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INTRODUÇÃO
O presente Relatório de Actividades apresenta de uma forma sintética as actividades e
iniciativas desenvolvidas pelo Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP) da Escola
Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) relativamente
ao ano civil de 2010.
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GESP
A.

Caracterização Geral

Desde o ano de 1998 que o GESP tem apostado na prestação de um verdadeiro serviço
público. A sua actuação permite-lhe ser caracterizado como um interface ímpar de apoio à
inserção na vida activa dos estudantes e diplomados da ESTG e, simultaneamente, como um
pólo de ligação e proximidade entre a ESTG e a comunidade envolvente.

A sua missão é Um Passo para o Futuro.

O GESP assume-se como uma porta de acesso ao mercado de trabalho que, através da sua
acção, combate as assimetrias e especificidades da própria zona de influência regional da ESTG
conjugando diferentes serviços e actividades na sua área de intervenção, nomeadamente:
•

Promoção de actividades e programas dirigidos aos estudantes, diplomados e antigos
estudantes da ESTG, no domínio do exercício profissional qualificado, através de
estágios, projectos de fim de curso e emprego;

•

Interacção com distintas Instituições, de diversas áreas de actividade económica,
permitindo a inserção profissional dos estudantes e assumindo-se como elo de ligação
entre a ESTG e a Comunidade;

•

Promoção e divulgação de acordos e protocolos com Instituições que permitem a
realização de estágios e a inserção profissional de estudantes, diplomados e antigos
estudantes da ESTG;

•

Disponibilização de bases de dados de estudantes, diplomados e antigos estudantes da
ESTG, assim como de Instituições, salvaguardando, sempre, o direito à informação
reservada;

•

Acompanhamento, controlo e avaliação sistemática de todas as medidas activas de
emprego, promovidas por distintas entidades nacionais e internacionais, através da
promoção da sua racionalização e do desenvolvimento de estratégias potenciadoras
com vista à permanência dos estudantes na vida activa;

•

Dinamização do Plano Nacional de Emprego, em conjunto com outras entidades,
materializado pelo Estado Português no âmbito da Estratégia Europeia para o Emprego
2003-2010, resultante da Cimeira Extraordinária sobre o Emprego do Luxemburgo de
Novembro de 1997;
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•

Dinamização do Próprio Emprego e do Empreendedorismo, em conjunto com outras
entidades de carácter nacional e local;

•

Apoio a docentes da ESTG nos percursos formativos dos seus estudantes;

•

Realização de seminários e conferências dirigidos aos estudantes, diplomados e
antigos estudantes, assim como a docentes e à comunidade externa da ESTG.

B.

Estrutura

Na figura 1, apresenta-se a estrutura organizativa do GESP, em 2010,
20
e que é composta por
linha de dependência da Direcção da ESTG, Coordenação do Eq. Assist. 2º Triénio João Miranda
e o Secretariado Técnico e Administrativo a cargo da Encarregada de Trabalho Teresa Teodoro.

Figura 1 - Estrutura do GESP-ESTG
Direcção
Coordenação
Secretariado Técnico e
Administrativo

•Professora Doutora Teresa Paiva
•Prof. Adjunto Pedro Cardão
•Eq. Assist. 2º Triénio João Miranda
•Técnica Superior Teresa Teodoro

No mês de Outubro do ano de 2010 tomou posse a nova Direcção da ESTG constituída pela
Prof. Adjunta Clara Silveira, Directora e Prof. Adjunta Rute Abreu, Subdirectora.. No mês de
Outubro, o GESP-IPG
IPG ampliou a sua missão para todo o IPG e na Figura 2 apresenta
apresenta-se a nova
Estrutura.

Figura 2 - Estrutura do GESP-IPG
Presidência
Coordenação
Secretariado Técnico e
Administrativo
Representantes de
cada Escola

•Professora Doutora Constantino Rei
• Professora Doutora Rute Abreu
• Técnica Superior Paula Carvalhosa
• Técnico Superior José Alberto Martins
• ESECD - Docente Mário Meleiro
• ESTG - Docente Ester Amorim
• ESS - Docente Maria Luisa Soares
• ESTH - Técnico Superior Humberto Pinto
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C.

Públicos-Alvo

O principal público-alvo das acções desenvolvidas pelo GESP é os estudantes, diplomados e
antigos estudantes da ESTG. Por outro lado, Empresas e Instituições são outro pólo da acção
do GESP.

D.

Quais os apoios que o GESP presta aos estudantes e diplomados da

ESTG?

A actividade do GESP tem como orientação o exercício profissional qualificado,
nomeadamente no que diz respeito aos estágios curriculares, projectos de fim de curso com
vista à sua, completa e total, integração e progressão no mercado de trabalho. Entre muitas
outras actividades, os apoios prestados são:
•

Atendimento, privilegiando uma relação de proximidade;

•

Orientação, privilegiando o acompanhamento progressivo;

•

Promoção

de

estágios,

projectos

e

oportunidades

de

inserção

profissional/emprego;
•

Desenvolvimento de parcerias com Empresas e Instituições com vista à
realização de estágios;

•

Apoio em todo o processo de estágio, curricular e extra-curricular;

•

Organização de Workshops, por exemplo, Coaching, Empreendedorimso e
Marketing Pessoal.

E.

Quais os apoios que o GESP presta às Empresas e Instituições?

A acção do GESP contribui para o combate das assimetrias regionais e distintas especificidades
da área de influência da ESTG através de diferentes serviços e actividades específicas à sua
intervenção. Para isso, o GESP interage com as instituições e empresas, das várias áreas de
actividade económica e sedeadas em diversos pontos do País, posicionando-o como um elo de
ligação ímpar entre a ESTG e a comunidade envolvente. Os serviços prestados são:
•

Apoio no Recrutamento: uma forma simples e rápida de colmatar as suas carências
em termos de recursos humanos, a tempo integral ou parcial, através de uma bolsa de
finalistas, recém-diplomados e diplomados candidatos a emprego/estágio profissional.
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Sempre que solicitado, o GESP presta ainda apoio na organização e realização de
entrevistas profissionais.
•

Estágios: o Programa de Estágios possibilita às Empresas/Instituições receberem
finalistas para a realização de estágios curriculares e extra-curriculares usufruindo de
um apoio permanente com disponibilização de informações e esclarecimentos sobre o
estágio, documentação e regulamentos.

