
 
 

 

 

 

Designação do projeto I  PEPAL 

Código do projeto  I POISE-02-3220-FSE-000373 

Objetivo principal  I Promover o Emprego e Apoiar a Mobilidade Laboral 
 

Região de intervenção  I Centro 

Entidade beneficiária  I Município de Castelo Branco 

 

 

Data de aprovação  I 13-07-2016 

Data de início  I 01-06-2015 

Data de conclusão  I 31-05-2016 

Custo total elegível  I € 108.919,63  

Apoio financeiro da União Europeia  I FSE – 100.206,06€  

Apoio financeiro público nacional  I 8.713,57€  

 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

 

Pretende-se promover a integração de jovens licenciados no mercado de trabalho, 

possibilitando o exercício de funções adequadas às suas habilitações, contribuindo para a 

aquisição e implementação de regras e hábitos regulares de trabalho. Pretende-se também 

complementar a sua formação através da aquisição e desenvolvimento de novas 

competências técnicas, relacionais e organizacionais, relevantes para a inserção dos 

estagiários no mercado de trabalho. 

 



 
 

 

Licenciados em Gestão 

Atividades: 

Recolha e análise de dados económicos e sociais do Concelho de Castelo Branco; 

caraterização, em documento próprio, de estudo económico e social do conselho de Castelo 

Branco; análise e tratamento e difusão, interna e externa, de programas nacionais e/ou 

comunitárias passíveis de candidatura; promover/apoiar o desenvolvimento de ferramentas e 

sistemas de apoio ao empresário; acompanhamento nos contatos estabelecidos com os 

empresários e/ou potenciais portadores de iniciativas empresarial e apoio nas candidaturas; 

apoio na organização de eventos e sessões de divulgação de programas de financiamento 

em vigor. 

Objetivos/Resultados: 

✓ Conhecimento de todo o processo de receita e despesa da Câmara Municipal de 

Castelo Branco; 

✓ Elaboração de mapas de apoio à Gestão; 

✓ Apoio no desenvolvimento de um sistema de contabilidade de custos, nomeadamente 

na definição das atividades da Câmara; Evidenciação dos recursos disponíveis; 

Definição dos custos diretos e indiretos de cada atividade; Definição de critérios de 

imputação dos custos indiretos; 

✓ Conhecimento da legislação que regula a contabilidade e a atividade das autarquias 

locais; 

✓ Integração e adaptação ao ambiente de trabalho, bem como um bom relacionamento 

interpessoal e humano, sentido de responsabilidade e capacidade de iniciativa, 

criatividade, disponibilidade, comunicação e interajuda. 

 

Licenciados em Marketing 

Atividades: 

Envolvimento na dinâmica de apoio às empresas e ao empreendedorismo captando a 

essência das atividades, desenvolvendo com a equipa técnica uma estratégia transversal de 

promoção e marketing à atividade referida, com enfoque na boa direção de informação a cada 

público-alvo, na uniformização de imagens, de métodos informativos e de canais de 

comunicação. Apoio aos empreendedores em fase de desenvolvimento de planos de 

marketing, enquanto agente orientador. 

Objetivos/Resultados: 

✓ Planificação de ações de Marketing do Município; 

✓ Elaboração de planos de marketing necessárias à comercialização da estratégia 

promocional do Município; 



 
 

 

✓ Uniformização de imagens, de métodos informativos e de canais de comunicação, 

mediante o público-alvo a informar; 

✓ Apoio no desenvolvimento dos planos de marketing a empresas localizadas na ALE e 

no CEI; 

✓ Novos projetos e ações diferenciadoras para o desenvolvimento do marketing do 

concelho. 

 

Licenciados em Turismo 

Atividades: 

Receção e atendimento de visitantes, fazendo uso de línguas estrangeiras; acompanhamento 

de grupos em visitas organizadas ao património do conselho; apoio no planeamento e 

proposta de estratégias de divulgação do património turístico; colaboração na organização e 

no apoio a eventos de natureza turística; desenvolvimento de atividades administrativas 

inerentes à atividade turística, fazendo uso de meios informáticos. 

Objetivos/Resultados: 

✓ Planificação de ações para a dinamização de espaços turísticos do Município; 

✓ Dinamização de iniciativas no âmbito do Turismo do Município; 

✓ Contribuir para a preparação de exposições temáticas no posto de turismo; 

✓ Participar em eventos e feiras contribuindo para a promoção do concelho; 

✓ Novos projetos e ações diferenciadoras para o desenvolvimento do turismo do 

concelho. 

