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1. ENQUADRAMENTO LEGAL  

 Decreto-Lei n.º 18/2010, de 19 de Março – Estabelece o regime jurídico do Programa de Estágios 
Profissionais na Administração Pública. 

 Decreto-Lei n.º 65/2010, de 11 de Junho – Adapta à administração local o Programa de Estágios Profissionais 
na Administração Pública, instituindo o PEPAL – Programa de Estágios Profissionais na Administração Local. 

 Portaria n.º 1236/2010, de 13 de Dezembro – Regulamenta o novo Programa de Estágios Profissionais na 
Administração Local (PEPAL). 

 Portaria n.º 1235/2010, de 13 de Dezembro – Fixa o contingente máximo de estágios a realizar no âmbito da 
4.ª edição do PEPAL. 

2. OBJECTIVOS 

Os objectivos do PEPAL são: 

a) Possibilitar aos jovens com qualificação superior a realização de um estágio profissional em contexto real 
de trabalho que crie condições para uma mais rápida e fácil integração no mercado de trabalho; 

b) Promover novas formações e novas competências profissionais que possam potenciar a modernização das 
entidades promotoras; 

c) Garantir o início de um processo de aquisição de experiência profissional em contacto e aprendizagem com 
as regras e boas práticas ou sentido de serviço público; 

d) Fomentar o contacto dos jovens com outros trabalhadores e actividades, evitando o risco do seu 
isolamento, desmotivação e marginalização. 

3. ENTIDADES PROMOTORAS 

Podem promover estágios na 4.ª edição do PEPAL as seguintes entidades, localizadas no território do 
Continente: 

a) Municípios; 
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b) Freguesias; 

c) Comunidades intermunicipais; 

d) Associações de municípios de direito público e associações de freguesias de direito público; 

e) Áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto; 

f) Entidades do sector empresarial local. 

4. PRÉ-CANDIDATURA DAS ENTIDADES PROMOTORAS 

4.1 As pré-candidaturas são apresentadas pelas entidades promotoras junto da DGAL. As pré-candidaturas 
dos municípios, freguesias, comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto são 
apresentadas através do Portal Autárquico (www.portalautarquico.pt), no Acesso Reservado, de acordo 
com instruções específicas sobre o assunto veiculadas pela DGAL. 

4.2 As pré-candidaturas das associações de municípios de direito público, associações de freguesias de 
direito público e entidades do sector empresarial local são apresentadas através do preenchimento do 
formulário disponibilizado no sítio da Internet www.portaautarquico, em Administração Local >  

PEPAL > 4.ª Edição >  Formulários, o qual, depois de preenchido, é enviado por correio electrónico para a 
DGAL, para o endereço geral@dgal.pt. 

 

5. LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS 

5.1 Os estágios podem ser realizados: 

a) Nos serviços da entidade promotora; 

b) Entidades empresariais; 

c) Entidades de ensino; 

d) Entidades de solidariedade social; 

e) Outras entidades. 
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5.2 A realização de estágios noutras entidades apenas pode ter lugar nas situações em que exista com a 
entidade promotora uma relação assente na concretização de um programa ou projecto conjunto ou 
aquelas entidades contribuam, de forma directa ou indirecta, para a realização das atribuições das 
entidades promotoras. 

5.3 Nos casos em que os estágios decorram em entidades diferentes da entidade promotora, cabem a esta 
todas as responsabilidades legalmente definidas em matéria de encargos e obrigações para com os 
estagiários. 

5.4 Nos casos em que as entidades promotoras são autarquias locais, associações de municípios ou de 
freguesias, os estágios não podem ser realizados em entidades do sector empresarial local, uma vez que 
estas podem, nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 65/2010, de 11 de Junho, apresentar 
directamente candidaturas ao PEPAL como entidades promotoras. 

6. DESTINATÁRIOS DO PEPAL 

6.1 O Programa destina-se a jovens que preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) Sejam jovens à procura do primeiro emprego, desempregados à procura de novo emprego ou jovens à 
procura de emprego correspondente à sua área de formação e nível de qualificação; 

b) Tenham até 35 anos de idade, aferidos à data de início do estágio; 

c) Possuam qualificação de nível superior correspondendo, pelo menos, ao grau de licenciado. 

6.2 Considera--se que preenche os requisitos da alínea a) do número anterior quem se encontre numa das 
seguintes situações: 

a) Nunca tenha tido registos de remunerações em regimes de protecção social de inscrição obrigatória; 

b) Não tenha exercido uma ou mais actividades profissionais por um período de tempo, seguido ou 
interpolado, superior a 12 meses; 

c) Se encontre a prestar trabalho em profissão não qualificada integrada no grande grupo 9 da 
Classificação Nacional de Profissões; 
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d) Não tenha exercido actividade profissional correspondente à sua área de formação e nível de 
qualificação, por período superior a 36 meses, seguido ou interpolado. 

6.3 Cada candidato apenas pode frequentar uma edição do programa e não podem apresentar candidatura os 
jovens que se encontrem a frequentar ou tenham frequentado programas de estágios profissionais 
financiados pelo Estado, independentemente das áreas funcionais ou níveis em que os estágios tenham 
tido lugar. 

6.4 Não podem realizar estágios PEPAL os jovens que estejam a frequentar o estágio destinado ao exercício 
de advocacia. 

7. PUBLICIDADE 

7.1 O lançamento dos estágios é publicitado pela DGAL através do Portal Autárquico 
(www.portalautarquico.pt), na bolsa de emprego público (BEP) e em, pelo menos, dois órgãos de 
comunicação social de expansão regional ou local, sendo ainda comunicado ao Instituto do Emprego e 
Formação Profissional (IEFP). 

