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PROJETO DE DECISÃO 
 

Projeto de Decisão da Candidatura Apresentada no âmbito do Aviso n.º 04/C19-i07.05/2022 – 

Programa de estágios na Administração direta e indireta do Estado 

 

Considerando,  

O disposto no Regulamento (EU) 2021/241 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 

fevereiro de 2021 que cria o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, bem como o previsto no 

Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio, que estabelece o modelo de governação dos fundos 

europeus atribuídos a Portugal através do PRR; 

 

Que o Aviso de Abertura de Concurso constitui o instrumento estabelecido no PRR para 

regulamentar todo o processo de divulgação, avaliação, seleção e pagamento dos apoios ao 

Beneficiário Final; 

 

As normas constantes do Aviso n.º 04/C19-i07.05/2022 – Programa de estágios na 

Administração direta e indireta do Estado. 

 

Projeto de Decisão 

Nos termos e com os fundamentos constantes da Informação n.º 67/Aviso4/2022, concordo 

com o parecer constante do ponto 11. 

Notifique-se para efeitos do exercício do direito de audiência dos interessados, nos termos 

do disposto nos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua redação atual. 

 

 

 

 
A Diretora-Geral 
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Parecer do Coordenador da Equipa Segregada para Avaliação das Candidaturas do GTE 

Visto. Concordo. 
À consideração superior, 
 
 
A Coordenadora, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMAÇÃO N.º 67/Aviso4/2022 
 

1- IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO FINAL 
 

Beneficiário NIPC 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E.P.E. 506361390 

 
 

2- CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 
 

Investimento TD-C19-i07: Capacitação da Administração 
Pública – Formação de Trabalhadores e gestão de 
Futuro 

Programa Programa 5. Programa de estágios 

Aviso de Abertura de Concurso (AAC) Aviso n.º 04/C19-i07.05/2022 – Aviso para 
apresentação de candidaturas a Estágios 
financiados 

Tipologia PRR Entidades Públicas 

 

N.º de Projeto 361 

 
 

3- IDENTIFICAÇÃO SUMÁRIA DA OPERAÇÃO, DOS OBJETIVOS E DAS REALIZAÇÕES 
ACORDADAS 

 

Os programas afetos à DGAEP, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência integram-se na 

dimensão Transição Digital, na reforma TD-r36: Administração Pública capacitada para a criação 

de valor Público, acentuando a importância do investimento nas pessoas e na capacitação como 

motores para o desenvolvimento de uma economia cada vez mais assente no digital, 

contribuindo assim para o aumento da competitividade e para a redução dos custos de contexto. 

O programa de estágios profissionais na Administração Pública (EstágiAP XXI) visa valorizar as 

qualificações e competências dos jovens licenciados, através do contacto com as boas práticas 
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e sentido de serviço público, promovendo a empregabilidade num contexto socioeconómico em 

que será necessário um excecional apoio à recuperação económica.  

Os resultados que se pretendem atingir são o financiamento de 1000 contratos de estágios, aos 

quais podem acrescer as vagas de estágio não ocupadas no âmbito da 1.ª Edição do EstágiAP 

XXI. 

A dotação afeta à presente operação no âmbito do PRR é de 12 370 730,69 € euros (doze 

milhões, trezentos e setenta mil, setecentos e trinta euros e sessenta e nove cêntimos), sendo 

a taxa máxima de financiamento de 100% dos custos elegíveis, revestindo a forma de subvenção 

não reembolsável. 

 

4- CONDIÇÕES DE ACESSO DO BENEFICIÁRIO 
 

Condições Cumpre Não 
Cumpre 

Não 
Aplicável 

a)  Entidade integra a Administração Central Direta e 
Indireta do Estado 

X   

b) Ter a situação tributária e contributiva regularizada 
perante Administração Fiscal e a Segurança Social, a 
verificar até ao momento da assinatura do Termo de 
Aceitação 

X   

c) Ter a situação regularizada em matéria de 
reposições, no âmbito dos financiamentos dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) 

X   

d) Cumprir as regras de contratação pública, 
nomeadamente o Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, na sua redação atual e demais normativos 
nacionais e comunitários sobre a matéria 

X  
 

 

e) Cumprir os princípios horizontais para a promoção 
da igualdade de género entre homens e mulheres e da 
igualdade de oportunidades e não discriminação 

X   

f) Cumprir os requisitos de informação, comunicação 
e publicidade relativos à origem do financiamento, 
conforme disposto no n.º 2 do artigo 34.º do 
Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeu 
e do Conselho de 12 de fevereiro de 2021, que criou o 
MRR 

X   

g) O financiamento aplica-se aos estágios realizados 
em todo o território nacional  

X   

h) A entidade declara vir a celebrar contrato de 
estágio ao abrigo do programa EstágiAP XXI 

X   

i) A entidade declara vir a contratar seguro de 
acidentes de trabalho conforme previsto no programa 
EstágiAP XXI – 2.ª edição 

X   

Parecer 
Consideram-se cumpridas as condições gerais de acesso, de acordo com os elementos constantes do 
formulário de candidatura e declarações anexas.  
 
Não obstante, relativamente às condições específicas de acesso, deverão as entidades, no momento 
de assinatura do termo de aceitação, declarar sob compromisso de honra que dispõem dos meios 
técnicos e físicos necessários à realização dos estágios, dos recursos humanos necessários e adequados 
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à orientação e acompanhamento dos estagiários, bem como celebrar os contratos de estágios e 
celebrar o contrato de seguro de acidentes de trabalho. 

 
 
 

5- ENQUADRAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 
 

Caracterização da Entidade 
A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. (ULSM) unidade do Serviço Nacional de Saúde, criada 
em 1999 foi a primeira de um modelo de cuidados assistenciais integrados de cuidados primários, 
hospitalares e continuados. 
 
A ULSM é uma rede organizada de prestações de cuidados de saúde constituída pelo Hospital Pedro 
Hispano (HPH) e pelo Agrupamento dos Centros de Saúde de Matosinhos, que integra os Centros de 
Saúde de Matosinhos, Leça da Palmeira, Senhora da Hora e S. Mamede Infesta, bem como a Unidade 
de Saúde Pública, o Centro de Diagnóstico Pneumológico. 
 
