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Acrónimos 

ANQ – Agência Nacional para a Qualificação 

CNO – Centro de Novas Oportunidades 

CNO´s – Centros de Novas Oportunidades 

CNQ – Catálogo Nacional de Qualificações 

DFVRH – Divisão de Formação e Valorização dos Recursos Humanos 

DRH – Departamento dos Recursos Humanos 

EFA – Educação e Formação para Adultos 

IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional 

INO – Iniciativa Novas Oportunidades 

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

PRHMAAS – Pelouro dos Recursos Humanos, Modernização Administrativa e Acção Social  

SIADAP – Sistema Integrado de Avaliação e Desempenho da Administração Pública  
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Introdução 

No âmbito da conclusão do mestrado de Gestão de Recursos Humanos, leccionado no Instituto 

Superior de Economia e Gestão, foi realizado este Relatório de Estágio que tem como tema “Os Estágios 

Curriculares e a Iniciativa Novas Oportunidades na Câmara Municipal do Seixal”.  

Este Relatório está enquadrado no estágio curricular que realizei na Divisão de Formação e 

Valorização de Recursos Humanos, divisão municipal pertencente ao Departamento de Recursos Humanos 

da Câmara Municipal do Seixal, no período entre 15 de Abril de 2011 e 11 de Julho do mesmo ano, sob a 

orientação da Dr.ª Marta Azevedo, chefe dessa divisão municipal. A finalidade primordial deste trabalho 

final de mestrado é analisar, descrever e explicar todos os pedidos de estágio curricular recebidos por esta 

Autarquia no período entre 2008 e o 1º trimestre de 2011, os procedimentos associados ao funcionamento e 

gestão desse tipo de estágios e o Projecto Iniciativa Novas Oportunidades. 

A estrutura deste trabalho está dividida em nove capítulos. O primeiro é dedicado ao enquadramento 

teórico dos temas “estágio curricular” e “Iniciativa Novas Oportunidades”. Seguidamente, foi feita a 

apresentação da Câmara Municipal do Seixal, das competências, objectivos e actividades do seu 

Departamento de Recursos Humanos e da sua Divisão de Formação e Valorização de Recursos Humanos. O 

terceiro capítulo incide sobre a análise, identificação e caracterização detalhada do contexto e dos objectivos 

dos estágios curriculares realizados nessa entidade pública. Uma abordagem concreta e detalhada sobre o 

Projecto Iniciativa Novas Oportunidades em vigor na Câmara Municipal do Seixal tem lugar no quarto 

capítulo. 

O 5º capítulo é dedicado à identificação e descrição das actividades que desenvolvi e em que tive 

participação activa ao longo do meu estágio curricular. Os restantes capítulos abrangem as conclusões sobre 

todo o conteúdo analisado e descrito neste Relatório, a minha apreciação pessoal sobre a experiência que 

obtive neste estágio e o seu enquadramento face à literatura ou seja, face à área temática de formação e 

desenvolvimento de novas competências nos recursos humanos de uma organização, as limitações 

encontradas nos diferentes assuntos e questões abordadas neste Relatório e as recomendações para trabalhos 

futuros, de forma a encontrar-se soluções que permitam resolver essas limitações. 
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1. Impacto do sistema de ensino no mercado de trabalho em Portugal 

 

1.1. Estágios curriculares na Administração Local 
 

A Administração Local1 promove estágios curriculares a alunos que estão a ter formação escolar e/ou 

profissional em determinados cursos/áreas de formação e este tipo de estágios é uma etapa da preparação dos 

alunos para o exercício de uma profissão, possibilitando-lhes um aperfeiçoamento das suas competências 

pessoais e profissionais de forma a facilitar a sua inserção futura e definitiva no mercado de trabalho (Neves, 

2004). Independentemente de ser uma actividade obrigatória ou facultativa, o estágio curricular é 

um trabalho acompanhado de iniciação à actividade profissional qualificada e o seu principal 

objectivo é complementar a formação escolar e/ou académica do aluno, dando-lhe oportunidade de 

ter um primeiro contacto com o mundo do trabalho (Peretti, 1997). Trata-se de uma etapa da vida 

do estudante que faz a correlação entre o sistema de ensino vigente e o mercado de trabalho (Caires 

& Almeida, 2000). 

De uma forma geral, a Administração Local em Portugal está receptiva a acolher alunos oriundos de 

vários tipos de ensino para realizarem estágios curriculares porque é uma grande oportunidade para as 

autarquias terem à sua disposição pessoas qualificadas, não lhes pagando qualquer tipo de remuneração 

(Caires & Almeida, 2000). 

Todavia, ainda é comum encontrar autarquias reticentes e até mesmo contrárias ao acolhimento desse 

tipo de estagiários. Ou seja, as situações que normalmente impedem a ocorrência desse tipo de estágios são: 

a desconfiança existente sobre qual será a contribuição do estagiário para a prossecução e desenvolvimento 

das actividades da autarquia local que o acolheu; indisponibilidade dos colaboradores dessa autarquia em 

acompanhar e avaliar o trabalho do estagiário; a restrição na permissão dada ao estagiário em consultar 

determinadas informações, que são necessárias para a realização dos seus trabalhos de investigação (Caires 

& Almeida, 2000). 

 

1.2. Iniciativa Novas Oportunidades2 

O desenvolvimento económico-social de Portugal, nos últimos trinta anos, também requereu um 

significativo esforço de qualificação da população portuguesa em todos os níveis de ensino. No entanto, 

segundo a OCDE, milhões de portugueses continuam a apresentar baixos níveis de qualificação, derivado 

sobretudo do abandono e do insucesso escolar. 

Para combater este fenómeno, os Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social e da Educação 

apresentaram publicamente no dia 14 de Dezembro de 2005, uma estratégia de diversificação das vias de 

conclusão do ensino secundário denominada por Iniciativa Novas Oportunidades. Esta estratégia teve como 

                                                           
1 Definição de “Administração Local” presente no site: http://www.dgap.gov.pt/index.cfm?OBJID=a5de6f93-bfb3-
4bfc-87a2-4a7292719839  
2 Site da Iniciativa Novas Oportunidades: http://www.novasoportunidades.gov.pt   

http://www.dgap.gov.pt/index.cfm?OBJID=a5de6f93-bfb3-4bfc-87a2-4a7292719839
http://www.dgap.gov.pt/index.cfm?OBJID=a5de6f93-bfb3-4bfc-87a2-4a7292719839
http://www.novasoportunidades.gov.pt/
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principal objectivo a escolarização geral da população jovem e adulta portuguesa que não completou a 

escolaridade mínima obrigatória3, através da promoção de cursos profissionalizantes (cursos tecnológicos e 

profissionais), fazendo do 12º ano de escolaridade a meta mínima de qualificação para esses grupos de 

portugueses. Além disso, pretende levá-los a adquirir competências e know-how adequados às necessidades 

do mercado de trabalho possibilitando-lhes, igualmente, o acesso ao ensino superior.  

Para concretizar essa estratégia, foi criada a rede dos CNO´s, de forma a garantir respostas educativas 

e formativas flexíveis e adequadas às necessidades e ao perfil de competências de cada indivíduo que aderiu 

à INO. 

O financiamento do Projecto INO foi assegurado fundamentalmente pela ANQ4 e pelo IEFP5. A 

assinatura de protocolos entre essas entidades e o tecido empresarial português contribuiu para execução 

desse Projecto como forma de combater o desemprego, o emprego pouco qualificado e os casos de exclusão 

social da população jovem e adulta portuguesa 

 

2. Caracterização da Câmara Municipal do Seixal6 

 

2.1. Missão, objectivos e estrutura orgânica 

A Câmara Municipal do Seixal tem por missão definir estratégias e linhas orientadoras para o 

desenvolvimento sustentável do concelho do Seixal, contribuindo para a afirmação da importância e 

competitividade do mesmo no contexto regional e nacional, através da execução de medidas e programas nas 

diferentes áreas da sua competência e promovendo a qualidade de vida dos seus munícipes. 

Após definir a sua missão, a Autarquia do Seixal instituiu os seguintes objectivos: promover a 

constante melhoria no funcionamento dos seus serviços públicos para melhor satisfazer as necessidades e 

exigências dos seus munícipes, garantindo a articulação das suas diferentes divisões e serviços municipais 

visando a execução da estratégia municipal; assegurar a transparência dos processos e dos resultados, através 

da afirmação de uma administração dialogante com todas as entidades e cidadãos e direccionada para estes 

últimos e determinar novas políticas municipais que visam o desenvolvimento económico do concelho e a 

melhoria da qualidade de vida da sua população residente. 

 O poder de decisão nessa Autarquia está centralizado na sua Presidência, no grupo de Vereadores que 

são os responsáveis máximos pelos Pelouros existentes nessa instituição pública e na Assembleia Municipal. 

  

 

                                                           
3 Em Portugal, a escolaridade mínima obrigatória é o 12º ano de escolaridade: 
http://www.portugal.gov.pt/pt/GC17/Governo/Ministerios/ME/Documentos/Pages/20090423_ME_Doc_Escolaridade_1
2Anos.aspx  
4 Site da ANQ: http://www.anq.gov.pt  
5 Site do IEFP: http://www.iefp.pt 
6 Site da Câmara Municipal do Seixal: http://www.cm-seixal.pt 

http://www.portugal.gov.pt/pt/GC17/Governo/Ministerios/ME/Documentos/Pages/20090423_ME_Doc_Escolaridade_12Anos.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/GC17/Governo/Ministerios/ME/Documentos/Pages/20090423_ME_Doc_Escolaridade_12Anos.aspx
http://www.anq.gov.pt/
http://www.iefp.pt/
http://www.cm-seixal.pt/


 

Página | 6  
 

2.2. Departamento de Recursos Humanos: Divisão de Formação e Valorização de 

Recursos Humanos 
 

Pelo facto do meu estágio curricular ter-se realizado na DFVRH, que pertence ao DRH da Câmara 

Municipal do Seixal, a análise e descrição dessas áreas funcionais serão mais detalhadas. Este Departamento 

pertence ao PRHMAAS, que tem como principais objectivos implementar e concretizar todas as políticas e 

deliberações municipais, para as áreas da modernização administrativa, da saúde e promoção de estilos de 

vida saudáveis, da habitação e acção social e promover o planeamento e implementação de políticas eficazes 

e eficientes de gestão de recursos humanos.  

Segundo o artigo 79º do Regulamento dos Serviços Municipais da Câmara Municipal do Seixal 

(Anexo II), o DRH tem como atribuições e competências específicas dirigir as actividades de planeamento e 

gestão dos recursos humanos desse Município e do desenvolvimento e valorização dos mesmos, aplicar o 

sistema de avaliação de desempenho, coordenar e concretizar políticas de segurança e saúde ocupacional 

dirigidas aos trabalhadores. Compete-lhe, igualmente, participar na definição e planeamento estratégico das 

políticas municipais da sua esfera de competências, nomeadamente, gestão de recursos humanos, segurança e 

saúde ocupacional, gerir o processo de implementação e aplicação contínua SIADAP, garantindo a correcta 

aplicação dos respectivos instrumentos, dirigir, coordenar e planificar, de forma integrada, as actividades 

inerentes às áreas funcionais que integra. 

