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“Matar o sonho é matarmo-nos. É mutilar a nossa alma. O sonho é o que temos de 

realmente nosso, de impenetravelmente e inexpugnavelmente nosso”. 

 Bernardo Soares, 1982 
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Plano do Estágio Curricular  
 

O plano de estágio curricular foi elaborado pelo supervisor na entidade de 

acolhimento (conforma anexo 1), tendo sido definidas as seguintes atividades: 

1. Conhecimento da organização dos processos individuais. Realização do respetivo 

arquivo; 

2. Colaboração no modelo 9 e 10 da Conta de Gerência para efeitos de submissão ao 

Tribunal de Contas, no que se refere a acumulações de funções; 

3. Tramitação de processos de acidentes de trabalho;   

4. Elaboração de mapas de instrumentos de Gestão (Mapa de Pessoal; SIOE 

(Sistema de Informação da Organização do Estado); Balanço Social); 

5. Análise de processos de acumulação de funções;  

6. Apresentação de propostas em pedidos de mobilidade; 

7. Análise de processos de cessação de vínculo; 

8. Análise de processos de parentalidade; 

9. Análise de processos de Estatuto Trabalhador-Estudante. 
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Resumo do Trabalho Desenvolvido 
 

O presente relatório de estágio é elaborado na sequência do estágio curricular 

realizado no Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P., com a duração de 400 horas, 

tendo como finalidade a conclusão da Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, no 

Instituto Politécnico da Guarda.  

Pretende-se, com este relatório, descrever as atividades desenvolvidas durante o 

período de estágio relacionadas com a área dos Recursos Humanos. Destacam-se, em 

particular, atividades como: criação de processos individuais; inscrição de trabalhadores 

no Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P. (ADSE); inscrição de trabalhadores 

na Segurança Social; atualização do Manual de Acolhimento da Instituição; análise de 

pedidos de Estatuto de Trabalhador-Estudante; análise de processo de acumulação de 

funções; elaboração de contratos de trabalho em Funções Públicas para novos 

trabalhadores; análise de impacto financeiro e diagnóstico de necessidades de formação.  

 

 

 

Palavras-chave: Recursos Humanos; Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. 

JEL code: M54; M55.  
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Introdução 

 

O presente relatório de estágio é elaborado no âmbito na unidade curricular 

Estágio do terceiro ano da Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda.  

O estágio curricular foi realizado no Instituto Nacional de Emergência Média, I.P., 

sob a orientação da Professora Ana Poças, professora orientadora na instituição de ensino 

e da Dra. Teresa de Almeida, supervisora na Entidade de Acolhimento e Diretora do 

Departamento de Gestão de Recursos Humanos da instituição.  

O Instituto Nacional de Emergência Média, I.P., foi a primeira e única organização 

contactada para a realização do estágio, tendo sido obtida desde logo uma resposta 

positiva. O processo passou pelo contacto entre a entidade de acolhimento e a estagiária 

e posteriormente entre a entidade de acolhimento e a instituição de ensino.  

A realização deste estágio começou pela elaboração de um Plano de Trabalho, 

onde consta as atividades a desempenhar durante o decorrer do mesmo. Apesar de não ter 

sido possível realizar todas as atividades descritas no plano foi possível desempenhar 

outras atividades não planeadas.  

O presente relatório está dividido em 2 capítulos. Num primeiro capítulo é feita 

uma caracterização da Entidade de Acolhimento, descrevendo a sua visão, missão, 

valores, a instituição, a cultura e o departamento de Gestão de Recursos Humanos. Num 

segundo capítulo é feito um breve enquadramento teórico sobre o conceito de Gestão de 

Recursos Humanos e descritas as atividades desenvolvidas em contexto de estágio. Por 

último, são apresentadas algumas considerações finais.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I  
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Caracterização da Entidade de Acolhimento 

 

História1 

 

O socorro pré-hospitalar em Portugal teve origem em meados do século XIX, 

impulsionado pelo Movimento Internacional da Cruz Vermelha e pela criação dos 

primeiros Corpos de Bombeiros. 

Desde então, são vários os marcos históricos da evolução dos cuidados de socorro 

em Portugal.   

A 13 de outubro de 1965, o Ministério do Interior e o Ministério da Saúde e 

Assistência, criaram o Serviço de Primeiros-Socorros e Transporte de Feridos e Doentes, 

atribuído à Polícia de Segurança Pública, sendo simultaneamente inaugurada a linha de 

emergência 115. 

 A 22 de novembro de 1971 o Ministério do Interior criou o Serviço Nacional de 

Ambulâncias, sendo essa a entidade responsável pela coordenação do socorro e transporte 

de sinistrados e doentes. Foi, também, atribuída a esta entidade a coordenação da linha 

telefónica de emergência. 

 Em fevereiro de 1975, foi criado o Plano de Socorro Rodoviário, que incluía uma 

rede de avisadores SOS e a criação de Centrais de Emergência nas capitais de distrito, 

nos postos da PSP e GNR.  

 A 11 de março de 1980 o Conselho de Ministros produziu uma resolução que criou 

o Gabinete de Emergência Médica, organismo com a missão de estudar e propor a criação 

de um novo órgão coordenador da atividade de emergência pré-hospitalar, bem como, a 

implementação de um Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), com o objetivo 

de melhorar a qualidade na assistência a feridos e doentes.  

 A 3 de agosto de 1981, na sequência de uma proposta do Gabinete de Emergência 

Médica, foi criado o Instituto Nacional de Emergência Média, I.P. (INEM, I.P.), que 

absorveu o Serviço Nacional de Ambulâncias e o Gabinete de Emergência Médica, 

passando a ter as competências de coordenação do Sistema Integrado de Emergência 

Médica e estabelecendo protocolos de colaboração com o Serviço Nacional de Bombeiros 

e a Liga dos Bombeiros Portugueses. Nesse mesmo ano foram realizados os primeiros 

 
1 Instituto Nacional de Emergência Médica, Manual de Acolhimento, 2017  
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cursos de técnicas de emergência médica estrangeiros, tendo sido no ano seguinte 

realizados os primeiros três cursos para formar 60 Tripulantes de Ambulância. 

 Com o objetivo de agregar todos os serviços e sistemas de auxílio e socorro, o 

INEM, I.P., absorveu em julho de 1982 o Centro SOS, linha telefónica informativa sobre 

venenos, dando início ao Centro de Informação Antivenenos (CIAV). 

 Até ao final da década de 80 o INEM, I.P., tinha realizado profundas alterações 

do paradigma da emergência em Portugal, criando novos serviços e meios, como o Centro 

de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) em Lisboa, a implementação de Subsistemas 

de Transporte de Recém-Nascidos de Alto Risco e a Viatura Médica de Intervenção 

Rápida (VMIR) em Lisboa. 

Nos anos seguintes a rede de viaturas e de Centros de Orientação de Doentes 

Urgentes (CODU) foi aumentando. Foram criados novos meios como o Sistema de 

Helicópteros de Emergência e o CODU-Mar, permitindo a todos que usam o mar o acesso 

às centrais medicalizadas CODU através de frequência rádio marítima.  

No novo milénio o INEM, I.P., criou as Viaturas Médicas de Emergência e 

Reanimação (VMER) e inaugurou o CODU no Algarve.  

Em 2004 surgiram os Técnicos de Ambulância de Emergência (TAE) e as 

Ambulâncias de Suporte Básico de Vida, que deu início à desativação das ambulâncias 

operadas pela PSP. Foi ainda aumentada a capacidade de resposta a eventos de exceção, 

com a inauguração das Viaturas de Intervenção em Catástrofe (VIC) e Viaturas de 

Intervenção em Ambientes Nucleares, Radiológicos, Biológicos e Químicos.  

Em 2007 foram criadas as Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida. Mais tarde 

foram criadas as Ambulâncias de Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico.  

Foi criado o Programa Nacional de Desfibrilhação Automática Externa (PNDAE), 

que tem como objetivo introduzir na sociedade civil os conhecimentos e as ferramentas 

que permitam a qualquer cidadão atuar perante uma vítima de paragem 

cardiorrespiratória. 