7.2 A publicitação inclui, obrigatoriamente, informação sobre o plano de estágio, as entidades promotoras, o 
local em que os estágios decorrem, as áreas de formação exigidas, o prazo e a forma de apresentação da 
candidatura, o procedimento de selecção, a legislação aplicável e outros requisitos e elementos julgados 
relevantes, nomeadamente os critérios de selecção. 

8. CANDIDATURAS DOS ESTAGIÁRIOS 

8.1 A apresentação das candidaturas e selecção dos estagiários é feita exclusivamente através da Internet, 
na página www.portalautarquico.pt, mediante o preenchimento de formulário Online, disponível nos 
Serviços Online /PEPAL, o qual inclui todos os elementos curriculares necessários para efeitos de 
selecção. 

8.2 O endereço de correio electrónico e o número telefónico móvel indicados pelos candidatos serão utilizados 
para efeitos de contactos e notificações a efectuar no âmbito do PEPAL, pelas entidades promotoras e 
pela DGAL, na qualidade de entidade gestora. 
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8.3 O preenchimento do formulário de candidatura é feito sob compromisso de honra. As falsas declarações 
determinam a exclusão desta e de qualquer futura edição do PEPAL, bem como de qualquer programa de 
estágios financiado pelo Estado. 

8.4 Cada candidato apenas pode apresentar uma candidatura ao PEPAL, excepto quando possua mais do 
que uma licenciatura, situação em que é possível apresentar duas candidaturas. 

8.5 No campo do formulário designado por “Licenciatura” é disponibilizada a lista com as licenciaturas para as 
quais existem ofertas das entidades promotoras. 

8.6 O formulário de candidatura disponibiliza apenas os concelhos em que há ofertas das entidades 
promotoras para a licenciatura assinalada pelo candidato. 

8.7 O candidato assinala no formulário de candidatura os concelhos em que aceita frequentar o estágio, no 
máximo de 6 e pode apenas ser objecto de selecção para entidades promotoras nos concelhos 
assinalados. 

8.8 Previamente à escolha dos concelhos a assinalar na candidatura, o candidato deve consultar os avisos de 
oferta relativos a cada estágio, uma vez que, para além dos requisitos gerais exigíveis a todos os 
candidatos, as entidades promotoras podem exigir ainda requisitos específicos, designadamente 
especializações em áreas determinadas. A escolha de concelhos em que todos os estágios 
disponibilizados exigem requisitos específicos que o candidato não dispõe irá afastá-lo desses mesmos 
estágios, prejudicando a possibilidade de poder frequentar um estágio PEPAL. 

8.9 O formulário deve ser submetido após o seu preenchimento integral e confirmação das informações 
constantes do mesmo. 

8.10 Após a submissão da candidatura, o candidato recebe a confirmação da mesma. O acompanhamento e 

acesso ao processo de selecção têm lugar na página www.portalautarquico.pt, nos Serviços Online / 

PEPAL, através do código de acesso fornecido ao candidato aquando do registo na área do PEPAL. 

8.11 Após a submissão da candidatura, e até ao fim do prazo para apresentação de candidaturas, o candidato 
pode alterar os dados constantes do formulário, devendo, nesse caso, voltar a submeter a candidatura. 
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9. FÓRMULA E PARÂMETROS A APLICAR NA AVALIAÇÃO CURRICULAR E 
CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

9.1 As classificações dos candidatos são obtidas pela utilização da seguinte fórmula: 

 

2HA+M+CL+CI+PG+M2+F+EP 
9 
 

a) Descrição dos factores da fórmula 
HA – Habilitação académica 
M – Média obtida no grau de licenciatura 
CL – Competências linguísticas 
CI – Competências informáticas 
PG – Curso de pós-graduação ou curso de especialização com duração superior a um ano lectivo 
M2 – Média obtida no 12.º ano de escolaridade 
F – Formação directamente relacionada com a área de educação e formação detida pelo candidato. Inclui-
se neste factor a formação detida em informática e novas tecnologias 
EP – Experiência profissional 

 
b) Valoração dos subfactores 
Os subfactores que constituem cada factor e respectiva valoração são os seguintes:  

 
HA – Habilitação académica  
Licenciatura 6 valores 
Mestrado fora da área de licenciatura 7 valores 
Mestrado na área de licenciatura 8 valores 
Doutoramento fora da área de licenciatura 9 valores 
Doutoramento na área de licenciatura 10 valores 

 
M – Média obtida no grau licenciatura  
10 ou 11 valores 7 valores 
12 ou 13 valores 8 valores 
14 ou 15 valores 9 valores 
>= a 16 valores 10 valores 
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F – Formação relacionada com a área de formação académica 
Sem formação relacionada 0 valores 
= ou < 30 horas  8 valores 
> a 30 e < a 90 horas  9 valores 
= ou > a 90 horas  10 valores 

 
CL – Competências linguísticas em língua estrangeira  
Em uma língua  8 valores 
Em duas línguas  9 valores 
Em três ou mais línguas 10 valores 

 
CI – Competências informáticas  
Programação  1,5 valores 
Sistemas operativos (Windows, Linux)  1,5 valores 
Criação de diapositivos  1,5 valores 
Folha de cálculo  1,5 valores 
Processador de texto  1,5 valores 
Bases de dados  1,5 valores 
Correio electrónico  1 valor 

