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Enquadramento

Dezembro de 2014

O Programa de Estágios Profissionais na Administração Local, trata-se de um
programa de estágios profissionais remunerados com a duração de 12 meses,

Temas/Assuntos:

prioritariamente para funções correspondentes à carreira de técnico superior,
promovendo assim a experiência prática em contexto de trabalho e potenciando a sua

PEPAL
Medidas de Apoio à Contratação

empregabilidade.

Entidades Promotoras
Podem candidatar-se ao programa os organismos da administração local, como é o
caso das autarquias, entidades intermunicipais, e demais associações de
municípios e de freguesias de direito público, e empresas municipais/locais, das
regiões do continente.

Apoios
Aos estagiários no âmbito do PEPAL é atribuída uma bolsa, acrescida de um seguro e
subsídio de refeição.
O montante mensal da bolsa é de:


691,71 € para estagiários com qualificação ao nível da licenciatura;



586,91 € para estagiários com qualificação ao nível do ensino pós-secundário
não superior;



544,99 € para estagiários com qualificação ao nível do ensino secundário
acrescido de estágio profissional;



503,06 € para estagiários com qualificação ao nível do ensino secundário;

Prioridades Temáticas
Uma vez que o número máximo de estágios fixado para a presente edição do PEPAL é
de 1500, estabelecem-se como prioridades as seguintes áreas temáticas:


Promoção do desenvolvimento e da competitividade económica local, energia
e ciência;



Intervenção no domínio social, designadamente, educação, saúde, ação social
e cultura.
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Local do Estágio
O local para a realização do estágio poderá ser diferente das entidades
promotoras, desde que entre as mesmas entidades exista um projeto ou programa
conjunto ou estas entidades contribuam para a realização de atribuições da entidade
promotora.
Assim, os estágios podem decorrer:


nos serviços camarários;



em empresas municipais;



em instituições de ensino;



em instituições particulares de solidariedade social.

Destinatários
O PEPAL destina-se a jovens que preencham, cumulativamente, os seguintes
requisitos:


Estejam à procura do primeiro emprego ou sejam desempregados à procura
de novo emprego;



Tenham até 29 anos de idade, inclusive, aferidos à data de início do estágio;



Possuam uma qualificação pelo menos ao nível da licenciatura, exceto casos
específicos em funções correspondentes a carreiras distintas em que podem
ser abrangidos jovens de nível de qualificação inferior.

Período de Candidaturas
A fase de candidaturas decorre entre os dias 22 de dezembro de 2014 e 20 de
janeiro de 2015.

Legislação Aplicável
Decreto-lei n.º 166/2014, de 6 de novembro
Portaria n.º 254/2014, de 9 de dezembro
Portaria n.º 256/2014, de 10 de dezembro
Portaria n.º 265/2014, de 17 de dezembro
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Para mais informações:

Sobre a Frederico Mendes & Associados

Cláudia Dias

A Frederico Mendes & Associados é uma empresa de consultoria que trabalha com

Associate

organismos da administração central e local, no sentido de maximizar o retorno sobre
o investimento.

Tel: (+351) 227 326 045
Email: cd@fredericomendes.pt
Follow us on

A nossa Prática de Incentivos Fiscais e Financeiros tem a combinação ideal de
conhecimentos e competências para colaborar na elaboração e acompanhamento de
candidaturas a medidas de apoio à contratação.
Combinando um conhecimento profundo dos instrumentos, ferramentas, normas e
regulamentos que sustentam estes apoios e dos desafios enfrentados pelos
organismos da administração local portuguesa, encontramo-nos posicionados de forma
única para fornecer insights valiosos sobre como optimizar os seus recursos.

© 2014 Frederico Mendes & Associados – Sociedade de Consultores, Lda. Todos os direitos reservados.
A informação constante neste memorando tem natureza genérica e não tem como objetivo abordar as circunstâncias particulares
de nenhuma entidade individual. Encontramo-nos disponíveis para analisar cuidadosamente e fornecer informações
e esclarecimentos adicionais sobre casos específicos.
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