A ULSM é uma entidade de referência no setor da Saúde, mantendo-se de forma consistente, ao longo 
dos anos, entre as melhores unidades de saúde públicas do país, adotando constantemente novas 
soluções que permitem o desenvolvimento da sua atividade de uma forma mais sustentável. A ULSM 
assume a qualidade, consubstanciada na satisfação dos seus utentes, profissionais e restantes partes 
interessadas como valor fundamental. Foi a primeira instituição de saúde a ser certificada pela Norma 
ISO 9001 na globalidade dos seus serviços no Hospital Pedro Hispano e unidades dos Cuidados de Saúde 
Primários. Foi também a primeira Unidade de Saúde em Portugal certificada pela Norma Portuguesa 
4552:2016, que atesta a Promoção da Conciliação da Vida Profissional, Familiar e Pessoal na ULSM. 
 
De acordo com o nº2 da alínea b) do artigo 2º, capítulo I, anexo III, DL 18/2017, de 10 de Fevereiro, a 
ULSM tem como um dos seus objetos: “Desenvolver atividades de investigação, formação e ensino, 
sendo a sua participação na formação de profissionais de saúde dependente da respetiva capacidade 
formativa, podendo ser objeto de contratos programa em que se definam as respetivas formas de 
financiamento.” 
A ULSM conta na sua estrutura organizacional com o Serviço de Gestão do Conhecimento, dividido em 
duas unidades, a Biblioteca e o Centro de Formação. 
O Centro de Formação da ULSM é de âmbito Institucional, transversal a todos os grupos profissionais, 
trabalha em articulação direta com o Conselho de Administração, e visa dar resposta aos objetivos 
estratégicos e às prioridades formativas preconizadas pelo Ministério da Saúde. 
 
Missão  
 
A missão da ULSM, E.P.E. consiste em promover a saúde com base na identificação das necessidades 
da comunidade, garantindo o acesso a cuidados de saúde integrados, preventivos, personalizados, 
humanizados, de excelência técnica, científica e relacional, ao longo do ciclo vital, criando um sentido 
de vinculação e confiança nos colaboradores e nos clientes.  
 
Visão  
 
É visão da ULSM, E.P.E., assumir-se como modelo de excelência e de referência, na promoção da saúde, 
na prevenção da doença e na prestação de cuidados integrados, centrados na pessoa e na comunidade.  
 
Valores  
 
• Valor primordial da vida e dignidade da pessoa humana ; 
• Atitude de serviço ; 
• Competência ; 
• Eficiência ; 
• Equidade ; 
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• Acessibilidade ; 
• Integridade ; 
• Qualidade ; 

• Responsabilidade. 

 
 
 

Enquadramento do projeto no Aviso 
Este projeto está em linha com a estratégia assumida pela política pública para a valorização, 
qualificação e rejuvenescimento da Administração Pública, procurando candidatar-se a 14 das 1000 
vagas financiadas, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, disponibilizadas através do aviso 
nº 04/C19-i07.05/2022, que reflete a segunda edição do Programa EstágiAP XXI. 
 
Desta forma, procura-se o rejuvenescimento e dinamização da força de trabalho da ULSM e a 
transferência de conhecimento intergeracional, ao mesmo tempo contribuindo para a qualificação e 
melhoria de competências de jovens com qualificação superior, apostando na sua inserção no mercado 
trabalho e aproveitando as boas práticas presentes num contexto de serviço público. 

 
 

Descrição das Ações e Investimentos do Projeto 
Com o projeto de estágios financiados, a ULSM espera acolher e acompanhar 14 colaboradores, jovens 
e licenciados, divididos por algumas áreas de grande importância para um melhor funcionamento dos 
vários serviços da Unidade de Saúde. Estes colaboradores serão inseridos nos diferentes serviços, 
relacionados com as áreas da Economia, Informática, Ambiente, Recursos Humanos e Marketing. 
 
Estimando um valor por estagiário por mês de, aproximadamente, 1361,71€ (1007,49€ [Bolsa] + 
239,28€ [TSU] + 104,94€ [subsídio de refeição – 22 dias] + 10€ [seguro de acidentes de trabalho – 90€/9 
meses]), que resulta num investimento total, no âmbito do programa EstágiAP XXI, de 171.575,32€. 

 
 

Contributo e/ou cumprimento dos Princípios para a Promoção da Igualdade de Género, de 
Oportunidades e Não Discriminação 

Sim. O Plano de Igualdade da ULSM, disponível no site da mesma, destaca as boas práticas que 
contribuem para a promoção de igualdade de género, de oportunidade e de não discriminação. Estas 
boas práticas demonstram a importância do bem-estar, motivação profissional e familiar de 
colaboradores e colaboradoras, contribuindo também para a valorização da imagem dos serviços. 
Destacam-se a valorização dos profissionais com base no mérito, e não com base em qualquer 
caraterística do colaborador, a constituição de uma Comissão para a Igualdade entre mulheres e 
homens, a implementação de um sistema de gestão da conciliação (referencial normativo NP 
4556:2016), formação contínua para todos, sem exceção, promoção de modalidades flexíveis de 
trabalho, contribuição com benefícios diretos para trabalhadores e famílias ou a adoção de linguagem 
inclusiva. 

 
 

Contributo para a Transição Climática e ou Digital (se aplicável) 
O projeto visa a procura por estagiários nas áreas do Ambiente e das TIC. Na área das TIC, a ULSM 
pretende colaborar com 1 estagiário com área de formação em Informática, Engenharia Informática ou 
Sistemas e Tecnologias de Informação, 1 estagiário com área de formação em Gestão da Informação e 
Ciência de Dados e 1 estagiário com área de formação em Informática de Gestão. Quanto à área do 
Ambiente, a ULSM procura 1 estagiário com formação em Engenharia do Ambiente, assim como, 1 
estagiário com formação em Sistemas de Energias Renováveis. 
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Justificar o Respeito pelo Princípio do DNSH, não apoiar ou realizar atividades económicas que 
causem danos significativos a qualquer objetivo ambiental (artigo 17.º do Regulamento (UE) 

2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho (Regulamento da Taxonomia da UE) 
O projeto visa a procura por estagiários nas áreas do Ambiente e das TIC. Na área das TIC, a ULSM 
pretende colaborar com 1 estagiário com área de formação em Informática, Engenharia Informática ou 
Sistemas e Tecnologias de Informação, 1 estagiário com área de formação em Gestão da Informação e 
Ciência de Dados e 1 estagiário com área de formação em Informática de Gestão. Quanto à área do 
Ambiente, a ULSM procura 1 estagiário com formação em Engenharia do Ambiente, assim como, 1 
estagiário com formação em Sistemas de Energias Renováveis. 