Atualmente o INEM, I.P. conta com quatro instalações diferentes: a Sede, em 

Lisboa, onde está compreendido também o CODU, o CIAV, o Centro de Apoio 

Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC), o CODU-Mar e a sede da Delegação 

Regional do Sul (DRS); um edifício em Coimbra com o CODU e a sede da Delegação 

Regional do Centro (DRC); um edifício no Porto com o CODU e a sede da Delegação 

Regional do Norte (DRN); um edifício no Algarve com o CODU. Conta ainda com vários 
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meios de emergência pré-hospitalar, sediados em vários locais, intitulados de base, como 

Ambulâncias de Emergência Médica, Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida, 

Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação, Motociclos de Emergência Médica, 

Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência, Viatura de Intervenção em 

Catástrofe, Ambulâncias de Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico e Helicópteros de 

Emergência Médica. Atualmente a carreira de Técnico de Ambulância de Emergência e 

de Técnico Operador de Telecomunicações de Emergência foram compiladas numa só 

carreira especial de Técnico de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH). 
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2Visão, Missão e Valores 
 

A Visão de uma organização tem como objetivo definir as intenções e aspirações 

para o futuro, de forma a servir de inspiração para todos os trabalhadores da organização. 

A Missão de uma organização tem como objetivo dar a conhecer os ideais e as 

orientações globais da organização. É um instrumento estratégico da filosofia da 

organização. Esta deve conter quatro elementos fundamentais: a finalidade da 

organização; a estratégia da organização; os valores da organização; os padrões e 

comportamentos da organização.  

Os valores de uma organização são constituídos pelos princípios e regras morais 

que se deve ter em conta na organização e nas tomadas de decisão (Teixeira, 2017).   

De seguida, apresentam-se a visão, missão e valores do INEM, I.P.:  

 

Visão 

Ser uma organização inovadora, sustentável, motivadora e de referência na 

prestação de cuidados de emergência médica.  

 

Missão 

O INEM, I.P. tem como missão definir, organizar, coordenar, participar e avaliar 

as atividades e o funcionamento do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), no 

território de Portugal Continental, de modo a garantir uma adequada prestação de 

cuidados de saúde às vítimas.  

 

Valores 

Competência – ter um conhecimento profundo na área de emergência médica, nos seus 

vários domínios; 

Credibilidade – receber a confiança e o reconhecimento da sociedade; 

Ética – atuar de forma íntegra, paciente e generosa; 

Eficiência – alcançar os melhores resultados possíveis com os recursos disponíveis. 

 

 
2 Instituto Nacional de Emergência Médica, Manual de Acolhimento, 2017 
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3A Instituição 
 

Atualmente o INEM, I.P., conta com uma estrutura orgânica organizada e 

dinâmica que permite responder a todas as suas atribuições (Instituto Nacional de 

Emergência Médica, 2017). Assim, o INEM, I.P. é constituído por Unidades 

Operacionais, Unidades de Apoio à Logística, Unidades de Apoio à Gestão e Serviços 

Desconcentrados, como mostra a Figura 1.  

Relativamente ao organograma da instituição podemos dizer que é linear e que 

apresenta uma departamentalização funcional. Este tipo de organização tem vantagens 

como permitir agrupar as tarefas relacionadas numa única chefia e concentrar as 

competências dos trabalhadores de forma eficiente, facilitando a chefia de cada 

departamento (Teixeira, 2017). 

 

 

 

 
3 Instituto Nacional de Emergência Médica, Manual de Acolhimento, 2017 

Figura 1: Organograma da Instituição (INEM, I.P.) 

Fonte: (Instituto Nacional de Emergência Médica, 2017) 



Relatório de Estágio Curricular 

 

8 | P á g i n a  
  
 

 

No topo do organograma surge o Conselho Diretivo (CD) que é composto pelo 

Presidente e por um Vogal. Exercem funções de gestão e planeamento, e têm as seguintes 

competências: 

 “Designar representantes do INEM, I.P., junto de outras entidades, 

nacionais e internacionais, neste último caso, em articulação com o 

Ministério da Tutela; 

 Proceder à definição de parcerias estratégicas com entidades públicas ou 

privadas, e celebrar os respetivos protocolos; 

 Decidir sobre a atribuição de subsídios a entidades sem fins lucrativos que, 

sob a orientação do INEM, I.P., colaborem nas atividades de emergência 

médica; 

 Propor ao membro do Governo responsável pela área da Saúde a 

aprovação da tabela de preços dos serviços prestados, bem como, das 

respetivas atualizações; 

 Autorizar a cedência, a qualquer título, de equipamentos, em 

conformidade com planos aprovados; 

 Aprovar planos e programas de cursos de formação de pessoal de 

emergência e autorizar a sua realização.” (Instituto Nacional de 

Emergência Médica, 2017). 

De seguida, surgem os Serviços Centrais com as Unidades Operacionais, as 

Unidades de Apoio à Logística e as Unidade de Apoio à Gestão. Às Unidades 

Operacionais pertencem o Departamento de Emergência Médica (DEM) e o 

Departamento de Formação em Emergência Médica (DFEM). Ao DEM está associado o 

Gabinete de Coordenação Nacional de Orientação de Doentes Urgentes (GCNODU) e ao 

DFEM o Gabinete de Certificação e Acreditação (GCA). As Unidades de Apoio à 

Logística são compostas pelo Departamento de Gestão de Recursos Humanos (DGRH), 

Departamento de Gestão Financeira (DGF), Gabinete de Logística e Operações (GLO), 

Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação (GSTI), Gabinete de Gestão de 

Compras e Contratação Pública (GGCCP), Gabinete Jurídico (GJ) e Gabinete de Gestão 

de Instalações (GGI). Ao DGRH está associado o Gabinete de Planeamento e 

Desenvolvimento de Recursos Humanos (GPDRH), e ao DGF o Gabinete de Gestão 

Orçamental e Investimentos (GGOI). As Unidades de Apoio à Gestão são constituídas 
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pelo Gabinete de Qualidade (GQ), Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão 

(GPCG) e o Gabinete de Marketing e Comunicação (GMC).  

Por fim, os Serviços Desconcentrados são constituídos pela Delegação Regional 

do Norte (DRN), Delegação Regional do Centro (DRC) e Delegação Regional do Sul 

(DRS), estando a cada uma destas delegações associado o respetivo Gabinete de 

Coordenação Regional do Sistema Integrado de Emergência Médica.  

O INEM, I.P. tem vários meios de emergência médica, como (Instituto Nacional 

de Emergência Médica, 2017):  

 Ambulâncias de Socorro (AS): estão fixadas em Postos de Emergência 

Médica operados por entidades e agentes de Proteção Civil e/ou elementos 

do SIEM, por exemplo, os corpos de bombeiros, (Figura 2);   

 Ambulâncias de Emergência Médica (AEM): tripuladas por dois TEPH, 

(Figura 3);  

 Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV): tripuladas por um TEPH 

e um enfermeiro, (Figura 4);  

 Motociclos de Emergência Médica (MEM): tripulado por um TEPH, 

(Figura 5);  

 Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER): que se encontram 

sediadas nos hospitais e são tripuladas por um médico e um enfermeiro, 

dispõe de equipamento de Suporte Avançado de Vida, (Figura 6);  

 Helicópteros de Emergência Média (HEM): tripulados por dois pilotos, 

um médico e um enfermeiro, equipados com equipamento de Suporte 

Avançado de Vida, realizam transferências entre unidades de saúde, entre 

o local da ocorrência e as unidades de saúde e, ainda, transporte de órgãos 

para transplantes, (Figura 7);  

 Ambulância de Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico (TIP): tripuladas 

por um TEPH, um médico e um enfermeiro, este meio só realiza 

transportes entre unidades de saúde, (Figura 8);  

 Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE): 

tripulados por um TEPH e um psicólogo, (Figura 9);  

 Viatura de Intervenção em Catástrofe (VIC): possui material de Transporte 

Avançado de Vida, que permite a montagem de um Posto Médico 

Avançado (PMA), permite o tratamento de 8 vítimas graves em 
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simultâneo. Para além disso, está também equipada com uma célula de 

telecomunicações, que permite criar uma rede de comunicações entre o 

local da ocorrência, o CODU e os hospitais, (Figura 10);  

