar, impedindo assim que estes se tornem desempregados de longa duração. Numa época
de recursos escassos, esta abordagem é questionável.
A Garantia para a Juventude oferece aos Estados-Membros uma oportunidade para realizar reformas
estruturais e é fundamental que seja posta em prática, para que os Estados-Membros possam oferecer
perspetivas de futuro positivas para a geração mais jovem.

2.

Articular o ensino com as necessidades do mercado de trabalho
reforça a empregabilidade e a capacidade de adaptação

Os sistemas de ensino eficazes (que abrem perspetivas futuras de emprego) são os que estabelecem
uma relação estreita entre a educação/formação e o mercado de trabalho.
Isto acontece na Finlândia, onde uma elevada percentagem de estudantes de nível superior começa a
trabalhar e a ganhar experiência prática de trabalho ainda durante os estudos. Mais de 60% das
aprendizagens são realizadas no âmbito de estudos superiores e incluem formação complementar ou
formação técnica no trabalho para adultos. Menos de 20% dos aprendizes têm idades inferiores a 25
anos.
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A Áustria apresenta uma situação semelhante mas não idêntica, onde cerca de 40% dos jovens de 15
anos iniciam aprendizagens em que passam 4 dias por semana numa empresa, adquirindo experiência
prática, e 1 dia na escola.
A Croácia reintroduziu em 1995 o sistema de aprendizagem em alternância. Após várias alterações,
chegou a um sistema baseado essencialmente na escola, com menos formação prática adquirida no
trabalho e mais atenção dedicada à componente de ensino geral. Cerca de 30% dos estudantes
frequentam programas de aprendizagem. Consequentemente, os nossos interlocutores sentem que a
natureza das escolas profissionais está a perder as suas ligações com a prática real e que o número de
empresas dispostas a investir tempo, dinheiro e energia na aprendizagem em alternância está a
diminuir.
Na Grécia, por outro lado, o sistema de ensino não tem em conta as necessidades do mercado de
trabalho e não há grande recurso a programas de aprendizagem. No caso deste país, a participação dos
empregadores no sistema de ensino é vista com desconfiança, já que não há qualquer tradição nesse
sentido.
O sistema de ensino eslovaco produz uma elevada quantidade de diplomas universitários,
principalmente nos domínios das ciências sociais. Após concluírem os estudos, os jovens encontram-se
sem experiência prática no mercado de trabalho e com uma qualificação que não corresponde às
necessidades desse mercado. Há cada vez menos escolas a oferecer programas de aprendizagem. Por
haver empregadores à procura de jovens dotados de qualificações que já não existem, está em curso
um projeto destinado a suscitar o interesse dos alunos do ensino primário pelas escolas de formação
profissional. A qualidade das aprendizagens depende de cada escola: nos casos em que as escolas
trabalham em colaboração com os empregadores, os estudantes têm mais probabilidades de sucesso
no mercado de trabalho. Os programas curriculares dependem da escola e do setor em causa e não têm
de ser obrigatoriamente adotados pelas restantes escolas.
Em Itália, todos os consultados consideraram que o setor do ensino e o mercado de trabalho são dois
mundos separados. Uma vez que o recurso a programas de aprendizagem decaiu 40% no segundo
trimestre de 2013, estão em curso reformas para harmonizar as diferenças nos padrões de formação e
para reduzir a burocracia.
2.1

Importância da orientação e aconselhamento profissionais

A escolha de uma profissão é uma decisão crucial. O acompanhamento dos jovens durante este
período, mostrando-lhes toda a variedade de formações e de carreiras disponíveis, permite-lhes fazer
escolhas informadas. À exceção da Finlândia e da Áustria, onde o aconselhamento profissional faz parte
do sistema de ensino, todos os outros consultados queixaram-se da inexistência e/ou fraca qualidade
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dos serviços de aconselhamento prestados, e muitos veem a implementação da Garantia para a
Juventude como uma forma de melhorar esses serviços.
2.2

Sistema de estágios

O OMT utilizou a definição de aprendizagens fixada pela Comissão, como uma forma de ensino e
formação profissionais iniciais que combinem formalmente e em alternância a formação numa empresa
(períodos de aquisição de experiência prática num local de trabalho) e o ensino na escola (períodos de
ensino prático/teórico numa escola ou centro de formação), e cuja frequência com aproveitamento dá
direito a certificados de ensino e formação profissionais reconhecidos a nível nacional1. Esta definição
não faz referência explícita à existência de uma relação contratual direta entre o empregador e o
aprendiz.
O sistema de formação profissional dual é conhecido por todos os consultados em todos os países que
visitámos e assume formas muito diversas, pelo que as opiniões dos consultados diferem, considerando
alguns que o sistema é excessivamente regulado (em Itália) e outros que foi introduzido muito
recentemente e de forma pouco sistemática, sem um quadro jurídico claro (na Grécia). Não obstante,
todos os interessados concordaram que o instrumento em si é útil para combater o desemprego dos
jovens e a desadequação das competências ao mercado do trabalho, pelo que deve ser desenvolvido
em cooperação com os parceiros sociais. Importa assegurar a atualização regular dos programas
curriculares, com vista a proporcionar formação de vanguarda que permita aos estudantes fazer face à
evolução das tecnologias. Também se considerou (na Croácia e Eslováquia) que o estatuto contratual e
as obrigações de ambas as partes nem sempre eram claros. Os interessados solicitaram um quadro
jurídico transparente e a redução dos encargos administrativos, especialmente para as PME.
2.2.1