A grande fonte de ofertas de emprego e estágio são, evidentemente, as Empresas e
Instituições, razão pela qual é importante satisfazer cada pedido com rigor e profissionalismo
prestando, simultaneamente, toda a informação sobre os cursos leccionados na ESTG. É neste
sentido que o GESP desenvolve esforços com vista a estimular e aprofundar as relações com a
comunidade externa reforçando, simultaneamente, a projecção da ESTG.

F.

Outros apoios prestados pelo GESP

O GESP apoia igualmente os docentes da ESTG no percurso formativo dos seus estudantes,
nomeadamente:
•

Disponibilização de processos de estágio e outras informações;

•

Disponibilização de contactos e outras informações de diferentes empresas e
entidades, quer a nível nacional, quer a nível internacional;

•

Levantamento de dados e emissão de declarações discriminativas de
orientação de estágios, em curso e finalizados, e participação em júris de
defesa de relatório de estágio;

•

Disponibilização de bases de dados de Instituições e Empresas
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Portal do GESP
A.

Enquadramento

O portal do e-GESP@IPG (www.gesp.ipg.pt) surgiu no contexto de uma crescente necessidade
de total abertura e contacto desmaterializado do GESP com os seus públicos-alvo.
Actualmente, o portal encontra-se em pleno funcionamento apresentando já um considerável
número de visitas. No ano de 2010 foram vistas 79053 páginas em 4809 sessões abertas.
Quanto ao número de novos utilizadores, em 2010 registaram-se 399 estudantes ou exestudantes da ESTG e 113 empresas.

B.

Caracterização

O portal do e-GESP@IPG é um sistema de informação baseado na Web, sendo uma importante
plataforma de apoio e orientação, não só ao longo do percurso académico de todos os
estudantes da ESTG, como também na inserção na vida activa e desenvolvimento da carreira
profissional dos diplomados e antigos estudantes da ESTG.

Adicionalmente, permite suportar, automatizar e optimizar os processos do GESP, de forma
produtiva, flexível e integrada, envolvendo os vários intervenientes, nomeadamente: o próprio
serviço, os estudantes, os diplomados, os antigos estudantes, as empresas e instituições.
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C.

Vantagens

Cabe destacar entre muitas outras:


Sistematização de processos, proporcionando maior nível informativo e
simplicidade, com total transparência para todos os intervenientes;



Maior proximidade, através de um serviço disponível 24 horas por dia, 7 dias
por semana, em qualquer lugar do Mundo;



D.

Maior dinamismo, com o consequente aumento da qualidade de serviços.

Públicos

A plataforma apresenta uma estrutura complexa uma vez que está direccionada para três
públicos distintos: Estudantes, Diplomados, Antigos Estudantes; Empresas/Instituições;
Docentes, cada um com funcionalidades e conteúdos específicos:

E.

Espaço Público

O portal conta também com um espaço público no qual são disponibilizados conteúdos de
apoio ligados à área de actuação do GESP como, por exemplo:
•

Procura de Emprego

•

Anúncios

•

Candidatura e Curriculum Vitae

•

Cartas de Candidatura

•

Entrevista

•

Testes Psicotécnicos

•

Marketing Pessoal

•

Empreendedorismo

O portal pretende ser uma plataforma dinâmica de apoio e orientação profissional para todos
os estudantes e diplomados da ESTG no que se refere ao tema Emprego/Carreira.

Com este objectivo, e dada a exigência da informação, o GESP assinou em 2010 um protocolo
com o Portal Empregos Manager que permite aos candidatos acompanhar em directo as
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ofertas de emprego e formação que surgem diariamente no site, com a possibilidade de
subscrever newsletters de periodicidade variável.

Para além desta parceria, existem outras que se têm revelado muito importantes:

O SAPO Emprego é o ponto de encontro entre quem oferece e quem procura novas
oportunidades de emprego, formação e estágio. Beneficiando da visibilidade do portal SAPO, é
um serviço líder na área de recrutamento online em Portugal, contando com uma média de
350 mil visitantes únicos mensais, mais de 400 novas ofertas de emprego mensais e uma base
de dados de cerca de 145 mil currículos.
urrículos.

O portal das universidades portuguesas ibero
ibero-americanas.
americanas. Toda a informação e serviços
universitários como bolsas, cursos, carreiras, notícias, bibliotecas e emprego.

F.

Directório

O GESP reúne nesta secção links directos para um vasto leque de informação:
•

Bancos – Estágios e Recrutamento

•

Programas de Estágios Nacionais

•

Recrutamento Online

•

Empresas de Recursos Humanos e Portais de Emprego

•

Formação Profissional

•

Cursos de Línguas no Estrangeiro
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PROGRAMA DE ESTÁGIOS
A.

Enquadramento

O Programa de Estágios, curricular e não curricular, consiste na divulgação e promoção dos
cursos da ESTG junto de uma vasta selecção de Empresas e Instituições sedeadas, não só na
Guarda como também em distritos limítrofes e grandes centros urbanos. O objectivo primário
é dar a conhecer a ESTG, os serviços prestados pelo GESP e, obviamente, obter o maior
número e diversidade de colaborações para concretização de estágios.

Acima de tudo, este programa facilita o primeiro contacto com a vida activa e,
simultaneamente, dá resposta às expectativas dos estudantes, criadas ao longo da sua
formação académica, em relação ao estágio curricular, o GESP executa anualmente o
Programa de Estágios.

B.