A DFVRH tem como atribuições e competências específicas desenvolver todas as actividades 

necessárias à aplicação do ciclo da formação, desde o diagnóstico de necessidades à avaliação do processo 

formativo e realizar estudos e projectos de âmbito global na área dos recursos humanos. Além disso, 

assegura a valorização dos recursos humanos da Autarquia do Seixal, promovendo o desenvolvimento das 

suas competências através da incrementação de acções de formação interna, externa ou de autoformação, de 

acordo com a legislação aplicável e as políticas municipais. Identifica as necessidades de formação dos 

trabalhadores nas diversas vertentes da actividade municipal, elabora e gere o plano de formação tendo em 

conta as necessidades identificadas, avaliando o seu grau de execução, programa e realiza acções de 

formação que permitem o aumento da eficácia dos serviços e a qualificação dos recursos humanos, participa 

em programas e em projectos de financiamento da formação profissional na Administração Pública, analisa a 

informação recolhida em sede de avaliação de desempenho como forma de valorizar as competências dos 

recursos humanos da Câmara Municipal do Seixal. Assegura o processo de acolhimento de trabalhadores em 

colaboração com a Divisão de Recrutamento, dinamiza uma eficiente gestão do conhecimento, 

nomeadamente através da constituição de uma bolsa de formadores internos e assegura os procedimentos 

relativos a estágios curriculares e profissionais, garantindo os contactos com entidades externas e o 

cumprimento de protocolos de cooperação (artigo 81º do Regulamento dos Serviços Municipais da Câmara 

Municipal do Seixal – Anexo II). 

A seguinte estrutura hierárquica (Figura 1), extraída do organograma da Autarquia do Seixal (Anexo 

I), mostra que ela a constituída pelo DRH, que exerce a sua autoridade sobre quatro áreas distintas (Divisão 
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Administrativa de Recursos Humanos, DFVRH, Divisão de Recrutamento e Gabinete de Saúde 

Ocupacional).  

Qualquer procedimento realizado ou decisão tomada por cada uma dessas Divisões terá sempre que ter 

o parecer final da chefe do DRH e da Vereadora do PRHMAAS. 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
Figura 1 – Estrutura hierárquica do Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal do Seixal 

 

3. Estágios curriculares na Câmara Municipal do Seixal 

 

3.1. Contexto, caracterização e objectivos7 

Segundo a alínea j) do artigo 81º do Regulamento dos Serviços Municipais da Câmara Municipal do 

Seixal, uma das áreas de actuação da DFVRH está associada à definição e gestão de todas as actividades e 

circuitos de comunicação entre os diferentes procedimentos relativos a estágios curriculares. 

Por outras palavras, a DFRVRH é a entidade responsável pela definição, implementação, gestão 

administrativa, acompanhamento e avaliação de todos os procedimentos relativos a estágios curriculares na 

Câmara Municipal do Seixal. Além disso, deve garantir o cumprimento dos aspectos legais e técnicos 

relativos a esse tipo de estágios, promover a cooperação entre a instituição de ensino/formação do estagiário 

e a divisão/serviço municipal onde se realiza o seu estágio e analisar, organizar e arquivar toda a 

documentação associada a cada estágio curricular. 

Nos últimos anos, particularmente a partir do início de 2008, a Autarquia do Seixal começou a dar 

sempre feedback a todos os pedidos de estágio curricular que recebeu ou seja, começou a interessar-se cada 

vez mais em obter o máximo de informação possível sobre estes pedidos. 
 

Relativamente aos requisitos necessários para a Câmara Municipal do Seixal aceitar os pedidos de 

estágio curricular, estes têm que ter enquadramento legal ou seja, têm de estar integrados na componente 

curricular dos vários cursos/áreas de formação e deve haver um protocolo de estágio entre o aluno que 

pretende realizá-lo, a sua instituição de ensino/formação e a Autarquia do Seixal, que comprove a realização 

do estágio curricular. Outras condições necessárias para a aceitação dos estágios curriculares são que eles 
                                                           
7 Informação sobre “Contextos, caracterização e objectivos dos Estágios curriculares na Câmara do Seixal” está 
presente na Intranet da Câmara Municipal do Seixal: http://intranet/CMSeixal.Intranet 

http://intranet/CMSeixal.Intranet
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não podem implicar quaisquer custos pela Autarquia do Seixal e a sua realização tem que estar coberta por 

seguro escolar. 

Seguidamente, serão identificadas e descritas todas as etapas inerentes ao processo de pedidos de 

estágio curricular, que levarão à sua aceitação ou rejeição por parte dos serviços/divisões municipais da 

Autarquia do Seixal. No entanto, se os requerentes desses pedidos não mantiverem interesse ou já não 

estiverem disponíveis em realizar estágio curricular, poderão comunicar essa sua intenção em qualquer 

momento e terão de fazê-lo á DFVRH, de forma a esta propor os arquivamentos desses pedidos de estágio à 

Vereação do PRHMAAS. Posteriormente, esta Vereação aceitará esses arquivamentos e o processo para 

aceitação ou rejeição de cada um desses pedidos de estágio será cancelado.   

 

3.2. Identificação e descrição das etapas inerentes ao processo para aceitação ou 

rejeição dos pedidos de estágio curricular8 
 

1ª etapa) Envio do pedido de estágio: As instituições de ensino/formação que promovem cursos cujas suas 

estruturas curriculares apresentam a componente de estágio terão de enviar o pedido para a Vereação do 

PRHMAAS ou para a DFVRH, no qual deverá constar as seguintes informações e documentação: 

• Designação do curso, do nível de qualificação do(s) seu(s) aluno(s) candidato(s) ao estágio curricular e 

respectivo enquadramento legal e o Curriculum Vitae de cada aluno; 

• Protocolo que autorize a realização do estágio curricular e o plano curricular do curso/área de formação 

de cada candidato que descreva a necessidade de realização desse tipo de estágio; 

• Datas de início e de fim do período de estágio (datas indicativas que poderão ser alteradas 

posteriormente) e o número mínimo de horas necessárias para a conclusão do período de estágio; 

• Indicação do número de alunos disponibilizados para frequentar os estágios, dos seus coordenadores de 

curso e dos seus respectivos contactos institucionais. 

Se o pedido de estágio for recebido pela Vereação do PRHMAAS, esta o encaminhará para a DFVRH 

para proceder à sua análise e posterior avaliação9.  
 

2ª etapa) Recepção, análise e divulgação do pedido de estágio no serviço/divisão municipal da Câmara 

Municipal do Seixal, que poderá acolher o aluno: O pedido de estágio é registado com a classificação 

“340.02.07 – Estágios Curriculares e Profissionais”, seguindo uma política de ordenamento e de 

arquivamento de toda a informação do DRH em base de dados. No âmbito da política de estágios 

curriculares na Câmara Municipal do Seixal, a DFVRH analisa o pedido de estágio de acordo com os 

seguintes parâmetros10: 

                                                           
8 Informação sobre a “Identificação e descrição das etapas inerentes ao processo para aceitação ou rejeição dos pedidos 
de estágio curricular” está presente no Relatório sobre a realização de Estágios Curriculares nos serviços da CM Seixal 
(2009). 
9 Se a instituição de ensino/formação enviar o pedido de estágio para outra divisão ou serviço municipal da Câmara 
Municipal do Seixal, ele será reencaminhado para a DFVRH. 
10 Caso a informação sobre os parâmetros não exista ou esteja incompleta, notifica-se a instituição de ensino/formação 
em causa para disponibilizar mais informação sobre o pedido de estágio que efectuou. 
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• Enquadramento legal do curso/área de formação que o aluno, que pretende realizar estágio curricular na 

Câmara Municipal do Seixal, está a frequentar; 

• Adequação do perfil de competências desse aluno às áreas de actuação dos diferentes serviços e divisões 

municipais da Autarquia do Seixal; 

• Classificação das instituições de ensino/formação desse aluno, enquanto pertencentes ao concelho do 

Seixal ou a outros concelhos. A Câmara Municipal do Seixal tem como prioridade receber estágios 

curriculares provenientes de instituições de ensino/formação pertencentes ao concelho do Seixal e/ou as 

que forneceram à Autarquia, no ano transacto ao ano em questão, menos ou nenhuns estágios 

curriculares; 

• Classificação do estágio curricular associado ao pedido de estágio. Existem duas tipologias de estágio 

curricular: estágio curricular transversal, que é aquele cujo perfil de competências do estagiário se ajusta à 

maioria ou totalidade dos serviços municipais, e estágio curricular específico, que se traduz no estágio 

cujo perfil de competências associado se enquadra num conjunto restrito de serviços municipais ou num 

único serviço municipal. 

Caso o pedido de estágio possua informação suficiente sobre os parâmetros definidos acima, ele é 

divulgado pela DFVRH, por e-mail ou pela Intranet11, ao Pelouro da divisão ou serviço municipal que se 

enquadra no curso ou na área de formação escolar e/ou académica do aluno, para este Pelouro decidir se 

aceita ou não o pedido de estágio. 

A divulgação do pedido de estágio curricular também implica o preenchimento do formulário do processo 

de estágio (Anexo III), com informação sobre o aluno, a sua instituição de ensino/formação, o coordenador 

do seu curso/área de formação, a divisão/serviço municipal da Câmara Municipal do Seixal que poderá 

acolher esse aluno, o tipo e as características do estágio que este pretende realizar. Em anexo ao formulário 

preenchido, coloca-se a documentação disponibilizada pela instituição de ensino/formação desse aluno 

(protocolo de estágio e o anúncio do pedido de estágio12) e o Curriculum Vitae desse aluno. 
 

3ª etapa) Resposta ao pedido de estágio e sua análise: Se o pedido de estágio for aceite pelo Pelouro da 

divisão/serviço municipal que admitirá o aluno, este indicará à DFVRH o número de estagiários que está 

disponível para acolher, bem como as datas preferenciais para a realização do estágio (quando estas questões 

não foram previamente clarificadas com a instituição de ensino/formação do aluno), mediante o 

preenchimento do formulário do processo de estágio confirmando a recepção, análise e aceitação do pedido 

de estágio e do protocolo de estágio, em que será assinado pela chefia directa do divisão/serviço municipal 

que acolherá os aluno e com despacho da Vereação do Pelouro dessa divisão/serviço municipal, que 

confirma a aceitação desse pedido de estágio. Toda essa documentação terá de ser enviada à Vereação do 

PRHMAAS para sua consulta e análise e depois solicitará a continuidade do processo ao DRH.  