Conteúdos das aprendizagens

Em muitos casos, a qualidade dos conteúdos das aprendizagens não é harmonizada dentro de um
mesmo país, o que é preocupante.
Os empregadores eslovacos afirmaram que as organizações profissionais devem ter uma palavra a dizer
não só quanto aos requisitos a avaliar nos exames finais mas também quanto aos programas
curriculares a definir e atualizar para cada setor, se necessário.
As reformas recentes na Croácia reduziram o número de horas dedicadas às aprendizagens práticas e
responsabilizaram os professores pela elaboração dos conteúdos curriculares, incluindo das formações
1

Comissão Europeia, «Apprenticeship supply in the Member States of the European Union» [Oferta de programas de aprendizagem
nos Estados-Membros da União Europeia], janeiro de 2012.
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práticas. Na opinião da Câmara de Artes e Ofícios, essas medidas não preparam adequadamente os
estudantes para a entrada no mercado de trabalho. Já a Rede de Jovens da Croácia está apreensiva com
o facto de os empregadores nem sempre cumprirem as suas obrigações jurídicas.
Os conteúdos dos regimes de aprendizagem na Áustria são muito influenciados pelos parceiros sociais
que — juntamente com os ministérios competentes — ajudam a definir os requisitos das formações,
introduzem novos ofícios e nomeiam membros para as comissões responsáveis pelos exames. Esta
participação leva os parceiros sociais a sentir-se igualmente responsáveis pelo processo.
Em Itália, todos os inquiridos concordaram que os conteúdos das formações devem ser alterados para
que correspondam às necessidades do mercado de trabalho. Deveria também haver um recurso mais
generalizado aos tipos de aprendizagem que exigem uma alternância entre a escola e o trabalho. Os
empregadores queixaram-se da regulamentação excessiva e da falta de incentivos, ao passo que os
sindicatos gostariam que fossem criadas mais obrigações no sentido de conseguir uma estabilização.
Quase todos os interessados indicaram a forma fragmentada como a legislação italiana regula as
aprendizagens, o que gera encargos administrativos para as empresas.
Os inquiridos finlandeses apreciam a elevada qualidade das aprendizagens, que é vigiada com
regularidade.
Na Grécia, os serviços públicos de emprego tentam encontrar vagas de estágios para os jovens, o que é
difícil, já que a maioria das empresas que oferecem estágios são PME, que têm sido especialmente
afetadas pela crise económica. Está em curso uma reforma para melhorar a disponibilidade de estágios,
bem como os incentivos aos empregadores (financiamento) e os conteúdos programáticos, e para
reforçar as ligações aos parceiros sociais, aos empregadores locais e às câmaras de comércio. A
Confederação Nacional de Comerciantes da Grécia está atualmente envolvida em vários projetos-piloto
neste domínio.
2.2.2

Reconhecimento

Os exames finais das aprendizagens na Eslováquia são reconhecidos mas, nas palavras de um
representante dos empregadores, «não garantem necessariamente a qualidade, pois esta depende
muito da escola em causa».
Na Croácia, procede-se a uma avaliação externa das qualificações necessárias. Até recentemente, esta
avaliação era da responsabilidade de comités nomeados pela Câmara de Artes e Ofícios. Agora, é
competência das organizações responsáveis pela educação, que não têm experiência na organização de
exames sobre as aprendizagens. A Rede de Jovens da Croácia partilha esta preocupação. Além disso, a
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Câmara apela a que as aprendizagens sejam reconhecidas como experiência profissional, o que
facilitaria a entrada dos aprendizes no mercado de trabalho.
Os programas de aprendizagem na Áustria terminam com um exame final que habilita os titulares a
exercer uma atividade profissional e a ingressar num programa de ensino de nível mais elevado.
Os interessados italianos concordam que a certificação dos programas de aprendizagem e o
reconhecimento das qualificações é útil se for realizado por uma entidade terceira (regional), já que
esse reconhecimento pode aumentar a empregabilidade.
2.2.3

Atratividade

A maioria dos consultados observa uma tendência no sentido de os jovens optarem mais pelo ensino
superior, reduzindo assim o número de interessados em regimes de formação dual. Assim, aumentar a
atratividade dos programas de aprendizagem é uma questão importante na Grécia, Áustria, Croácia e
Itália.
2.2.4

Incentivos

Os incentivos disponíveis aos empregadores que oferecem estágios na Finlândia e Áustria já estão bem
estabelecidos. A Grécia introduziu recentemente vários incentivos mas que necessitam de ser
melhorados, na opinião da Confederação Nacional de Comerciantes.
Na Croácia, existem alguns incentivos mas os interessados concordam que a sua aplicação prática
acarreta demasiados encargos. Todos os inquiridos na Eslováquia concordaram ser necessário prever
incentivos, ao passo que, na Itália, houve quem discordasse da sensatez desta medida.
2.2.5

Aliança Europeia para a Aprendizagem2

A Aliança conta com a participação de um sindicato croata e da Rede de Jovens da Croácia, mas não da
organização de empregadores ou da Câmara de Artes e Ofícios, que alerta para o facto de as recentes
reformas do sistema de aprendizagens não estarem em consonância com os esforços da UE neste
domínio.
Os inquiridos na Eslováquia não participam na Aliança, mas quase todos os interessados em Itália
contribuem para sensibilizar o público para a Aliança Europeia.

2

Aliança Europeia para a Aprendizagem: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm.