 
 
 

6- APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO 
 

Mérito da operação 
As candidaturas que cumpram os critérios de elegibilidade são hierarquizadas e selecionadas até ao 
limite da dotação do Aviso n.º 4/C19-i07.05/2022, por ordem decrescente do Mérito da Operação, 
obtido a partir da seguinte fórmula: 

MO = 0,4 * A + 0,6 * B 
Em que: 
MO – Mérito da operação 
A – Critério A: Contributo para o rejuvenescimento e dinamização da força de trabalho na 
Administração Pública e para a transferência do conhecimento intergeracional 
B – Critério B: Contributo para a transferência de conhecimento e prossecução de objetivos de 
política em áreas estratégicas 
 
Considerando as pontuações obtidas nos referidos Critérios, cfr pontos 6.1 e 6.2 da presente 
informação, a candidatura obteve o seguinte: 
 

Critério Pontuação obtida Pontuação ponderada 

Critério A 10,00 0,4 * 10,00 = 4,00 

Critério B 20,00 0,6 * 20,00 = 12,00 

Mérito da Operação 16,00 

 
As pontuações dos critérios são atribuídas numa escala compreendida entre 1 e 20, sendo a 
pontuação final do MO estabelecida à centésima. 

 
 

6.1 Critério A – Contributo para o rejuvenescimento e dinamização da força de trabalho 
na Administração Pública e transferência de conhecimento intergeracional 
 

i. Análise geral do critério 
 

Critério A 
Este critério avalia o potencial contributo para o rejuvenescimento da força de trabalho no 
beneficiário, em função do ponto de partida e evolução recente de alguns indicadores chave do 
balanço social do candidato, como sejam a média de idades, o nível de qualificações, o número de 
entradas de pessoal. 
 
O critério compreende 4 subcritérios: 
A1 – N.º total de lugares vagos da carreira de técnico superior 
A2 – Média de idades dos trabalhadores com contrato com o organismo 
A3 – N.º de entradas de novos trabalhadores, em média, nos últimos 3 anos 
A4 - % de trabalhadores com pelo menos o grau académico correspondente à licenciatura 
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O Critério A é valorizado de acordo com a seguinte fórmula: A = A1 + A2 + A3 + A4  
 
Da análise da pontuação obtida pela entidade em cada um dos subcritérios, resultou a seguinte 
valorização respeitante ao Critério A: 

Subcritério Pontuação 

A1 4,00 

A2 1,00 

A3 1,00 

A4 4,00 

TOTAL CRITÉRIO A 10,00 

 

 
 

 
ii. Análise de mérito dos subcritérios 

 
 

A1 – N.º total de lugares vagos da carreira de técnico superior 
R: O número total de lugares vagos da carreira de técnico superior na ULSM é de 29 (Mapa Pessoal 
31-01-2022). 

 
Número de lugares vagos indicados pela 
entidade: 

29 

Parecer 
A partir da lista de postos de trabalho vagos reportada por beneficiário, é efetuada a definição do n.º 
correspondente a cada quartil, e atribuída a pontuação correspondente a cada candidatura. 
Da referida lista resulta que 1Q=6, 2Q=11 e 3Q=29 
A entidade tem 29 lugares vagos na carreira de técnico superior no mapa de pessoal, número que se 
situa no 3º quartil da lista de postos de trabalho vagos reportada por beneficiário, pelo que, no 
presente subcritério, lhe são atribuídos 4 pontos, cfr referencial de análise de mérito infra: 

 
A1 = 0 0 < A1 ≤ 1Q 1Q < A1 ≤ 2Q 2Q < A1 ≤ 3Q 3Q < A1 ≤ Max 

1 2 3 4 5 

 
A2 – Média de idades dos trabalhadores com contrato com o organismo 
R: A média de idades dos trabalhadores com contrato com o organismo é de 42 anos (à data de 31-
12-2021). 

 
Média de idades indicada pela entidade: 42,00 

Parecer 
A partir média de idades dos trabalhadores reportada por beneficiário, é efetuada a definição do n.º 
correspondente a cada percentil, e atribuída a pontuação correspondente a cada candidatura. 
Da média de idades reportada resulta que 20.ºP=47,49, 40.ºP=49,77, 60.ºP=51,32 e 80.ºP=53 
A média de idades indicada pela entidade é de 42, número que se situa abaixo do percentil 20 face à 
média de idades reportada por beneficiário, pelo que, no presente subcritério, lhe é atribuído 1 ponto, 
cfr referencial de análise de mérito infra: 

 
A2 ≤ 20.º P 20.º P < A2 ≤ 40.º P 40.º P < A2 ≤ 60.º P 60.º P < A2 ≤ 80.º P A2 > 80.º P 

1 2 3 4 5 

 
A3 – Número de entradas de novos trabalhadores, em média, nos últimos 3 anos 
2019 – 56 novos colaboradores 
 
2020 – 272 novos colaboradores 



 

8 
  

 
2021 – 142 novos colaboradores 
 
R: A média de entradas de novos trabalhadores, em média, nos últimos 3 anos é de 156,7. 

 
N.º de entradas indicada pela entidade: 157 

Parecer 
A partir do n.º de novas entradas reportado por beneficiário, é efetuada a definição do n.º 
correspondente a cada percentil, e atribuída a pontuação correspondente. 
Da média de novas entradas reportada resulta que 20.ºP=5,73, 40.ºP=15,12, 60.ºP= 28 e 80.ºP=73,6. 
A média de entradas indicada pela entidade é de 157, contudo identificou-se uma inconformidade no 
valor reportado, uma vez que o que se pretende é a média dos últimos 3 anos, pelo que se procedeu à 
correção deste indicador para 156,67,número que se situa acima do percentil 80 face ao número de 
novas entradas reportado por beneficiário, pelo que, no presente subcritério, lhe é atribuído 1 ponto, 
cfr referencial de análise de mérito infra: 

 
A3 ≤ 20.º P 20.º P < A3 ≤ 40.º P 40.º P < A3 ≤ 60.º P 60.º P < A3 ≤ 80.º P A3 > 80.º P 

5 4 3 2 1 

 
A4 – % de trabalhadores com pelo menos o grau académico correspondente à licenciatura 
R: A percentagem de trabalhadores com, pelo menos, o grau académico correspondente à 
licenciatura é de 57% (contabilizando apenas estudos que conferem grau tendo por referência 31-12-
2021). 