 Hospital de Campanha: está armazenado num contentor, permitindo o fácil 

transporte por via terrestre, marítima ou aérea, constituído por 17 tendas 

insufláveis e inclui, para além da estrutura hospitalar, a zona de alojamento 

da equipa e de suporte e a zona de comando de operações. Possui 

equipamento que lhe garante autonomia logística (como, geradores, 

purificadores de água, iluminação, unidade de climatização, depressão 

positiva, cozinhas de campanha, casas de banho, depósitos de água e 

combustível. O hospital de campanha possui as seguintes valências: 

admissão e triagem; reanimação, com ventiladores; ambulatório, pequena 

cirurgia/ ortopedia; serviço de observação (SO); bloco operatório; unidade 

de cuidados intensivos; quatro enfermarias; imagiologia (permite realizar 

exames radiológicos e ecográficos); laboratório, (Figura 11) (Instituto 

Nacional de Emergência Médica, Hospital de Campanha, s.d.). 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ambulância de Socorro Figura 3: Ambulância de Emergência Médica 
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Figura 4: Ambulância de Suporte Imediato de 

Vida 
Figura 5: Motociclo de Emergência Médica 

Figura 6: Viatura Médica de Emergência e 

Reanimação 

Figura 7: Helicóptero de Emergência Médica 

Figura 8: Ambulância de Transporte Inter-

Hospitalar Pediátrico 

Figura 9: Unidade Móvel de Intervenção 

Psicológica de Emergência 

Figura 10: Viatura de Intervenção em Catástrofe Figura 11: Hospital de Campanha 
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Cultura da Entidade de Acolhimento 
 

Podemos definir Cultura Organizacional como sendo “o padrão de pressupostos 

básicos que um dado grupo inventou, descobriu ou desenvolveu, aprendendo a lidar com 

os problemas de adaptação externa e de integração interna, e que têm funcionado 

suficientemente bem para serem considerados válidos e serem ensinados aos novos 

membros como o modo correto de compreender, pensar e sentir, em relação a esses 

problemas.” (Figueiredo, 2019). A cultura é algo inerente às organizações, advém da 

aprendizagem e da experiência de grupo.  

Existem vários tipos de cultura, com diferentes especificações, como a Cultura de 

Apolo, Cultura de Atena, Cultura de Zeus e a Cultura de Dionísio. Na opinião da 

estagiária a que mais se aproxima da realidade da entidade de acolhimento é a Cultura de 

Atena, uma cultura “associada à imagem de rede e de uma cultura vocacionada para a 

resolução de problemas”. Neste tipo de cultura o “perito é tido como fonte de influência 

e incentiva-se o recurso à intuição, à criatividade e à inovação”. Nas organizações com 

este tipo de cultura existem objetivos e um espírito de empenho, onde a gestão é avaliada 

por resultados e aposta-se nos grupos de trabalho. Este tipo de cultura é considerada uma 

cultura de transição, ou seja, eventualmente acaba por evoluir para outro tipo de cultura, 

geralmente para a Cultura de Zeus ou a Cultura de Apolo. Neste sentido, a estagiária 

considera que na entidade de acolhimento essa evolução é visível para a Cultura de Apolo, 

uma vez que, “é estruturada a partir da definição do papel a desempenhar, e não do 

indivíduo. Parte do pressuposto de que este é um ser racional e que tudo pode ser visto a 

partir de uma abordagem racional e lógica” (Figueiredo, 2019). No entanto, na opinião 

da estagiária esta transição não será finalizada, existirá sempre influência dos dois tipos 

de cultura na cultura da instituição.  
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O Departamento de Gestão de Recursos Humanos no INEM, I.P.  
 

O Departamento de Gestão de Recursos Humanos do INEM, I.P. reúne as 

seguintes competências (Instituto Nacional de Emergência Médica, 2017): 

 “Participar na definição e implementar a política de gestão de recursos 

humanos; 

 Assegurar a gestão previsional dos recursos humanos do INEM, I.P. 

através de adequados instrumentos de planeamento e controlo de gestão; 

 Gerir o sistema de carreiras e de avaliação de desempenho dos 

trabalhadores do INEM, I.P.; 

 Organizar e assegurar a gestão administrativa dos recursos humanos do 

INEM, I.P., incluindo o controlo de assiduidade, férias e o processamento 

de remunerações; 

 Assegurar as atividades inerentes ao recrutamento, seleção e acolhimento 

dos trabalhadores”. 

Ao Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos, que está 

dependente do DGRH, estão inerentes as seguintes competências (Instituto Nacional de 

Emergência Médica, 2017): 

 “Assegurar a elaboração de projetos de regulamentos e outros normativos 

em matérias da sua área de competência; 

 Promover o cumprimento dos regulamentos internos e demais legislação 

aplicável à gestão dos recursos humanos, garantindo a sua coordenação e 

harmonização global; 

 Identificar as necessidades de formação e de desenvolvimento de 

competências dos trabalhadores”. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 
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Enquadramento Teórico 
 

Gestão de Recursos Humanos 

 

Os seres humanos são complexos e, por isso, difíceis de gerir, uma vez que, as 

competências, aptidões, preferências, motivações, estilos e outros fatores são diferentes 

de pessoa para pessoa. 

Atualmente a Gestão de Recursos Humanos é vista como essencial para as 

organizações. A ênfase nas boas práticas de gestão de recursos humanos afigura-se fulcral 

para o sucesso de qualquer organização.  

Uma possível definição de gestão de recursos humanos é: “A gestão de recursos 

humanos inclui um rol de atividades que, em primeiro lugar, possibilitam que as 

organizações e os seus colaboradores acordem entre si os objetivos e a natureza da sua 

relação de trabalho e, em segundo lugar, garantem o cumprimento desse acordo. 

(Torrington et al., 2011, p. 25, Citado por: Martinez, 2015)”. A definição apresentada é 

abrangente, assim, sabemos que a gestão de recursos humanos tem associadas diferentes 

definições e interpretações, umas num sentido mais estrito outras num sentido mais lato.  

Numa visão mais circunscrita, os objetivos da gestão de recursos humanos são 

fundamentalmente quatro (Martinez, 2015): 

 Gestão de efetivos: definir o número apropriado de trabalhadores para a 

organização, definir a estrutura organizacional mais adequada à realidade 

da organização, definição de políticas de recrutamento e seleção, sistemas 

de incentivos ajustados à organização, gestão da reputação como 

empregador; 

 Gestão do desempenho: assegurar que os trabalhadores estão motivados, 

formação e desenvolvimento pessoal, sistemas de recompensas, 

negociações com sindicatos, políticas de saúde e bem-estar, assegurar o 

envolvimento dos trabalhadores; 

 Gestão da mudança: “é crucial o envolvimento na tomada de decisão e a 

correta definição de políticas de recrutamento e seleção e/ou formação de 

indivíduos com capacidades de liderança, que encorajem a aceitação da 

mudança e ajudem na definição de sistemas de incentivos que facilitem 

essa mesma mudança”; 
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 Gestão administrativa: potenciar e auxiliar o cumprimento dos outros 

objetivos, execução e manutenção de atividades de apoio para o correto 

funcionamento da organização, registar os indicadores de desempenho, 

absentismo, frequência de ações de formação e dados pessoais, 

processamento de salários, licenças de maternidade e paternidade. 

Uma interpretação, num sentido mais amplo, distingue gestão de pessoal de gestão 

de recursos humanos, onde a gestão de pessoal é uma abordagem centrada na força de 

trabalho e a gestão de recursos humanos uma abordagem centrada nos recursos. Segundo 

a abordagem de gestão de recursos humanos “é do interesse da gestão em geral 

compreender e lidar da melhor forma com as aspirações e expectativas dos colaboradores 

da organização e, igualmente, estar focado no planeamento de longo prazo, monitorização 

e controlo.”(Martinez, 2015).  
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 Estágio Curricular 
 

Os Estágios Curriculares integram o plano de estudos de algumas licenciaturas, 

dando oportunidade aos estudantes de terem um primeiro contacto com o mundo do 

trabalho antes de terminarem a licenciatura.  

Estes estágios permitem aos estudantes exercer uma função na sua área de estudos 

durante alguns meses, o que se reflete numa grande vantagem, uma vez que permite 

colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos nas unidades curriculares.  