Divulgação

Em 2010 o IPG adquiriu a base de dados LinkB2B. Esta é, provavelmente, a mais completa base
de dados com contactos de empresas e instituições portuguesas editada actualmente. Neste
directório empresarial, podemos encontrar milhares de contactos em todo o país, cobrindo
todas as áreas de actividade, num total de mais de 400.000 entidades, devidamente
segmentadas em mais de 800 categorias. Desta forma, o GESP agilizou a forma como
selecciona e contacta as empresas.

O Programa de Estágios abrangeu em 2010 uma selecção de 1059 Empresas e Instituições,
situadas em várias regiões do País e com actividades em variadas áreas direccionadas às
Licenciaturas e Cursos de Especialização Tecnológica da ESTG que foram contactadas através
de email ou fax.

Para além do feedback directo às propostas de parceria para estágios, esta campanha
promove paralelamente o GESP, a ESTG e respectivos cursos originando, frequentemente,
contactos posteriores em diferentes vertentes, como por exemplo, nas saídas profissionais.
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C.

Ofertas de Estágio

O Programa de Estágios de 2010 ofereceu um total de 185 vagas para estágio, conforme a
Figura 3 e as Empresas e Instituições envolvidas estão identificadas no Quadro 1 seguinte.
Desde já o GESP – Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais da ESTG agradece às empresas e
instituições que colaboraram, desde Janeiro até Dezembro de 2010, no Programa de Estágios
Curriculares.

Relativamente ao número de ofertas de estágio por curso, os mais procurados foram
Marketing (MKT) e Secretariado e Assessoria de Direcção, com 38 e 25 pedidos cada. Por outro
lado, Engenharia do Ambiente (EA), o CET de Condução de Obra (CET-CO), o CET de Instalação
e Manutenção de Redes e Sistemas Informáticos (CET-IMRSI) foram os cursos que registaram
menor procura por parte das Empresas e Instituições.

Figura 3 – Ofertas de Estágio Curriculares por Curso/2010
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BOLSA DE EMPREGO
A.

Enquadramento

A entrada no mercado de trabalho é um desafio para todos os estudantes. Neste processo, o
GESP oferece o serviço Bolsa de Emprego cujo objectivo principal é facilitar e promover a
entrada no mercado de trabalho de estudantes e diplomados da ESTG e, posteriormente,
contribuir para a progressão da carreira dos antigos estudantes.

B.

Funcionamento

Actualmente, este serviço está centralizado no portal do GESP e baseia-se num sistema de
informação simples e rápido. O candidato inscrito na Bolsa de Emprego recebe no seu e-mail,
de acordo com o seu perfil, a divulgação de propostas directas de emprego/estágio
profissional.

Nesta primeira divulgação, e no caso de ofertas directas ao GESP, é divulgada desde logo toda
a informação facultada e autorizada pela entidade empregadora. Tratando-se de ofertas e
anúncios on-line pesquisadas directamente em portais de emprego, o GESP divulga o anúncio
e o respectivo link para consulta e candidatura.

Complementarmente, quer para as ofertas directas, quer para as pesquisadas online, são
realizadas acções de divulgação na própria ESTG através de cartazes e panfletos para assegurar
a divulgação de oportunidades junto a toda a comunidade da ESTG.
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INDICADORES
A. Estágios

De acordo com o n.º 1 do Regulamento de Estágios Curriculares em vigor na ESTG, o Estágio
Curricular tem por objectivo complementar a formação académica através do exercício de
tarefas e funções práticas em Instituições, proporcionando ao estudante a aprendizagem de
competências profissionais num contexto real de trabalho. Já a alínea 2.3 do ponto Condições
de Admissão do mesmo Regulamento define que o estudante dever-se-á dirigir ao GESP para
iniciar o processo de admissão a Estágio Curricular.

Pedidos de Estágio Curricular Personalizados
O GESP realiza pedidos personalizados para estudantes da ESTG que pretendam realizar o
Estágio Curricular em Empresas/Instituições especificas, não incluídas no Programa de
Estágios. Assim, na Figura 4, em 2010 foram realizados 42 contactos neste sentido e as
Empresas e Instituições envolvidas estão identificadas no Quadro 1 seguinte. Desde já o GESP
– Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais da ESTG agradece às empresas e instituições que

colaboraram, desde Janeiro até Dezembro de 2010, no Programa de Estágios
Curriculares.

Figura 4 – Pedidos de Estágio Curricular Personalizados/2010
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Estágios Curriculares Concluídos
No ano de 2010 foram defendidos um total de 174 estágios curriculares, tal como se apresenta
na Figura 5 e as Empresas e Instituições envolvidas estão identificadas no Quadro 1 seguinte.
Desde já o GESP – Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais da ESTG agradece às empresas e
instituições que colaboraram, desde Janeiro até Dezembro de 2010, no Programa de Estágios
Curriculares.

O curso com maior número de estágios concluídos em 2010 foi o de Contabilidade, com um
total de 26 registos e de Gestão com 35 registos, enquanto a licenciatura em Engenharia do
Ambiente ascendeu a 5 estudantes e a Engenharia Mecânica (EM) registou apenas um
estudante.

O curso de especialização tecnológica (CET) de Instalação e Manutenção de Redes e Sistemas
de Informação (IMRSI) registou o maior valor com 16 estágios, enquanto o CET de Gestão de
Vendas (CET-GV) ascendeu a 8 estágios e o CET de Contabilidade (CET-Cont) com 6 estágios.

A Licenciatura de Engenharia Civil (EC), apesar de não prever na sua estrutura curricular o
estágio curricular para conclusão de curso registou 10 casos. Estes estágios, denominados
extra-curriculares, foram realizados no âmbito do protocolo existente entre a ESTG e a
Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos (ANET) com vista à admissão nessa associação
profissional.

Figura 5 – Estágios Curriculares Concluídos/2010
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Relatórios de Estágio Curricular
Após a defesa do relatório de estágio curricular, o formulário Certificado de Estágio Curricular
é entregue no GESP a fim de confirmar a entrega da versão corrigida do documento em papel
e em suporte digital. O suporte digital destina-se à Biblioteca Digital do IPG, enquanto a versão
em papel é enviada para a Biblioteca do IPG para arquivo.