 

Licenciados em Biotecnologia 

Atividades: 

Aplicação de conhecimentos sobre os processos biológicos e sobre as propriedades dos 

seres vivos, com o fim de resolver problemas e criar produtos de utilidade; aplicação 

tecnológica que use sistemas biológicos, organismos vivos ou derivados destes, para fazer 

ou modificar produtos ou processos para usos específicos; aplicação de conhecimento nativo 

e/ou científico para o gerenciamento de (partes de) microrganismos, ou de células e tecidos 

de organismos superiores, de forma que estes forneçam bens e serviços para uso dos seres 

humanos. 

Objetivos/Resultados: 



 
 

 

✓ Programar a realização de análises no âmbito do plano de Controlo da Qualidade e do 

Plano de Controlo Operacional, de modo a ser cumprida a legislação em vigor, 

respeitando as orientações e os prazos definidos pela Orientadora de estágio; 

✓ Proceder á colheita, preparação e realização de análises, nomeadamente o cloro livre 

no Controlo da Qualidade e o cloro total do PH, condutividade, alumínio, alcalinidade, 

oxigénio dissolvido, dureza total e turvação no Controlo Operacional, de acordo com 

as orientações e prazos definidos pelo Orientador de estágio; 

✓ Operar e manter atualizada a base de dados dos valores analíticos determinados, de 

modo a que se possam elaborar estatísticas e dar resposta a solicitações, 

nomeadamente à ERSAR/ Entidade Reguladora dos serviços de Águas e Resíduos. 

 

Licenciados em Serviço Social 

Atividades: 

Investigação e operacionalização enquadrados nos conhecimentos profissionais inerentes à 

Licenciatura, desenvolvimento e acompanhamento, bem como, proposta sob orientação, de 

atividades, programas e projetos realizados e ou a realizar no Serviço Social, nos 

atendimentos de Ação Social, nas atividades para crianças e jovens, na ação social escolar, 

na Cáritas. 

Objetivos/Resultados: 

✓ Informar, aconselhar e encaminhar para respostas, serviços ou prestações sociais 

adequados a cada situação; 

✓ Prevenir situações de pobreza e de exclusão sociais; 

✓ Contribuir para a aquisição e ou fortalecimento das competências das pessoas e 

famílias, promovendo a sua autonomia e fortalecendo as redes de suporte familiar e 

social; 

✓ Assegurar o acompanhamento social do percurso de inserção social; 

✓ Mobilizar os recursos da comunidade adequados à progressiva autonomia pessoal, 

social e profissional. 

 

Licenciados em Arquitetura 

Atividades: 

Levantamento, tratamento, sistematização e divulgação de informações e dados estatísticos 

necessários para a caraterização do Município; participação na análise e emissão de 



 
 

 

pareceres sobre processos de licenciamento ou pedidos de viabilidade; participação na 

elaboração de estudos urbanísticos, loteamentos municipais e outros estudos; participação 

na elaboração de projetos de arquitetura e a sua articulação com as várias especialidades; 

colaboração na atualização de cartografia e dados SIG, no âmbito do planeamento e da 

gestão urbanística. 

Objetivos/Resultados: 

✓ Realizar as tarefas que lhe são destinadas em conformidade com os parâmetros 

definidos pela hierarquia e respetiva calendarização acordada; 

✓ Apresentação de projetos de arquitetura dentro da respetiva calendarização acordada, 

sem erros; 

✓ Apresentação de um relatório escrito onde seja claramente caraterizada a situação 

atual de uma empreitada, nomeadamente: situação física, financeira e qualidade de 

trabalho. 

 

Licenciados em Energias Renováveis 

Atividades: 

Aplicação de conhecimentos especializados no desenvolvimento de propostas tendo em vista 

a implementação de soluções racionais que promovam a redução de consumos energéticos 

em geral; definição de soluções energéticas mais adequadas e ambientalmente sustentáveis 

para os edifícios e equipamentos municipais; supervisão dos equipamentos instalados no 

âmbito da melhoria da eficiência energética das instalações municipais; colaboração na 

implementação das ações relacionadas com o projeto, tendo como objetivo o aumento da 

eficiência energética e da utilização de fontes de energias renováveis. 

