
 
 

Enquadramento de Estágios de Muito Curta Duração  

 

CONSIDERANDO QUE: 

A. Na sequência da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 66/2011, de 1/06, foram 

regulados, entre outros, os estágios profissionais extracurriculares de muito 

curta duração (art. 5.º/1); 

B.  No Regulamento das Atividades Académicas e Linhas Orientadoras de 

Avaliação de Desempenho Escolar dos Estudantes do Instituto Politécnico de 

Setúbal (IPS) – Regulamento n.º 371/2020, de 13/04 -, se entende por 

estágio “a formação em contexto de trabalho que visa a aplicação das 

competências (conhecimentos, aptidões e atitudes adquiridos), contemplando 

a execução de atividades sob orientação e supervisão, utilizando as técnicas, 

os equipamentos e os materiais que se integram nos processos de produção 

de bens ou de prestação de serviços;” (art. 3.º-aa)); 

C. Pretende-se clarificar o papel desempenhado pela Escola Superior de Ciências 

Empresariais (ESCE) como entidade facilitadora do processo de 

estabelecimento de um contrato de estágio extracurricular entre estudante e 

a organização de acolhimento; 

D. A ESCE pretende promover a consolidação de conhecimentos teóricos por via 

da experiência profissional extracurricular, de modo a proporcionar, após a 

conclusão do respetivo curso, uma melhor e mais célere integração dos 

estudantes no mercado de trabalho; 

Clarifica-se o enquadramento dos Estágios de Muito Curta Duração dos ciclos de 

estudo da ESCE/IPS, o que se faz, nos termos dos Considerandos supra e das linhas 

orientadoras seguintes: 

1. O estágio extracurricular de muito curta duração consiste numa formação 

prática em contexto de trabalho que se destina a complementar e a 

aperfeiçoar as competências do estudante. 

2. A ESCE/IPS, através do Gabinete de Estágios, procede à organização das 

ofertas de estágios extracurriculares de muito curta duração propostos pelas 



organizações, sem prejuízo de o estudante poder diligenciar no sentido de 

angariar o seu próprio estágio. 

3. O estágio extracurricular de muito curta duração destina-se aos estudantes 

inscritos nos cursos ministrados na ESCE/IPS, que não sejam elegíveis para a 

realização do estágio curricular. 

4. O estudante poderá manifestar o seu interesse no citado estágio junto do 

Gabinete de Estágios da ESCE/IPS, em período a divulgar por este. 

5. Estes estágios têm uma duração não superior a três meses, podendo ocorrer, 

preferencialmente, em momentos de férias académicas, mas também em 

simultâneo com o período escolar, conquanto não contendam com a 

assiduidade do estudante. 

6. O contrato de estágio é realizado entre a organização de acolhimento e o 

estagiário. 

7. A organização de acolhimento indica um supervisor de estágio para 

acompanhar o estagiário. 

8. Compete à entidade promotora a disponibilização de um seguro de acidentes 

pessoais que cubra riscos de eventualidades que possam ocorrer durante e 

por causa das atividades desenvolvidas pelo estagiário no decurso do estágio. 

9. É aplicável um subsídio de refeição ao estagiário. 

10. O presente estágio decorre em termos equiparados à prestação de uma 

atividade laboral, nomeadamente em termos de regime do período normal de 

trabalho, de descansos diário e semanal, de feriados, de faltas e de segurança 

e saúde no trabalho. 

 

 