Assim, os principais objetivos dos estágios são: 

 Permitir que o estudante entre em contacto com a realidade da sua área de 

formação antes de ingressar no mercado de trabalho. Assim, o estudante 

aquando do seu primeiro emprego já irá ter alguma noção das atividades 

desenvolvidas e terá desenvolvido algumas competências 

socioprofissionais que irão facilitar a sua adaptação e inserção à vida 

profissional; 

 Permite aliar a teoria com a prática, ou seja, os conhecimentos adquiridos 

nas unidades curriculares irão ser consolidados quando colocados em 

prática; 

 Permite uma inserção e adaptação à vida profissional mais fácil, uma vez 

que o primeiro contacto com a vida profissional é feito através do estágio. 

Este prepara o estudante, dando-lhe a capacidade de ingressar no mercado 

de trabalho, após ter experimentado o trabalho na sua área e adquirindo 

know-how da organização onde realizou o estágio, sendo este uma mais 

valia para a vida profissional futura;  

 Permite desenvolver rotinas de trabalho, desenvolvendo hábitos e sentido 

de responsabilidade no estudante, permitindo que no seu primeiro 

emprego seja mais fácil adaptar-se às rotinas (Mesquita, 2018). 

De facto, o Estágio Curricular realizado no INEM, I.P., com a duração de 400 

horas, proporcionou à estagiária essa possibilidade de estar em contacto com a realidade 

na sua área de formação e de relacionar os conhecimentos adquiridos em diversas 

unidades curriculares com a prática, sendo uma mais valia para o futuro da estagiária.  
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Atividades Desenvolvidas 
 

De seguida, são descritas as diversas atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

curricular.  

 

Processamento Salarial 

 

Lançamento de Ajudas de Custo 

As ajudas de custo fazem parte do dia-a-dia da entidade de acolhimento, uma vez 

que, sendo o serviço prestado pela instituição durante 24 horas, sete dias por semana, e 

devido ao elevado número de meios necessários, incluindo o Centro de Orientação de 

Doentes Urgentes (CODU), é necessário haver operacionais para todos eles. Dado que, a 

entidade não dispõe do número de operacionais que seria desejável, por esse motivo, e 

outros, como baixas e licenças, é necessário recorrer a turnos extra. Os turnos extra têm 

direito a ajudas de custo de alimentação (como um turno de escala normal) e de transporte. 

São, ainda, consideradas ajudas de custo em outras situações, como representações e 

deslocações oficiais através do instituto.  

Para receberam ajudas de custo, os trabalhadores têm de solicitar um Boletim 

Itinerário (BI) na sua delegação e proceder ao seu preenchimento e posterior entrega. 

Após entrega, é-lhe acrescentado às Informações Propostas (IP) que autorizam as suas 

deslocações, uma vez que, estas podem ser autorizadas através de viatura de serviço (neste 

caso o trabalhador não recebe a ajuda de custo de transporte), em transporte público (onde 

é pago o valor do bilhete) ou em transporte próprio (onde é pago um valor por quilometro 

percorrido), conforme a situação (hora do turno, disponibilidade de viatura de serviço, 

proximidade a transportes públicos e horários). É, também, acrescentado ao BI um mapa 

com as deslocações autorizadas, de forma a confirmar os quilómetros apresentados pelo 

trabalhador ou uma prova do valor pago pelo bilhete. De seguida, o BI é autorizado pelo/a 

Coordenador(a) da delegação e, então, encaminhado por Correio Interno para o 

Departamento de Gestão de Recursos Humanos (DGRH).  

No DGRH as ajudas de custo são organizadas por delegação, ou seja, existe um 

trabalhador (ou mais, consoante a necessidade) responsável pelo lançamento das ajudas 

de custo de cada delegação. No caso da estagiária, foi solicitado que ficasse responsável 
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pelas ajudas de custo da Delegação Regional do Sul (DRS), uma vez que a pessoa 

responsável pelas mesmas se encontrava de baixa.  

Para o lançamento das ajudas de custo, recorre-se ao programa informático 

Recursos Humanos e Vencimentos (RHV). Contudo, primeiramente é necessário 

confirmar as informações do BI e das IP que chegam ao Departamento e caso estas não 

estejam conforme, são devolvidas à Delegação. Assim, é necessário confirmar as datas 

das ajudas de custo indicadas no BI pelos trabalhadores e as que estão autorizadas em IP. 

De seguida, é necessário confirmar que tipo de transporte foi autorizado: caso tenha sido 

viatura de serviço, não existem quaisquer quantias a pagar ao trabalhador; se for 

transporte público, é pago o valor do bilhete (junto da Informação Proposta vem um print 

screen do preço do bilhete, de forma a ser possível confirmar que é o correto); se for em 

veículo próprio, é necessário confirmar os quilómetros. Caso todas as informações 

estejam corretas, insere-se essas informações no programa informático.  

Após serem inseridas, são integradas, que significa que ficam a fazer parte do 

próximo salário a ser processado e, depois, é necessário imprimir uma folha onde vem 

descrito o valor a pagar por cada deslocação e cada dia com direito a subsídio de 

alimentação. Essas folhas servem também para confirmar as informações inseridas no 

programa informático (datas, horas e centros de custo): caso esteja tudo correto são 

agrafadas ao BI e ficam prontas para arquivo; caso não estejam corretas é desintegrada a 

ajuda de custo, corrigido o erro, integrada a ajuda de custo e volta-se a imprimir a folha 

para se confirmar novamente. Após todas as ajudas de custo confirmadas e, estando todas 

corretas, é feito o seu arquivo. Organizam-se por número mecanográfico e são colocadas 

num dossier, segundo o mês de processamento (ou seja, o mês em que foram colocadas 

na aplicação informática). Assim, por exemplo, uma ajuda de custo inserida no início do 

mês de setembro é paga ao trabalhador no salário de setembro; no entanto, se for inserida 

no final de setembro só será paga ao trabalhador no salário de outubro. Isto deve-se ao 

facto de o cálculo do salário ser realizado por volta da segunda semana de cada mês, após 

isso a aplicação RHV é fechada para atualização, durante cerca de dois a três dias, e após 

esse processo os dados introduzidos só entram para o cálculo do salário seguinte.  
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Lançamento de Formação 

 A formação é, também, lançada no programa RHV. Chega ao DGRH, por Correio 

Interno, uma IP que autoriza o pagamento de formação aos formadores de uma ação de 

formação. Ou seja, por cada ação de formação é feita uma IP. À IP anexa-se o horário da 

formação e uma folha individual para cada formador, onde se indica o dia em que foi 

dada a formação, a quantidade de horas e o montante a auferir.  

 Foi solicitado à estagiária que introduzisse a informação relativa a uma formação. 

Para esse feito, foi necessário proceder à introdução da informação no programa RHV e 

em Excel, uma vez que a formação, ao contrário das ajudas de custo, é também inserida 

num ficheiro de Excel. A informação em causa diz respeito a: número mecanográfico do 

trabalhador; nome; número da IP; número do Documento Interno; ano e mês de 

processamento; centro de custos; o tipo de formação (por exemplo, MassTraining Suporte 

Básico de Vida).  

 Após estas informações serem inseridas, tanto no programa RHV como no 

ficheiro Excel, é confirmado o valor monetário total em cada um dos casos para garantir 

que não ocorreu nenhum erro durante o seu lançamento. Caso tenha ocorrido, é necessário 

rever para encontrar em que trabalhador ocorreu o erro e ser corrigido.  
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Medicina no Trabalho 

 

Conforme o disposto no n.º 1 e n.º 3 do artigo 108.º da Lei n.º 102/2009, de 10 de 

setembro, “1 – O empregador deve promover a realização de exames de saúde adequados 

a comprovar e avaliar a aptidão física e psíquica do trabalhador para o exercício da 

atividade, bem como a repercussão desta e das condições em que é prestada na saúde do 

mesmo. 3 – Sem prejuízo do disposto em legislação especial, devem ser realizados os 

seguintes exames de saúde:  

a) Exames de admissão, antes do início da prestação de trabalho ou, se a urgência 

da admissão o justificar, nos 15 dias seguintes; 

b) Exames periódicos, anuais para os menores e para os trabalhadores com idade 

superior a 50 anos, e de 2 em 2 anos para os restantes trabalhadores; 

c) Exames ocasionais, (…), no caso de regresso ao trabalho depois de uma 

ausência superior a 30 dias por motivo de doença.” (Código do Trabalho, 

2017) 

Foi solicitado à estagiária que, com o apoio da diretora do DGRH, procedesse à 

organização da Medicina no Trabalho, que consistia em convocar trabalhadores para 

realizar análises clínicas e posteriormente para uma consulta médica, uma vez que a 

pessoa responsável pela medicina no trabalho se encontrava de férias.  