B. Saídas Profissionais

Em 2010, o GESP foi contactado por 91 Empresas/Instituições para efeitos de emprego/estágio
profissional. A todas Empresas/Instituições que desenvolver

C. Número de Oportunidades de Emprego/Estágio Profissional

Como resultado da parceria com as 91 Empresas/Instituições, o GESP registou um total de 143
oportunidades de emprego/estágio profissional e as Empresas e Instituições envolvidas estão
identificadas no Quadro 1 seguinte. Desde já o GESP – Gabinete de Estágios e Saídas
Profissionais da ESTG agradece às empresas e instituições que colaboraram, desde Janeiro até
Dezembro de 2010, no Programa de Estágios Curriculares. Analisando estas oportunidades em
termos de cursos, a figura 6 mostra que os cursos mais procurados pelas Empresas/Instituições
em 2010 foram a Engenharia Informática e Contabilidade com um total de 15 e 10
oportunidades de emprego cada.

Figura 6 – Oportunidades de Emprego e Estágio Profissional por Curso/2010
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Quadro 1. Empresas/Instituições que colaboram no Processo de Estágios e Saídas
Profissionais do GESP-ESTG/2010
Empresas / Instituições
A.M. Ponci a no - Cons truções Uni pe s s oa l , Lda .
ACA - Al berto Couto Al ve s , S.A.
Aca
demiRecurs
a da Tri
de nos
- Ma-rketi
ng- eBra
Publ
da
de Adecco
osnda
Huma
Porto
ga i-ciVi
s eu
Avei ro - As s oci a çã o de Des e nvol vi me nto Rura l da
ADRUSE

Empresas / Instituições
GeoSol
ve , Lda
Ges to Apre
ci a .ti vo - Cons ul tori a e Forma çã o Profi s s i ona l ,
Lda .
Gl oba z, S.A.
Gome s Abreu Uni pe s s oa l , Lda

Serra da Es tre l a

Gonça l ves & Gonça l ve s , Lda .

Agrupa mento de Es col a s de Gouve i a

Gua rda Conta , Conta bi l i da de E. A. Fi s ca l i da de Lda .

Agrupa mento de Es col a s de Vi l a Nova de Ta ze m

Hos pi ta l de Sã o Teotóni o, EPE

Al exa uto Comé rci o de Automóvei s , Lda

Hugo Ferrei ra de Ca rva l ho

Antóni o Jorge, Uni pe s s oa l , Lda

Ide a l i za çã o Projectos e Cons truçõe s , Lda .

Antóni o Rodri gues Le ã o - Cons truções , S.A.
Antóni o Sa ra i va & Fi l hos , Lda .

Inocê
nci ode
MaEmpre
rque sgo
Hotei
s , Lda
Ins ti tuto
e Forma
çã. o Profi s s i ona l (IEFP) da
Gua
rda
Ins ti tuto de Segura nça Soci a l I.P ( Gua rda - Ca s tel o

ARGEX - Argi l a Expa ndi da , S.A.

Bra nco)

ARL - Cons truçõe s S.A.

Ins ti tuto Ge ográ fi co do Exérci to

ArqEs tre l a , Uni pes s oa l . Lda .

Ins ti tuto Ge ográ fi co Português

Arqui modem - Engenha ri a , Lda .

Ins ti tuto Pol i té cni co da Gua rda

As s oci a çã o de Benefi ci ê nci a Popul a r de Gouvei a

IPG - Se rvi ços de Acçã o Soci a l

ATLANCO - Se l e cçã o e Recruta mento de Pe s s oa l

Is Va
a bel
ContaTécni
bi l i da
s Uni
l , Ldabi l i da de ,
J.
rgaFe
s -rrei
Gara
bi nete
code
de
Ge spes
tã oseoaConta
Lda .

ATS - Si s te ma s de Tecnol ogi a Ava nça da , Lda .
Auto
a ca
- Comérci
o ede
Ve ícul
osSi
, Lda
Auto es
Metre
câlni
Pa ul e ns
- Adel
i no
mõe. s Lope s
Gouve i a (nocturno)

JC Conta , Lda .
Jorna l Di recto, Comuni ca çã o e Ma rke ti ng, Lda

AYR - Cons ul ti ng, S.A.

L.G.B. Group

B3A - Ga bi ne te de Projectos de Enge nha ri a Ci vi l , Lda .

La ni dor - Comérci o de Pronto a Ves ti r, SA.

B4Profi l e, Lda .

La r D'Arte , Lda .

Ba nco Es pi ri to Sa nto - Se rtã

Logi n - Informá ti ca

Ba nco Sa nta nder Totta , S.A. - Covi l hã - Gua rda

Lopes & Irmã os , Lda .

BASE PÚRPURA Uni pe s s oa l , Lda

Ma cofe r - Servi ços de Conta bi l i da de, Lda .

BB Cons ul ti ng - Arqui te ctura e Enge nha ri a , SA

Ma ga l hã es e Rodri gue s , Lda .

Be conne cted, Uni pes s oa l , Lda

Ma nutri a l - Ma nute nçã o Indus tri a l , Lda .

Be i ra Fl ori da de Sus a na Luca s

Má ri o Al me i da , Lda .

BEIRÁLIA, Lda .
Be rna rdo & Be rna rdo - Cons ul tore s As s oci a dos

Má rques
ri o Ca rri
Se rvi
Conta
i da de,
Lda
Ma
deçoAl- me
i daços
, F.de
Ta va
res ,bi
J. lNune
s &
V. Si mõe s ,
SROC

Bi os fera - Cons truçõe s Uni pe s s oa l , Lda .

Ma rques SGPS, SA.

BMS Cons ul tores , Lda

MARSILOP - Soci eda de de Empres a s , S.A.

BTMa ti k - Sol uçõe s Te cnol ógi ca s Uni pe s s oa l , Lda .

Ma rti fe r II Inox, S.A.

