
1 
 

 

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO 

PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS 

2022/2023 

 

Âmbito Local de Estágio Ciclo de Estudos ou Formação CNAEF Requisitos da Candidatura Objetivos 

Ensino Superior Comissão Cultural de Marinha, 
Belém - Lisboa 

Aluno/a Mestrado Integrado em 
Arquitetura 

Arquitetura e Urbanismo Carta de motivação/ CV detalhado. 
Entrevista. 

Proporcionar o contacto com o mundo laboral e a 
oportunidade de aplicação prática e consolidação de 
conhecimentos técnicos. 

Ensino Profissional / Ensino 
Superior 

Comissão Cultural de Marinha, 
Belém - Lisboa 

Aluno/a de ensino profissional, 
Licenciatura ou Mestrado em Fotografia 

Audiovisuais e Produção dos 
Media 

CV, portfólio e entrevista. Proporcionar o contacto com o mundo do trabalho 
contribuindo para o aperfeiçoamento da sua formação 
pessoal, social e profissional através da prática on job de 
desenvolvimento de projeto. 

Ensino Profissional Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa 

Aluno/a do Curso Técnico de Artes 
Gráficas (nível 4) 

Audiovisuais e Produção dos 
Media 

Entrevista. CV. Gosto pelo trabalho 
em equipa/ bom relacionamento 
pessoal/ proativo. 

Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
na área de formação colaborando diretamente nas 
atividades de serviço. 

Ensino Profissional Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa 

Aluno/a do Curso Profissional de 
Técnico/a de Animação 2D e 3D 

Audiovisuais e Produção dos 
Media 

Entrevista. CV. Gosto pelo trabalho 
em equipa/ bom relacionamento 
pessoal/ proativo. 

Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
na área de formação colaborando diretamente nas 
atividades de serviço. 

Ensino Profissional Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa 

Aluno/a do Curso Profissional de 
Técnico/a de Design de Comunicação 
Gráfica (nível 4) 

Audiovisuais e Produção dos 
Media 

Entrevista. CV. Gosto pelo trabalho 
em equipa/ bom relacionamento 
pessoal/ proativo. 

Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
na área de formação colaborando diretamente nas 
atividades de serviço. 

Ensino Profissional Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa 

Aluno/a do Curso Profissional de 
Técnico/a de Multimédia (nível 4) 

Audiovisuais e Produção dos 
Media 

Entrevista. CV. Gosto pelo trabalho 
em equipa/ bom relacionamento 
pessoal/ proativo. 

Proporcionar o desenvolvimento de competências técnicas 
na área da respetiva formação profissional. 

Ensino Superior Academia de Marinha - Edifício da 
Marinha, Rua do Arsenal 1149-001 
Lisboa 

Aluno/a da Licenciatura/Mestrado/Pós- 
graduação em Ciências Documentais 
(BAD) ou História (com prevalência na 
área de Documentação e Arquivística) 

Biblioteconomia, Arquivo e 
Documentação (BAD) 

CV detalhado. Proporcionar o contacto e a experiência associados ao 
trabalho na área de BAD e a respetiva consolidação de 
conhecimentos, num contexto de multidisciplinariedade e 
grande dinâmica cultural. 

Ensino Superior Biblioteca Central de 
Marinha/Arquivo Histórico - Rua 
da Junqueira, 1300-598 Lisboa 

Aluno/a finalista ou a frequentar Pós- 
graduação/Mestrado em Ciências da 
Informação e da Documentação, 
especialização em Arquivos. 

Biblioteconomia, Arquivo e 
Documentação (BAD) 

CV detalhado. Tomar conhecimento com as diferentes realidades e 
especificidades do quotidiano de um arquivo, visando o 
desenvolvimento de competências específicas na área da 
Investigação Arquivística. 

Ensino Superior Biblioteca Central de Marinha - Pç. 
do Império 1400-206 Lisboa 

Aluno/a finalista ou a frequentar Pós- 
graduação/Mestrado em Ciências da 
Informação e da Documentação, 
Especialização em Biblioteca. 