Assim, a estagiária procedeu à organização da medicina no trabalho e, em 

articulação com a empresa prestadora do serviço de Medicina no Trabalho, foram 

marcados os locais das análises e consultas. Para a concretização desta tarefa, foi 

necessário escolher que trabalhadores convocar, uma vez que as vagas eram limitadas. 

Assim, após uma triagem (realizada por idades, do mais velho para o mais novo), foi 

construído um e-mail com as informações necessárias (assunto, local, hora) e a pedir 

confirmação da presença. Desta forma, quando um trabalhador respondia que estaria 

indisponível, era convocado outro trabalhador em sua substituição. Foi necessário aceder 

a uma base de dados para obter os e-mails dos trabalhadores e para saber quais pertenciam 

aos Serviços Centrais da entidade de acolhimento, uma vez que o DGRH apenas convoca 

esses trabalhadores, os trabalhadores das Delegações são convocados por outro 

trabalhador responsável por essa tarefa. Foi, também, necessário que a estagiária entrasse 

em contacto com esse trabalhador a fim de o informar das convocatórias. Posteriormente, 
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esse trabalhador envia a lista de trabalhadores que iriam proceder às análises e consulta, 

sendo esses integrados na lista construída pela estagiária.  

Esta foi uma tarefa particularmente difícil, uma vez que a estagiária não estava 

familiarizada com a forma de trabalho em contexto de medicina no trabalho da 

organização e foi também a primeira vez que o INEM, I.P. trabalhou com a empresa 

prestadora de serviço (uma vez que o contrato celebrado com esta empresa era recente). 

Outra dificuldade, foi a altura em que se realizou as análises e consultas, uma vez que se 

encontravam muitos trabalhadores de férias, numa altura das análises ou da consulta, e 

era necessário estar disponível para as duas marcações.  

No dia anterior às análises clínicas, a estagiária enviou um ficheiro de Excel com 

o nome dos trabalhadores que iriam realizar as mesmas e com a hora a que foram 

convocados. O mesmo procedimento foi aplicado para as consultas médicas. Este 

processo foi realizado por duas vezes, uma vez que foram agendadas duas datas para 

análises clínicas e duas datas para consulta médica. O volume de trabalhadores a convocar 

foi de 50. 
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Gestão Contratual 

 

Contratos de Trabalho de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH) 

Aquando da realização do estágio, foram contratados 25 novos TEPH, que 

estavam em bolsa do concurso externo anterior. Neste processo, foi solicitado à estagiária 

a realização de várias tarefas, como: 

 Contactar telefonicamente os indivíduos em bolsa, com o objetivo de estes 

responderem a um e-mail enviado pela diretora do DGRH. Este e-mail 

solicitava que os mesmos informassem se estavam ou não interessados em 

integrar na carreira de TEPH; 

 Após contacto telefónico, a diretora do departamento reenviou as respostas 

por e-mail à estagiária para esta realizar em Excel um levantamento dos 

interessados; 

 De seguida, foi solicitado aos futuros novos TEPH que enviassem por e-

mail toda a documentação necessária para poderem celebrar contrato 

(Cartão de Cidadão, Carta de Condução, Certificado de Habilitações, 

Boletim de Vacinas, Registo Criminal, Declaração de capacidade física e 

psíquica para o desempenho da função). A estagiária recebeu no seu e-

mail estes documentos, que imprimiu e organizou; 

 Por fim, foram elaborados os contratos de trabalho destes novos 

trabalhadores.  

A estagiária ficou encarregue de, guiando-se por um contrato anterior, elaborar o 

contrato de trabalho de cada novo TEPH que iria celebrar o contrato com a entidade de 

acolhimento. De seguida, imprimia duas cópias do contrato, uma para a organização e 

outra para o trabalhador. Após os contratos assinados pelo presidente do Instituto a 

estagiária procedeu à colocação do selo branco (Consultar anexo 2).  

De referir que os contratos de trabalho de TEPH são celebrados por tempo 

indeterminado e tem um período de experimental de 180 dias, sendo o local de trabalho 

a sede ou qualquer uma das delegações (uma vez que, à hora da celebração do contrato 

os trabalhadores não estavam associados a nenhum posto de trabalho). Têm ainda 

definido um horário de trabalho de 35 horas semanais, em regime de turnos rotativos, 

com uma remuneração de €738,05, um subsídio de turno e subsídio de refeição praticado 

pela função pública. 
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Contratos de Trabalho de Prestadores de Serviço  

Alguns dos trabalhadores da entidade de acolhimento são prestadores de serviço, 

desde o CODU aos helicópteros. Por exemplo, na DRS existem 4 administrativos 

prestadores de serviço, 50 enfermeiros prestadores de serviço e 211 médicos prestadores 

de serviços.  

A estagiária foi, também, responsável pela elaboração de contratos de trabalho de 

Prestadores de Serviço do CODU. Nestes contratos de trabalho vem definido o valor/hora, 

um valor máximo monetário, o prazo do contrato, o local da prestação de serviços, as 

condições de pagamento, as obrigações do prestador de serviço, o sigilo e os 

procedimentos de cessação do contrato.  
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Análise de Pedidos de Estatuto Trabalhador-Estudante 

 

Conforme disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, é aplicável ao vínculo de emprego público o disposto no Código do 

Trabalho em matéria de trabalhador estudante (Lei n.º 35/2014, 2014). Assim, segundo o 

n.º 1 do artigo 89.º do Código do Trabalho, “Considera-se trabalhador-estudante o 

trabalhador que frequenta qualquer nível de educação escolar, bem como curso de pós-

graduação, mestrado ou doutoramento em instituição de ensino, ou ainda curso de 

formação profissional ou programa de ocupação temporária de jovens com duração igual 

ou superior a seis meses.  

Para ser atribuído estatuto de trabalhador-estudante, o trabalhador deve: 

 Comprovar a sua condição de estudante;  

 Apresentar o horário das atividades educativas a frequentar; 

 Caso não seja o primeiro ano de estatuto, o trabalhador deve apresentar 

prova de aproveitamento, no final de cada ano letivo, segundo os artigos 

94.º e 96.º do Código do Trabalho (Código do Trabalho, 2017). 

Foi solicitado à estagiária que analisasse um pedido de estatuto de trabalhador-

estudante. Estes requerimentos chegam ao DGRH através de um Documento Interno (via 

aplicação informática), tendo já passado pelos superiores hierárquicos do trabalhador, que 

dão o seu parecer acerca do estatuto. Junto do Documento Interno vêm anexados os 

ficheiros que o trabalhador tem de apresentar para obter o estatuto. A Diretora do DGRH 

encaminha o Documento Interno para um dos Técnicos Superiores para análise. No caso 

do estatuto analisado pela estagiária, esta realizou-o com o apoio de um dos Técnicos 

Superiores.  

Assim, a estagiária leu o Documento Interno, verificou se o trabalhador realizou 

o pedido corretamente e se anexou todos os documentos necessários (formulário de 

submissão do pedido, comprovativo de matricular dado pela entidade de ensino e horário 

letivo). Foram confirmadas todas as informações e, uma vez que o requerente não 

apresentou a prova de aproveitamento no ano letivo anterior (mesmo estando a frequentar 

o 2.º ano da licenciatura), recorreu-se ao sistema RHV para conferir se a este trabalhador 

tinha sido concedido o estatuto no ano anterior. Uma vez que o trabalhador não tinha tido 

estatuto no ano anterior, por não o ter solicitado, não necessitava de apresentar prova de 

aproveitamento. Neste sentido, o seu pedido estava conforme o necessário. Assim, a 
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estagiária elaborou um texto de autorização do estatuto ao trabalhador (consultar anexo 

3), encaminhado o mesmo ao Técnico Superior responsável para correção, respetiva 

integração do mesmo no Documento Interno e notificação por e-mail do trabalhador. 