                                                           
11 Intranet da Câmara Municipal do Seixal: http://intranet/CMSeixal.Intranet 
12 Anúncio pode ser enviado por e-mail ou por carta, para a DFVRH. 

http://intranet/CMSeixal.Intranet
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Se o pedido de estágio for rejeitado pelo Pelouro da divisão/serviço municipal que respondeu a esse pedido, 

esta entidade terá de preencher o formulário do processo de estágio, confirmando a recepção, análise e 

rejeição desse pedido. Além disto, terá de enviar esse formulário e comunicar as justificações para a rejeição 

do pedido de estágio, com despacho da Vereação do Pelouro dessa divisão/serviço municipal, à Vereação do 

PRHMAAS, que depois solicitará, igualmente, a continuidade do processo ao DRH. 
 

4ª etapa) Concessão de informação à instituição de ensino/formação sobre se o estágio curricular poderá 

realizar-se, ou não: O DRH analisa, de forma integrada, a resposta ao pedido de estágio dada pelo Pelouro da 

divisão/serviço municipal que admitirá o candidato ao estágio, e o despacho da Vereação desse Pelouro e 

comunicará essa análise efectuou à DFVRH para esta responder, por e-mail, à instituição de ensino/formação 

desse aluno, se o pedido de estágio que efectuou foi aceite ou rejeitado. 
 

5ª etapa) Envio de informação sobre o nº de estagiários: Sabendo-se que o pedido de estágio foi aceite, a 

instituição de ensino/formação concede à DFVRH, informação sobre o número de estagiários que 

disponibilizará para a realização dos estágios curriculares na Câmara Municipal do Seixal.  

Esta é a última oportunidade para essa instituição de ensino/formação confirmar se o número de estagiários 

que indicou no envio do pedido de estágio (1ª etapa) sofreu ou não alterações. 
 

6ª etapa) Divulgação de informação sobre o número de estágios disponíveis face às necessidades dos 

serviços/divisões municipais da Câmara Municipal do Seixal: A resposta da instituição de ensino/formação 

do(s) estagiário(s) é enquadrada face as necessidades dos serviços/divisões municipais da Câmara Municipal 

do Seixal.  

Caso o total de respostas de aceitação de estágios curriculares na Autarquia não corresponda ao número 

total de alunos que pediram para realizar esse tipo de estágios nas suas instalações, a DFVRH aplicará os 

seguintes critérios: 

• Privilegia os serviços/divisões municipais que, no ano anterior, não receberam estagiários; 

• Privilegia os serviços/divisões municipais que mais directamente se ajustam à totalidade dos perfis de 

competências dos estagiários. 
 

7ª etapa) Elaboração de uma proposta de despacho: Depois de a DFVRH informar a instituição de 

ensino/formação do estagiário e a chefia do DRH sobre o serviço/divisão municipal que o irá admitir, esta 

chefia terá de elaborar e enviar uma proposta de despacho à Vereação do PRHMAAS, para que esta entidade 

confirme a aceitação definitiva da realização desse estágio curricular. 

Pelo contrário, caso o pedido de estágio tenha sido rejeitado na 3ª etapa, a chefia do DRH também terá de 

elaborar e enviar uma proposta de despacho à Vereação do PRHMAAS, para que esta entidade confirme a 

rejeição definitiva desse pedido. 
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8ª etapa) Análise do despacho efectuado: A Vereação do PRHMAAS despacha a proposta apresentada ou 

seja, confirma o deferimento do despacho (se o pedido de estágio foi aceite) ou o seu indeferimento (se o 

pedido de estágio foi rejeitado). 
  

Entre a 7ª e a 8ª etapa, efectuam-se os seguintes procedimentos: 
 

• Se o pedido de estágio foi aceite, procede-se à formalização da aceitação do pedido de estágio e, em 

circunstâncias normais, o despacho será deferido (Anexo IV) ou seja, após a análise das razões que 

levaram à aceitação do pedido de estágio, a Vereadora do PRHMAAS confirma o deferimento do 

despacho.  

O procedimento da formalização da aceitação do pedido de estágio requer a informação da decisão e o 

recebimento do protocolo de estágio. A informação da decisão ou seja, da aceitação da realização do 

estágio curricular, terá de ser transmitida pela chefia do DRH à chefia directa da divisão/serviço 

municipal que acolherá o estagiário e ao Vereador do Pelouro dessa divisão/serviço. A instituição de 

ensino/formação do estagiário também deverá ser informada da aceitação da realização do estágio 

curricular e ser-lhe-á dada informação pormenorizada sobre a divisão/serviço municipal onde o estagiário 

será integrado e as datas de realização do seu estágio curricular. 

Relativamente ao protocolo de estágio, a DFVRH deverá receber um exemplar desse comprovativo de 

realização do estágio curricular, até uma semana antes do início do mesmo, para que possa haver a 

confirmação final do deferimento do despacho e com isto, o estágio curricular poder começar na data 

prevista para o seu início. 
  

• Se o pedido de estágio foi rejeitado, o despacho será indeferido (Anexo V) ou seja, após a análise das 

razões que levaram à rejeição do pedido de estágio, a Vereadora do PRHMAAS confirma o indeferimento 

do despacho.  

Posteriormente, será elaborada uma nova proposta de despacho e feita a sua posterior análise ou seja, o 

processo é encaminhado para a chefia do DRH para esta efectuar um novo despacho, com base nas 

orientações definidas no despacho anterior. Cabe à DFVRH a análise que sustente a nova proposta de 

despacho e proceder-se à confirmação final do seu indeferimento. Perante este facto, o estágio curricular 

não poderá realizar-se na Câmara Municipal do Seixal. 
 

9ª etapa) Acolhimento e integração do estagiário na divisão/serviço municipal, onde irá realizar o seu 

estágio curricular: A partir da data do início do estágio, o estagiário tem de ser sempre acompanhado pelo 

seu orientador de estágio, que pertence à chefia da divisão/serviço municipal que o acolhe. Este também tem 

outras obrigações em relação ao estagiário, nomeadamente dar-lhe a conhecer a estrutura orgânica e 

funcional do serviço/divisão onde está a realizar o seu estágio; monitorizar a sua assiduidade e pontualidade; 

definir o seu plano de estágio em articulação com o coordenador da sua instituição de ensino/formação, 

indicando-lhe todos os meios e fontes disponíveis para a execução desse plano; avaliar o seu desempenho 

técnico e comportamental no decorrer do estágio. 
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3.3. Análise e caracterização dos estágios curriculares realizados em 2008, 2009 e 

2010 e no 1º trimestre de 2011 
 

Tendo em conta a informação presente no Relatório com a caracterização e análise dos estágios 

curriculares realizados nos anos 2008, 2009 e 2010 na Câmara Municipal do Seixal e no Relatório com a 

análise e caracterização dos pedidos de estágio recebidos - 1º trimestre de 2011, é importante fazer-se uma 

análise da informação disponível.  

Seguidamente, serão apresentados dados estatísticos e informação descritiva sobre os pedidos de 

estágio curricular recebidos e os realizados nesses anos. A informação sobre os pedidos de estágio curricular 

recebidos e os realizados entre 2008 e 2010 será analisada e interpretada de forma agregada13 e a relativa ao 

1º trimestre de 2011 será apresentada de forma individualizada e mais pormenorizada14. 

 

3.3.1. Número de estágios curriculares realizados, por curso/área de formação 

Entre os anos de 2008 e 2010, realizaram-se na Câmara Municipal do Seixal um total de 170 estágios 

curriculares ou seja, foram deferidos 170 pedidos de estágio curricular e os cursos/áreas de formação que 

forneceram um maior número de estagiários foram: Ciências Informáticas, que forneceu 21 estagiários; 

Desporto (18 estagiários); Turismo e Lazer (15 estagiários); Tecnologia de Protecção do Ambiente (6 

estagiários); Secretariado (6 estagiários) e Análises Clínicas e Saúde Pública (5 estagiários).  

Relativamente aos restantes estágios curriculares realizados nesses três anos, todos eles estiveram 

associados a outros cursos/áreas de formação diferentes entre si e cada um destes forneceu entre 1 e 2 

estagiários no máximo, num total de 99 estagiários. Não foi possível ser-me disponibilizada informação 

sobre os pedidos de estágio curriculares que foram indeferidos e arquivados em 2008, 2009 e 2010. 

Durante o 1º trimestre de 2011, realizaram-se 28 estágios curriculares na Câmara Municipal do Seixal 

ou seja, num total de 54 pedidos de estágio curricular que esta Autarquia recebeu para serem realizados no 1º 

trimestre desse ano, 28 foram deferidos, 16 foram indeferidos e 10 foram arquivados (Anexo VI15). 

A Figura 2 indica o número de estágios curriculares realizados na Câmara Municipal do Seixal por 

curso/área de formação, no 1º trimestre de 2011. 

                                                           
13 Não foi possível ser-me disponibilizada toda a informação sobre os indicadores identificados em 3.3.1., 3.3.2. e 
3.3.3., associados a cada um desses anos. 
14 Só estava disponível para consulta a informação relativa aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2011, sobre os 
pedidos estágios curriculares recebidos e os estágios curriculares que foram realizados nesse período temporal. 
15 Informação estatística presente no Relatório com a análise e caracterização dos pedidos de estágio recebidos - 1º 
trimestre de 2011 (2011). 
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restantes 65 eram oriundos de Cooperativas associadas às áreas de Formação, Desenvolvimento e 

Solidariedade e de outros Institutos e de Associações com fins económicos, sociais e culturais. 

Não foi possível ser-me disponibilizada informação sobre os nomes das instituições de 

ensino/formação que forneceram estagiários à Câmara Municipal do Seixal em 2008 e 2009. Em 2010, as 

instituições de ensino/formação que forneceram o maior número de estagiários foram: Escola Secundária 

Alfredo dos Reis Silveira (9 estagiários); Escola Profissional Bento de Jesus Caraça (8 estagiários); Escola 

Superior de Educação de Setúbal (6 estagiários); Escola Secundária de Amora (6 estagiários); Escola 

Superior de Saúde Ribeiro Sanches (5 estagiários); Escola Secundária Dr. José Afonso (5 estagiários). As 

restantes instituições de ensino/formação, dos diferentes níveis de ensino identificados anteriormente, 

forneceram entre 1 e 3 estagiários.  

O número de estagiários por instituição de ensino/formação e oriundos de diferentes tipos de ensino, 

que realizaram estágio curricular durante o 1º trimestre de 2011, está registado na Figura 3, que será 

apresentada na página seguinte. Analisando a Figura 3, pode-se afirmar que, dos 28 estágios curriculares 

realizados na Câmara Municipal do Seixal no 1º trimestre de 2011, 13 foram oriundos do ensino superior, 11 

foram oriundos do ensino secundário e 4 foram oriundos do ensino profissional. As instituições de 

ensino/formação que forneceram um maior número de estagiários foram: Escola Superior de Saúde Ribeiro 

Sanches (4 estagiários), Escola Superior de Educação de Setúbal (3 estagiários), Escola Secundária de 

Amora (3 estagiários) e Escola Secundária Dr. José Afonso (3 estagiários). Cada uma das restantes 

instituições de ensino/formação forneceram entre 1 e 2 estagiários. 