Ca i xa Ge ra l de De pós i tos - Meda

Ma tos e Pra ta - Veícul os , Má qui na s e Peça s , S.A.

Ca i xa Ge ra l de De pós i tos (Gua rda - R. Ma rquês Pomba l ) Mega Des pe rta r
Ca i xa Ge ra l de De pós i tos (Gua rda - S. Mi guel )

Mel o Rodri gues - Engenha ri a , Lda .

Câ ma ra Muni ci pa l da Fi gue i ra da Foz

MOB - Indús tri a de Mobi l i á ri o, S.A.

Câ ma ra Muni ci pa l da Gua rda

ModeToHel p - Te cnol ogi a s de Informa çã o, Lda .

Câ ma ra Muni ci pa l de Al jezur

MORGAIR, Lda .

Câ ma ra Muni ci pa l de Ba rce l os

Múl ti pl os - Se rvi ços de Ge s tã o, Lda .

Câ ma ra Muni ci pa l de Ca nta nhe de

Neorel va - Emba l a gens Metá l i ca s , SA.

Câ ma ra Muni ci pa l de Cel ori co da Bei ra

Nova
rda- Empres
- AgênciaaGes
de tora
Informa
çã o,pa
Lda
. ntos
Nova Gua
Mêda
de Equi
me
Muni ci pa i s , E.E.M

Câ ma ra Muni ci pa l de Es ta rreja
Câ ma ra Muni ci pa l de Gouvei a

Nuno Mi guel Sa ra i va Ma rti ns

Câ ma ra Muni ci pa l de Sei a

OPEN LIMITS - Bus i nes s Sol uti ons , Lda .

Câ ma ra Muni ci pa l de Ta rouca
Câ ma ra Muni ci pa l do Sa buga l

Opi
dâ ni a - Cons
ul tore
Lda
.
ORGANIDEIA
- Orga
ni zas çã
o Profi
s s i ona l de Congres s os ,
Lda .

Ca rl os Abra ã o Soci e da de Cons truçõe s Uni pes s oa l , Lda .

Outra Va nta gem Uni pes s oa l , Lda .
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Quadro 1 Empresas/Instituições que colaboram no Processo de Estágios e Saídas
Profissionais do GESP-ESTG/2010 (Continuação)
Empresas / Instituições
Ca s a i s - Engenha ri a e Cons truçã o, S.A

Empresas / Instituições
P&B - Publ i ci da de e Artes Grá fi ca s , Lda .

CCAM de Va l e do Tá vora e Douro

P.D.M. - Cons truçã o Ci vi l , Lda .

Cel ori conta - Conta bi l i da de e Ges tã o, Lda

P.J.D. Ri bei ro Arqui tectura e Cons truçã o, Lda

Centro Muni ci pa l de Cul tura e Des envol vi mento

PHL - Projectos Ha bi ta ci ona i s , Lda .

CEPO VERDE Turi s mo Rura l , Lda .

PJM Conta - Conta bi l i da de e Informá ti ca , Lda .

Chupa s e Morrã o - Cons truçã o de Obra s Públ i ca s , S.A.

PLANIBIL - Ce ntro Conta bi l i da de Mec. Vi s eu, Lda

Ci el Bl ue Lda .

PT Comuni ca ções , S.A.

Ci pri a no Perei ra de Ca rva l ho e Fi l hos , Lda

Pura Mente - Turi s mo, Agri cul tura e Bem es ta r, Lda .

Cofi ca b Portuga l - Compa nhi a de Fi os e Ca bos , Lda .

Ra mos Ca ta ri no, S.A. - Ca nta nhede

Comuni ca rte

Rea l Peri tos - Peri ta gem e Ava l i a ções , Lda .

Cons trope , Lda .

ROCA Tornei ra s , SA.

Cons truções Fortuna to Ca nhoto & Fi l hos , Lda .

S.A.S. - Sol uções a Aná l i s e de Si s tema s

Cons truções Terra s do Demo II, Lda

Sa ni gua rda - Cons ul tori a e Forma çã o, Lda .

Cons truções Vi ma r, Lda

Sa nta Ca s a da Mi s eri córdi a da Gua rda

Cons truObra
, Lda
.
Conta
s Sempre
Certa
s - Cons ul tori a ,Conta bi l i da de e
Fi s ca l , l da .

Sa nta Ca s a da Mi s eri córdi a de Vi l a r Ma i or

Conti me da Conta bi l i da de e Ges tã o Uni pes s oa l , Lda .

SAS - Sol uçõe s e Aná l i s es de Si s tema s , Lda .

Cool Des i gn, Lda .

SCBI
Cons
ul tori aLda
de -Ges
tã o, Lda
Senti-do
Comum,
Sol uções
de Tecnol ogi a e
Ma rketi ng

Cos ta e Cos ta - Topogra fi a e Informá ti ca , Lda .

Sa nta Ca s a da Mi s eri córdi a de Ba i ã o

Cota 2000 - Topogra fi a e Projectos , Lda .

SILPA - Cons truções , Lda .

Couti nho & Ma rques , Lda .

Síl vi a Ma s s a no - TOC

DECORSHOP - De cora çã o Comerci a l , Lda .

Si mpl eForms Des i gn, Lda .

DESIGUAL - Arqui tectura de Interi ore s , Lda .

Si mpl eForms Des i gn, Lda .

DI B - Cons ul ti ng, Lda .

Smi l e Vi rtua l , Lda .

Di fl ex - Indus tri a de Ma teri a l de Decora çã o, Lda .

Soci
eda
cul eda
a dode
Frei
xo do
o, Meta
SA. l urgi a da
Sodéci
a ,de
S.AAgri
- Soci
Indus
triMei
a l de
Gua rda , S.A

DMa rrucho & Mta borda Soc., Lda
DSE Lda .

Sodi bei ra s , Lda

Dua l íti ca - Conta bi l i da de e Fi s ca l i da de, Lda .

Sol i nor - Soc. Ol e a gi nos a do Norte, Lda .