 
% indicada pela entidade: 57,00 

Parecer 
A partir da % de trabalhadores com pelo menos licenciatura reportada por beneficiário, é efetuada a 
definição do n.º correspondente a cada percentil, e atribuída a pontuação correspondente. 
Da % de trabalhadores com pelo menos licenciatura reportada por beneficiário resulta que 
20.ºP=47,66, 40.ºP=60,03, 60.ºP=69,87 e 80.ºP=80. 
A % indicada pela entidade é de 57, número que se situa entre os percentis 20 e 40 face à % de 
trabalhadores com pelo menos licenciatura reportada por beneficiário, pelo que, no presente 
subcritério, lhe são atribuídos 4 pontos, cfr referencial de análise de mérito infra: 

 
A4 ≤ 20.º P 20.º P < A4 ≤ 40.º P 40.º P < A4 ≤ 60.º P 60.º P < A4 ≤ 80.º P A4 > 80.º P 

5 4 3 2 1 

 
6.2 Critério B – Contributo para a transferência de conhecimento e prossecução de 

objetivos de política em áreas estratégicas 
 

i. Análise geral do critério 
 

Critério B 
Este critério avalia o alinhamento entre os objetivos dos estágios e as incumbências a atribuir aos 
estagiários e as prioridades de política pública, designadamente as reformas e os investimentos 
previstos no PRR ou as agendas da Estratégia Portugal 2030. 
 
O critério compreende 4 subcritérios: 
B1 – Contributo do estágio para a implementação de reformas e investimentos do PRR 
B2 – Contributo para a coesão territorial 
B3 – Contributo para uma ou mais das 4 agendas da Estratégia Portugal 2030 
B4 – Avalia a coerência e clareza dos objetivos do estágio com os critérios B1, B2 e B3 e o potencial de 
aprendizagem e desenvolvimento de novas competências 
 
O Critério B é valorizado de acordo com a seguinte fórmula: B = B1 + B2 + B3 + B4  
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Da análise da pontuação obtida pela entidade em cada um dos subcritérios, resultou a seguinte 
valorização respeitante ao Critério B: 

Subcritério Pontuação 

B1 2,00 

B2 2,00 

B3 8,00 

B4 8,00 

TOTAL CRITÉRIO B 20,00 

 

 
 

 
ii. Análise de mérito dos subcritérios 

 
 
 

B1 – Contributo do estágio para a implementação de reformas e investimentos do PRR 
• C1 – Serviço Nacional de Saúde. Este projeto contribuirá para a resiliência do tão importante, Serviço 
Nacional de Saúde, sendo que estes estágios irão ajudar na execução de todas as reformas e 
investimentos a que a ULSM se proponha, em especial, espera-se que os novos jovens licenciados 
tenham um papel relevante na Transição Digital da Saúde; 
 
• C11, C12, C13 e C15 – Na dimensão da Transição Climática. Os novos colaboradores, especialmente 
aqueles ligados à área do Ambiente (Engenharia do Ambiente e Sistemas de Energias Renováveis) irão 
ajudar na implementação de projetos e estudos a decorrer na ULSM, que procuram uma recertificação 
energética dos edifícios. Neste plano surgem diversas oportunidades de sustentabilidade, 
nomeadamente, a instalação de soluções de energia fotovoltaica, a substituição e otimização de 
equipamentos de aquecimento, ventilação e ar condicionado, a substituição integral de equipamentos 
como misturadoras, autoclismos e chuveiros, procurando eficiência hídrica, entre outras soluções. 
Todas estas medidas têm como objetivo comum a redução da pegada carbónica do SNS. 
 
• C17 e C19 – Na dimensão da Transição Digital. Espera-se uma importante contribuição na melhoria 
geral da prestação de serviço público, através da modernização e capacitação da força de trabalho da 
ULSM, facilitando a inovação e eficiência dentro da organização, que resulta num melhor 
desenvolvimento económico e social das áreas afetas pela operação da ULSM. Em especial, os 
estagiários ligados à área das TIC (Engenharia Informática, Sistemas de Informação, Gestão de 
Informação e Ciência de Dados) irão ser essenciais no desenvolvimento de medidas que estão a ser 
promovidas na ULSM, nomeadamente, a nível de Cibersegurança, procurando mitigar os riscos 
associados à transição digital, em termos de segurança e proteção de dados. É também importante 
trabalhar na introdução de novas ferramentas para trabalho em equipa (Microsoft Teams e software 
de Gestão Documental), aproveitando a evolução no teletrabalho e na mobilidade no trabalho. Outra 
medida de grande interesse é o desenvolvimento de um sistema de tele saúde, criando condições para 
promover a utilização regular de tele consultas. 

 
Parecer 

O subcritério visa identificar se os objetivos dos estágios a candidatar e as respetivas funções dos 
estagiários contribuem para a implementação das reformas e investimentos do PRR. 
A entidade demonstrou o contributo direto das funções dos estagiários para a implementação das 
reformas e investimentos pelo que, no presente subcritério, lhe são atribuídos 2 pontos, cfr referencial 
de análise de mérito infra: 

 
Os objetivos do estágio/funções do(s) estagiários não 

contribuem para a implementação do PRR 
Os objetivos do estágio/funções do(s) estagiários 

contribuem para a implementação do PRR 

1 2 
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B2 – Contributo para a coesão territorial 
Todas as vagas de estágios resultantes desta candidatura serão alocadas em serviços presentes no 
município de Matosinhos, situado na Área Metropolitana do Porto. 

 
Parecer 

O subcritério valoriza diferenciadamente o local onde as funções inerentes, a pelo menos um dos 
estágios, vão ser prestadas. 
Todos os estágios serão realizados fora da Área Metropolitana de Lisboa pelo que, no presente 
subcritério, são atribuídos 2 pontos, cfr referencial de análise de mérito infra: 

 
Todos os estágios na AML Pelo menos 1 estágio noutras NUT II 

1 2 

 
 

B3 – Contributo para uma ou mais das 4 agendas da Estratégia Portugal 2030 
O atual programa de estágios na Administração Pública irá contribuir para as grandes áreas pensadas 
na “Estratégia Portugal 2030”, já que os 14 estagiários pretendidos se vão dividir por espaços distintos, 
que englobam as áreas com oportunidades relevantes de desenvolvimento no mundo atual, assim 
como na área da Saúde. 
 