Concluindo, a Câmara Municipal do Seixal acolheu, durante os anos de 2008, 2009 e 2010 e o 1º 

trimestre de 2011, estagiários oriundos de diferentes instituições de ensino/formação, localizadas dentro e 

fora do conselho do Seixal e pertencentes a todos os tipos de ensino existentes em Portugal. As Cooperativas 

de Formação, Desenvolvimento e Solidariedade, outros Institutos e as Associações com fins económicos, 

sociais e culturais forneceram 65 estagiários, as Universidades e os Institutos Politécnicos forneceram 53 

estagiários, e as escolas secundárias e profissionais forneceram 42 e 38 estagiários, respectivamente. 

No entanto, a designação e o tipo de ensino a que as instituições de ensino/formação pertencem não 

fazem parte dos critérios usados pela Câmara Municipal do Seixal para a selecção de candidatos para os 

estágios curriculares, sendo que o mais relevante é saber se as componentes curriculares dos seus 

cursos/acções de formação incluem ou não a realização de estágios, se existem vagas em determinadas 

divisões/serviços municipais para acolher esses candidatos a estágio e se os planos de estágio delineados por 

estes e/ou pelas suas instituições de ensino/formação são convincentes, bem estruturados e uma mais-valia 

para todos os intervenientes na realização dos estágios curriculares. 
  



 

 

3.3.3. Duração dos estágios curriculares

O número de horas de duração de cada estágio curricular realizado
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Figura 3 - Número de estagiários por instituição de ensino/formação e oriundos de 
diferentes tipos de ensino, no 1º trimestre de 2011
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A duração dos estágios curriculares, em nº de horas, realizados no 1º trimestre de 2011 está registada 

na Figura 4. 

 
Analisando a Figura 4, pode-se afirmar que o número de horas de duração de cada estágio curricular 

realizado na Câmara Municipal do Seixal no 1º trimestre de 2011 está dividido em dez níveis distintos, sendo 

que a sua amplitude varia entre as 60 horas e as 800 horas: 60, 140, 168, 180, 210, 280, 300, 400, 420, 800. 

O estágio curricular que teve maior duração foi o referente ao Mestrado de Museologia, que durou cerca de 

800 horas e o que teve menor duração foi o referente à Licenciatura de Nutrição Humana, Social e Escolar 

(60 horas).  

A duração do estágio curricular, proveniente dos ensinos superior, profissional e secundário, que teve 

maior prevalência foi a das 210 horas, referentes a cada um dos 6 estágios dos seguintes cursos: Técnico de 

Análise Laboratorial; Técnico de Turismo; Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos; 

Técnico de Ambiente; Técnico de Apoio à Gestão e ao curso de Técnico de Electricidade e Instalações 

Eléctricas. Ou seja, o estágio curricular associado a cada um desses cursos teve a duração de 210 horas. 

Concluindo, durante os anos 2008, 2009, 2010 e nos primeiros três meses de 2011, os estágios 

curriculares que foram realizados com maior frequência e com a mesma duração, em nº de horas, na Câmara 

Municipal do Seixal foram os referentes a 19 cursos da área das Ciências Informáticas (que abrange, entre 

outros, o curso de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos), em que cada um deles teve a 

duração de 210 horas.  
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3.3.4. Origem dos estagiários (munícipes ou não munícipes) 

De todos os estágios curriculares realizados em 2008, 2009, 2010 e nos primeiros três meses de 2011, 

existiram estagiários que eram munícipes isto é, os seus locais de residência estavam localizados no concelho 

do Seixal e os restantes estagiários eram não munícipes ou seja, eles não residiam no concelho do Seixal. 

Assim sendo, desde 2008 até 2010, dos 105 estagiários que fizeram estágio curricular na Câmara 

Municipal do Seixal17, 61 eram munícipes e 44 eram não munícipes. A instituição de ensino/formação que 

forneceu mais estagiários munícipes foi a Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira (22 estagiários) e a 

que forneceu mais estagiários não munícipes foi a Escola Superior de Educação de Setúbal (14 estagiários). 

As origens dos estagiários (munícipes ou não munícipes) que realizaram estágios curriculares no 1º 

trimestre de 2011 estão registadas na Figura 5.  

Analisando a Figura 5, pode-se afirmar que, no 1º trimestre de 2011, dos 28 estagiários que fizeram 

estágio curricular na Câmara Municipal do Seixal, 23 eram munícipes, 2 eram não munícipes e 3 estagiários 

não disponibilizaram informação sobre os seus locais de residência. A instituição de ensino/formação que 

forneceu mais estagiários munícipes foi a Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches (4 estagiários) e a as 

únicas que forneceram estagiários não munícipes foram a Escola Superior de Hotelaria e Turismo e o 

Instituto Superior de Economia e Gestão, em que cada uma forneceu apenas 1 estagiário. 
                                                           
17 Não foi possível ser-me disponibilizada informação sobre os locais de residência de cada um dos 65 estagiários 
oriundos de Cooperativas associadas às áreas de Formação, Desenvolvimento e Solidariedade e aos oriundos de outros 
Institutos e de Associações com fins económicos, sociais e culturais. 
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Fazendo a análise da informação presente no Relatório com a caracterização e análise dos 

estágios curriculares realizados nos anos 2008, 2009 e 2010 na Câmara Municipal do Seixal e da Figura 5, 

pode-se concluir que a maioria dos estagiários que realizaram estágio curricular durante esse período de 

tempo eram munícipes e o principal factor que contribuiu para a escolha da Câmara Municipal do Seixal 

como local de estágio foi a proximidade geográfica entre esta e os seus locais de residência. 

 

4. Projecto Iniciativa Novas Oportunidades em vigor na Câmara Municipal do 

Seixal18 

 

4.1. Objectivos e estratégia 

Em 2006, a DFVRH estabeleceu uma parceria com o IEFP, para promoverem o Projecto INO na 

Câmara Municipal do Seixal.  

Esse acordo de colaboração tinha como principal finalidade aumentar os níveis de qualificação dos 

trabalhadores dessa Autarquia que não completaram a escolaridade mínima obrigatória, fazendo com que 

atingissem e concluíssem o Nível Básico (9º ano de escolaridade) e o Nível Secundário (12º ano de 

escolaridade).  

Portanto, os objectivos Projecto INO na Câmara Municipal do Seixal são promover percursos 

escolares e/ou formativos que se ajustem às qualificações que os seus trabalhadores verdadeiramente 

necessitam, melhorando e aumentando os seus níveis de escolaridade e as suas qualificações profissionais e 

motivar os trabalhadores a responsabilizarem-se pela sua participação activa nos diversos percursos 

educativos e/ou formativos da INO. Para esses objectivos serem concretizados, o DRH e a DFVRH 

definiram as seguintes estratégias: 

• Realização de seminários, que têm como finalidade reconhecer e evidenciar a motivação e empenho 

demonstradas pelos trabalhadores que concluíram os seus percursos educativos e/ou formativos no âmbito 

da INO, através da atribuição formal de diplomas de conclusão desses percursos. Esses seminários 

também servem para sensibilizar as chefias dos serviços municipais para que os seus trabalhadores 

adiram a esses percursos da INO;  

• Criação do “Posto INO”, que é o local onde os trabalhadores candidatos ao Projecto INO efectuam as 

inscrições para esse Projecto;   

• Intranet e newsletter da Autarquia do Seixal, onde há a divulgação de indicadores reveladores dos 

resultados do Projecto INO, que comprovam que esse Projecto conseguiu aumentar as qualificações das 

pessoas que se inscreveram nele e onde estão presentes mais informações sobre o processo de candidatura 

à INO; 
 

                                                           
18 Informação presente no Relatório de análise ao projecto de lançamento da INO na Câmara Municipal do Seixal 
(2010). 
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Para os trabalhadores da Câmara Municipal do Seixal, que por diversas razões não tiveram 

oportunidade de prosseguir os seus estudos e que pretendem retomá-los, adquirirem novos conhecimentos e 

competências no âmbito do Projecto INO, deverão seguir percursos de qualificação ajustados aos seus perfis 

de competências, que são definidos nos CNO´s por equipas de técnicos especializados.  

Para fazer esses ajustamentos, essas equipas de técnicos especializados e a DFVRH têm de seguir as 

seguintes etapas: 

 
1º) Sensibilização dos trabalhadores abrangidos pelo Projecto INO: Divulgação toda informação existente 

sobre o Projecto. 
  
2º) Acolhimento dos trabalhadores: A DFVRH recebe a inscrição de cada trabalhador no Projecto INO e 

convida estes para assistirem a uma palestra, destinada à apresentação dos diferentes percursos de 

qualificação educativa e/ou formativa existentes. 
 
3º) Diagnóstico e encaminhamento: Resume-se à análise do currículo profissional, do perfil de competências 

e a uma entrevista efectuada por um técnico do CNO a cada trabalhador, no sentido de definirem em 

conjunto o percurso educativo e/ou formativo da INO que cada trabalhador terá de seguir. 
  

Depois do encaminhamento dos trabalhadores para o seus respectivos percursos educativos e/ou 

formativos da INO, a definição e distribuição das cargas horárias de cada um desses percursos terá de ser 

feita de forma a não interferirem com os seus horários de trabalho. A DFVRH deverá ser informada se 

houver desistências nas candidaturas ao Projecto INO. 

 

4.2. Percursos educativos e/ou formativos da INO  

Os Processos INO de Nível Básico e os Cursos de EFA de Nível Básico destinam-se aos trabalhadores 

da Câmara Municipal do Seixal que não tenham frequentado ou concluído o 9º ano de escolaridade e 

permitem que estes prossigam os seus estudos ao nível do ensino secundário. O trabalhador só poderá 

inscrever-se e frequentar um desses Processos e receberá um certificado ou diploma, quando concluiu com 

êxito o percurso educativo e/ou formativo da INO em que está inserido. 

Relativamente aos Processos INO de Nível Básico, estes permitem o reconhecimento e validação de 

competências que esses trabalhadores adquirirão nestes Processos, sendo-lhes posteriormente atribuído uma 

certificação de nível do ensino básico (certificado de qualificação correspondente ao 9º ano de escolaridade). 

Estes Processos são desenvolvidos ao longo de um conjunto de sessões individuais e em pequenos grupos de 

trabalho, onde os trabalhadores apoiados por técnicos especializados identificam, evidenciam e reflectem 

sobre as suas experiências de vida e sobre as aprendizagens mais importantes que as mesmas lhes 

proporcionaram. É com base nestas evidências recolhidas, que os trabalhadores iniciam a construção do seu 
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portfólio, que será avaliado por uma equipa de formadores com habilitações para a docência, nas áreas de 

competência constantes de referenciais de competências-chave disponibilizadas no CNQ19. 