Ediconfor
bei ra s -- Cons
edi fíci
e Obra
s PublProj.
i ca s edaPlsaBei
s , Lda .
Egi
ulos
tores
de Eng.ª,
nearamento,
Lda
Egi fi. na nci a l - Conta bi l i da de e Forma çã o Profi s s i ona l ,

SPDA, Lda . - DECATHLON Gua rda

Lda

Sus
a na Pi res PORTUGAL
Uni pes s oa- lIndus
, Lda tri a de Ma dei ra s e
SWEDWOOD
Mobi l i á ri o, Lda .

El ectri ci da de dos Açores , SA.

Tei xei ra Ri be i ro - Ins ta l a çõe s e Re des de Gá s , Lda .

El ectri fi ca dora Al vos erra , Lda .

Tel eha bi ta - SMI, Lda

El ectrocortes , Ki nna - Cozi nha s e Compone ntes

Tempo-Tea m, Lda .

Emba i xa damentos
da Repúbl
i cati cos
de Ca
bo Verde
Empreendi
Turís
Montebe
l o - Soc. de
Turi s mo e Recrei o, SA.

Terra Fa ci l , Lda .

Empres
a de El ectri
dos
Açores
, SABá s i co de
Es col a Secundá
ri a ci
c/da
3ºde
Ci cl
o do
Ens i no
Gouvei a

Terra pri ma - Soci eda de Agrícol a , Lda .

Es col a Superi or de Educa çã o da Gua rda (IPG)

Toi gua rda - Comérci o de Veícul os , Lda .

Es col a Superi or de Sa úde da Gua rda (IPG)

TopHL - Es tudos Topográ fi cos Uni pes s oa l , Lda .

Es col a Superi or de Turi s mo e Hote l a ri a (IPG)

Topovi s ta , Lda .

Es fera Críti ca Uni pes s oa l , Lda

TopSpa s , Lda .

Terra Fa ci l , Lda .
Têxti l Ma nuel Rodri gues Ta va res , S.A.

Eva Aurora Tei xei ra Vi ei ra Sa nches

Tra ns a gueda , Lda

Fa rmá ci a da Sé - Gua rda

Va l fi rma , Lda .

FDO - Se rvi ços Pa rti l ha dos Uni pes s oa l , Lda .

Va ríus , S.A.

FINI CLASSE - Ges tã o Automóve l , Lda .

Verkl a ro - Ima gem, Comuni ca çã o e Servi ços Uni ., Lda .

Ga bi ga r - Ga bi nete de Ges tã o e Conta bi l i da de, Lda

Verti ri va , Lda .

Ga bi nete de Es tá gi os e Sa ída s Profi s s i ona i s - ESTG/IPG Vi a Ma pa , Servi ços de Topogra fi a Uni pes s oa l , Lda .
Ga l i l eu - Norte, S.A.
Ga ra gem D. Jos é, Lda .

Vi
pa redes
, Soci
eda
dea dos
Imobi
l i á rieda
a , Lda
Vi a
ctor
Soa res
& As
s oci
- Soci
de .de Cons ul tores .
Lda

GEFGua rda , Lda .

Vi rgi l i o Fra zã o - Conta bi l i da de e Ges tã o, Lda .

Ge oDouro, Cons ul tori a e Topogra fi a , Lda .

VTV - Vi s eu.TV, Lda . - Tel evi s ã o Di gi ta l na Internet

Ge ol a ye r - Es tudos de Terri tóri o, Lda .

ZANTIA, SA
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OBSERVATÓRIO DE EMPREGO
O Observatório de Emprego foi criado na sequência de uma decisão do Ministério da Ciência,
Inovação e Ensino Superior no sentido de generalizar a obtenção de dados sobre a
empregabilidade dos diplomados de cada Escola. A ESTG procurou sistematizar a informação a
reproduzir e desenvolveu este Observatório com base num questionário.

Em 2010, o GESP promoveu uma vez mais um inquérito de preenchimento obrigatório a quem
entrasse no portal do GESP com o intuito de obter dados sobre a inserção na vida activa dos
diplomados da ESTG. Deste inquérito, foram obtidas 126 respostas.

Os referidos dados foram objecto de tratamento estatisticamente pela Dra. Carla Serrano e
apresenta-se o subsequente relatório.

A.

Inserção na Vida Activa

Das respostas obtidas ao inquérito verificam-se dificuldades na obtenção de emprego
após a conclusão do curso, dado 52,38% dos inquiridos ainda se encontravam
desempregados à data de resposta ao inquérito, 19,05% referiram ter conseguido
emprego três meses após a conclusão do curso, seguidos de 10,32% que já estavam
empregados. Esta grande percentagem de estudantes desempregados era esperada
uma vez que os inquéritos são de resposta online no portal do GESP (Gabinete de
Estágios e Saídas Profissionais) do IPG, que se assume como interface de apoio e
orientação na inserção à vida activa dos estudantes e diplomados.
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B.

Relação Formação/Competências Adquiridas

Relativamente à utilização de formação/competências adquiridas no curso na função
que desempenha actualmente, 48,41% não responderam a esta questão, 26,19% dos
inquiridos referiram ter recorrido muitas vezes, seguidos de 19,05% com algumas
vezes.
C.

Caracterização da Situação Actual face ao Emprego

No que respeita à situação face ao emprego, 43,65% não respondeu a esta questão,
18,25% dos inquiridos referiram o contrato precário; 12,7% responderam à opção
“outra”, referindo na sua maioria são estágios profissionais. Observa-se a distribuição
de 11,9% desempregos, enquanto 6,349% possuem um vínculo definitivo e são
trabalhadores por conta própria, por último, 0,794% são estudantes a tempo inteiro.
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Da análise das respostas obtidas a esta questão verifica-se uma taxa de 53,97% que
não respondeu, 25,40% exerce actividade profissional no distrito da Guarda, 9,524%
em Castelo Branco, 3,968% em Viseu, 3,175% em Lisboa, 1,587% em Vila Real e Braga
e 0,794% em Portalegre.