Objetivos/Resultados: 

✓ Desenvolver metodologias, habilidades e atitudes pertinentes necessárias para 

aquisição de competências profissionais, com ganho do trabalho em equipa, definindo 

tarefas de modo a atingir os objetivos estipulados; 

✓ Aumentar os conhecimentos com ganho de competências na área da formação 

académica ao nível de soluções que permitam uma redução da fatura energética com 

recurso, também, das energias renováveis, como forma de maximizar a eficiência nos 

edifícios; 

✓ Análise da relação de potência contratada VS consumos reais, propostas de 

adequabilidade e de melhoria do desempenho energético dos edifícios e equipamentos 

municipais e de rede de iluminação pública; 



 
 

 

✓ Elaboração de caderno de encargos e programa de concurso para as medidas 

corretivas a operacionalizar; 

✓ Promover e gerir atividades que envolvam a implementação de soluções com objetivo 

de aumentar a segurança Rodoviária, quer em artérias da cidade quer em vias 

municipais. 

 

Licenciados em Engenharia Eletrotécnica e Telecomunicações  

Atividades: 

Elaboração de estudos e projetos na área da engenharia eletrotécnica e a sua articulação 

com as várias especialidades; acompanhamento e fiscalização de obras; elaboração de 

pareceres técnicos, nomeadamente sobre a viabilidade de colocação de iluminação pública 

em diversos locais do concelho; tratamento de assuntos relacionados com distribuidores de 

energia elétrica bem como os diferentes operadores de telecomunicações, comercializadores 

de gás e diferentes entidades externas; participação ativa e em articulação com a equipa de 

eletricistas, na manutenção dos edifícios municipais; elaboração de estudos na área da 

eficiência elétrica e das telecomunicações; apoio diverso, na área da engenharia eletrotécnica 

e das telecomunicações, a outras unidades orgânicas. 

Objetivos/Resultados: 

✓ Desenvolver metodologias, habilidades e atitudes pertinentes necessárias para 

aquisição de competências profissionais, com ganho do trabalho em equipa, definindo 

tarefas de modo a atingir os objetivos estipulados; 

✓ Levantamento de necessidades corretivas e preventivas da rede de iluminação pública, 

analisando os consumos existentes, através do controlo e registo de faturação com 

elaboração de relatórios mensais dessa monotorização por equipamentos e rede de 

iluminação publica; 

✓ Análise de relação de potência contratada versus consumos reais, propostas de 

adequabilidade e de melhoria do desempenho energético dos edifícios e equipamentos 

municipais e de rede de iluminação pública; 

✓ Elaboração de caderno de encargos e programas de concurso para as medidas 

corretivas a operacionalizar; 

✓ Promover e gerir atividades que envolvam a implementação de soluções com objetivo 

de aumentar a segurança rodoviária, quer em artérias da cidade quer em vias 

municipais. 

 



 
 

 

Licenciados em Engenharia Civil 

Atividades: 

Conhecimento e Estudo do Plano Diretor Municipal da Câmara Municipal de Castelo Branco; 

conhecimento e estudo do Regime Jurídico da Urbanização e Edificações e toda a legislação 

associada ao mesmo; apreciação da instrução de processos de obras particulares e 

informação dos projetos de arquitetura e especialidades; integração em vistorias e realização 

de fiscalizações a obras; desenvolvimento de projetos; apreciação de projetos de 

infraestruturas Viárias; promoção de ações que visem a segurança e prevenção rodoviária; 

participação na definição de estudos, projetos e planos com incidência na área ambiental; 

colaboração na atualização de cartografia e dados SIG, no âmbito do planeamento e da 

gestão urbanística; prestação de apoio técnico às freguesias. 

Objetivos/Resultados:  

Estagiário 1: 

✓ Realizar as tarefas que lhe são destinadas em conformidade com os parâmetros 

definidos pela Hierarquia e respetiva calendarização acordada; 

✓ Apresentação de projetos, no âmbito das especialidades de engenharia, dentro da 

respetiva calendarização acordada, sem erros; 

✓ Apresentação de um relatório escrito onde seja claramente caracterizada a situação 

atual de uma empreitada, nomeadamente: situação física, financeira e qualidade de 

trabalho. 

Estagiário 2: 

✓ Apresentar mensalmente os dados solicitados para a reunião do Gabinete Técnico; 

✓ Manter atualizado, dentro dos prazos definidos pelo Orientador de Estágio, o cadastro 

das infraestruturas das redes de drenagem residual doméstica e pluvial; 

✓ Elaborar os modelos hidráulicos de redes de abastecimento de água, tendo como base 

de suporte o  "software Epanet", de acordo com as orientações e prazos definidos pelo 

orientador de estágio. 

 

 