Sobre os Cursos de EFA de Nível Básico, estes permitem melhorar as qualificações dos trabalhadores 

que não tenham completado o ensino básico, de forma a terem boas perspectivas de progressão das suas 

carreiras na Câmara Municipal do Seixal. Estes cursos podem conferir uma dupla certificação, que 

contempla uma formação escolar (3º ciclo do ensino básico - 9º ano de escolaridade) e uma formação 

profissional. Ou, no caso de o trabalhador querer frequentar e concluir apenas a componente escolar ou 

profissional, ser-lhe-á atribuído o certificado do 3º ciclo do ensino básico e a qualificação profissional de 

nível 2, respectivamente (Anexos I e II da Portaria nº 782/2009 de 23 de Julho, Diário da República - Anexo 

VII). Estes Cursos assentam num modelo de formação estruturado a partir dos referenciais de formação que 

constituem o CNQ. 
 

Os Processos de INO de Nível Secundário e Cursos de EFA de Nível Secundário destinam-se aos 

trabalhadores da Câmara Municipal do Seixal que não tenham frequentado ou concluído o 12º ano de 

escolaridade e permitem o prosseguimento dos seus estudos ao nível do ensino superior. O trabalhador só 

poderá inscrever-se e frequentar um desses Processos e quando o conclui com êxito, receberá um certificado 

ou diploma que comprovará este facto. 

Relativamente aos Processos INO de Nível Secundário, estes dirigem-se a trabalhadores que 

pretendem aumentar os seus níveis de qualificação escolar, valorizando as aprendizagens que obtiveram 

dentro e fora do sistema de ensino. Estes processos são desenvolvidos num CNO, por uma equipa de técnicos 

especializados que têm competências para serem docentes de todas as acções de formação contidas no CNQ. 

Quando concluído esses Processos, cada trabalhador obterá um certificado de nível secundário. 

Os cursos de EFA de Nível Secundário destinam-se a trabalhadores que estejam a trabalhar há poucos 

meses na Autarquia do Seixal. Estes cursos conciliam a formação escolar com a componente profissional, em 

harmonia com os referenciais de formação disponíveis no CNQ. Desenvolvem-se numa perspectiva de 

aprendizagem ao longo da vida e em percursos de formação, definidos com base no diagnóstico inicial 

avaliativo, realizado pela entidade formadora dos cursos de EFA, ou de um processo de reconhecimento e 

validação de competências que o trabalhador adquiriu e desenvolveu num CNO. Estes cursos podem conferir 

uma dupla certificação, que contempla uma formação escolar (12º ano de escolaridade) e uma formação 

profissional. Ou, no caso de o trabalhador frequentar e concluir apenas a componente escolar ou só a 

profissional, ser-lhe-á atribuído o certificado do ensino secundário e a qualificação profissional de nível 3, 

respectivamente (Anexos I e II da Portaria nº 782/2009 de 23 de Julho, Diário da República - Anexo VII). 

 

 

                                                           
19 Site que contém informações sobre o CNQ (catálogo que inclui todas as qualificações profissionais de nível não 
superior e promove a oferta formativa com dupla certificação ou seja, escolar e profissional, no âmbito da formação 
inicial e no contexto da aprendizagem ao longo da vida): http://www.catalogo.anq.gov.pt/Home/Index  

http://www.catalogo.anq.gov.pt/Home/Index
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4.3. Definição e caracterização dos trabalhadores abrangidos pelo Projecto INO, no 

ano de 2009 
 

Seguidamente, será feita a caracterização dos trabalhadores efectivos que a Câmara Municipal do 

Seixal possuía em 2009, em relação aos seus níveis de escolaridade por cargo/carreira (Quadro 4 do Balanço 

Social de 2009, da Câmara Municipal do Seixal - Anexo VIII20) e os que foram seleccionados para realizar 

percursos educativos e/ou formativos da INO. 

Analisando esse Quadro, pode-se concluir que a Câmara Municipal do Seixal tinha 1656 trabalhadores 

efectivos em 2009, distribuídos pelos seguintes cargos/carreiras e níveis de escolaridade: 

• 49 trabalhadores tinham a carreira de Dirigente Intermédio em que, 1 possuía habilitação ao nível de 

Bacharelato, 46 possuíam a Licenciatura e os restantes 2 possuíam o Mestrado; 

• 248 trabalhadores tinham a carreira geral de Técnico Superior em que, 13 possuíam o Bacharelato, 229 

possuíam a Licenciatura e 6 possuíam o Mestrado; 

• 462 trabalhadores tinham a carreira geral de Assistente Técnico em que, 3 possuíam o 4º ano de 

escolaridade, 157 possuíam um nível de escolaridade superior ao 4º ano e inferior ao 12º ano, 275 

possuíam o 12º ano de escolaridade, 2 possuíam o Bacharelato 25 possuíam a Licenciatura; 

• 839 trabalhadores tinham a carreira geral de Assistente Operacional em que, 27 possuíam um nível de 

escolaridade inferior ao 4º ano, 324 possuíam o 4º ano de escolaridade, 415 possuíam uma habilitação 

superior ao 4º ano e inferior ao 12º ano, 67 possuíam o 12º ano e os restantes 6 possuíam a Licenciatura; 

• 24 trabalhadores tinham a carreira de Informática em que, 5 possuíam uma habilitação superior ao 4º ano 

e inferior ao 12º ano, 14 possuíam o 12º ano de escolaridade, 1 possuía o Bacharelato e 4 possuíam a 

Licenciatura; 

• 34 trabalhadores tinham outro tipo de carreiras não especificadas e destes, 3 possuíam o 4º ano de 

escolaridade, 4 possuíam uma escolaridade superior ao 4º ano e inferior ao 12º ano, 19 possuíam o 12º 

ano de escolaridade e 8 possuíam a Licenciatura. 
 

Em função destes dados, a DFVRH e os técnicos especializados dos CNO´s apresentaram o número de 

candidatos aos diferentes percursos educativos e formativos da INO, dividindo-os em dois grupos: 

Trabalhadores com habilitações entre o 4º ano e o 8º ano de escolaridade (candidatos à certificação de Nível 

Básico) e Trabalhadores com níveis de escolaridade entre o 9º ano e o 11º ano de escolaridade (candidatos à 

certificação de Nível Secundário).  

O número de trabalhadores que foram candidatos ao Nível Básico e ao Nível Secundário, em 2009, 

está indicado no seguinte quadro: 

 

 
 
 

                                                           
20 “Quadro 4 - Contagem dos trabalhadores por cargo/carreira segundo o nível de escolaridade e género”. Os dados 
deste Quadro são os mais actuais que a Autarquia do Seixal dispõe e os únicos que me foram disponibilizados para sua 
consulta e análise. 
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Níveis de Qualificação Nível Básico   Nível Secundário Total 

Anos de Escolaridade 4º ano 6º ano 9º ano 11º ano   

Número de trabalhadores 330 211 261 109 911 

                             Figura 6 – Distribuição dos trabalhadores por anos de escolaridade e níveis de qualificação21 

 
Analisando a Figura 6, pode-se afirmar que dos 1656 trabalhadores efectivos que a Câmara Municipal 

do Seixal tinha em 2009, 911 foram seleccionados para realizar percursos educativos e/ou formativos da 

INO. Destes 911 candidatos, 54122 tinham o 4º ano e o 6º ano de escolaridade (somente para efeitos 

estatísticos, os trabalhadores efectivos da Autarquia do Seixal que tinham como nível de qualificação o 5º 

ano de escolaridade foram considerados como só possuindo o 4º ano e os trabalhadores efectivos que tinham 

o 7º e 8º anos de escolaridade, foram considerados como só possuindo o 6º ano) e por esta razão, foram 

candidatos à certificação de Nível Básico ou seja, a projectos educativos e/ou formativos da INO que os 

levassem a atingir e a completar o 9º ano de escolaridade. Os restantes 37023 trabalhadores tinham o 9º ano e 

o 11º ano de escolaridade (somente para efeitos estatísticos, os trabalhadores efectivos da Autarquia do 

Seixal que tinham como nível de qualificação o 10º ano de escolaridade foram considerados como só 

possuindo o 9º ano) e por este motivo, foram candidatos à certificação de Nível Secundário ou seja, a 

projectos educativos e/ou formativos da INO que os levassem a atingir e a completar o 12º ano de 

escolaridade. Os trabalhadores com nível de escolaridade inferior ao 4º ano não foram abrangidos por este 

Projecto INO. 

Infelizmente nem todos os trabalhadores, que se inscreveram nesses percursos educativos e/ou 

formativos da INO, frequentaram essas acções de formação porque, apesar de todos eles terem demonstrado 

interesse em completar a escolaridade mínima obrigatória, tiveram uma grande falta de vontade e/ou de 

disponibilidade para frequentar as aulas devido a várias razões: pela idade avançada que possuíam e pelos 

seus horários de trabalho serem muito longos e desgastantes.  

Portanto, relativamente aos 911 trabalhadores efectivos que, em 2009, foram seleccionados para 

realizar acções de formação no âmbito da INO, não foi disponibilizada informação sobre quantos 

trabalhadores não frequentaram essas acções de formação. 

 

5. Actividades desenvolvidas no estágio curricular 

Durante o meu estágio curricular, participei e desenvolvi as seguintes actividades: 
 

• 15 de Abril de 2011: Primeira reunião de trabalho com a Dr.ª Marta Azevedo sobre os objectivos que 

foram traçados para o meu estágio, o desempenho e as expectativas que ela e a DFVRH esperaram e 

depositaram sobre mim. Tive a oportunidade de conhecer toda base de dados documental sobre os 

assuntos e temas relacionados com a gestão dos recursos humanos da Autarquia. 
 

                                                           
21 Informação presente no Anexo VIII. 
22 Número total de candidatos à certificação de Nível Básico = 330 + 211 
23 Número total de candidatos à certificação de Nível Secundário = 261 + 109 
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• 16 de Abril de 2011 – 20 de Abril de 2011: Leitura e análise de informação, presente em relatórios e em 

outros documentos, sobre os estágios curriculares associados as anos 2008, 2009 e 2010 e sobre o 

Projecto INO, ocorridos na Câmara Municipal do Seixal. 
 

• 21 de Abril de 2011 – 22 de Abril de 2011: Observação e recolha de dados relevantes das inscrições 

ocorridas em 2009, para o Projecto INO na Autarquia do Seixal. 
 

• 26 de Abril de 2011 – 28 de Abril de 2011: Pesquisa na Internet e a nível documental sobre estágios 

curriculares na Administração Local e sobre o Projecto INO (contextualização teórica). 
 