11

A Câmara Económica Federal Austríaca está ativamente envolvida e assumiu o compromisso de aplicar
dois projetos-piloto para a criação de formações profissionais duais na Eslováquia e na Roménia. Já a
Câmara Federal do Trabalho da Áustria participa indiretamente, contribuindo para a garantia de
formação.
2.2.6

Princípios orientadores do Conselho em matéria de regimes de aprendizagem (outubro de
2013)3

Os sindicatos croatas e a Rede de Jovens não contestam o teor dos princípios orientadores mas
consideram não haver uma ligação com a estratégia industrial, bem como uma definição clara do papel
dos principais intervenientes.
Os interessados eslovacos desconheciam estes princípios.
Os italianos apoiam, regra geral, os princípios mas chamam a atenção para a difícil conjuntura
económica, o quadro jurídico pouco claro e disperso em vigor e a necessidade de o simplificar.
Os representantes dos trabalhadores austríacos consideram que os pontos fortes são a garantia para as
aprendizagens e a participação dos parceiros sociais. Para a Câmara Económica Federal Austríaca, que é
responsável pela gestão dos programas de aprendizagem, a cooperação entre os parceiros sociais e com
o ministério na implementação é essencial.
2.3

Sistema de estágios

Como os estágios podem ser uma importante forma de articular a formação teórica com a aplicação
prática dos conhecimentos adquiridos, o OMT perguntou aos interessados sobre a disponibilidade e os
incentivos existentes para «estágios no mercado aberto», isto é, «estágios acordados entre o estagiário
e o organismo que os fornece (empresa, organização sem fins lucrativos ou administrações públicas)
sem o envolvimento de terceiros, e geralmente realizado após a conclusão de estudos e/ou enquanto
parte de um processo de procura de emprego...», mas sem englobar os estágios «que fazem parte de
formação profissional obrigatória (por exemplo, em medicina, arquitetura, etc.)». O OMT inquiriu
também as opiniões dos interessados sobre o quadro de qualidade para os estágios.
As definições e noções de estágios diferem muito:
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Declaração do Conselho de 18 de outubro de 2013 sobre a Aliança Europeia da Aprendizagem, 14986/13.

A Croácia, por exemplo, não tem estágios em mercado aberto mas oferece estágios enquanto medidas
ativas a nível do mercado de trabalho. Todavia, a sua disponibilidade depende da capacidade dos
serviços de emprego públicos, bem como da quantidade de empresas elegíveis. Esta medida a nível do
mercado de trabalho só pode ser utilizada em empresas que não tenham rescindido nenhum contrato
de trabalho nos últimos seis meses, independentemente do motivo da rescisão. Na prática, esta
exigência impossibilita os empregadores que têm de se adaptar a novas condições económicas de
oferecerem estágios. Esta é também uma grande preocupação da Rede de Jovens da Croácia, que
defende a eliminação dos entraves que impedem o setor privado de recorrer a estágios, bem como um
aumento das remunerações e uma atenção mais focada nos resultados educativos. Os parceiros sociais
croatas também apelaram à criação de um sistema de mentores para aprendizes e estagiários, assim
como ao reembolso das despesas dos mentores, por forma a criar um incentivo.
Em Itália, os inquiridos reconhecem a importância dos estágios e concordam que as regras que os
regem devem ser simplificadas. Regra geral, os sindicatos italianos não consideram os estágios
vantajosos, já que menos de 10% resultam numa relação laboral permanente. As organizações de
empregadores entendem que a legislação italiana não ajuda a aumentar o número insuficiente de vagas
de estágio, mas as reformas em curso têm gerado muitas expectativas.
Os sindicatos finlandeses apelam à criação de estágios remunerados integrados em programas de
ensino de nível superior, uma vez que a maioria dos finlandeses começa a trabalhar durante os estudos.
Os empregadores eslovacos assinalam que os estágios são geralmente realizados no estrangeiro ou em
instituições internacionais, e são organizados por uma terceira entidade. Os estágios remunerados
limitam-se às empresas de maior dimensão e às grandes instituições.
Na Grécia, os estágios são oferecidos numa base reduzida e são obrigatórios em certas universidades
(estágios financiados pela UE). A Organização de Jovens da Grécia observa que o setor privado recorre a
estágios não remunerados para testar os jovens antes de os contratar. Esta organização publica um
boletim informativo semanal com informações sobre vagas, considerando que os estágios de qualidade
funcionam como uma ligação entre as necessidades do mercado e o ensino. Neste contexto, sugere
medidas de desagravamento fiscal para as empresas, para as incentivar a oferecer mais vagas de
estágio.
Na Áustria, a Câmara Federal do Trabalho considera que os estágios só devem ser disponibilizados como
parte de um programa de estudos e no âmbito de um serviço público de emprego, sob condições
específicas. Para a Câmara Económica Federal, reduzir as obrigações administrativas ao mínimo é
fundamental, uma vez que um inquérito realizado junto dos formadores dos serviços públicos de
emprego confirmou que a organização de estágios gera trabalho adicional para as empresas. Uma vez
que os estágios não são regulados pelo direito laboral austríaco, a questão sobre se um estágio é ou não
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considerado uma relação laboral varia de caso para caso. Um estágio não obriga o estagiário a fornecer
trabalho nem a empresa a remunerá-lo. No entanto, se o estagiário for remunerado a título voluntário,
o regime de segurança social pressupõe a existência de uma relação laboral plena, com todas as
consequências daí decorrentes.
2.3.1

Quadro de Qualidade para os Estágios4

Os pontos de vista dos consultados sobre o quadro de qualidade são muito divergentes. Os sindicatos
na Finlândia e na Eslováquia são muito favoráveis, mas os sindicatos italianos e austríacos consideram
que o teor do quadro de qualidade não vai suficientemente longe e deve incluir também a exigência de
que os estágios façam parte de um programa curricular.
Os sindicatos croatas defendem um quadro uniforme em toda a UE, bem como a obrigatoriedade de os
estágios serem remunerados. Também os empregadores apresentam opiniões divergentes quanto ao
quadro de qualidade. Na Croácia, é visto como um esforço importante, ao passo que algumas
associações italianas e empregadores austríacos são mais críticos e estão apreensivos quanto a um
possível efeito de exclusão, alertando para o facto de o excesso de burocracia poder reduzir o número
de estágios disponíveis.
A Organização de Jovens da Grécia é favorável ao quadro e reclama a obrigatoriedade de remuneração
dos estágios.