 
PG – Curso de Pós-Graduação ou curso de especialização de duração superior a um ano lectivo  
Inexistente  0 valores  
Existente  10 valores  

 
M2 – Média obtida no 12.º ano ou equivalente 
= ou < 11,4 valores  7 valores 
11,5 a 13,4 valores 8 valores 
13,5 a 15,4 valores 9 valores 
>= a 15,5 valores 10 valores 

 
EP – Experiência profissional 
Inexistente  0 valores 
Experiência fora da área de formação 5 valores 
Experiência na área de formação  10 valores 
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9.2 Critérios de ordenação preferencial - Em caso de igualdade de classificação entre dois ou mais candidatos 
têm preferência na ordenação os candidatos que: 
1.º No caso dos municípios até 30 mil eleitores e caso a entidade tenha seleccionado esta opção, os 
candidatos com residência no concelho. 
2.º Detenham nota superior na média da licenciatura. 
3.º Detenham grau académico superior (mestrado ou doutoramento), com prioridade para a formação 
académica na área da licenciatura. 
4.º Detenham maior pontuação no critério da Experiência profissional. 
5.º Detenham maior pontuação no critério das Competências Informáticas. 
6.º Detenham nota superior na média obtida na conclusão do 12º ano ou equivalente. 
7.º Detenham maior pontuação no critério da Formação relacionada. 
8.º Detenham maior pontuação no critério do Curso de pós graduação ou de especialização de duração 
superior a um ano lectivo. 
9.º Detenham maior pontuação no critério das Competências linguísticas em língua estrangeira. 
10.º Candidatos com data de nascimento mais recente. 
11.º Tenham submetido primeiro a candidatura (verificação através da data e hora de submissão). 

10. AVALIAÇÃO CURRICULAR, ORDENAÇÃO E SELECÇÃO DOS CANDIDATOS 

10.1 A selecção dos candidatos é feita automaticamente pela aplicação informática do PEPAL, não havendo 
lugar, por parte da entidade promotora, à realização de qualquer outro procedimento ou aplicação de 
qualquer outro método de selecção. 

10.2 Na selecção dos candidatos é aplicado o método de avaliação curricular, por licenciaturas, de acordo com 
a fórmula constante do ponto anterior do presente documento. 

10.3 Os candidatos são agrupados pelas licenciaturas indicadas no formulário de candidatura. 

10.4 Em caso de igualdade de classificação na lista de ordenação final, a entidade promotora pode dar 
preferência aos candidatos residentes na área do município, nos casos em que o concelho tenha menos 
de 30 000 eleitores, sendo este o primeiro critério de desempate de candidaturas. Os restantes critérios de 
desempate estão identificados no ponto anterior do presente documento. 
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10.5 Os candidatos seleccionados são notificados, através de SMS e e-mail, por ordem decrescente de 
classificação e em função dos estágios disponíveis, para a existência de proposta ou propostas para 
estágio, a consultar nos Serviços Online / PEPAL da página www.portalautarquico.pt, sendo assegurada 
uma quota de 5% da totalidade dos estágios a ser preenchida por pessoas com deficiência. 

10.6 Após recepção da notificação, o candidato tem 3 dias para, nos Serviços Online / PEPAL da página 
www.portalautarquico.pt e através da utilização do respectivo login e password, consultar a informação 
referente às propostas disponíveis e aceitar aquela em que esteja interessado. 

No caso de o candidato ter sido seleccionado para substituição de outro candidato, o prazo para aceitação 
da proposta é de apenas 24 horas. Para saber qual o prazo para aceitação, o candidato deve consultar o 
e-mail que lhe é enviado pela aplicação informática do PEPAL. 

Previamente à escolha da entidade promotora na qual pretende realizar o estágio, é muito importante que 
o candidato consulte a informação disponibilizada pela mesma para saber se cumpre os requisitos 
específicos que tenham sido definidos, designadamente se possui as especializações requeridas. Se 
aceitar um estágio para o qual não reúna todos os requisitos, incluindo os específicos, estará a prestar 
informações que podem motivar a sua exclusão do PEPAL. 

10.7 Na sequência da aceitação de uma proposta de estágio, o candidato deixará de ser elegível para outro 
estágio, considerando-se recusadas quaisquer outras propostas. 

10.8 A não aceitação pelo candidato, nos Serviços Online / PEPAL da página www.portalautarquico.pt, da 
proposta para a qual foi notificado, no prazo indicado, determina a perda do direito à frequência do estágio 
para o qual recebeu proposta.  

10.9 As listas de classificação dos candidatos são publicitadas através da Internet, na página 
www.portalautarquico.pt, ficando aí disponíveis até ao final da edição do programa. 

11. AFERIÇÃO / COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS 

11.1 No prazo máximo de 5 dias úteis após a aceitação da proposta de estágio, o candidato deve efectuar, 
junto da entidade promotora, prova do cumprimento dos requisitos. Com excepção da idade, os requisitos 
e condições de candidatura devem verificar-se até ao último dia do prazo de candidatura. A idade é aferida 
à data de início do estágio. 



 

4.ª EDIÇÃO – REGRAS E ORIENTAÇÕES   
 
 

    
 

12 

11.2 Em caso de substituição de candidato / estagiário, a comprovação documental dos requisitos deve ser 
efectuada no prazo máximo de 2 dias úteis. 