• 29 de Abril de 2011: Reunião de trabalho com a Dr.ª Marta Azevedo sobre a informação recolhida até 

esse dia, associada aos temas do meu Relatório de Estágio e definição das próximas actividades e tarefas 

que tive de desenvolver no restante período do meu estágio. 
 

• 2 de Maio de 2011 – 24 de Maio de 2011: Análise e registo, em Microsoft Excel, de toda a informação 

sobre os pedidos de estágio curriculares recebidos, os estágios que foram realizados no 1º trimestre de 

2011 e interpretação da informação estatística obtida. 
 

• 25 de Maio de 2011 – 8 de Junho de 2011: Elaboração e descrição, em Microsoft Word, das etapas 

inerentes ao processo para aceitação ou rejeição dos pedidos de estágio curricular na Câmara Municipal 

do Seixal. 
 

• 9 de Junho de 2011 – 17 de Junho de 2011: Análise detalhada e selecção de informação relevante sobre o 

número de trabalhadores efectivos que a Autarquia do Seixal possuía em 2009, que aderiram ao Projecto 

INO. 
 

• 20 de Junho de 2011 – 8 de Julho de 2011: Início da elaboração do meu Relatório de Estágio. 
 

• 11 de Julho de 2011: Última reunião de trabalho com a Dr.ª Marta Azevedo, onde ela fez a avaliação do 

meu desempenho durante o período do meu estágio e deu sugestões para realizar o meu Relatório de 

Estágio, da melhor forma possível. 

 

6. Conclusões 

Ao longo deste Relatório, foi possível verificar que a Câmara Municipal do Seixal é uma entidade 

pública com enorme prestígio a nível nacional, sendo considerada um parceiro privilegiado por parte das 

várias instituições de ensino/formação, para a realização de estágios curriculares nos mais variados 

cursos/áreas de formação, pertencentes aos vários tipos de ensino. Esta realidade é confirmada com a análise 

e caracterização, registada e descrita neste Relatório, dos estágios curriculares realizados na Autarquia do 

Seixal desde 2008 até ao final do 1º trimestre de 2011, em que esta entidade pública não tem quaisquer tipo 

de preconceitos em receber estagiários oriundos de instituições de ensino/formação e de cursos/áreas de 
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formação completamente distintos entre si, desde que estes estejam enquadrados nas actividades 

desenvolvidas pelas divisões e serviços desse Município. Além disso, existe um número crescente de 

instituições de ensino/formação que preferem que os seus alunos realizem estágios curriculares na Autarquia 

do Seixal, pelo feedback que têm recebido relativamente a pedidos de estágio que fizeram em anos 

anteriores. 

Por outro lado, este Município está inserido na realidade contemporânea de aumento e melhoria das 

qualificações escolares e/ou profissionais dos seus trabalhadores que ainda não atingiram nem completaram 

o 12º ano de escolaridade. Perante esta situação, adoptou em 2006, o Projecto INO com o objectivo de, em 

parceria com o IEFP e os CNO´s, sensibilizar os seus trabalhadores a completar o Nível Básico e o Nível 

Secundário e a aumentarem as suas qualificações profissionais. Só através da validação, reconhecimento e 

certificação dessas novas qualificações adquiridas, esses trabalhadores serão mais competentes e capazes de 

exercerem a sua actividade profissional, de forma cada vez mais eficiente e produtiva e terão perspectivas 

extremamente convincentes, de progressão nas suas carreiras.  

Resumindo, os estágios curriculares e o Projecto INO tornaram-se numa mais-valia para os 

estagiários, para as suas instituições de ensino/formação, para os trabalhadores da Autarquia do Seixal e 

fundamentalmente para ela própria, promovendo com essas iniciativas de formação e desenvolvimento de 

competências, modelos de desenvolvimento pessoal e social, de combate aos baixos níveis de qualificação e 

de instrução da população portuguesa è ao reduzido nível de competitividade do sector empresarial 

português. 

 

7. Apreciação pessoal da experiência do estágio e o seu enquadramento face à 

revisão da literatura 
 

Apesar de ter sido de curta duração, o estágio que realizei permitiu estabelecer uma ligação entre os 

meus conhecimentos académicos e o mundo organizacional, através da aplicação na prática de alguns 

conceitos teóricos adquiridos no decorrer do meu Mestrado de Gestão de Recursos Humanos. Portanto, o 

estágio constituiu, sem dúvida, uma mais-valia pois permitiu-me consolidar e desenvolver competências 

sobre áreas temáticas leccionadas na minha faculdade, em contextos reais de trabalho. 

Esta integração temporária no mercado de trabalho foi encarada com bastante motivação e empenho e 

consegui dar a conhecer novas ideias e projectos no âmbito dos conhecimentos académicos que possuo sobre 

a área de gestão de recursos humanos, que contribuíram para a melhoria e aumento da eficiência das 

actividades e das tarefas realizadas pela DFVRH. Juntamente com os meus colegas de trabalho, fui capaz de 

trabalhar mais e melhor, em curtos períodos de tempo e de resolver mais facilmente as dificuldades que me 

foram surgindo. Ganhei uma noção mais exacta do modo como funciona a Câmara Municipal do Seixal. 
 

Relacionando os conhecimentos que obtive sobre os temas “estágio curricular” e “Projecto INO” 

inseridos na realidade actual da Autarquia do Seixal, com às áreas programáticas que foram leccionadas no 



 

Página | 25  
 

meu Mestrado, pode-se concluir que esses temas são importantes meios de formação e desenvolvimento de 

novas competências nos recursos humanos de uma organização.  

O estágio curricular é uma aplicação prática de conhecimentos adquiridos ao longo de um percurso 

escolar e/ou académico, proporcionada pela participação em situações reais de trabalho e corresponde à 

formação de novas competências de natureza profissional ou seja, os estagiários adquirem novos 

conhecimentos e responsabilidades enquanto estiverem em período de estágio (Caires & Almeida, 2000). 

Segundo Gomes et al. (2008), a formação é uma actividade que pretende concretizar os objectivos 

relacionados com o trabalho e centra-se na função/carreira de um indivíduo, apostando no aumento e 

melhoria das suas qualificações profissionais e também está focalizada na organização onde trabalha, para 

que esta possua trabalhadores mais qualificados e produtivos que a tornem cada vez mais competitiva e 

inovadora no mercado. A formação fornece competências ao trabalhador apenas numa perspectiva de curto 

prazo ou seja, as novas competências que ele adquire por essa via só estão associadas às tarefas/funções 

profissionais que desempenha e a maioria delas só são válidas durante o período temporal em que estiver 

vinculado à organização (Cascão et al., 1998). 

O Projecto INO é uma estratégia de escolarização geral da população jovem e adulta portuguesa que 

não atingiu nem completou o ensino secundário, fazendo com que ela complete a escolaridade mínima 

obrigatória. A INO corresponde à área programática de formação mas sobretudo, de desenvolvimento de 

novas competências profissionais, proporcionando a essa população a aquisição de novas qualificações que 

serão uma mais-valia nos seus empregos actuais e nas suas actividades profissionais futuras, estando cada 

vez melhor preparados para progredirem nas suas carreiras e exercerem diferentes funções e tarefas dentro da 

Câmara Municipal do Seixal24.  

O desenvolvimento de competências fornece novas qualificações ao trabalhador numa perspectiva de 

longo prazo ou seja, as competências que ele adquire por essa via são válidas para os seus postos de trabalho 

actuais e futuros, na mesma ou em diferentes organizações (Torrington et al., 2005). 

 

8. Limitações presentes no Relatório 

As limitações que condicionaram a análise aos temas descritos neste Relatório serão enumeradas nos 

parágrafos seguintes. 

As etapas e os procedimentos inerentes ao processo para aceitação ou rejeição dos pedidos de estágio 

curricular, que estão actualmente em vigor na Câmara Municipal do Seixal e que estão descritas neste 

Relatório, não têm enquadramento legal actualizado ou seja, existem pedidos de estágio que a Autarquia vai 

recebendo e os serviços e divisões municipais identificados nessas etapas e nesses procedimentos não são 

consultados previamente para darem o seu parecer sobre esses pedidos. A causa para este facto está 

relacionada com a elevada burocratização existente nessas etapas e procedimentos que poderá implicar uma 

                                                           
24 Informação presente no Relatório de análise ao projecto de lançamento da INO na Câmara Municipal do Seixal 
(2010). 
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excessiva demora na resposta aos pedidos de estágio e a falhas de cooperação entre os diferentes serviços e 

divisões municipais implicados nesse processo. 

Existem divisões e serviços municipais que fazem a sua própria gestão dos estágios curriculares que 

acolhem, não disponibilizando essa informação à DFVRH. Esta situação contraria os regulamentos dos 

serviços municipais da Câmara Municipal do Seixal porque, segundo estas normas, a DFVRH é a entidade 

responsável pela definição, implementação, acompanhamento e avaliação de todos os procedimentos 

relativos a estágios curriculares na Câmara Municipal do Seixal. 

Não foi realizada uma análise comparativa completa e pormenorizada dos pedidos de estágio 

curricular recebidos (deferidos, indeferidos e arquivados) em 2008, 2009, 2010 e 2011. A razão para esta 

situação foi que a informação mais completa relativa aos pedidos de estágio curricular recebidos em 2008, 

2009 e 2010 e os indicadores individualizados associados a cada um desses anos não estavam disponíveis 

para serem consultados. Sobre os pedidos de estágios recebidos a partir de Abril de 2011 e aqueles cuja 

intenção era os estágios começarem a partir desse mês, a Câmara Municipal do Seixal tinha informação 

insuficiente sobre esses pedidos. 

Não foi efectuada nenhuma análise e estudo sobre os dados mais recentes, de 2010 ou 2011, relativos 

ao número total de trabalhadores efectivos da Câmara Municipal do Seixal, em relação aos seus níveis de 

escolaridade por cargo/carreira, que foram seleccionados para o Projecto INO, porque essa informação não 

estava disponível para ser consultada. Sendo assim, não foi possível realizar nenhuma análise comparativa 

com os dados de 2009, não se sabendo, igualmente, o número de trabalhadores que neste ano não 

participaram no Projecto INO.  

  

9. Recomendações para trabalhos futuros 

Seguidamente, serão enumeradas recomendações que têm como finalidade resolver as limitações 

identificadas anteriormente. 

Para as etapas inerentes ao processo de aceitação ou rejeição dos pedidos de estágio curricular terem 

enquadramento legal actualizado, serem menos burocráticas e funcionarem de forma rápida, simples e 

eficiente, poderá definir-se um único modelo de aceitação ou rejeição desses pedidos, que possua 

metodologias e procedimentos uniformes, válidos para todos os pedidos de estágio recebidos e para todas as 

tipologias de estágio admitidas pela Câmara Municipal do Seixal. Deverá ser garantido, igualmente, o 

feedback a todos esses pedidos de estágio. 

