
 

Designação do Projeto| PEPAL – Programa de Estágios Profissionais na Administração Local 

Código do Projeto| NORTE-06-3118-FSE-000061 

Objetivo Principal| Estágios Profissionais na Administração Pública 

Região de Intervenção| Norte 

Entidade Beneficiária| Município de Vila Real 

 

Data de Aprovação| 17-06-2020 

Data de Início| 17-10-2019  

Data de Conclusão| 14-01-2021 

Custo Total Elegível| €128.823,20 

Apoio Financeiro da União Europeia| Fundo Social Europeu (FSE) – €110.349,72 

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional| €19.473,48 

 

Objetivos, Atividades e Resultados Esperados/Atingidos 

Objetivos: Esta operação pretende promover a integração dos jovens no mercado de trabalho. A realização de 

estágios, em contexto real de trabalho, permite aos estagiários o contacto com outros trabalhadores e 

atividades, contribuindo proactivamente para o início do processo da sua carreira profissional garantindo o início 

de um processo de aquisição de experiência profissional ao mesmo tempo que evita o risco de isolamento, 

desmotivação e marginalização, obtendo-se a melhoria do seu perfil de empregabilidade. 

É objetivo fundamental deste projeto a promoção de trabalhadores que possuam novas formações e novas 

competências profissionais, que assim possam potenciar, modernizar, revitalizar e dinamizar os serviços ao 

dispor dos munícipes, contribuindo para a integração de jovens no mercado de trabalho. 

Esta oportunidade de aprendizagem contínua e em exercício permite aos estagiários que a sua integração no 

mercado do trabalho seja feita de forma mais célere e fácil. O acolhimento dos estagiários e o seu contacto com 

profissionais experientes, propociona todas as condições para a aquisição de uma experiência profissional em 

contacto e aprendizagem com as regras, as boas práticas e o sentido de serviço público. 

 

Atividades: Estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza 

técnica e/ou cientifica que fundamentem e prepararem a decisão; co-participação em atividades nas áreas de 

atuação específicas, instrumentais e operativas dos órgãos ou serviços, de forma responsável e com 

acompanhamento superior. As atividades da operação estão dependentes das tarefas a desempenhar por cada 

um dos 13 estagiários decorrentes da missão do órgão ou serviço que o acolher.  

 

Resultados: ● Indicadores de realização: Participantes desempregados que beneficiam dos estágios profissionais 

na Admnistração Local: 13 

● Indicadores de resultado: Participantes empregados seis meses depois de terminada a participação num 

estágio profissional na Administração Local: 50% 

 

 

 

 

 