11.3 A não comprovação dos requisitos implica a exclusão da edição em curso e de futuras edições do PEPAL. 

11.4 Para efeitos de verificação dos requisitos gerais de acesso ao PEPAL (definidos no artigo 4.º do Decreto-
Lei n.º 65/2010, de 11 de Junho), importa ter em conta que os destinatários do PEPAL são jovens que, até 
ao último dia da candidatura, se enquadrem numa das seguintes situações: 

a) Nunca tenham tido registos de remunerações em regimes de protecção social de inscrição obrigatória; 

b) Não tenham desenvolvido uma ocupação profissional remunerada (por conta de outrem ou por conta 
própria), por um período de tempo, seguido ou interpolado, superior a 12 meses; 

c) Se encontrem a prestar trabalho em profissão não qualificada integrada no grande grupo 9 da 
Classificação Nacional de Profissões; 

d) Não tenham desenvolvido uma ocupação profissional remunerada na sua área de formação e nível de 
qualificação (por conta de outrem ou por conta própria), por um período de tempo que, no total, ultrapasse 
os 36 meses. 

11.5 Sem prejuízo da comprovação dos requisitos gerais, a entidade promotora deve validar a informação 
inscrita pelo candidato na respectiva candidatura tendo em conta os elementos que lhe foram 
apresentados pelo candidato, no prazo legal: 

a) Cópia do documento de identificação civil. 

b) Cópia do documento de identificação fiscal. 

c) Comprovativo da incapacidade igual ou superior a 60% - Apenas no caso de o candidato ter 
beneficiado do regime previsto no n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 65/2010, de 11 de Junho. 

d) Habilitação académica - A comprovação da habilitação académica é feita através de fotocópia do 
certificado de habilitação académica, de acordo com o grau detido. Os candidatos detentores do grau 
académico mestrado ou doutoramento, graus concluídos na fase pré Bolonha, devem fazer prova 
através de fotocópia do certificado correspondente a esse grau. Esta prova não dispensa a 
apresentação de fotocópia do certificado relativo ao grau de licenciatura. 
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e) Média de licenciatura - Relativamente à média obtida no grau de licenciatura, deve a mesma ser 
expressamente comprovada junto da entidade promotora. 

f) Competências linguísticas - Este factor não necessita de comprovação documental. Considera-se 
que a declaração do candidato faz fé por si, uma vez que todos os candidatos a estágio 
frequentaram, ao longo do seu percurso académico, disciplinas onde a aprendizagem em línguas 
estrangeiras ocorreu. 

g) Competências informáticas - Este factor não necessita de comprovação documental, quando 
assinalado pelo candidato. 

h) Pós-graduação ou curso de especialização - Quando o tenham declarado, os candidatos devem 
comprovar, através de certificado, a detenção de uma pós-graduação ou de um curso de 
especialização com duração superior a um ano lectivo. 

i) Média obtida no 12.º ano - Este factor deve ser comprovado pelo candidato através de fotocópia de 
documento idóneo, onde conste a média do 12.º ano ou equivalente. 

j) Formação profissional - Deve ser comprovada a formação profissional directamente relacionada 
com a área de educação detida pelo candidato. Considera-se também neste factor a formação 
profissional detida em informática e novas tecnologias, que deve igualmente ser comprovada. Para 
efeitos de instrução do processo apenas importa comprovar a formação obtida até às 90 horas, de 
acordo com o assinalado pelo candidato no formulário de candidatura. 

k) Experiência profissional - A experiência profissional declarada na área de educação e formação ou 
fora dela não necessita de ser comprovada, fazendo fé a declaração prestada pelo candidato no 
formulário de candidatura. 

l) Concelho de residência – No caso de o candidato ter beneficiado da preferência prevista no n.º 2 do 
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 65/2010, de 11 de Junho – preferência aos candidatos residentes na 

área do município, em caso de igualdade de classificação – deve ser apresentado documento 
comprovativo da morada, como seja o bilhete de identidade, carta de condução, ou outro que permita 
comprovar a referida informação. 

m) Comprovação de requisitos específicos - A entidade promotora pode ainda exigir aos 
candidatos, além da prova dos requisitos já referidos, comprovação dos requisitos 
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específicos, quando os tenha indicado na publicitação do estágio, designadamente o certificado 
das especializações exigidas, o certificado do registo criminal, etc.. 

Ecrãs para validação dos requisitos pela entidade promotora 

O ecrã a partir do qual a entidade promotora valida os requisitos é o seguinte: Candidaturas / Lista dos 
Estágios Atribuídos. Neste ecrã, aparecem os nomes dos candidatos que foram atribuídos à entidade 
promotora e que aceitaram os respectivos estágios. É em relação a estes que devem ser verificados os 
respectivos requisitos. 

 

Ecrã 1 – Entrada para a validação dos requisitos da candidatura 

 

Ecrã 2 – Validação dos requisitos da candidatura 

O ecrã no qual a entidade promotora regista a informação sobre a comprovação dos requisitos é o 
seguinte: 
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Previamente ao registo da informação sobre a comprovação dos requisitos, a entidade promotora deve 
consultar a candidatura apresentada pelo candidato. A candidatura encontra-se disponível a partir do ecrã 
de validação dos requisitos, onde diz “Ver candidatura”: 

 

Ecrã 3 – Visualização da candidatura do estagiário 
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11.6 Prazo para o promotor validar o cumprimento dos requisitos por parte do estagiário 

No prazo de 5 dias úteis após o candidato apresentar os comprovativos dos requisitos, a entidade 
promotora deve proceder à verificação dos mesmos e registar na aplicação informática do PEPAL, 
acessível através do Acesso Reservado do Portal Autárquico (www.portalautarquico.pt), o resultado da 
verificação. 