Seria benéfico para o regular funcionamento de todos os serviços e divisões municipais da Autarquia 

do Seixal, se todas essas entidades cumprissem as normas presentes no Regulamento dos Serviços 

Municipais da Câmara Municipal do Seixal e se esta documentação estivesse disponível na Intranet desta 

Autarquia, para que seja sempre possível ser consultada. No caso específico das divisões e serviços 

municipais fazerem a própria gestão dos estágios curriculares que recebem, terão de informar sempre esse 

facto e a forma como o fazem, à DFVRH. 
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Relativamente a toda e qualquer informação documental e estatística relacionada com estágios 

curriculares e com o Projecto INO, que a Câmara Municipal do Seixal tenha em sua posse, ela deveria estar 

sempre registada em suporte informático ou arquivada e organizada em dossiers, de forma a facilitar o seu 

acesso e consulta por parte de todos os trabalhadores, suas chefias e pelos estagiários que tenham interesse e 

necessidade de aceder a essa informação. 
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Anexo II 

Artigos 79º e 81º do Regulamento dos Serviços Municipais da Câmara Municipal do Seixal 

 

Preâmbulo 

A estrutura organizacional dos serviços do município assume, no presente, uma vital importância no 

domínio da prossecução das respectivas atribuições. Deste modo, importa desenvolver um quadro estrutural 

que defenda a racionalização e optimização dos meios humanos e materiais disponíveis para o exercício da 

missão de serviço público legalmente confiado ao município. 

 
Assim, suportando-se no modelo legal vigente, procedeu-se à definição da estrutura nuclear e flexível dos 

serviços municipais, nos termos do Decreto-Lei nº 305/2009 de 23 de Outubro, tornando-se agora 

necessário conformar essa realidade com a apresentação de um regulamento dos serviços municipais. 

 

Capítulo I 

Dos objectivos, princípios e métodos de gestão dos serviços municipais 

 

Artigo 1º 

Dos Objectivos 

No desempenho das suas actividades, os serviços municipais devem prosseguir os seguintes objectivos: 

a) Obtenção de índices sempre crescentes na prestação de serviços públicos às populações; 

b) Máximo aproveitamento dos recursos disponíveis; 

c) Dignificação e valorização profissional dos seus trabalhadores. 

 
(…) 

 
Artigo 79º 

Departamento de Recursos Humanos (DRH) 

1. Compete ao DRH dirigir as actividades de planeamento e gestão dos recursos humanos do município e 

do desenvolvimento e valorização dos mesmos, aplicar o sistema de avalização de desempenho, bem 

como os processos que lhe são inerentes assim como coordenar e concretizar políticas de segurança e 

saúde ocupacional dirigidas aos trabalhadores e enquadrando a acção das unidades orgânicas flexíveis 

que o integrem. 

 
2. Compete-lhe, específica e designadamente, o seguinte: 

a) Participar na definição e planeamento estratégico das políticas municipais relacionadas com as áreas 

funcionais da sua esfera de competências, nomeadamente, gestão de recursos humanos, segurança e 

saúde ocupacional; 



III 

b) Gerir o processo de implementação e aplicação contínua do Sistema Integrado de Avaliação e 

Desempenho da Administração Pública (SIADAP), garantindo a correcta aplicação dos respectivos 

instrumentos; 

c) Dirigir, coordenar e planificar, de forma integrada, as actividades inerentes às áreas funcionais que 

integra, promovendo a elaboração de propostas, estudos, projectos e pareceres sobre os mesmos. 

 
3. Na sua dependência directa é criado o Gabinete de Saúde Ocupacional (GSO), com afectação de 

dirigente intermédio de 3º grau, competindo-lhe: 

a) Desenvolver acções que conduzam à prevenção da doença nos locais de trabalho; 

b) Promover a saúde através de programas e projectos específicos, tendo em conta a melhoria da qualidade 

de vida dos trabalhadores; 

c) Identificar, classificar e controlar os riscos profissionais dos postos de trabalho; 

d) Efectuar propostas de correcção das condições de higiene, segurança e saúde nos locais de trabalho, 

sempre que necessário; 

e) Organizar e acompanhar os processos relativos a acidentes em serviço, bem como de doenças 

profissionais, analisando as causas e as medidas correctivas adequadas; 

f) Realizar estudos periódicos sobre causas do absentismo; 

g) Realizar exames de saúde iniciais, periódicos e ocasionais, tendo em conta categorias profissionais e os 

factores de risco associados às mesmas, bem como exames complementares de diagnóstico; 

h) Promover campanhas de vacinação antitetânica, antigripal, anti-hepatite B e outras, tendo em conta 

grupos de risco; 

i) Realizar acções de educação para a saúde, higiene e segurança no trabalho em colaboração com a 

Divisão de Formação e Valorização de Recursos Humanos; 

j) Assegurar o apoio psicossocial aos trabalhadores; 

k) Promover, em articulação com a Divisão de Recrutamento, a recolocação dos trabalhadores com 

limitação de capacidade. 

 
(…) 

 
Capítulo III 

Das atribuições e competências específicas 

 
(…) 

 
Secção III 

Das unidades orgânicas directamente dependentes da Direcção Municipal de Administração Geral e 

Desenvolvimento Sociocultural



IV 

(…) 

 
Artigo 81º 

Divisão de Formação e Valorização de Recursos Humanos (DFVRH) 

1. Compete à DFVRH desenvolver actividades necessárias à aplicação do ciclo de formação, desde o 

diagnóstico de necessidades à avaliação do processo formativo e realizar estudos e projectos de âmbito 

global na área dos recursos humanos. 

 
2. Compete-lhe, específica e designadamente, o seguinte: 

a) Assegurar a valorização dos recursos humanos do Município promovendo o desenvolvimento das suas 

competências e incrementando o seu potencial de desempenho, de acordo com a legislação aplicável e as 

políticas municipais; 

b) Identificar as necessidades de formação dos trabalhadores nas diversas vertentes de actividade da 

Câmara; 

c) Elaborar e gerir o plano de formação, tendo em conta as necessidades identificadas, avaliando o grau de 

execução; 

d) Programar e realizar acções de formação que permitam o aumento da eficácia dos serviços e a 

qualificação dos recursos humanos; 

e) Participar em programas e/ou projectos de financiamento da formação profissional na Administração 

Pública e coordenar acções com entidades gestoras; 

f) Desenvolver análises do trabalho e das competências tendo em conta as mudanças tecnológicas e 

organizacionais, em articulação com a Divisão de Recrutamento; 

g) Analisar a informação recolhida em sede de avaliação de desempenho como forma de alimentar o 

processo de desenvolvimento organizacional e de valorização das competências dos recursos humanos; 

h) Assegurar o processo de acolhimento de trabalhadores em colaboração com a Divisão de Recrutamento; 

i) Dinamizar uma eficiente gestão do conhecimento, nomeadamente através da constituição de uma bolsa 

de formadores internos e da criação de fóruns, físicos, de partilha de conhecimento; 

j) Assegurar os procedimentos relativos a estágios curriculares e profissionais, garantindo contactos com 

as entidades externas e o cumprimento de protocolos de cooperação. 

 
(…)
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Anexo III 

Formulário do processo de estágio 

 

 

 

 
 
 

Assinalar com x os procedimentos efectuados 

 

1.                        Data de entrada do pedido:   /   /      
                            Registo no SGD Nº:  
                            Os Estágios Curriculares e Profissionais têm a classificação: 340.02.07 
  

 

 

  

2.                  2.1. Dados preenchidos na ficha de candidatura: 
 

 

Curso:  

Estagiário:  Contacto:  

Instituição de Ensino:  

Gabinete de Estágios / Coordenação:  Telefone:  

Professor Orientador: E-mail:  

Serviço Municipal:   

Orientadora:   

Data Início:    Data Fim:  

2ªFase Estágio: Sim                    Não  

Data Início:   /   /        Data Fim:   /   /    

Observações:   

  

  

Processo tratado por:  

  

IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE ESTÁGIO 

PROCEDIMENTOS DO PEDIDO DE ESTÁGIO – CHECK LIST 

 

ANÁLISE DA CANDIDATURA 

 



VI 

 

                             

2.2. Análise do estágio (modelo-tipo de análise para parecer da Chefia DRH) 
       Ver critérios no procedimento de estágios curriculares – actividade 2 

 
 

2.3. Notificação ao requerente do indeferimento, caso os requisitos necessários da candidatura                                 
       não tenham sido observados 

 

 

 
 

3.                  3.1. Estágio Curricular Transversal 
                           Colocar na intranet formulário de aceitação de estágios curriculares 
                           E-mail de divulgação para todos os Pelouros 
                           Ver procedimento de estágios curriculares – actividade 3 

 
 

3.2. Estágio Curricular Específico 
                            Identificação dos serviços de acolhimento para o estágio 
                            E-mail de divulgação para o(s) serviço(s) respectivo(s)      
                            Ver procedimento de estágios curriculares – actividade 3 

 

 

 

 

4. Recepção do(s) parecer(es) do(s) serviço(s) 
 
 

                     Análise integrada do(s) parecer(es)  (modelo-tipo) 
 
 

                     Confirmação junto da instituição de ensino de interesse na candidatura de estágio apresentada (no 
caso do processo de análise de candidatura se prolongar por mais de 20 dias) e solicitação de 
indicação específica do número de estagiários disponibilizados e das datas de início e fim do(s) 
estágio(s) (quando ainda não dispomos desses dados)  

   

 

5. Análise das necessidades dos serviços face á confirmação de dados obtida junto da instituição de 
ensino (modelo-tipo de análise para parecer da Chefia DRH e para proposta de despacho à Vereação 
do PRHMAAS)     

  Caso o total de respostas de aceitação de estágios da CMS exceda o número de alunos 
disponibilizados pela instituição de ensino, são aplicados os critérios definidos na actividade 7 do 
procedimento de estágios curriculares 

   Enquadramento legal         Nº horas do estágio   

   Curso         Nº estagiários disponibilizado   

   Nível qualificação         Data início/Data fim   

   Perfil competências do(s) aluno(s)            Nome/Contactos coordenador curso   

  Todos     

DIVULGAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

 

ANÁLISE DO PEDIDO E PROPOSTA DE DESPACHO 

 

 

 

 



VII 

 
 
                   
 
 
 
6. Deferimento: envio de resposta ao(s) requerente(s) (modelo-tipo) 
                                         envio de resposta ao(s) serviço(s) municipais de acolhimento (modelo-tipo) 
                                         envio de resposta ao(s) serviço(s) municipais não seleccionados para acolher  
                                         estagiários (modelo-tipo)  

 
 

        Indeferimento: análise do processo com base nas orientações definidas no despacho de 
indeferimento (modelo-tipo de análise para parecer da Chefia DRH e para proposta de despacho à 
Vereação do PRHMAAS) 