3.

Se for devidamente aplicada, a Garantia para a Juventude pode
incentivar reformas estruturais
5

No que diz respeito à Garantia para a Juventude , os interessados responderam a uma série de
perguntas sobre o valor acrescentado, as características e a execução, a definição de prioridades, as
informações fornecidas, o papel dos parceiros sociais e a função da organização a que os inquiridos
pertencem, bem como sobre eventuais sinergias.

4

5
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Recomendação do Conselho, de 10 de março de 2014, relativa a um Quadro de Qualidade para os Estágios, JO C 88 de 27.3.2014, p.
1; parecer do CESE sobre um «Quadro de Qualidade para os Estágios», CESE 8054/2013, publicação no JO pendente, relator Indrė
Vareikytė.
Recomendação do Conselho, de 22 de abril de 2013, relativa ao estabelecimento de uma Garantia para a Juventude, JO C 120 de
26.4.2013, p. 1 ; parecer do CESE sobre a «Garantia para a Juventude», CESE 3206/2013, JO C 271 de 19.9.2013, p. 101, relator
Mário Soares.

3.1

Valor acrescentado

Todos os consultados destacaram o valor acrescentado, à exceção da Áustria, onde já existia uma
garantia para a juventude e onde o plano de execução é visto mais como um inventário das medidas
existentes.
Na Finlândia, a garantia tem ajudado os diversos serviços e autoridades públicas a trabalhar em
conjunto na elaboração de um sistema estruturado. Neste contexto, têm sido disponibilizados novos
serviços para os jovens. Os decisores têm dedicado mais atenção e financiamento aos jovens
desempregados, que não estudam e não seguem formações.
Em Itália, na Grécia e na Eslováquia, os consultados destacam os potenciais efeitos estruturais da
Garantia para a Juventude, se esta for devidamente aplicada.
3.2

Prioridades

Quanto às prioridades, todos os interessados na Eslováquia lamentam a falta de reformas estruturais
para melhorar o sistema de ensino, que seriam essenciais para preparar os jovens para o mercado de
trabalho. As opiniões sobre a definição de prioridades variam consoante os grupos: os empregadores
apelam a que se dedique atenção aos desempregados de longa data, ao passo que os sindicatos
advogam um enfoque nos recém-graduados.
Em Itália, os sindicatos e alguns empregadores preferem dar prioridade aos jovens que não trabalham,
não estudam e não seguem uma formação, bem como aos jovens mais vulneráveis, ao passo que uma
organização de empregadores prefere dar prioridade aos jovens recém-graduados. Todos eles realçam a
necessidade de dedicar atenção aos jovens do sul da Itália e quase todos são a favor do aumento do
limite de idade para 29 anos.
Na Finlândia, a Garantia para a Juventude abrange os jovens com idades inferiores a 25, bem como os
recém-graduados com idade inferior a 30. Os sindicatos finlandeses e a organização de jovens são a
favor de tratar os grupos mais vulneráveis como uma prioridade e salientam o valor acrescentado das
medidas preventivas.
Os interessados austríacos entendem que todos os grupos estão abrangidos pela garantia e são
favoráveis a intervenções precoces. Para os empregadores austríacos, a Garantia para a Juventude é
uma oportunidade para analisar o funcionamento do sistema de aprendizagens, em particular, a
absorção de aprendizes externos à empresa através de contratos de aprendizagem regulares.
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O ministério grego considera que o grupo alvo deve ser constituído pelos jovens das regiões com as
taxas de desemprego mais elevadas, bem como por pessoas oriundas de famílias com rendimentos
muito baixos. A Organização de Jovens da Grécia insiste que o limite de idade deveria ser 30 anos e que
os parceiros sociais devem participar no plano de execução.
3.3

Participação dos parceiros sociais e da sociedade civil

Apesar de todos os inquiridos terem concordado que a participação dos parceiros sociais e das
organizações de jovens na elaboração, aplicação e monitorização da Garantia para a Juventude é
essencial, o panorama real é outro:
Na Finlândia, Áustria e Croácia, as partes interessadas participam em todas as fases da Garantia para a
Juventude. Em Itália, apenas um sindicato esteve envolvido na fase de elaboração, embora todos os
sindicatos e organizações de empregadores sejam instados a participar e estejam empenhados e
prontos a contribuir para a fase de implementação, quer através de medidas de sensibilização ou da
criação de oportunidades para a entrada no mundo do trabalho.
Na Eslováquia, a maioria dos parceiros sociais é consultada durante o processo legislativo de
implementação do plano para a garantia elaborado pelo Governo.
Os parceiros sociais gregos e o Conselho Nacional da Juventude Helénica chamaram a atenção para o
facto de não terem sido alvo de consultas relativas ao plano de execução. No entanto, o «Comité de
Coordenação para a aplicação da Iniciativa para o Emprego dos Jovens» pode convidar os parceiros
sociais, os representantes da sociedade civil e peritos sobre o emprego dos jovens para as suas
reuniões.
3.4

Sinergias

Quando inquiridos sobre se a Garantia para a Juventude é uma oportunidade para promover sinergias
entre intervenientes como os serviços de emprego, o ensino, os serviços sociais e de saúde, os parceiros
sociais e as organizações da sociedade civil, quase todos os consultados responderam na afirmativa e
salientaram que a cooperação reforçada é um importante fator de sucesso. O facto de os sistemas de
ensino corresponderem às necessidades do mercado de trabalho foi apontado como um exemplo
dessas sinergias.
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4.