Posteriormente, foi solicitado à estagiária a análise de outro pedido de estatuto 

trabalhador-estudante, procedendo-se da mesma forma que o anterior. Neste caso, 

confirmou-se que o trabalhador não entregou o horário letivo. Neste sentido, sendo um 

documento obrigatório, este foi remetido de novo ao trabalhador para que regularizasse a 

situação.  
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Análise de Pedido de Acumulação de Funções 

 

A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) legisla a acumulação de 

funções, nos artigos 21.º e 22.º do Decreto-Lei n.º 35/2014, seja com outras funções 

públicas ou com funções ou atividades privadas.  

Conforme o disposto no n.º 1 e n.º 2 do artigo 21.º da LTFP “1 – O exercício de 

funções públicas pode ser acumulado com outras funções públicas não remuneradas, 

desde que a acumulação revista manifesto interesse público. 2 – O exercício de funções 

públicas pode ser acumulado com outras funções públicas remuneradas, desde que a 

cumulação revista manifesto interesse público e apenas nos seguintes casos (…).” 

Segundo o disposto no n.º 1 e n.º 3 do artigo 22.º da LTFP “1 – o exercício de 

funções públicas não pode ser acumulado com funções ou atividades privadas, exercidas 

em regime de trabalho autónomo ou subordinado, com ou sem remuneração, 

concorrentes, similares ou conflituantes com as funções públicas. 3 – O exercício de 

funções públicas pode ser acumulado com funções ou atividades privadas que: a) Não 

sejam legalmente consideradas incompatíveis com as funções públicas; b) Não sejam 

desenvolvidas em horário sobreposto, ainda que parcialmente, ao das funções públicas; 

c) Não comprometa a isenção e a imparcialidade exigidas pelo desempenho das funções 

públicas; d) não provoquem prejuízo para o interesse público ou para os direitos e 

interesses legalmente protegidos dos cidadãos.” (Lei n.º 35/2014, 2014).  

Foi solicitado à estagiária a análise de um pedido de acumulação de funções de 

um trabalhador do INEM, I.P. com uma entidade privada. O processo funciona de modo 

idêntico ao dos pedidos de trabalhador-estudante, chegando ao departamento através de 

um Documento Interno, onde já vem referido o parecer dos superiores hierárquicos do 

trabalhador. Assim, a estagiária recorreu à LTFP para analisar o pedido em conformidade 

com a mesma. Para se autorizar um pedido de acumulação de funções é necessário que o 

trabalhador preencha um formulário que está disponível nas delegações e que o submeta 

para autorização juntamente com os documentos solicitados. É necessário que apresente 

as seguintes informações, conforme o disposto no artigo 23.º da LTFP: 

 Local do exercício da função; 

 Horário, quando aplicável; 

 Remuneração a auferir, quando aplicável; 

 Indicar se é de natureza autónoma ou subordinada; 

 Justificação do manifesto de interesse público, quando aplicável; 
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 Justificação de inexistência de conflito com as funções públicas, quando 

aplicável; 

 Compromisso de cessação imediata da função ou atividade acumulada no 

caso de ocorrência de conflito.  

Neste sentido, a estagiária procedeu à análise dos documentos entregues que 

referiam uma acumulação de funções com uma Associação de Bombeiros Voluntários. 

Ao preencher o formulário, o trabalhador descreveu todas as informações necessárias à 

autorização do pedido (local, remuneração, descrição da atividade, fundamentação da 

inexistência de conflito com as funções públicas desempenhadas, total de horas a 

acumular), precisando apenas de acrescentar um documento do comandante do Corpo de 

Bombeiros a comprovar que este trabalhador efetivamente era bombeiro naquela 

associação.   

Para autorizar o pedido de acumulação de funções, é também preciso ter em 

atenção o disposto no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 110-A/81, de 14 de maio de 

1981, “Em caso algum a duração total do trabalho resultante do regime de acumulação 

poderá ser superior a cinquenta e quatro horas semanais.”. Uma vez que o número de 

horas semanais de trabalho em funções públicas é de 35 horas, e sendo que o trabalhador 

solicitava a acumulação de 5 horas, esta seria permitida, porque no total seriam apenas 

40 horas, não excedendo o limite previsto pela lei. (Decreto-Lei n.º 110-A/81, 1981) 

A estagiária realizou o texto para acrescentar ao Documento Interno e enviou ao 

Técnico Superior responsável pelo pedido de acumulação de funções, para ser corrigido 

e prontamente integrado (consultar anexo 4).  
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Diagnóstico das Necessidades de Formação 

 

A formação dos trabalhadores é, cada vez mais, vista como uma parte fundamental 

nas organizações. Esta processo garante que os trabalhadores adquirem os conhecimentos 

necessários para o desempenho das suas funções e contribuindo, também, para a sua 

motivação. 

As organizações que assumem o compromisso de investir no enriquecimento dos 

seus trabalhadores através da formação são aquelas que com maior facilidade conseguem 

fazer face às alterações económicas do mercado, garantindo a vida da organização4. 

Muitas vezes, para além da formação relativa às funções dos colaboradores, é 

importante investir noutros tipos de formação como, por exemplo, trabalho em equipa, 

pois contribui para um melhor funcionamento da organização e bom relacionamento entre 

os trabalhadores, levando a que exista um clima favorável na organização e maior 

motivação dos trabalhadores, uma vez que estes se sentem bem no local de trabalho.  

Por forma a garantir que as organizações invistam um mínimo na formação dos 

trabalhadores, a legislação em vigor em Portugal definiu mínimos anuais. Assim, segundo 

o n.º 2 do artigo 131.º do Código do Trabalho, “O trabalhador tem direito, em cada ano, 

a um número mínimo de trinta e cinco horas de formação contínua ou, sendo contratado 

a termo por período igual ou superior a três meses, um número mínimo de horas 

proporcional à duração do contrato nesse ano.” (Código do Trabalho, 2017). 

Com o objetivo de realizar o plano de formação para o ano de 2020, foi solicitado 

à estagiária que realizasse um levantamento das necessidades de formação no 

departamento, seguindo uma lista de possíveis formações. Nesse sentido, os trabalhadores 

enviaram um e-mail à estagiária com duas preferências que a estagiária compilou num 

documento de Word, enviado depois à diretora do departamento. Algumas das 

necessidades mais referidas foram formação em Excel de nível avançado (uma vez que 

no departamento são utilizados muitos ficheiros Excel) e formação em Medicina no 

Trabalho. A lista de formações apresentada era extensa sendo por isso impossível de 

executar completamente. No entanto, o departamento tem interesse na formação e 

atualização dos conhecimentos, razão pela qual se efetuou este diagnóstico.  

  

 
4 Informação retirada de http://new.edicad.pt/a-importancia-da-formacao-nas-empresas/ 

http://new.edicad.pt/a-importancia-da-formacao-nas-empresas/
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Atualização do Manual de Acolhimento 

 

O Manual de Acolhimento, como o próprio nome indica, diz respeito à fase de 

acolhimento de um novo trabalhador numa organização e tem como função dar a conhecer 

ao novo trabalhador a organização. O Manual de Acolhimento é preferencialmente 

elaborado pelo Departamento de Recursos Humanos e deve conter (Manual de 

Acolhimento e Integração, 2013): 

 Nota de boas-vindas; 

 Objetivo e funcionamento do manual; 

 História, missão, visão e valores da organização; 

 Objetivos estratégicos; 

 Políticas de gestão; 

 Indicadores quantitativos de atividade; 

 Apresentação dos departamentos; 

 Explicação das respetivas competências e funções; 

 Explicação do perfil de competências dos trabalhadores; 

 Organograma e explicação dos cargos e responsabilidades; 

 Direitos e deveres dos trabalhadores; 

 Legislação e regulamentação aplicável; 

 Horário de trabalho; 

 Remuneração e regalia.  

O Manual de Acolhimento do INEM, I.P. tem presente a grande parte das 

informações necessárias, como: a nota de boas-vindas, escrita pelo Presidente do 

instituto; o objetivo do manual; a história, missão, visão e valores da instituição; a 

apresentação dos departamentos; a explicação das competências e funções; o perfil de 

competências dos trabalhadores; o organograma; os direitos e deveres e a legislação. 

Algumas informações como horário e remuneração não constam no manual, uma vez que, 

existem várias carreiras diferentes na instituição e assim, teria de se adaptar um manual 

de acolhimento a cada uma. Nesta impossibilidade, é disponibilizado ao trabalhador uma 

folha complementar com as restantes informações.  