11.7 Caso o candidato não cumpra um ou mais requisitos, a entidade promotora deve assinalar no formulário 
respectivo da aplicação informática do PEPAL o não cumprimento, o que irá originar a exclusão do 
candidato, de acordo com o exposto no ponto seguinte do presente documento. 

12. EXCLUSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDATO / ESTAGIÁRIO 

12.1 A exclusão de um candidato que não reúna os requisitos exigíveis ou que deles não faça prova deve 
ser imediatamente comunicada à DGAL, pela entidade promotora, através do preenchimento de formulário 
disponibilizado na aplicação informática do PEPAL, acessível através do Acesso Reservado do Portal 
Autárquico (www.portalautarquico.pt). 

12.2 De salientar que a justificação indicada pela entidade promotora no formulário de confirmação dos 
requisitos irá ser enviada ao candidato cuja candidatura é rejeitada, pelo que deve ser devidamente 
esclarecedora acerca do motivo da rejeição da candidatura. 

12.3 A DGAL analisa no prazo de 24 horas o pedido de exclusão do candidato submetido pela entidade 
promotora; passado aquele período, opera-se a exclusão do candidato, a não ser que a DGAL tenha 
requerido informação adicional, caso em que a exclusão se opera apenas no momento em que a DGAL 
confirme a decisão de exclusão. 

12.4 O processo de exclusão de um candidato determina automaticamente o início do mecanismo de selecção 
para substituição do candidato excluído, a qual será feita tendo em conta a ordenação dos candidatos de 
acordo com a classificação obtida e os candidatos ainda disponíveis para estágio. 

12.5 A exclusão de um candidato numa edição, por não comprovação dos requisitos, determina a exclusão do 
mesmo de todas as edições do PEPAL por realizar. 



 

4.ª EDIÇÃO – REGRAS E ORIENTAÇÕES   
 
 

    
 

17 

12.6 A entidade promotora pode decidir suspender o prazo para verificação dos requisitos, por exemplo 
para solicitar a confirmação de documentos enviados ou a apresentação de documentação adicional, 
devendo neste caso o resultado da verificação dos requisitos ser registado na aplicação informática do 
PEPAL no prazo de 8 dias corridos. 

Para o efeito, a entidade promotora deve aceder à aplicação informática do PEPAL, no ecrã 
“Candidaturas/ Lista de Estágios Atribuídos” e assinalar a opção “Suspender”. Caso a entidade nada 
assinale na aplicação informática do PEPAL nos 8 dias seguintes, os requisitos serão considerados 
tacitamente validados. 

12.7 A denúncia do contrato por iniciativa da entidade promotora, durante os primeiros 30 dias após o 
início do estágio, deve ser previamente comunicada à DGAL, para efeitos de confirmação, podendo esta 
entidade solicitar elementos adicionais no prazo de 24 horas. Este mecanismo só pode ser utilizado uma 
vez pelo promotor por cada lugar de estágio. 

12.8 A denúncia do contrato por iniciativa do estagiário determina a impossibilidade de ser notificado por 
qualquer entidade promotora na edição em curso do PEPAL ou nas seguintes. 

12.9 No caso de denúncia do contrato durante os primeiros 30 dias após o início do estágio, 
independentemente da iniciativa, há lugar à substituição do estagiário, excepto no caso de impossibilidade 
superveniente da entidade promotora proporcionar o estágio. 

A substituição efectua-se através da notificação do candidato melhor colocado, ainda disponível para 
estágio, na respectiva lista de ordenação. A aceitação, pelo candidato, da proposta para substituição de 
estagiário deve ser efectuada no prazo de 24 horas a contar da data e hora de envio da mensagem de 
notificação para o endereço de correio electrónico do candidato. 

12.10 Caso a entidade promotora denuncie o contrato ou haja lugar à cessação do contrato por impossibilidade 
superveniente, absoluta e definitiva, da entidade promotora proporcionar o estágio, durante os primeiros 
30 dias após o início do estágio, os estagiários voltam a poder ser notificados para novas propostas de 
estágios, de acordo com a ordem de classificação e tendo em conta os outros estágios a que se 
candidatou ainda disponíveis. 

13. CARACTERIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS PEPAL 

13.1 O estágio tem a duração de 12 meses, não prorrogável. 
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13.2 O estágio é realizado em regime de exclusividade, isto é, o estagiário não pode desenvolver outra 
actividade profissional, mesmo em regime pós-laboral, em simultâneo com o estágio. 

13.3 As entidades promotoras estão obrigadas a assegurar aos estagiários o desenvolvimento exclusivo de 
actividades correspondentes à sua área de formação e para as quais foram admitidos. 

13.4 As entidades promotoras asseguram que os estagiários não desenvolvem, no decurso do estágio, 
actividades que, em face das circunstâncias concretas, correspondem à supressão de carências de 
recursos humanos dos respectivos serviços. 

13.5 O estágio engloba uma componente prática de aplicação de conhecimentos no exercício das funções 
próprias da entidade promotora e outra componente, formativa, também a decorrer em contexto de 
trabalho. A componente formativa pode ser ministrada em contexto de trabalho pelo orientador, por um 
trabalhador da entidade onde o mesmo decorre ou ainda por entidade formadora externa contratada para 
o efeito. A formação deve incidir sobre matérias relacionadas com o desenvolvimento das competências 
exigidas ao estagiário, nos termos do plano de estágio. 