Há que melhorar os conhecimentos
transnacional e sobre a rede EURES

sobre

mobilidade

Na Croácia, o Estado-Membro mais recente, as informações sobre a rede EURES6 não estão
disseminadas, essencialmente devido à ausência de publicações em língua croata. Os sindicatos
sublinham a necessidade informar os trabalhadores móveis sobre questões de segurança social. Além
disso, continua a haver restrições à livre circulação de trabalhadores em certos países, o que dificulta
essa mobilidade.
A Organização de Jovens da Grécia afirma que o programa Erasmus é muito conhecido, mas que, devido
à crise, as famílias gregas têm cada vez mais dificuldade em suportar os custos de um ano de Erasmus
no estrangeiro.
Em Itália, todos os inquiridos concordam que a aquisição de experiência no estrangeiro é uma
mais-valia clara para um jovem em idade de entrada no mercado de trabalho. A rede EURES é
conhecida mas insuficientemente utilizada em Itália. Um sindicato assinalou que a colaboração entre os
gabinetes EURES nas regiões fronteiriças e os sindicatos locais é uma boa prática no que toca a apoiar os
trabalhadores móveis.
Na Finlândia, o nível de informação sobre a mobilidade e a rede EURES é geralmente considerado
satisfatório, mas com margem para melhorias.
Na Eslováquia, as opiniões dividem-se: um sindicato afirma que a mobilidade não é muito popular mas
uma organização patronal assinala que as questões da mobilidade dos trabalhadores são bem
conhecidas nas regiões fronteiriças. Referiram, nomeadamente, parcerias transfronteiras com a Hungria
que contam com a participação dos parceiros sociais. Os inquiridos também se manifestaram
preocupados quanto à questão da «fuga de cérebros».
Na Áustria, a rede EURES é utilizada mas ainda há muito quem desconheça os recursos informativos
existentes, tanto sobre a plataforma como sobre o apoio adicional disponível. A rede EURES não é
utilizada plenamente, já que são poucos os Estados-Membros que publicam as suas vagas na plataforma
EURES. A língua é também uma barreira, já que as descrições das vagas e os CVs deveriam estar
disponíveis em todas as línguas. A maioria dos empregadores é favorável a uma reforma da EURES,
salientando que seria muito benéfico alinhar automaticamente a procura com a oferta. A Câmara
Federal do Trabalho sublinha a necessidade de publicar mais informação sobre a mobilidade
6

EURES, a rede europeia de serviços de emprego, https://ec.europa.eu/eures/page/index; parecer do CESE sobre a «EURES», CESE
518/2014, publicação no JO pendente, relatora Vladimíra Drbalová, correlator Luis Miguel Pariza Castaños.

17

internacional mas critica o projeto de reforma da EURES, em especial no tocante o envolvimento de
agências privadas de trabalho temporário, manifestando-se apreensiva quanto à proteção dos dados
dos trabalhadores.

5.

Importa reforçar e apoiar a capacidade dos serviços de emprego
públicos de facultar a entrada das pessoas no mundo do
trabalho

Durante as visitas de estudo, foram ouvidas muitas preocupações sobre os serviços públicos de
emprego, geralmente relacionadas com a falta de confiança dos utilizadores (na Itália e Eslováquia),
com a insuficiência de recursos financeiros e humanos para lidar eficazmente com os desempregados e
com o facto de estes serem objeto de um processo meramente administrativo, e não de um processo
de ativação. Estas questões são, aparentemente, menos importantes na Finlândia e na Áustria, já que,
nestes países, os serviços públicos de emprego são responsáveis pela ativação dos desempregados e
pela gestão das colocações.

6.

Há opiniões divergentes sobre a influência que a regulamentação
do mercado de trabalho tem na criação de emprego