• Agenda 1: As Pessoas Primeiro. A ULSM assume o cuidado de colocar as pessoas no centro das 
preocupações, comprovado pela certificação NP 4552:2016, que certifica a entidade, no âmbito da 
gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, ponto este que a ULSM quer cada 
vez mais aperfeiçoar, esperando-se um contributo significativo com, por exemplo, a adição de 2 
estagiários na área da Gestão de Recursos Humanos e 1 na área da Higiene e Segurança no Trabalho. 
Além disso, com este projeto, a ULSM espera contribuir para a luta contra a desigualdade e 
precariedade dos jovens, ajudando na sua inserção no mercado trabalho, de forma digna, e, ao mesmo 
tempo, procurando equilibrar o saldo migratório e, consequentemente, apaziguando a perda 
populacional, especialmente a perda de população jovem. 
 
• Agenda 2: Inovação, Digitalização e Qualificações como motores do desenvolvimento. No 
mundo atual, a necessidade de digitalização e inovação, acompanhadas da necessidade de qualificar a 
força de trabalho, obrigam as entidades a procurar novas soluções para a transição digital, que não 
descartem a vontade de melhorar a vida profissional e a procura por sustentabilidade. No caso da 
ULSM, este programa de estágios iria ajudar a prossecução dos projetos e estudos de transição digital, 
que vêm a ser desenvolvidos, assim como assegurar a ponte com todos os serviços da Unidade que 
necessitam de digitalizar. É também importante mencionar a promoção de melhores qualificações, 
especialmente a nível de competências digitais. Concretamente, os estagiários ligados à área das TIC 
seriam essenciais na melhoria dos sistemas de Cibersegurança, assim como nos cuidados a ter com a 
crescente utilização de serviços de Cloud, que apesar de ter vantagens em termos de mobilidade, 
trazem maior dependência da Internet para aceder a dados ou serviços, necessidade de conformidade 
com o RGPD e novos custos associados à manutenção dos serviços. Além disto, terão influência na 
introdução de ferramentas, que acompanhem a crescente flexibilização do trabalho, tanto a nível de 
horário como a nível de mobilidade. Estas ferramentas podem também melhorar o desempenho de 
colaboradores e equipas, como é o caso da Microsoft Teams ou softwares de Gestão Documental, que 
simplifiquem processos e ajudem na capacitação tecnológica dos colaboradores. Por fim, espera-se que 
esse programa apoie um projeto piloto a decorrer na área da telemonitorização de utentes, onde se 
procura melhorar a qualidade da prestação de cuidados, através da adoção de tele consultas nas áreas 
qualificadas para o efeito. 
 
• Agenda 3: Transição climática e sustentabilidade dos recursos. A ULSM está num processo de 
elaboração de um plano geral de eficiência energética, com metas rigorosas a cumprir até 2030, no 
sentido da descarbonização. Destaca-se para já, uma candidatura a decorrer, no âmbito do PRR, para 
um dos principais pontos que constituem esse plano, com a candidatura ao fundo de eficiência 
energética nos edifícios da Administração Pública. O programa EstágiAP XXI, com a adição de 2 
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estagiários ligados à área ambiental e outros associados a Economia e Contabilidade, ajudará a ULSM 
a executar tanto este como muitos outros projetos que estão em desenvolvimento, como é o caso de 
projetos ligados a energia fotovoltaica, AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado), eficiência 
hídrica, contentorização de gases anestésicos, recurso a elementos não plásticos e instalação e 
sistemas de reaproveitamento. 
 
• Agenda 4: Um país competitivo externamente e coeso internamente. A ULSM tem interesse 
no desenvolvimento da área a si afetada, de forma a convergir com as restantes regiões e com o que é 
a média na União Europeia, assumindo que o desenvolvimento na Saúde influencia largamente o 
desenvolvimento económico e social da região. Em concreto, todos estes estágios estarão situados fora 
da Área Metropolitana de Lisboa, contribuindo para alguma redução nas disparidades existentes entre 
regiões. Espera-se também uma melhoria significativa na comunicação interna e externa, 
aproveitando, por exemplo, a colaboração de um estagiário formado em Marketing, Relações Públicas 
e Publicidade. Outra vontade da ULSM é a melhoria dos sistemas de gestão financeira, procurando 
alguma coesão nas finanças da Unidade, usufruindo da contribuição de estagiários com área de 
formação em Economia e Contabilidade, Fiscalidade e Auditoria, assim como continuar na procura por 
outros financiamentos, permitindo a ULSM em enveredar por novos projetos que complementem a 
vontade de reduzir disparidades. 

 
Parecer 

O subcritério avalia o contributo do(s) estágio(s) para os objetivos de política estabelecidos na 
Estratégia Portugal 2030. 
A entidade demonstrou o contributo direto do(s) estágio(s) para 4 agendas da Estratégia Portugal 2030 
pelo que, no presente subcritério, lhe são atribuídos 8 pontos, cfr referencial de análise de mérito infra: 

 
Não contribui para 
nenhuma Agenda 

Contribui para 1 Agenda Contribui para 2 Agendas Contribui para >2 
Agendas 

1 4 6 8 

 
 

B4 – Objetivos do estágio, funções a exercer, potencial de aprendizagem e desenvolvimento de 
competências 
A ULSM espera que, com estes estágios, os colaboradores desenvolvam as competências gerais e 
essenciais para a formação de bons técnicos superiores. Estas competências passam por: orientação 
para resultados, concretizando objetivos de forma eficaz e eficiente; orientação para o serviço público, 
integrando os valores éticos e deontológicos associados a este; planeamento e organização, definindo 
objetivos, estabelecendo prazos e determinando prioridades; análise da informação e sentido crítico, 
identificando, interpretando e avaliando, de forma crítica, diferentes tipos de dados; conhecimentos 
especializados e experiência; adaptação e melhoria contínua, ajustando-se à mudança e a novos 
desafios profissionais; iniciativa e autonomia, atuando de modo independente e proativo; inovação e 
qualidade, concebendo novas soluções para os problemas; otimização de recursos; responsabilidade e 
compromisso com o serviço; relacionamento interpessoal; comunicação; trabalho de equipa e 
cooperação; coordenação; negociação e persuasão; representação e colaboração institucional; e, por 
fim, tolerância à pressão e contrariedades. 
 