 
 
                     Agendamento de reunião entre os intervenientes no processo (quando aplicável) 

 
  

                     Estabelecimento do protocolo de estágio                  
                     O protocolo de estágio é elaborado segundo o descrito na actividade 10 do procedimento de estágios         
                     curriculares 

 

 

 

 

7.                Verificar junto da Instituição de Ensino e/ou do aluno se estão na posse da informação necessária     
para o início do estágio como: indicação do local (morada) onde o aluno irá desenvolver o estágio; a 
quem se deve dirigir; dia e hora a que o estagiário deverá apresentar-se; outras eventuais 
informações 

 

 

8.                  Acolhimento e integração do estagiário 
 

 

9.                  Acompanhamento do estágio         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INÍCIO E ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO 

 

 

 

 

FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESTÁGIO 
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Anexo IV 

Deferimento do despacho (Aceitação do pedido de estágio curricular) 
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Anexo V 

Indeferimento do despacho (Rejeição do pedido de estágio curricular) 
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Anexo VI 

 Destino dos pedidos de estágios recebidos pela Câmara Municipal do Seixal, cujas datas da realização 

desses estágios são no 1º trimestre de 2011 

Instituição de ensino/formação 
 

Nº de pedidos 
de estágio 

Tipo de 
ensino 

Destino dos 
pedidos de 
estágio 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE RIBEIRO SANCHES 4 Superior deferido 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE AMORA 3 Secundário deferido 

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOSÉ AFONSO 3 Secundário deferido 

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SETÚBAL 3 Superior deferido 

ESCOLA SECUNDÁRIA ALFREDO REIS SILVEIRA 2 Secundário deferido 

IEFP - CENTRO DE FORMAÇÃO DO SEIXAL 2 Profissional deferido 

ESCOLA PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 1 Profissional deferido 

ESCOLA PROFISSIONAL DE IMAGEM 1 Profissional deferido 

ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO DE BARROS 1 Secundário deferido 

ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL CARGALEIRO 1 Secundário deferido 

ESCOLA SECUNDÁRIA PALMELA 1 Secundário deferido 

ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO 1 Superior deferido 

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIAS E ARTES DE LISBOA 1 Superior deferido 

FACULDADE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 1 Superior deferido 

INSTITUTO JEAN PIAGET - ALMADA 1 Superior Deferido 

INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO 1 Superior Deferido 

UNIVERSIDADE ATLÂNTICA 1 Superior Deferido 
Total de pedidos de estágios deferidos no 1º trimestre de 2011 28 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE AMORA 3 Secundário Indeferido 

ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL CARGALEIRO 2 Secundário Indeferido 

IEFP - CENTRO DE FORMAÇÃO DO SEIXAL 2 Profissional Indeferido 

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS 2 Superior Indeferido 

ESCOLA PROFISSIONAL BENTO DE JESUS CARAÇA 1 Profissional Indeferido 

ESCOLA SECUNDÁRIA ALFREDO REIS SILVEIRA 1 Secundário Indeferido 

ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE COIMBRA 1 Superior Indeferido 

FACULDADE DE ARQUITECTURA DE LISBOA 1 Superior Indeferido 

IEFP - CENTRO DE FORMAÇÃO DO BARREIRO 1 Profissional Indeferido 

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE SEGUROS DE PORTUGAL 1 Profissional Indeferido 

UNIVERSIDADE INDEPENDENTE 1 Superior Indeferido 
Total de pedidos de estágios indeferidos no 1º trimestre de 2011 16 

IEFP - CENTRO DE FORMAÇÃO DO SEIXAL 2 Profissional Arquivado 

CERCIZIMBRA 1 Profissional Arquivado 

ESCOLA PROFISSIONAL DE HOTELARIA E TURISMO DE LISBOA 1 Profissional Arquivado 

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DO BARREIRO 1 Superior Arquivado 
ESCOLA SUPERIOR TECNOLOGIA E GESTÃO – INSTITUTO POLITÉCNICO 
DE. PORTALEGRE 1 Superior Arquivado 

FACULDADE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 1 Superior Arquivado 

INSTITUTO JEAN PIAGET - ALMADA 1 Superior Arquivado 

LYCÉE TECHNIQUE HOTELIER ALEXIS HECK 1 Profissional Arquivado 

NHK - FORMAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS 1 Profissional Arquivado 
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Anexo VII 

Anexos I e II da Portaria nº 782/2009 de 23 de Julho, Diário da República 

 

Portaria n.º 782/2009 de 23 de Julho 
 

Artigo 1.º 

Objecto 

O presente diploma regula o Quadro Nacional de Qualificações 

e define os descritores para a caracterização dos níveis de qualificação nacionais. 

 
(…) 

 
ANEXO I 

Descritores dos níveis do Quadro Nacional de Qualificações 

[de acordo com a Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2008, relativa à 

instituição do Quadro Europeu de Qualificações para a aprendizagem ao longo da vida (JO, n.º C 111, de 6 

de Maio de 2008)] 

 
 

Níveis de qualificação 
profissional 

 
Resultados da aprendizagem correspondentes 

 Conhecimentos Aptidões Atitudes 
 

Nível 1 
Conhecimentos gerais 
básicos. 

Aptidões básicas necessárias 
à realização de tarefas 
simples. 

Trabalhar ou estudar sob 
supervisão directa num 
contexto estruturado. 

 
 
 

Nível 2 

Conhecimentos factuais 
básicos numa área de 
trabalho ou de estudo. 

Aptidões cognitivas e práticas 
básicas necessárias para a 
aplicação da informação 
adequada à realização de 
tarefas e à resolução de 
problemas correntes por meio 
de regras e instrumentos 
simples. 

Trabalhar ou estudar sob 
supervisão, com um certo 
grau de autonomia. 

 
 
 

Nível 3 

Conhecimentos de factos, 
princípios, processos e 
conceitos gerais numa área 
de estudo ou de trabalho. 

Uma gama de aptidões 
cognitivas e práticas 
necessárias para a realização 
de tarefas e a resolução de 
problemas através da 
selecção e aplicação de 
métodos, instrumentos, 
materiais e informações 
básicas. 

Assumir responsabilidades 
para executar tarefas numa 
área de estudo ou de 
trabalho. Adaptar o seu 
comportamento às 
circunstâncias para fins da 
resolução de problemas. 

 
 
 
 

Nível 4 
 

Conhecimentos factuais e 
teóricos em contextos 
alargados numa área de 
estudo ou de trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 

Uma gama de aptidões 
cognitivas e práticas 
necessárias para conceber 
soluções para problemas 
específicos numa área de 
estudo ou de trabalho. 

Gerir a própria actividade no 
quadro das orientações 
estabelecidas em contextos 
reais de estudo ou de 
trabalho, geralmente 
previsíveis, mas susceptíveis 
de alteração. Supervisionar 
as actividades de rotina de 
terceiros. 

Total de pedidos de estágios arquivados no 1º trimestre de 2011 10 

Total de pedidos de estágios recebidos no 1º trimestre de 2011 54 



 

XI 

 
 

Nível 5 

Conhecimentos abrangentes, 
especializados, factuais e 
teóricos numa determinada 
área de estudo ou de trabalho 
e consciência dos limites 
desses conhecimentos. 

Uma gama abrangente de 
aptidões cognitivas e práticas 
necessárias para conceber 
soluções criativas para 
problemas abstractos. 

Gerir e supervisionar em 
contextos de estudo ou de 
trabalho sujeitos a alterações 
imprevisíveis. Rever e 
desenvolver o seu 
desempenho e o de terceiros. 

 
 
 
 

Nível 6 

Conhecimento aprofundado 
de uma determinada área de 
estudo ou de trabalho que 
implica uma compreensão 
crítica de teorias e princípios. 

Aptidões avançadas que 
revelam a mestria e a 
inovação necessárias à 
resolução de problemas 
complexos e imprevisíveis 
numa área especializada de 
estudo ou de trabalho. 

Gerir actividades ou 
projectos técnicos ou 
profissionais complexos, 
assumindo a 
responsabilidade da tomada 
de decisões em contextos de 
estudo ou de trabalho 
imprevisíveis. Assumir 
responsabilidades em matéria 
de gestão do desenvolvimento 
profissional individual e 
colectivo. 

 
 
 
 
 
 

Nível 7 

Conhecimentos altamente 
especializados, alguns dos 
quais se encontram na 
vanguarda do conhecimento 
numa determinada área de 
estudo ou de trabalho, que 
sustentam a capacidade de 
reflexão original e ou 
investigação. 
Consciência crítica das 
questões relativas aos 
conhecimentos numa área e 
nas interligações entre várias 
áreas. 

Aptidões especializadas para 
a resolução de problemas em 
matéria de investigação e ou 
inovação, para desenvolver 
novos conhecimentos e 
procedimentos e integrar os 
conhecimentos de diferentes 
áreas. 

Gerir e transformar contextos 
de estudo ou de trabalho 
complexos, imprevisíveis e 
que exigem abordagens 
estratégicas novas. Assumir 
responsabilidades por forma 
a contribuir para os 
conhecimentos e as práticas 
profissionais e ou para rever 
o desempenho estratégico de 
equipas. 

 
 
 
 
 
 

Nível 8 

Conhecimentos de ponta na 
vanguarda de uma área de 
estudo ou de trabalho e na 
interligação entre áreas. 

As aptidões e as técnicas mais 
avançadas e especializadas, 
incluindo capacidade de 
síntese e de avaliação, 
necessárias para a resolução 
de problemas críticos na área 
da investigação e ou da 
inovação para o alargamento 
e a redefinição dos 
conhecimentos ou das 
práticas profissionais 
existentes. 

Demonstrar um nível 
considerável de autoridade, 
inovação, autonomia, 
integridade científica ou 
profissional e assumir um 
firme compromisso no que diz 
respeito ao desenvolvimento 
de novas ideias ou novos 
processos na vanguarda de 
contextos de estudo ou de 
trabalho, inclusive em 
matéria de investigação. 

 

 
(…) 

 
ANEXO II 

Quadro Nacional de Qualificações 

 
Níveis de qualificação profissional 

 
Qualificações 

 
Nível 1 

 
2º ciclo do ensino básico 

 
Nível 2 

3º ciclo do ensino básico obtido no ensino regular ou por 
percursos de dupla certificação 

 
Nível 3 

Ensino secundário vocacionado para prosseguimento de 
estudos de nível superior 

 
 

Nível 4 

Ensino secundário obtido por percursos de dupla certificação 
ou ensino secundário vocacionado para prosseguimento de 

estudos de nível superior acrescido de estágio profissional — 
mínimo de seis meses 

 
Nível 5 

Qualificação de nível pós – secundário não superior com 
créditos para o prosseguimento de estudos de nível superior 

 
Nível 6 

 
Licenciatura 

 
Nível 7 

 
Mestrado 

 
Nível 8 

 
Doutoramento 
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