Previsivelmente, há opiniões muito variadas sobre a forma como a regulamentação do mercado de
trabalho influencia a disponibilidade das empresas para empregar jovens.
Os sindicatos italianos indicam que a proteção dos trabalhadores foi bastante reduzida, mas duvidam
que o direito laboral tenha qualquer influência nos níveis de emprego dos jovens. As organizações
patronais afirmam que as recentes reformas da legislação laboral reduziram a rigidez do mercado de
trabalho, mas que as empresas continuam a não estar dispostas a contratar novos funcionários
permanentes, uma vez que a legislação continua a não satisfazer as necessidades das empresas
italianas. Também se manifestaram opiniões divergentes quanto aos incentivos à entrada dos jovens no
mercado de trabalho: alguns sindicatos consideram que, regra geral, o sistema de segurança social
funciona bem mas com lacunas na cobertura e sem incentivos aos jovens. As organizações patronais
apontam para a insuficiência das medidas em prol do equilíbrio entre a vida profissional e familiar e, ao
mesmo tempo, alertam para o facto de estas medidas não deverem impor encargos adicionais às PME.
A Associação de Bancos Italiana criou sistemas inovadores de segurança social e de prestação de
cuidados. Todavia, também se referiu o facto de os subsídios de desemprego elevados representarem
incentivos negativos à aceitação de um emprego.
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Na opinião de um sindicato croata, o direito laboral não é suficiente para evitar a utilização abusiva de
contratos a termo, e a autoridade responsável pelo controlo destas situações está mal preparada para
assumir as suas responsabilidades neste domínio. Para outro sindicato, as reformas planeadas
favorecem os empregadores em detrimento dos trabalhadores. As organizações de empregadores
queixam-se do facto de as regras da legislação laboral que regem os despedimentos serem complexas e
onerosas, sobretudo para as PME. A organização de jovens entende que o atual código de trabalho tem
uma postura neutra para com o emprego dos jovens e vê o aumento dos contratos a termo oferecidos
aos jovens como resultado de tendências estruturais do mercado de trabalho. Encara também com
ceticismo a reforma planeada, que alarga os períodos de trabalho temporário a um máximo de três
anos.
Em resposta a uma pergunta sobre os incentivos prestados aos jovens para que integrem o mercado de
trabalho, a Confederação de Sindicatos croata afirma que nem as políticas ativas do mercado de
trabalho atualmente em vigor nem o número insuficiente de inspetores do trabalho apoiam a entrada
dos jovens no mercado. Os empregadores croatas afirmam que há incentivos mas, devido à situação
económica, não há empregos, e a organização de jovens concorda.
Os sindicatos na Eslováquia consideram que o direito laboral tem uma influência relativamente neutra,
mas os empregadores acham que dificulta a flexibilidade em contratos de duração indeterminada. O
instituto de emprego salienta que os contratos a termo não conferem às partes direitos e obrigações
normais. No que diz respeito aos incentivos oferecidos aos jovens, todos os consultados concordaram
que os salários são bastante baixos, o que é visto como um desincentivo. A organização de
empregadores afirma que as deslocações de e para o trabalho são bastante onerosas e, por
conseguinte, funcionam como um desincentivo à entrada numa relação de trabalho.
Segundo a Câmara Económica Federal Austríaca, o direito laboral permite criar um mercado de trabalho
dinâmico, favorável à entrada de trabalhadores jovens. Em 2012, apenas 10% da população ativa tinha
um contrato a prazo.
Para os representantes dos trabalhadores austríacos, os estágios podem assumir a forma de contratos
de duração indeterminada, mas também podem ter outras formas. Ambas as instituições concordam
que existem incentivos para os jovens, em parte através de medidas de ativação e em parte devido ao
facto de ser socialmente desejável trabalhar em vez de estar desempregado.
Segundo a organização de jovens grega, o direito laboral favorece os contratos de duração
indeterminada, mas desde a intervenção da troica, as relações laborais têm estado em constante
evolução. Não existem incentivos à entrada dos jovens no mercado de trabalho.
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7.

As empresas em fase de arranque e a educação para o
empreendedorismo devem ser promovidas

Os intervenientes croatas observam que existem medidas no mercado de trabalho que encorajam o
autoemprego mas, uma vez que apenas são aplicáveis após um período de desemprego de três a seis
meses, não são consideradas verdadeiramente eficazes. Visto que as informações publicamente
disponíveis sobre a criação de empresas são escassas, os parceiros sociais trabalharam em conjunto
com o serviço de emprego croata e a agência para a educação para traduzir o manual da OIT intitulado
«Start Your Own Business — Increasing youth employment» [Cria o teu próprio negócio – Aumentar o
emprego dos jovens]. A rede de jovens sugere a concentração numa combinação de medidas para a
reconversão profissional e de medidas para as empresas em fase de arranque, uma vez que,
atualmente, estas estão separadas.
Os inquiridos em Itália descreveram as medidas existentes mas consideram-nas ineficazes devido à falta
de serviços de aconselhamento e à dificuldade de aceder ao financiamento.
A Organização de Jovens da Grécia afirma haver uma completa falta de motivação para que os jovens se
tornem empresários. Mesmo os programas financiados pela UE para o arranque de empresas não têm
conta as dificuldades no acesso ao financiamento.
Os empregadores austríacos descreveram as medidas jurídicas tomadas para incentivar a criação de
empresas e que vão desde seguros de desemprego para os trabalhadores por conta própria a
prestações de segurança social em caso de doença prolongada, ou à limitação do montante, em 5% do
rendimento anual dos empresários, que estes têm de pagar por consultas médicas. As organizações de
trabalhadores austríacos salientam a necessidade de garantir que o serviço público de emprego apoie as
empresas em fase de arranque apenas se o seu plano de negócios for considerado realista e permitir
formas viáveis de ganhar a vida.
Na Finlândia, estão em curso reformas, tendo-se já dado início a alguns projetos piloto, que ainda não
foram avaliados.
Na Eslováquia, os interessados concordam que, atualmente, a criação de novas empresas se tornou
muito difícil, já que se reduziu o apoio que anteriormente existia.

20

8.

O acompanhamento e avaliação contínuos promovem políticas
de juventude eficazes

A monitorização e a avaliação podem ter uma função estratégica no processo de decisão de políticas,
permitindo melhorar a pertinência, eficiência e eficácia das decisões.
O acompanhamento e avaliação dos instrumentos do mercado de trabalho ocorrem continuamente na
Áustria e na Finlândia.
As partes interessadas nos outros quatro países queixam-se da falta de avaliações sistemáticas mas têm
esperança de que a implementação da Garantia para a Juventude colmate essa lacuna. A organização
de jovens da Croácia especifica que a avaliação deverá incluir também uma componente qualitativa,
que tenha em conta as opiniões e experiências dos antigos beneficiários.

9.