13.6 Os estágios são remunerados, em cada um dos 12 meses de duração do estágio, com uma bolsa de 
formação de montante correspondente a duas vezes o indexante de apoios sociais (IAS), o que em 2010 
corresponde a 838,44€.  

13.7 O estagiário tem direito a subsídio de refeição de valor correspondente ao praticado para a generalidade 
dos trabalhadores que exercem funções públicas, bem como a um seguro que cubra os riscos de 
eventualidades que ocorram durante o estágio, incluindo o in-itinere. 

13.8 O estagiário não está abrangido por qualquer regime obrigatório de segurança social, pelo que também 
não faz descontos para a segurança social. 

13.9 A bolsa de formação está sujeita a descontos legais para efeitos de IRS. 

14. CONTRATO DE FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

14.1 No início do estágio, a entidade promotora celebra com o estagiário um contrato de formação em contexto 
de trabalho, no qual constam os correspondentes direitos e deveres. O modelo do contrato é 
disponibilizado pela DGAL, não sendo devido o imposto de selo. 
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14.2 Os objectivos definidos para o estagiário, no mínimo de três e no máximo de cinco, constam do contrato de 
formação em contexto de trabalho, bem como as competências em relação às quais o estagiário irá ser 
avaliado. No final do estágio, a avaliação do estagiário tem lugar em relação aos objectivos que foram 
definidos, bem como do resultado obtido em relação às “competências”, de acordo com a ponderação 
estabelecida pela DGAL. A alteração dos objectivos definidos inicialmente deve ser realizada através de 
uma adenda ao contrato celebrado. 

14.3 A entidade promotora deve registar na aplicação informática do PEPAL (www.portalautarquico.pt), no 
Acesso Reservado, na área Contratos/Relatórios, a informação requerida relativa aos contratos de 
formação em contexto de trabalho celebrados com os estagiários, no prazo de 10 dias após a celebração 
dos mesmos. 

15. ASSIDUIDADE / FALTAS 

15.1 Em termos de assiduidade, o estagiário está sujeito ao regime de faltas e de descanso diário e semanal 
dos trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas, com as necessárias adaptações. 

15.2 O controlo da pontualidade e da assiduidade dos estagiários é efectuado pelo orientador do estágio, o qual 
deve dar conhecimento do resultado desse controlo à entidade responsável pelo processamento e 
pagamento da bolsa de formação e do subsídio de refeição. O controlo da assiduidade deve ser feito de 
forma que seja possível distinguir as componentes da manhã / tarde. 

15.3 No que respeita às faltas injustificadas, o estagiário tem um limite de 5 dias consecutivos ou 10 dias 
interpolados, havendo lugar à cessação do contrato em caso de ser ultrapassado aquele limite. 

15.4 O programa PEPAL não contempla o direito a férias, nem atribuição do respectivo subsídio, bem como do 
subsídio de Natal. 

16. SUSPENSÃO DO ESTÁGIO 

16.1 A entidade promotora pode suspender o contrato de formação nas seguintes situações: 

a) Por facto a ela relativo, nomeadamente reorganização dos serviços, durante um período não superior a 
dois meses; 
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b) Por facto relativo ao estagiário, nomeadamente doença, maternidade, paternidade ou adopção, durante 
um período não superior a seis meses. 

16.2 Durante o período de suspensão o estagiário não recebe a bolsa de estágio nem subsídio de refeição. 

16.3 A suspensão do estágio não altera a sua duração (12 meses) mas adia, por período correspondente, a 
data do respectivo termo. 

16.4 A suspensão do estágio deve ser comunicada à DGAL, através do formulário respectivo disponível na 
aplicação informática do PEPAL, acessível através do Acesso Reservado do Portal Autárquico 
(www.portalautarquico.pt). Deve igualmente ser comunicada ao POPH, através do SIIFSE, caso o estágio 
esteja a ser financiado por aquele Fundo Comunitário. 

17. CESSAÇÃO DO CONTRATO 

17.1 O contrato de formação cessa nas seguintes situações: 

a) Mútuo acordo; 

b) Denúncia de qualquer das partes; 

c) Caducidade; 

d) Impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva, de o estagiário frequentar o estágio ou a entidade 
promotora lho proporcionar; 

e) Efeito de faltas injustificadas, pelo período mínimo de 5 dias consecutivos ou 10 dias interpolados; 

f) Incumprimento reiterado, por parte do estagiário, dos deveres previstos no contrato de formação. 

17.2 Caso a cessação do contrato ocorra por denúncia da entidade promotora ou por impossibilidade da 
entidade promotora proporcionar o estágio, durante os primeiros 30 dias após o início do estágio, os 
estagiários podem voltar a ser notificados para novas propostas de estágio, observando-se a ordenação 
dos candidatos de acordo com as respectivas classificações. 

17.3 A denúncia prevista na alínea b) supra não confere o direito a qualquer indemnização e deve ser 
comunicada por carta registada à outra parte, com a antecedência mínima de 30 dias, com indicação da 
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respectiva fundamentação, excepto durante os primeiros 30 dias após o início do estágio, caso em que a 
comunicação deve ser feita com a antecedência mínima de 5 dias úteis. 