Relativamente ao grau de satisfação face à actual situação profissional dos inquiridos
observa-se uma taxa de 55,56% que não respondeu a esta questão, 25,4% estão
satisfeitos, 14,29% insatisfeitos, 3,968% muito satisfeitos e 0,794% muito insatisfeitos.
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Sobre o grau de adequação da formação académica face às exigência do mercado
9,524% não responderam, 70,63% dos inquiridos mencionaram ser suficiente, para
11,11% é excelente, para 7,937% é insuficiente e para 0,794% é péssima.

Relativamente ao grau de satisfação do curso frequentado verifica-se uma taxa de
10,32% que não responderam, 57,94% dos inquiridos estão satisfeitos, 27,78% muito
satisfeitos, 3,175% insatisfeitos e por último 0,794% muito insatisfeitos.
D.

Dados Pessoais/Formação Académica

Do universo dos inquiridos 58,35% são do género feminino, 38,10% do masculino e os
restantes 5,56% não responderam.
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A idade oscila entre os 21 e os 44 anos, sendo na sua maioria 24 anos (19 respostas das
118 respostas obtidas). A média de idades obtida é de 24 anos. Verifica-se ainda que
50% dos inquiridos têm entre 21 e 24 anos.

Nas qualificações académicas 74,60% são licenciados pós-Bolonha, 11,11% licenciados
pré-Bolonha, 6,35% bacharéis, 2,38% responderam outro e 5,56% não responderam.

No que respeita ao curso verifica-se que cerca de 9,524% não responderam, 16,67%
das respostas provêem do curso de Contabilidade, 10,32% de Secretariado e
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Assessoria de Direcção, 9,524% de Gestão e com a mesma percentagem Gestão de
Recursos Humanos, 7,143% de Eng. do Ambiente, Eng. Civil e Marketing.

Do universo dos inquiridos o ano de conclusão de curso oscila entre 1997 e 2011,
sendo que a grande maioria terminou em 2010 e 2009.

A média final de curso oscila entre 11 e 16 valores, 41,27% terminaram com 12
valores, 22,22% com 13 valores, 11,11% com 14 valores, 7,937% com 11 valores,
3,968% com 15 valores e os restantes 0,794% com 16 valores.
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ACORDOS E PARCERIAS
A.

Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC)

A ESTG atribuiu a responsabilidade do GESP para organizar, gerir e arquivar os processos de
estágio curricular realizados ao abrigo do protocolo realizado entre a ESTG/IPG e a OTOC.
Também, é competência do GESP receber as versões finais destes relatórios de estágio e
garantir a sua entrega na Biblioteca do IPG para arquivo principal e, ainda, para
disponibilização no Repositorium Aberto do IPG para transferência do conhecimento. Em 2010
foram realizadas 30 defesas de relatórios de estágio curricular no âmbito do protocolo com a
OTOC.

B.

Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos (ANET)

A ESTG do IPG tem igualmente protocolo com a Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos
a fim de integrar o estágio existente no currículo académico dos cursos da ESTG ou um estágio
extra-curricular, no estágio profissional da ANET. Assim, para além da prestação de informação
e esclarecimentos relativamente ao referido protocolo, o GESP é responsável pelo
cumprimento dos seguintes deveres atribuídos à ESTG:
•

Garantir a observância deste protocolo, tendo em especial atenção que nos protocolos
celebrados com as entidades onde se irão realizar os estágios (convenções de estágio),
o Orientador (pertencente ao corpo docente da ESTG) e o Supervisor (Engenheiro ou
Engenheiro Técnico com formação na mesma área do curso frequentado pelo
estagiário) não serão coincidentes;

•

Garantir todas as formalidades de aprovação - início, acompanhamento e avaliação estabelecidas no Regulamento de Estágios da ESTG;

•

Garantir que todos os estágios abrangidos neste protocolo terão uma duração mínima
de seis meses;

•

Disponibilizar os meios necessários para que a ANET possa ministrar, nas instalações
da ESTG, o curso de Ética e Deontologia, com uma duração de oito horas e com uma
periodicidade de seis meses;
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•

Permitir, a qualquer responsável designado pela ANET, o acesso ao arquivo
documental existente no Estabelecimento de Ensino, relativo aos estágios
frequentados com enquadramento neste protocolo;

•

Divulgar a informação necessária inerente ao presente protocolo aos estudantes
matriculados nos cursos reconhecidos pela ANET, ministrados no Estabelecimento de
Ensino, nos quais se inclua o módulo curricular de estágio;

•

De toda a documentação necessária ao início e conclusão do estágio será enviada
cópia para a ANET.

O GESP intervém ainda junto da ANET, sempre que necessário e solicitado, no sentido de
esclarecer e resolver questões relacionadas com os processos dos finalistas e diplomados da
ESTG. Em 2010 foram remetidos para a sede da ANET, conforme a Figura 7, os seguintes
processos:

Figura 7 – Processos enviados para ANET/2010
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C.

Banco Santander Totta

Em 2010 foram enviadas 2 candidaturas para a realização de um estágio curricular no Banco
Santander Totta.
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D.

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo – Vale do Távora e Douro

Em 2010, na sequência do protocolo celebrado com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, onde
este Banco se compromete a atribuir Estágios de Aproximação à Vida Activa mediante selecção
das candidaturas apresentadas pelo Instituto Politécnico da Guarda, foram realizados 4
estágios curriculares.

E.

Banco Espírito Santo

Em Maio de 2010 foi assinado um protocolo com esta instituição bancária com vista à
atribuição de Estágios de Aproximação à Vida Activa. Este programa foi divulgado no portal do
GESP. Uma vez que as candidaturas são feitas online, o GESP não tem o registo do número de
candidaturas realizadas por estudantes da ESTG.

F.

Empregos Manager

Em 2010 foi assinado um protocolo de colaboração com o portal Empregos Manager que
permite aos nossos estudantes e licenciados acompanhar em directo as ofertas de emprego e
formação que surgem diariamente no site. Estes têm a possibilidade de subscrever newsletters
de periodicidade variável. O GESP identificou os sectores de actividade onde tinha interesse
em receber a informação personalizada e desde Abril de 2010 que o GESP recebe
semanalmente as ofertas de emprego do portal Empregos Manager.
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PROGRAMAS E EVENTOS

A.