Principal conclusão: os parceiros sociais e a sociedade civil estão
empenhados em participar ativamente em todas as fases das
políticas de emprego dos jovens, o que pode ajudar a garantir a
aceitação das reformas e a sua devida implementação

Os debates realizados durante as missões do OMT, assim como os resultados do inquérito realizado no
âmbito deste exercício, revelaram preocupações comuns sobre o desemprego dos jovens e o empenho
dos intervenientes que o combatem.
As organizações participantes salientaram a importância das reformas no sistema de ensino, da
atualização e desenvolvimento das competências e da sua articulação com o mercado de trabalho. Os
Estados-Membros com um sistema desenvolvido e eficaz de ensino e formação profissionais baseado
num sistema dual de formação ou noutras formas de aprendizagem no trabalho têm taxas de
desemprego dos jovens mais baixas e estão em melhor posição para antecipar futuras evoluções e
adaptar-se às mudanças nos mercados de trabalho.
Os Estados-Membros em que os parceiros sociais e a sociedade civil participam ativamente nas decisões
políticas destacaram-se na crise, com taxas de desemprego dos jovens relativamente baixas, em
comparação com a média europeia.
Estes intervenientes podem, de facto, trazer um valor acrescentado real às políticas para a juventude, já
que conhecem de perto as realidades do mercado de trabalho. Para garantir a eficácia da
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implementação da Garantia para a Juventude e outras políticas para o emprego dos jovens, o
Observatório do Mercado de Trabalho recomenda vivamente a participação das partes interessadas em
todas as fases do processo. Essa participação poderá ajudar a gerar um sentimento de responsabilidade
partilhada e a garantir a aceitação social das reformas, bem como a sua implementação eficaz.
*
*
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*

ANEXO I
Lista de organizações contactadas no âmbito do estudo

Para efeitos do presente estudo, foram contactadas as organizações de cúpula (essencialmente
organizações de jovens e de parceiros sociais) mais representativas nos seus países, segundo
informações Observatório Europeu das Relações Laborais7 do Eurofound, bem como membros do CESE.
Além disso, foram contactadas organizações mais pequenas e setoriais às quais os membros do CESE
pertencem.
Das 56 organizações convidadas a contribuir para o estudo, 44 participaram ativamente, respondendo
ao questionário, enviando documentos e/ou reunindo com os membros do OMT.
Lista de organizações contactadas:
GRÉCIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Confederação Geral do Trabalho da Grécia (GSEE);
Confederação de Funcionários Públicos (ADEDY);
Federação Empresarial Helénica (SEV);
Confederação Nacional de Comerciantes Gregos (ESEE);
Confederação Helénica de Profissionais, Artesãos e Comerciantes (GSEVEE);
Associação de Empresas Gregas do Setor do Turismo (SETE);
União de Armadores Gregos (EEE);
Conselho Nacional da Juventude Helénica (ESYN).

CROÁCIA
9. União de Sindicatos Autónomos da Croácia (SSSH);
10. Sindicatos Independentes da Croácia (NHS);
11. Associação Croata de Sindicatos do Setor Público (MATICA);
12. Confederação Croata de Sindicatos (HUS)
13. Associação de Sindicatos de Trabalhadores da Croácia (URSH);
14. Associação dos Empregadores croatas (HUP);
7
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15. Câmara Croata de Artes e Ofícios (HOK);
16. Rede de Jovens da Croácia (MMH);
17. Aliança para a Promoção do Emprego e da Especialização Profissional dos Jovens (ZUM).

ITÁLIA
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Confederação Geral de Trabalhadores da Itália (CGIL);
Confederação Italiana dos Sindicatos dos Trabalhadores (CISL);
União Italiana dos Trabalhadores (UIL);
União Geral dos Trabalhadores (UGL);
Confederação Italiana dos Sindicatos Autónomos (CISAL);
Confederação Geral dos Sindicatos Autónomos (Confsal);
Confederação Nacional de Gestores e Pessoal Administrativo no Setor Público (Confedir);
Confederação de Pessoal Administrativo e Profissional (CIDA);
Associações Cristãs de Trabalhadores Italianos (ACLI);
Confederação Italiana das Profissões Intelectuais (CIU);
Confederação Geral da Indústria da Itália (Confindustria);
Confederação Italiana de Pequenas e Médias Empresas (Confapi);
Confederação de Empresas Artesanais Italianas (Confartigianato);
Confederação Nacional de Empresas Artesanais e Pequenas e Médias Empresas (CNA);
Confederação Geral de Empresas, Profissionais e Empresários(Confcommercio);
Associação de Bancos Italiana (ABI);
Confederação Geral da Agricultura da Itália (Confagricoltura);
Liga Nacional de Cooperativas e Sociedades Mútuas (Legacoop);
Confederação de Cooperativas Italianas (Confcooperative);
Conselho Nacional da Juventude de Itália (FNG).

ÁUSTRIA
38.
39.
40.
41.
42.
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Confederação dos Sindicatos Austríacos (ÖGB);
Câmara Federal do Trabalho austríaca (AK);
Câmara Federal Austríaca da Economia (WKÖ);
Federação da Indústria da Áustria (IV);
Conselho Nacional da Juventude da Áustria (OJV).

ESLOVÁQUIA
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Confederação de Sindicatos da República Eslovaca (KOZ SR);
Sindicatos Independentes Cristãos da Eslováquia (NKOS);
Federação de Associações de Empregadores (AZZZ SR);
União Nacional de Empregadores da República Eslovaca (RUZ SR);
Instituto do Emprego (IZ Bratislava);
Conselho da Juventude da Eslováquia;
Plataforma de jovens dos Sindicatos Cristãos da Eslováquia (NKOS).