17.4 Se o estagiário denunciar o contrato, não pode ser notificado por qualquer outra entidade promotora na 
mesma edição do PEPAL. 

17.5 Se o contrato cessar por iniciativa da entidade promotora nos primeiros 30 dias após o início do estágio, 
o candidato excluído por cessação do contrato é substituído, excepto se a causa de cessação do contrato 
for a impossibilidade superveniente da entidade promotora proporcionar o estágio. A substituição pode ter 
lugar apenas uma vez por cada lugar de estágio e deve ser previamente comunicada à DGAL, para efeitos 
de confirmação, podendo esta entidade solicitar elementos adicionais no prazo de 24 horas. 

18. ORIENTAÇÃO DO ESTÁGIO 

18.1 A entidade onde o estágio decorre deve designar formalmente um orientador, de entre dirigentes, chefias 
ou outros trabalhadores com relevante experiência e aptidão para o efeito, tendo presente que, 
relativamente a todo o período do estágio, deve estar assegurado o exercício das competências que lhe 
estão cometidas. 

18.2 Para efeitos de exercício de funções de orientador, são também considerados os eleitos locais que 
exerçam funções executivas. 

18.3 Cada orientador tem a seu cargo, no máximo, três estagiários. 

18.4 Ao tutor compete: 

a) Propor ao dirigente máximo do órgão executivo da entidade promotora, para sua aprovação, os 
objectivos e a especificação do plano de estágio, inicialmente elaborado; 

b) Inserir o estagiário no respectivo ambiente de trabalho; 

c) Efectuar o acompanhamento técnico-pedagógico do estagiário, supervisionando o seu progresso face 
aos objectivos definidos;  

d) Elaborar os relatórios quadrimestrais de acompanhamento e a ficha com a proposta de avaliação final 
do estagiário, a submeter ao dirigente máximo do órgão executivo da entidade promotora; 
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e) Sempre que o estágio tenha lugar numa entidade diferente da promotora, enviar à entidade promotora a 
informação que esta necessita para remeter à DGAL, nomeadamente a data de início dos estágios, 
períodos de suspensão e cessação e dados dos relatórios quadrimestrais de acompanhamento e ficha 
final de avaliação. 

18.5 Cabe ainda ao orientador afectar o estagiário ao desenvolvimento exclusivo de actividades enquadradas 
na respectiva área de formação e para as quais foi admitido e assegurar que a actividade deste não 
corresponda à supressão de carências de recursos humanos da entidade promotora. 

18.6 Pode ser aceite a substituição de um orientador, por motivos devidamente justificados pela entidade onde 
o estágio decorre, sendo neste caso adoptados os procedimentos definidos para a designação do 
orientador do estágio. 

19. DIREITOS DOS ESTAGIÁRIOS 

19.1 O estagiário tem direito a uma bolsa de formação mensal de montante correspondente a duas vezes o 
indexante de apoios sociais (IAS). Em 2010, o montante corresponde a 838,44€.  

19.2 Para além da bolsa de formação, os estagiários têm o direito a receber o subsídio de refeição nos termos 
fixados para os trabalhadores da Administração Pública e a um seguro que cubra os riscos de 
eventualidades que ocorram durante o estágio, incluindo o in-itinere.  

19.3 Os processamentos e pagamentos aos estagiários são efectuados pelas entidades promotoras dos 
estágios, incluindo nas situações em que o estágio esteja a decorrer noutras entidades. 

19.4 Os estagiários que tenham obtido aproveitamento com avaliação não inferior a 14 valores podem, no 
âmbito dos procedimentos concursais a que se candidatem, publicitados pela entidade promotora onde 
realizaram o estágio e para ocupação de posto de trabalho da carreira de técnico superior cujas 
características funcionais se identifiquem com a actividade desenvolvida durante o estágio, optar pela 
aplicação dos métodos de selecção previstos no n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, sendo essa opção manifestada por escrito aquando da apresentação da candidatura a tais 
procedimentos. 

Esta candidatura pode ser efectuada no período de dois anos após o termo do estágio e não dispensa a 
verificação dos demais requisitos legais de admissão aos referidos procedimentos concursais. 
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19.5 Os estagiários que tenham obtido aproveitamento e se candidatem, nos termos legais, a procedimento 
concursal de recrutamento publicitado no período de dois anos após o termo do estágio têm preferência na 
lista de ordenação final dos candidatos em caso de igualdade de classificação, sem prejuízo da aplicação 
de outras que a lei já preveja. 

19.6 Os estagiários que tenham obtido aproveitamento com avaliação não inferior a 14 valores e que venham, 
na sequência do respectivo procedimento concursal e no período de dois anos após o termo do estágio, a 
constituir uma relação jurídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, no âmbito de carreiras gerais, beneficiam da redução, para 180 dias, do 
período experimental previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, 
que aprova o Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas. 

19.7 Ficam isentos do pagamento de propinas 1% dos estagiários melhor classificados, com avaliação não 
inferior a 14 valores, que, no prazo de dois anos após o termo do estágio, concorram e sejam 
seleccionados para frequentar o Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública (CEAGP), previsto no 
artigo 56.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro. 

20. AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

20.1 No final do estágio, os estagiários são avaliados em matéria do cumprimento dos objectivos que foram 
estabelecidos no início do estágio e consagrados em sede do contrato celebrado com a entidade 
promotora. A avaliação contém ainda uma componente relativa às competências, sendo a avaliação final, 
numa escala de 0 a 20, o resultado das duas componentes, de acordo com a ponderação estabelecida 
pela DGAL. 