Programa de Estágios de Jovens Estudantes (PEJENE)

O GESP promove anualmente o Programa de Estágios de Jovens Estudantes no Ensino Superior
nas Empresas (PEJENE), promovido pela Fundação da Juventude, junto dos estudantes da
ESTG. Este programa caracteriza-se por ser um cartão verde para o primeiro contacto com o
mercado de trabalho visando proporcionar aos estudantes que frequentam o penúltimo ano
de qualquer licenciatura a possibilidade de realizar um estágio de 2 ou 3 meses. O processo de
candidatura ao PEJENE foi realizado on-line, directamente na página do Programa, pelo que o
GESP não procedeu à recepção e envio de candidaturas. Sendo assim, o GESP procedeu à
divulgação do Programa em Janeiro de 2010 e ao esclarecimento de dúvidas e questões.

B.

b. Workshops

O GESP desenvolverá um conjunto de workshops, que a seguir se indicam e que se deveriam
realizar até ao final do ano lectivo 2010/2011:
•

Empreendedorimso

•

Marketing Pessoal

•

Coaching

•

Técnicas de Procura Activa de Emprego

•

Preparação e Técnicas para Entrevistas de Emprego

•

Falam as Empresas e antigos estudantes.

C.

Inserção Profissional de Diplomados: Encontro de Estruturas do

Ensino Superior
O Eq. Assist. 2º Triénio João Miranda apresentou uma comunicação no evento “Inserção
Profissional de Diplomados: Encontro de Estruturas do Ensino Superior” subordinada ao tema
“Portal de Emprego”. Este evento realizou-se na reitoria da Universidade de Coimbra.
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OUTRAS ACTIVIDADES
A.

Certificação de Qualidade da ESTG-IPG

O GESP continuou a trabalhar no processo de certificação da ESTG ao longo do ano de 2010
procedendo à criação e adaptação dos formulários inerentes à actividade do gabinete para que
estejam em conformidade com as normas de certificação em vigor na ESTG.

Quadro 2 – SGQ - Indicadores do Processo Ensino-Aprendizagem: Estágios

No Sistema de Gestão de Qualidade, todos os indicadores do Processo Ensino-Aprendizagem
relativamente aos Estágios foram atingidos tal como se observa no Quadro 2 anterior.
Contudo, as oportunidades de estágio diminuíram, aproximadamente, 42% em relação a 2009.
Enquanto, o pedido de estágio personalizado também diminuí, cerca de, 12,5% em relação a
2009. Destaca-se que o número de estágios concluídos aumentou 8,8% em relação em 2009.
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B. Colaboração com Docentes e Departamentos

O GESP tem dado continuidade ao apoio a docentes no que se refere à informação e
documentação relativa aos respectivos estudantes que orientam. Entre a disponibilização de
dados como os contactos, fotocópias de processos, entre outros, este gabinete tem registado
uma maior procura no que diz respeito a listagens de orientações, em curso e finalizadas e,
inclusive, de participações em júris de defesa de relatórios de estágio.

C. Divulgação de Informação

O GESP pesquisa, na imprensa escrita e em vários portais de emprego, anúncios de emprego,
estágios, programas e informação generalizada considerada relevante e de interesse para os
estudantes e diplomados da ESTG. Essa informação é recolhida, identificada e divulgada
através do Portal do GESP.

D. Divulgação de Ofertas Internacionais

Para além da acção a nível nacional em termos de divulgação de oportunidades – estágios e
empregos, o GESP tem vindo ainda a divulgar junto dos estudantes e diplomados da ESTG
várias ofertas internacionais. Neste sentido, foram divulgadas em 2010 em colaboração com o
Gabinete de Mobilidade e Cooperação as seguintes oportunidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

02/2010 - Summer Study in the USA 2010
03/2010 - Estágio ERASMUS – Barcelona - Investigação
03/2010 Estágio ERASMUS – Barcelona - área das Engenharias
03/2010 - Estágios Profissionais ERASMUS - Turquia - área da Informática
04/2010 - Internship in London (UK)
04/2010 - Cursos Intensivos de Alemão em HEIDELBERG
04/2010 - Estágio para o Reino Unido – área de Recursos Humanos
04/2010 - Mobilidade ERASMUS 2010/2011
06/2010 - ERASMUS na Hungria – Engenharia Mecânica
ERASMUS Placement Offer - Estágios na Polónia
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CONCLUSÃO

O Relatório de Actividades descreve as principais actividades e iniciativas desenvolvidas pelo
GESP no ano de 2010. Todas elas se centraram, directa ou indirectamente, na necessidade de
apoio e acompanhamento a todos os estudantes, recém-diplomados e antigos estudantes na
transição entre a vida académica e o mercado de trabalho e, posteriormente, na sua evolução
profissional.

No ano de 2010 o mercado de trabalho sofreu um duro revés devido à crise nos mercados
internacionais, tendo a taxa de desemprego em Portugal atingido os 11,2%, em Dezembro, de
acordo com os dados divulgados pelo Eurostat. No entanto, este valor entre os mais jovens
(abaixo dos 25 anos) ultrapassa os 20%. Apesar destas contrariedades, o GESP, através da
diversificação de contactos junto das Empresas e Instituições, conseguiu uma oferta
significativa de estágios curriculares e de oportunidades de emprego/estágio profissional.

O GESP continua a desempenhar de uma forma eficaz o seu papel na prestação de um serviço
público para todos os seus públicos-alvo. Paralelamente aos serviços prestados a toda a
comunidade da ESTG, os contactos efectuados pelo GESP junto das Empresas e Instituições,
potencia o envolvimento destas com o IPG abrindo estradas de cooperação que no futuro
darão com certeza resultados muito positivos.

Um Passo para o Futuro!
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