FINLÂNDIA
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Organização Central dos Sindicatos Finlandeses (SAK);
Confederação Finlandesa de Trabalhadores Salariados (STTK);
Confederação de Sindicatos de Profissionais Académicos da Finlândia (AKAVA);
Confederação das Indústrias da Finlândia (EK);
Federação das Empresas Finlandesas (SY);
Empregadores do setor religioso (KiT);
Cooperação entre Jovens Finlandeses – Allianssi.
*
*

*
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ANEXO II
Pareceres recentes do CESE relacionados com o emprego dos jovens
Parecer do CESE

Data de
adoção

Relator
Correlator

Referência

EURES

4.6.2014

CESE 518/2014 - SOC/500
Ainda não publicado no JO

Vladimíra Drbalová
Luis Miguel Pariza
Castaños

Emprego dos Jovens – Boas
Práticas

4.6.2014

CESE 474/2014 - SOC/503
Ainda não publicado no JO

Christa Schweng

Empregabilidade dos Jovens –
Adequar a formação às
necessidades da indústria em
época de austeridade

30.4.2014

CESE 5662/2013 - CCMI/118
Ainda não publicado no JO

Dumitru Fornea
Tommaso Grimaldi

Impacto do Investimento Social
no Emprego e nos Orçamentos
Públicos

30.4.2014

CESE 6193/2013 - SOC/496
Ainda não publicado no JO

Wolfgang Greif

Medidas de apoio à integração
dos cidadãos jovens da UE

30.4.2014

CESE 6218/2013 - SOC/495
Ainda não publicado no JO

Renate Heinisch

Quadro de Qualidade para os
Estágios

27.2.2014

CESE 8054/2013 - SOC/499
Ainda não publicado no JO

Indrė Vareikytė

Abrir a Educação

26.2.2014

CESE 6185/2013 - SOC/493
Ainda não publicado no JO

Gonçalo Lobo Xavier
Pavel Trantina

Luta Contra a Economia
Subterrânea e o Trabalho Não
Declarado

21.1.2014

CESE 2138/2013 - SOC/480
JO C 177 de 11.6.2014, pp. 9-14

Stefano Palmieri

Orientações para o Emprego

21.1.2014

CESE 8193/2013 - SOC/501
JO C 177 de 11.6.2014, p. 40

-

Serviços Públicos de Emprego
(SPE)

17.10.2013

CESE 5207/2013 - SOC/490
JO C 67 de 6.3.2014, pp. 116-121

Vladimíra Drbalová

Repensar a Educação

10.7.2013

CESE 658/2013 - SOC/476
JO C 327 de 12.11.2013, pp. 58-64

Mário Soares
Pavel Trantina

Garantia para a Juventude
(FSE)

22.5.2013

CESE 3206/2013 - SOC/485
JO C 271 de 19.9.2013, pp. 101-103

Mário Soares
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O Papel das Empresas em
matéria de Educação na UE

20.3.2013

CESE 2308/2012 - SOC/469
JO C 161 de 6.6.2013, pp. 27-34

Vladimíra Drbalová

Participação e Envolvimento
dos Trabalhadores

20.3.2013

CESE 2096/2012 - SOC/470
JO C 161 de 6.6.2013, pp. 35-39

Wolfgang Greif

Orientações para as Políticas de
Emprego

13.2.2013

CESE 112/2013 - SOC/477
JO C 133 de 9.5.2013, pp. 77-80

Wolfgang Greif

Pacote para o Emprego dos
Jovens

21.3.2013

CESE 2419/2012 - SOC/474
JO C 161 de 6.6.2013, pp. 67-72

Pavel Trantina
Philippe de Buck

Rumo a uma Recuperação
Geradora de Emprego

15.11.2012

CESE 1279/2012 - SOC/463
JO C 11 de 15.1.2013, pp. 65-70

Gabriele Bischoff

Iniciativa Oportunidades para a
Juventude

12.7.2012

CESE 1579/2012 - SOC/450
JO C 299 de 4.10.2012, pp. 97-102

Tomasz Jasiński

Reconhecimento das
Qualificações Profissionais e
Cooperação Administrativa

26.4.2012

CESE 1046/2012 - SOC/451
JO C 191 de 29.6.2012, pp. 103-107

Arno Metzler

Erasmus para Todos

29.3.2012

CESE 825/2012 - SOC/438
JO C 181 de 21.6.2012, p. 154

Indrė Vareikytė

Modernização dos Sistemas de
Ensino Superior

28.3.2012

CESE 823/2012 - SOC/429
JO C 181 de 21.6.2012, pp. 143-149

Joost van Iersel
Juraj Stern

Jovens com Deficiência:
Emprego, integração e
participação na sociedade

28.3.2012

CESE 826/2012 - SOC/439
JO C 181 de 21.6.2012, p. 2

Ioannis Vardakastanis

Orientações para as Políticas de
Emprego

22.2.2012

CESE 479/2012 - SOC/435
JO C 143 de 22.5.2012, pp. 94-101

Wolfgang Greif

Tornar o Ensino e a Formação
Profissionais de Nível

19.1.2012

CESE 147/2012 - SOC/409
JO C 68 de 6.3.2012, pp. 1-10

Vladimíra Drbalová

18.1.2012

CESE 148/2012 - SOC/421
JO C 68 de 6.3.2012, pp. 11-14

Dorthe Andersen

Pós-Secundário mais Atrativos
Emprego Juvenil, Competências
Técnicas e Mobilidade

_____________
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