20.2 Os estagiários aprovados recebem da entidade promotora um certificado comprovativo da frequência e 
aprovação no estágio. 

20.3 Os estagiários aprovados constam de uma lista disponibilizada pela DGAL, em www.portalautarquico.pt. 

20.4 Os estagiários procedem à avaliação do estágio decorridos seis meses da sua frequência e no seu termo, 
de acordo com o modelo disponibilizado pela DGAL em www.portalautarquico.pt. Estes relatórios são 
enviados pelos estagiários à DGAL, mediante o acesso credenciado do próprio estagiário à página da 

Internet www.portalautarquico.pt, directamente, sem intermediação da entidade promotora. 
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21. FINANCIAMENTO DOS ESTÁGIOS 

21.1 Estágios promovidos por entidades das regiões Lisboa e Algarve 

Não está previsto o co-financiamento dos estágios promovidos por entidades das regiões Lisboa e 
Algarve. 

21.2 Estágios promovidos por entidades das regiões Norte, Centro e Alentejo 

21.2.1 Os estágios profissionais promovidos por entidades das regiões Norte, Centro e Alentejo na 4.ª 
edição do PEPAL são co-financiados pelo Fundo Social Europeu (FSE), através da tipologia 5.2. 
Estágios Profissionais do Eixo 5 — Apoio ao Empreendorismo e à Transição para a Vida Activa, do 
Programa Operacional Potencial Humano (POPH). A taxa de financiamento comunitário é de 70%, 
cabendo às entidades promotoras suportar os restantes 30% dos encargos com os estágios. 

21.2.2 Para obter o co-financiamento comunitário, após a distribuição dos estágios nos termos do n.º 2 do 
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 65/2010, de 11 de Junho, as entidades promotoras devem apresentar 
ao POPH, através da tipologia 5.2. Estágios Profissionais, uma candidatura para financiamento dos 
estágios que lhe foram atribuídos. 

O prazo para apresentação das candidaturas é divulgado pela DGAL através da página 
www.portalautarquico.pt, bem como pelo POPH, em www.poph.qren.pt. 

21.2.3 Tendo em conta que os estágios PEPAL têm financiamento do FSE, devem ser cumpridas as 
normas legais aplicáveis aos projectos com financiamento comunitário, designadamente as 
constantes do Decreto Regulamentar n.º 84-A/2007, de 10 de Outubro (estabelece o regime geral 
de aplicação do FSE) e do Despacho Normativo n.º 4-A/2008, publicado no D.R., II Série, de 
24.01.2008 (fixa a natureza e os limites máximos de custos elegíveis no âmbito do co-
financiamento do FSE). 

21.2.4 Para beneficiarem do financiamento comunitário, as entidades promotoras devem apresentar 
pedidos de reembolso de despesas. 

21.2.5 Estes pedidos de reembolso são efectuados junto do POPH, através do Sistema Integrado de 
Informação do Fundo Social Europeu (SIIFSE) disponível no endereço http://siifse.igfse.pt, com 
periodicidade bimestral, até ao dia 10 do mês seguinte a que se refere o reembolso, nos termos 
definidos no artigo 15.º do Regulamento Específico da Tipologia de Intervenção 5.2.2 Estágios 
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Profissionais na Administração Pública Local. O Regulamento Específico foi publicado no D.R., II 
Série, de 09.07.2008 e foi alterado e republicado pelo Despacho n.º 14894/2010, publicado no 
D.R., II Série, de 28.09.2010. 

 

21.2.6 Os pedidos de reembolso devem respeitar a custos efectivamente incorridos e pagos pelas 
entidades beneficiárias, conforme o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º do Decreto 
Regulamentar n.º 84-A/2007. Tendo ainda em conta o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 40.º 
do Decreto Regulamentar n.º 84-A/2007, as entidades beneficiárias dos projectos co-financiados 
pelo POPH apenas têm direito por cada candidatura ao reembolso das despesas efectuadas e 
pagas. Desta forma, não devem ser apresentadas nos pedidos de reembolso despesas que não 
reúnam aquelas condições, nomeadamente que não tenham sido efectivamente pagas. 

 

22. ACOMPANHAMENTO E APOIO TÉCNICO POR PARTE DA DGAL 

22.1 Para efeitos de acompanhamento dos estágios por parte da DGAL, as entidades promotoras devem enviar 
àquela entidade a seguinte informação, através da aplicação informática do PEPAL, acessível através do 
Acesso Reservado do Portal Autárquico (www.portalautarquico.pt): 

a) Dados dos contratos celebrados com os estagiários; 

b) Períodos de suspensão e cessação dos estágios, com as respectivas justificações; 

c) Relatórios de acompanhamento do estágio, correspondentes ao 1.º e 2.º quadrimestres; 

d) Ficha de avaliação final do estágio. 

22.2 A obrigação de envio de informação à DGAL por parte das entidades promotoras aplica-se também nos 
casos em que os estágios se desenvolvem noutras entidades. 

22.3 O não envio à DGAL da informação a que as entidades promotoras estão obrigadas constitui fundamento 
para a revogação do financiamento dos respectivos estágios. 



 

4.ª EDIÇÃO – REGRAS E ORIENTAÇÕES   
 
 

    
 

26 

23. OBSERVAÇÕES FINAIS  

As regras constantes do presente documento não substituem a necessidade de consulta dos documentos legais em 
que as mesmas se fundamentam. 