Neste sentido, foi solicitado à estagiária que lesse o manual novamente, uma vez 

que este já lhe tinha sido disponibilizado no primeiro dia de estágio, e que procedesse à 

sua atualização. Pretendia-se atualizar algumas informações já presentes e retirar, 
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acrescentar outras, consoante a necessidade. Assim, a estagiária fez alterações como 

correção de erros ortográficos, sintetizar informação que não era relevante e atualizar 

informação, por exemplo, relativamente aos veículos de emergência médica (consultar 

anexo 5). O Manual de Acolhimento sendo elaborado pelo Departamento de Recursos 

Humanos, necessita da colaboração de outros departamentos como, por exemplo, o 

Departamento de Gestão da Qualidade e o Departamento de Comunicação e Marketing. 

Assim, este trabalho foi realizado em conjunto. No entanto, não foi possível à estagiária 

terminar a atualização do Manual, uma vez que lhe foram solicitadas outras tarefas de 

maior urgência. Contudo, o que já estava alterado até à data de fim de estágio foi 

encaminhado para a Diretora do DGRH com o intuito de se dar continuidade a essa 

atualização. 
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Outras Atividades 

 

Impacto Financeiro 

Foi solicitado à estagiária que realizasse um impacto financeiro relativamente à 

transição de dois enfermeiros para a categoria de enfermeiro especialista, uma vez que 

estes enfermeiros passariam a auferir um subsídio, logo, um diferencial de salário. Era 

assim necessário com esta passagem, proceder ao pagamento da diferença de salário 

correspondente aos meses anteriores, referente ao mês do pedido (sendo que, o pedido 

tinha efeitos retroativos). Neste sentido, foi pedido à estagiária que num ficheiro de Excel 

calculasse qual seria este impacto financeiro, com o objetivo de o enviar para o 

Departamento Financeiro para análise e autorização. Este procedimento decorre do facto 

de o Departamento Financeiro ter de autorizar esta passagem de categoria, consoante 

disponibilidade financeira da instituição.  

O impacto financeiro consiste no cálculo do valor do subsídio de enfermeiro 

especialista desde o mês em que este transitaria para esta categoria até ao dezembro deste 

ano (por exemplo, se o enfermeiro está em condições de transitar para a categoria desde 

fevereiro de 2018, então será calculado o número de meses de fevereiro de 2018 a 

dezembro de 2019, neste caso, 23 meses, multiplicando esses meses pelo valor do 

subsídio).  

A estagiária construiu um ficheiro de Excel com este levantamento e enviou à 

diretora do departamento, a fim de depois ser encaminhado para o Departamento  de 

Gestão Financeira (DGF).  

 

 

  



Relatório de Estágio Curricular 

33 | P á g i n a  
 

Levantamento do Número de Trabalhadores 

Foi solicitado à estagiária que construísse um ficheiro Excel onde apresentasse a 

distribuição de trabalhadores por carreira e por delegação. Existem os Serviços Centrais, 

Delegação Regional do Sul (DRS), Delegação Regional do Centro (DRC) e Delegação 

Regional do Norte (DRN). Dentro dos Serviços Centrais, existem as seguintes carreiras: 

 Conselho Diretivo; 

 Dirigentes; 

 Técnicos Superiores; 

 Informáticos; 

 Administrativos; 

 Médicos; 

 Enfermeiros; 

 TEPH; 

 Prestadores de Serviços: 

▪ Administrativos; 

▪ Médicos; 

▪ Enfermeiros.  

Nas Delegações Regionais, existem as seguintes carreiras: 

 Dirigentes; 

 Técnicos Superiores; 

 Administrativos; 

 Médicos; 

 Enfermeiros; 

 TEPH; 

 Prestadores de Serviços: 

▪ Médicos; 

▪ Enfermeiros; 

▪ Administrativos.  

Numa primeira fase, a estagiária procedeu à agregação das categorias por várias 

carreiras. Assim, por exemplo, a carreira de Dirigentes inclui os Diretores de 

Departamento, Coordenador Geral, Coordenadores de Gabinete. Após esta agregação, 

foram separados por Serviços Centrais ou respetiva delegação e feita a contagem. No 

final, foi definido para cada delegação e serviços centrais o seu total e o total final, 

registando-se, à data, 1801 trabalhadores, contando com os prestadores de serviços.  
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Esta tarefa teve como objetivo o controlo do número de trabalhadores, bem como 

de prestadores de serviços na entidade de acolhimento. Assim, conseguimos ter uma 

noção onde existe maior número de cada carreira, por exemplo, a DRN é a que tem maior 

número de enfermeiros (74) (consultar anexo 6). 
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Inscrição de Trabalhadores no Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P.  (ADSE, 

I.P.) e Segurança Social 

 

Inscrição de Trabalhadores na ADSE, I.P. 

Um trabalhador com vínculo de emprego público tem direito a usufruir da ADSE, 

I.P.. Neste sentido, quando um novo trabalhador entra na organização é necessário 

proceder à sua inscrição na mesma. Assim, através da ADSE Direta, com as credenciais 

de acesso de cada instituição, seleciona-se a criação de um novo trabalhador e preenche-

se o formulário de acesso do mesmo. Após a sua submissão, é necessário aguardar até à 

atribuição de um Número Único de Beneficiário (NUB), de seguida, caso o trabalhador 

tenha descendentes e pretenda, estes podem também ser inscritos na ADSE.  

Foi solicitado à estagiária que procedesse à inscrição de 25 novos trabalhadores e 

dos seus descendentes na plataforma da ADSE. Assim, a estagiária preencheu o 

formulário e realizou os vários passos como descrito acima. No final, era imprimida uma 

ficha de cada trabalhador, para arquivo no processo individual do mesmo, onde vêm as 

informações como o NUB.  

Após a obtenção do NUB, é necessário aceder à aplicação informática RHV para 

registar o mesmo, de forma a ficar associado na aplicação ao trabalhador. Como já 

referido, nesta aplicação pode encontrar-se todos os dados relevantes sobre cada 

trabalhador através do seu nome ou número mecanográfico.  

 

Inscrição de Trabalhadores na Segurança Social 

Aquando da celebração de um novo contrato de trabalho na função pública é 

necessário aceder à aplicação da Segurança Social de forma a inscrever o mesmo. Nesse 

sentido, é necessário aceder ao site com as credenciais de cada instituição e preencher 

alguns campos, como o vínculo de emprego e o início do mesmo.  

Neste sentido, foi solicitado à estagiária que inscrevesse 25 novos trabalhadores 

na Segurança Social. Assim, a mesma acedeu ao site e preencheu o formulário. Após o 

preenchimento e submissão é necessário imprimir uma ficha do trabalhador de forma a 

que esta informação fique arquivada no processo individual do mesmo.  
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Colaboração no Modelo 9 e 10 da Conta de Gerência 

Relativamente ao Modelo 9 e 10 da Conta de Gerência foi solicitado à estagiária 

o preenchimento de um ficheiro de Excel através das informações fornecidas pelos 

trabalhadores via e-mail, com objetivo de enviar essas informações para o Tribunal de 

Contas.  

Refere-se às acumulações de funções, assim, a cada trabalhador que tenha uma 

acumulação de funções autorizada foi solicitado que enviasse os rendimentos obtidos com 

a mesma durante o ano de 2018. Neste sentido, os trabalhadores forneceram esta 

informação ao DGRH. A estagiária através do e-mail do departamento preencheu o 

ficheiro de Excel, outrora criado, com as informações que cada e-mail continha. De 

seguida, encaminhou o ficheiro para o Técnico Superior responsável por esta tarefa.  
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Arquivo 

A gestão documental assume uma parte muito importante de uma organização, 

uma vez que, esta permite-nos ter acesso a toda a informação necessária, evita que esta 

se perca e permite que seja possível consultá-la sempre que necessário.  