A um nível mais específico, por área de formação, a ULSM espera o seguinte de cada um dos estagiários: 
 
 
• Estágio com área de formação em Economia 
 
Pretende-se que os estagiários vão obtendo conhecimentos de consultoria de gestão empresarial, 
desenvolvendo as atividades em ambiente de equipa, sob a supervisão do orientador, por forma a 
serem capazes de, no final do estágio: elaborar estudos de viabilidade económica e financeira e 
enquadrar e fundamentar projetos de investimento; conhecer e compreender os procedimentos 
necessários na implementação de projetos no âmbito dos incentivos financeiros; dominar o tema dos 
incentivos financeiros ao investimento nas empresas; e, por fim, desenvolver aprendizagem em 
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consultoria e acompanhamento estratégico. Estes estagiários farão a ponte com todas as áreas de 
trabalho e serviços da ULSM, dominando os financiamentos e percebendo qual a viabilidade destes. 
 
 
• Estágio com área de formação em Gestão de Recursos Humanos 
 
Pretende-se que o estagiário consiga entender o funcionamento geral do Serviço de Gestão de 
Recursos Humanos, aprendendo a desenvolver atividades como: o controlo da assiduidade dos 
colaboradores, de acordo com a legislação aplicável; processamento de salários; manutenção dos 
processos individuais de cada colaborador; promoção do início de funções de novos colaboradores; 
elaboração e acompanhamento de candidaturas em vigor no IEFP e reporte de dados de apoio à gestão. 
Desta forma, o estagiário potenciará as suas competências profissionais e relacionais, ao mesmo tempo 
trazendo uma mais-valia à instituição e melhorando o desempenho do serviço com reflexo direto na 
Gestão de Recursos Humanos. 
 
 
• Estágio com área de formação em Marketing, Relações-Públicas e Publicidade 
 
Os objetivos da adição de dois estagiários nesta área de formação são: a contribuição para a criação de 
uma estratégia de comunicação interna e externa; a criação de mecanismos de comunicação mais 
inclusivos, indo de encontro ao Plano de Igualdade da ULSM; a promoção de estratégias de 
comunicação direcionadas para a comunidade, juntamente com o Centro de Formação; e, por fim, a 
criação de mecanismos de angariação de mecenas. Pretende-se que os estagiários exerçam as 
seguintes funções: apoio aos serviços específicos, juntamente com a equipa de base das várias áreas 
de trabalho; criação de estratégias de comunicação nas redes sociais; criação de suportes inclusivos 
para os clientes e população em geral; criação de bases de dados de potenciais financiadores; e criação 
de formas de formação informal, dirigidas à comunidade. Neste caso, os novos colaboradores irão fazer 
a ponte entre todas as áreas e serviços da ULSM, para uma melhor comunicação e divulgação, tanto 
interna como externa. 
 
• Estágio com área de formação em Informática, Engenharia Informática e Sistemas e Tecnologias de 
Informação 
 
O objetivo do estágio na área TIC é o de colaborar nas áreas de desenvolvimento e manutenção de 
aplicações da ULSM. Espera-se que o estagiário consiga exercer funções relacionadas com análises de 
requisitos, desenvolvimento e manutenção de software aplicacional, assim como, que esteja inserido 
nos processos de desenvolvimento ágil de aplicações para dispositivos móveis, objetivo da ULSM para 
uma melhor e mais fácil interação com o utente. Vêm-se como potenciais de aprendizagem: o ganho 
de experiência em algumas das ferramentas e tecnologias mais utilizadas no desenvolvimento de 
software instalados nas unidades de saúde; a aprendizagem de trabalho com frameworks de 
desenvolvimento de app's; a exploração de frameworks de desenvolvimento de aplicações low-code; 
e a análise de tecnologias emergentes na área da telesaúde.  
 
• Estágio com área de formação em Gestão da Informação e Ciência de Dados e Estatística 
 
O estágio a realizar na ULS de Matosinhos EPE, no Serviço de Planeamento, Contratualização e Controlo 
de Gestão (SPCCG), abordando várias áreas relacionadas com a gestão da informação, nomeadamente: 
Monitorização da execução dos contratos programa; elaboração de relatórios de análise e de melhoria 
da produção assistencial; contratualização Interna e Balanced Scorecard; e validação da informação 
extraída de uma solução de BI,  através do desenvolvimento de dashboards e indicadores (BSC), a partir 
de uma solução de BI. O estagiário desenvolverá o seu sentido de trabalho e responsabilidade, 
reportando diretamente ao Conselho de Administração da Unidade, que procura acompanhar as 
melhores práticas de gestão existentes. 
 
• Estágio com área de formação em Contabilidade, Fiscalidade e Auditoria 
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O estágio curricular a realizar na ULS de Matosinhos E.P.E., concretamente no Serviço de Gestão 
Financeira (SGF), tem como objetivo abordar as várias áreas relacionadas com a Gestão e 
Administração Hospitalar. O estagiário exercerá funções que são de responsabilidade do SGF, como o 
cumprimento das obrigações fiscais e o dever de informação da Instituição, zelar pela veracidade da 
informação económico-financeira, dando cumprimento a todos os normativos e diretrizes 
contabilísticas, assim como participar na definição e execução da política económica, financeira e 
orçamental aprovada pelo Órgão de Gestão. As funções descritas dividem-se por várias unidades, onde 
o futuro estagiário se poderá integrar, como: Unidade Orçamental, Unidade de Controlo da Cadeia de 
Receita, Unidade de Apoio ao Utente, Unidade de Controlo da Cadeia de Despesa, Unidade de 
Conferência de MCDT, Unidade de Tesouraria e Unidade de Apoio à Gestão. O potencial de 
aprendizagem é relevante, já que o estagiário será acompanhado, no SGF, por um contabilista 
certificado. 
 
• Estágio com área de formação em Engenharia do Ambiente 
 
Os objetivos do estágio passam por realizar atividades relacionadas com a implementação da politica 
ambiental da ULSM, contribuindo para a valorização ambiental, potenciando a melhoria da prestação 
de cuidados de saúde aos utentes de forma sustentada, exercendo funções relacionadas com: 
realização de levantamento de legislação ambiental aplicável à ULSM para identificar os requisitos 
legais obrigatórios a cumprir; realização do diagnóstico da situação da ULSM a nível ambiental; 
elaboração do plano de ação associado aos resultados obtidos com o diagnóstico de situação 
ambiental; e proposta de implementação de medidas por grau de prioridade. Espera-se do estagiário 
a aplicação dos conhecimentos obtidos na formação de base; o contacto com a realidade ambiental de 
uma entidade de prestação de cuidados de saúde; a socialização com os profissionais da ULSM; e a 
melhoria dos conhecimentos práticos. 
 