No Departamento de Recursos Humanos, como é de esperar, existe uma 

quantidade avultada de arquivo, nomeadamente relativos a: 

 Processos individuais de cada trabalhador: dados pessoais (documentos de 

identificação, carta de condução, segurança social, IBAN, IRS e morada), 

a assiduidade (faltas, férias e licenças sem vencimento), estatuto de 

trabalhador-estudante, parentalidade (licenças e horários), horários, 

documentos relacionados com a carreira (contrato, nomeações/ 

promoções, mobilidades e alterações do sistema retributivo), avaliação do 

desempenho, acidentes de trabalho, formação, acumulações de funções, 

declarações, subsídios familiares, reposições, processos disciplinares e, 

ainda, o processo anterior do trabalhador se já tiver trabalhado na função 

pública (consultar anexo 7); 

 Ajudas de custo; 

 Folhas de assiduidade dos prestadores de serviço;  

 Trabalho suplementar; 

 Procedimentos concursais; 

 Missões internacionais; 

 Documentos enviados e recebidos. 

Neste sentido, foi pedido à estagiária que procedesse ao arquivo de variados 

documentos, de forma, a familiarizar-se com os mesmos e a conhecer a forma da 

organização da entidade de acolhimento. Esta tarefa foi realizada algumas vezes durante 

o decorrer do estágio, sempre que era necessário, e, por vezes, o arquivo dos documentos 

criados pela estagiária. O arquivo era realizado em dossiers, cada trabalhador tem 

associado um número mecanográfico, presente nas lombadas dos dossiers, permitindo 

uma mais fácil organização e localização de cada dossier. Estes estão divididos em vários 

armários e organizados pelo número mecanográfico. Dentro dos dossiers existem vários 

separadores (como é possível ver no anexo 7) sendo os documentos organizados pelo 

mais recente (ou seja, por cima, está sempre o documento mais recente arquivado). 
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Criação de Comunicações Internas e Ofícios 

Num Departamento de Recursos Humanos é sempre necessário trabalhar com o 

auxílio de documentos relacionados com a necessidade de comunicar quer internamente 

com outros departamentos quer com o exterior, levando a que haja sempre alguma 

burocracia nos procedimentos.  

 

Comunicações Internas 

Na Entidade de Acolhimento os documentos circulam entre departamentos e 

delegações por Correio Interno. Assim, quando é necessário enviar algum documento 

para outro departamento é criada uma Comunicação Interna, onde se junta o documento 

em causa e colocado num envelope (com a indicação para onde vai e de onde vem, por 

exemplo, De: DGRH, Para: DRS).  

Foi solicitado à estagiária que criasse Comunicações Internas a fim de devolver 

contratos às delegações, para que estas os entregassem aos trabalhadores, uma vez que os 

contratos ficam no DGRH e só são devolvidos aos trabalhadores quando assinados pelo 

presidente do instituto. Para a criação destas Comunicações Internas existia um template, 

disponível na pasta partilhada do departamento, acessível na rede. Após a criação do 

documento era necessário ir ao copiador geral, que é um ficheiro de Excel, disponível na 

pasta partilhada do departamento, onde se retira um número para numerar a Comunicação 

Interna. Então, no copiador geral, colocava-se o assunto da Comunicação e quem o criou 

e retirava-se o número por ordem para colocar na comunicação (por exemplo, n.º 

178/2019). Este copiador geral permite que haja um controlo sobre os documentos 

criados. Após a criação da Comunicação, esta é imprimida e assinada, de seguida, 

fotocopia-se a Comunicação. O documento original é colocado no envelope junto com os 

documentos a enviar e a fotocópia é colocada num arquivo geral de Comunicações 

Internas (Consultar anexo 8). 

 

Ofícios 

Os ofícios são documentos que são enviados para o exterior da organização, seja 

para outros institutos, empresas ou mesmo para pessoas individuais. Seguem o mesmo 

processo utilizado para as Comunicações Internas, ou seja, são numerados através do 

copiador geral, mas numa folha diferente do ficheiro de Excel. São também imprimidos, 

assinados e fotocopiados para arquivo. Diferem também no envio, seguindo por correio 

registado, onde é numerado à saída.  
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Foi solicitado à estagiária a elaboração de ofícios para envio a entidades externas. 

Esses ofícios solicitavam o envio, por parte da entidade externa, do processo individual 

de trabalhadores, que no momento eram funcionários da entidade de acolhimento.  
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Considerações Finais 
 

Durante o período do estágio foi possível conhecer a realidade do INEM, I.P.. Por 

ser uma instituição pública foi possível perceber algumas diferenças das organizações 

privadas para as organizações públicas. Neste sentido, foi possível consolidar 

conhecimentos adquiridos durante a Licenciatura, principalmente nas áreas de Direito 

(Unidade Curricular de Direito do Trabalho), da avaliação do desempenho (Unidade 

Curricular de Avaliação do Desempenho e Desenvolvimento do Capital Humanos), do 

acolhimento e integração (Unidade Curricular de Recrutamento e Seleção) e da medicina 

no trabalho (Unidade Curricular de Segurança e Higiene no Trabalho).  

Não foi possível cumprir na totalidade o Plano de Estágio Curricular definido 

inicialmente. Como é normal numa grande instituição houve assuntos de maior urgência 

e outros que não foi necessário tratar. Assim, foi cumprido o ponto 1 (Conhecimento da 

organização dos processos individuais. Realização do respetivo arquivo), o ponto 2 

(Colaboração no modelo 9 e 10 da conta de Gerência para efeitos de submissão ao 

Tribunal de Contas), ponto 5 (Análise de Processos de Acumulação de Funções) e ponto 

7 (Análise de Processos de Estatuto de Trabalho-Estudante). Não foi cumprido o ponto 3 

(Tramitação de processos de acidente de trabalho), ponto 4 (Elaboração de mapas de 

instrumentos de gestão), ponto 6 (Apresentação de propostas em pedidos de mobilidade), 

ponto 7 (Análise de processos de cessação de vínculo) e ponto 8 (Análise de processos 

de parentalidade). No entanto, estes assuntos foram abordados em conversas informais na 

instituição onde os Técnicos Superiores explicaram à estagiária alguns procedimentos e 

leis relevantes para a análise e realização de alguns dos pontos que não foi possível 

abordar. Neste sentido, mesmo não tendo sido formalmente realizados a estagiária ficou 

com alguns conhecimentos acerca deles.  

Foi demonstrada por parte de todos os trabalhadores do Departamento de Gestão 

de Recursos Humanos uma grande disponibilidade para o esclarecimento de dúvidas ou 

para a partilha de conhecimentos com a estagiária, por isso, o estágio tornou-se bastante 

enriquecedor.  

O acolhimento da estagiária na instituição foi feito de forma adequada (visita às 

instalações, apresentação dos trabalhadores e entrega do manual de acolhimento), o que 

contribuiu para uma integração bastante positiva. Foi criada confiança e espírito de 

interajuda com os restantes trabalhadores do departamento, assim, como, com 
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trabalhadores de outros departamentos da instituição. A estagiária criou uma boa relação 

com os restantes trabalhadores, que resultou também de um convívio mais informal.  

Em suma, considera-se que esta foi uma experiência positiva, enriquecedora a 

nível profissional e pessoal. Neste sentido, fica provado a pertinência dos estágios 

curriculares nas Licenciaturas, dando oportunidade aos estudantes de porem em prática o 

que aprenderam e de adquirirem conhecimentos práticos e da vida profissional.  

Em relação ao desempenho das tarefas solicitadas à estagiária, estas foram de 

graus de dificuldade diferentes, no entanto, foram todas concluídas com sucesso. A 

estagiária procedeu à realização de todas elas com a maior prontidão possível, mostrando-

se sempre interessada em aprender e adquirir novos conhecimentos, não tendo problemas 

em solicitar ajuda quando necessário. A estagiária mostrou-se sempre pronta colaborar, 

tendo mesmo ajudado outros trabalhadores do departamento em algumas tarefas.   
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Anexo 1 – Plano de Trabalho 
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Anexo 2 – Contrato de Trabalho de Técnico de Emergência Pré-Hospitalar 
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Anexo 3 – Análise de Pedido de Estatuto de Trabalhador-Estudante 
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Anexo 4 – Análise de Pedido de Acumulação de Funções  
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Anexo 5 – Atualização do Manual de Acolhimento 

Antes da alteração     Depois da alteração 
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Antes da alteração      Depois da alteração  
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Antes da alteração     Depois da alteração  
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Anexo 6 – Levantamento do Número de Trabalhadores 
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Anexo 7 – Ficha de Identificação de Arquivo 
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Anexo 8 – Comunicação Interna 

 