 
• Estágio com área de formação em Higiene e Segurança no Trabalho 
 
Os objetivos do estágio de Higiene e Segurança no Trabalho estão relacionados com a realização de 
atividades como a implementação da política de segurança e saúde no trabalho na ULSM, contribuindo 
para a valorização dos locais de trabalho e potenciando a melhoria da prestação de cuidados de saúde 
aos utentes de forma sustentada. Pretende-se que desenvolvam atividades como: realização do 
levantamento da legislação de SST aplicável à ULSM para identificar os requisitos legais obrigatórios 
cumprir; apoio na elaboração da Carta de Riscos da ULSM ao nível da segurança e saúde no trabalho e 
segurança contra incêndio; e, finalmente, apoio na elaboração de planos de ação associados às 
atividades dinamizadas no Serviço de Gestão de Risco. 
 
 
• Estágio com área de formação em Informática de Gestão 
 
O estágio a realizar na ULSM, no Serviço de Planeamento, Contratualização e Controlo de Gestão 
(SPCCG), aborda várias áreas relacionadas com a gestão e administração hospitalar, nomeadamente: 
desenvolvimento de dashboards a partir de uma solução de BI; desenvolvimento de indicadores (BSC) 
a partir de uma solução de BI; e a validação da informação extraída de uma solução de BI. Espera-se 
um apoio direto à tomada de decisão do Conselho de Administração da Unidade. 
 
• Estágio com área de formação em Sistemas de Energias Renováveis 
 
No âmbito do SIE (Energias Renováveis), a ULSM tem, a decorrer, um projeto de instalação de painéis 
fotovoltaicos, e tem o desejo de o ampliar para o parque de estacionamento e para os centros de 
saúde. Sendo assim, num ponto inicial, o estagiário apoiaria a ampliação dos sistemas fotovoltaicos no 
parque da ULSM e, posteriormente, ajudaria no estudo para as unidades ACES, já que estes tipos de 
projetos necessitam de um estudo de viabilidade e da produção de sistemas fotovoltaicos e solares 
térmicos. O estagiário fortaleceria competências na implementação e desenvolvimento de projetos da 
esfera ambiental, com base em instalações reais e com elevado potencial de aplicabilidade das soluções 
desenvolvidas noutros contextos. 
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Parecer 
O subcritério avalia, a partir da memória descritiva da operação, onde os beneficiários deverão 
inscrever os objetivos do(s) estágio(s), as funções a exercer e as competências a desenvolver, 
relacionando-as com os contributos para os objetivos inscritos nos subcritérios B1 a B3, a respetiva 
coerência, clareza e potencial de aprendizagem.  
Os objetivos do(s) estágio(s), as funções a exercer e as competências a desenvolver são coerentes e o 
potencial de aprendizagem é elevado pelo que, no presente subcritério, lhe são atribuídos 8 pontos, 
cfr referencial de análise de mérito infra: 

 
Objetivos e funções pouco 

coerentes e reduzido potencial de 
aprendizagem 

Objetivos e funções pouco 
coerentes e potencial de 

aprendizagem elevado ou 
objetivos e funções coerentes e 

reduzido potencial de 
aprendizagem 

Objetivos e funções coerentes e 
potencial de aprendizagem 

elevado 

2 4 8 

 
 

7- INVESTIMENTO E PLANO FINANCEIRO 
 

São consideradas elegíveis as despesas que vierem a ser aprovadas no âmbito do n.º 4 do Aviso 
n.º 04/C19-i07.05/2022, resultantes dos custos reais com a realização de cada contrato de 
estágio, designadamente: 
a) Bolsa de estágio, de montante pecuniário correspondente à primeira posição remuneratória 
da carreira de técnico superior e nível remuneratório 11 da Tabela Remuneratória Única (TRU) 
na sua versão atualizada, por cada um dos meses de duração do estágio, acrescida da taxa social 
única; 
b) Em caso de contrato de estágio celebrado a tempo parcial, o montante da bolsa é fixado na 
proporção do respetivo período normal de trabalho semanal, tendo como referência o 
montante pecuniário correspondente à primeira posição remuneratória da carreira de técnico 
superior e nível remuneratório 11 da Tabela Remuneratória Única (TRU). 
c) Subsídio de refeição; 
d) Valor de seguro de acidentes de trabalho 
 
O montante máximo de financiamento aplicável a cada operação a apoiar no âmbito do referido 
Aviso resulta da multiplicação do número de vagas a que o beneficiário se candidate pela 
despesa elegível realizada em cada estágio. 
 
Cada entidade pode submeter uma candidatura, e cada candidatura pode englobar o número 
de vagas correspondente a 25% dos postos de trabalho de efetivos da carreira técnica superior 
reportados através do Sistema de Informação e Organização do Estado (SIOE) à data de 
31/12/2021.  
 
 

Total Investimento candidatado 171.575,32 € 

N.º de estágios candidatado 14 

N.º de técnicos superiores reportados 
através do Sistema de Informação e 
Organização do Estado (SIOE) à data de 
31/12/2021. 

47 

Limite de 25% dos postos de trabalho de 
efetivos da carreira técnica superior 

11,75 
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Tipologia de 
despesa 

2022 2023  Total 

Bolsa de estágio 42 314,58 € 84 629,16 € 126 943,74 € 

TSU 10 049,76 € 20 099,38 € 30 149,14 € 

Subsídio de refeição 4 407,48 € 8 814,96 € 13 222,44 € 

Seguro de acidentes 
de trabalho 

420,00 € 840,00 € 1 260,00 € 

Total 57 191,82 € 114 383,50 € 171 575,32 € 

 
 
 

Parecer 
As despesas apresentadas pela entidade candidata são compatíveis com os custos elegíveis nos termos 

do ponto 4.1 do Aviso. 
 

 
 

8- CUSTO ELEGIVEL DA OPERAÇÃO 
 

A taxa de financiamento PRR a conceder a operações aprovadas no âmbito do Aviso é de 100% 
dos custos elegíveis. 
 

INVESTIMENTO VALOR 
Investimento Candidatado 171.575,32 € 
Número de Vagas Candidatadas 14 
Número de Vagas de Estágio a Atribuir 12 
Investimento Total Elegível 146 724,36 €  
Apoio Total (100%) 146 724,36 €  

 
 

Parecer 
 
Considerando as datas previstas para início e fim do projeto (01/10/2022 e 30/06/2022, 
respetivamente), o investimento máximo a provar por estagiário, por tipologia de despesa, é o 
seguinte: 
 
Bolsa de estágio 2022: 1007,49€ * 3 meses = 3022,47€ 
Bolsa de estágio 2023: 1007,49€ * 6 meses = 6044,94€ 
TSU 2022: (1007,49€*23,75%) * 3 meses = 717,84€ 
TSU 2023: (1007,49€*23,75%) * 6 meses = 1435,67€ 
Subsídio de refeição 2022: (4,77€*22 dias) * 3 meses = 314,82€ 
Subsídio de refeição 2023: (4,77€*22 dias) * 6 meses = 629,64€ 
Seguro de acidentes de trabalho = 61,65€ 
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De acordo com o ponto 9 do Aviso n.º 04/C19-i07.05/2022, as operações são ordenadas por ordem 
decrescente em função do Mérito de Operação (MO) e por data (dia/hora/minuto/segundo) da entrada 
de candidatura, sendo selecionadas candidaturas até ao limite orçamental definido no Ponto 6 do 
referido Aviso, sendo garantido, no entanto que todas as candidaturas que cumpram as condições 
gerais e específicas terão acesso a, pelo menos, uma vaga de estágio. 
 
A entidade candidatou-se a 14 vagas de estágio, número superior ao limite de 25% dos postos de 
trabalho de efetivos da carreira técnica superior reportados através do Sistema de Informação e 
Organização do Estado (SIOE) à data de 31/12/2021, pelo que apenas se poderão considerar 12 vagas, 
de acordo com o limite de vagas.  
 
Em fase de audiência prévia, deverá indicar, impreterivelmente, quais as vagas que deverão ser 
consideradas do rol de vagas apresentadas na memória descritiva, sob pena de serem atribuídas as 
primeiras vagas até limite estabelecido.  
 
Assim, o limite máximo ao financiamento corresponde a: 
 

Tipologia de despesa 2022 2023 Total 

Bolsa de estágio 36 269,64 € 72 539,28 € 108 808,92 € 

TSU 8 614,08 € 17 228,04 € 25 842,12 € 

Subsídio de refeição 3 777,84 € 7 555,68 € 11 333,52 € 

Seguro de acidentes de 
trabalho 

739,80 € - 739,80 € 

Total 49 401,36 € 97 323,00 € 146 724,36 € 

* O montante pecuniário da Bolsa de Estágio é correspondente à primeira posição remuneratória da carreira de técnico superior e  nível 

remuneratório 11 da Tabela Remuneratória Única (TRU) na sua versão atualizada, podendo a mesma em 2023 vir a sofrer alterações. 

 
 
Face ao explanado anteriormente, o valor do apoio total a conceder será igual a 146 724,36 €, 
montante inferior ao candidatado.  
 
A diferença entre o valor candidatado e o investimento total elegível corresponde ao número de vagas 
a atribuir.  

 

 
 

9- IDENTIFICAÇÃO DAS GARANTIAS E/OU CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA ACAUTELAR A 
BOA EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO 
 

O Beneficiário Final deve: 

Cumprir as regras de contratação pública, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro, na sua redação atual e demais normativos nacionais e comunitários sobre a matéria. 

Cumprir os requisitos de informação, comunicação e publicidade relativos à origem do 

financiamento, conforme disposto no n.º 2 do artigo 34.º do Regulamento (UE) 2021/241 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de fevereiro de 2021, que criou o MRR. 

Comunicar à entidade beneficiária quaisquer alterações que decorram na vigência dos contratos 

de estágio celebrados (suspensões, cessações e mobilidades), até à data do último reembolso. 
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Executar as operações nos termos e condições que vierem a ser aprovadas, conforme previsto 

no Aviso de Abertura do Concurso, bem como na contratualização com o Beneficiário 

Intermediário. 

 

10- CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

A atribuição do financiamento fica sujeita ao cumprimento das seguintes condicionantes, 

sempre que aplicável:  

i. Situação tributária e contributiva regularizada perante Administração Fiscal e a Segurança 

Social, a verificar até ao momento da assinatura do Termo de Aceitação e no ato de reembolso; 

ii. Celebrar contratos de estágios ao abrigo da segunda edição do programa de estágios 

“EstágiAP XXI”, criada por via da RCM n.º 200/2021, no prazo máximo de 15 dias úteis após a 

homologação da lista de colocação, devendo as entidades proceder ao seu registo na plataforma 

no prazo máximo de 5 dias úteis, nos termos da legislação em vigor; 

iii. Celebrar contrato de seguro de acidentes de trabalho conforme previsto no programa 

EstágiAP XXI – 2.ª edição; 

iv. Declarar dispor dos meios técnicos e físicos necessários à realização dos estágios no Termo 

de Aceitação; 

v. Declarar dispor dos recursos humanos necessários e adequados à orientação e 

acompanhamento dos estagiários no Termo de Aceitação; 

vi. A elegibilidade das despesas objeto de contratualização antes da assinatura do Termo de 

Aceitação ficam igualmente sujeitas à validação das despesas por parte da DGAEP para 

verificação da elegibilidade e adequação financeira e técnica das mesmas. 

 

11- PARECER 
 

Parecer de aderência parcial com o financiamento candidatado  

 

Na sequência da aplicação dos critérios identificados no Aviso n.º 04/C19-i07.05/2022, e tal 

como explicitado nos pontos 6. e 8. da presente Informação, não foram consideradas 2 vagas de 

estágio. 

Desta forma, deverá indicar, impreterivelmente, quais as 12 vagas que deverão ser consideradas 

do rol de vagas apresentadas na memória descritiva, sob pena de serem atribuídas as primeiras 

vagas até limite estabelecido. 
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Face ao exposto, e encontrando-se demonstradas as condições de elegibilidade e de acesso 

previstas no Aviso n.º 04/C19-i07.05/2022, propõe-se decisão parcialmente favorável, 

aprovando a presente candidatura com um custo total de investimento elegível nos seguintes 

termos: 

 

Investimento Total Aprovado 146 724,36 € 

Número de estágios abrangidos 12 

Taxa do Financiamento aplicável a título de 

reembolso 

100% 

 

 
 
Equipa Segregada para Avaliação das Candidaturas do GTE1 
O(A) Técnico(a) Superior 
 
 
 
 

 

                                                           
1 GTE – Grupo de Trabalho para os Estágios. 
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