Biblioteconomia, Arquivo e 
Documentação (BAD) 

CV detalhado. Tomar conhecimento com as diferentes realidades e 
especificidades do quotidiano de uma biblioteca, visando o 
desenvolvimento de competências específicas na área da 
Biblioteconomia. 

Ensino Profissional Biblioteca Central de 
Marinha/Arquivo Histórico - Rua 
da Junqueira, 1300-598 Lisboa 

Aluno/a de Curso Profissional da área das 
Ciências Documentais 

Biblioteconomia, Arquivo e 
Documentação (BAD) 

CV detalhado. Proporcionar oportunidades de aplicação prática e 
consolidação de conhecimentos académicos. Promover a 
aquisição de novos conhecimentos e desenvolvimento de 
competências relativas ao contexto de trabalho na área do 
Arquivo. 
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Âmbito Local de Estágio Ciclo de Estudos ou Formação CNAEF Requisitos da Candidatura Objetivos 

Ensino Profissional / Ensino 
Superior 

Centro de Documentação, 
Informação e Arquivo Central de 
Marinha (ex-fábrica Nacional de 
Cordoaria). Junqueira 

Aluno/a da Pós-graduação ou Mestrado 
em Ciências Documentais ou de Curso 
Profissional da área das Ciências 
Documentais 

Biblioteconomia, Arquivo e 
Documentação (BAD) 

CV detalhado. Comprovativo da 
natureza do estágio. 

Proporcionar oportunidades de aplicação prática e 
consolidação de conhecimentos académicos. Promover a 
aquisição de novos conhecimentos e desenvolvimento de 
competências relativas ao contexto de trabalho na área do 
Arquivo. 

Ensino Superior Direção de Navios, Divisão de 
Apoio - Base Naval de Lisboa, 
Alfeite - Almada 

Aluno/a finalista ou a frequentar Pós- 
graduação/Mestrado em Ciências da 
Informação e da Documentação, 
especialização em Arquivos. 

Biblioteconomia, Arquivo e 
Documentação (BAD) 

CV detalhado. Tomar conhecimento com as diferentes realidades e 
especificidades do quotidiano de um arquivo, visando o 
desenvolvimento de competências específicas na área da 
Investigação Arquivística. 

Ensino Superior Biblioteca da Escola Naval, Alfeite 
2810-001 Almada 

Aluno/a de Licenciatura ou Mestrado em 
Ciências Documentais ou Ciências da 
Informação 

Biblioteconomia, Arquivo e 
Documentação (BAD) 

CV detalhado Organização e tratamento documental de coleções 
específicas, nomeadamente o Fundo do Profº Contente 
Domingues, oferecidas à Biblioteca da EN. 

Ensino Superior Aquário de Vasco da Gama, Rua 
Direita do Dafundo, 1495-718 Cruz 
Quebrada 

Aluno(a)(a) da Licenciatura ou Mestrado 
na área da Biologia 

Biologia e Bioquímica Indicação do período de estágio e 
especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Adquirir conhecimentos no âmbito das técnicas de 
Aquariologia e divulgação científica e aquisição de 
competências para elaboração e coordenação de projetos 
nas áreas referidas. 

Ensino Profissional Aquário de Vasco da Gama, Rua 
Direita do Dafundo, 1495-718 Cruz 
Quebrada 

Aluno(a) de curso profissional com 
equivalência do 9º ao 12º ano de 
escolaridade 

Biologia e Bioquímica Indicação do período de estágio e 
especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Adquirir conhecimentos no âmbito da produção de 
plâncton e controlo da qualidade da água em organismos 
de cativeiro. 

Ensino Profissional / Ensino 
Superior 

Direção de Formação - 
Observatório da Qualidade da 
Formação (OQF), Pç. do Comércio, 
Lisboa 

Licenciatura/Mestrado em Ciências da 
Educação 

Ciências da Educação Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. CV detalhado. 

Realizar estudos na área da tecnologia educativa; 
colaborar no desenvolvimento das atividades do 
Observatório de Qualidade da Formação (OQF); contribuir 
para a inovação do Sistema de Formação Profissional da 
Marinha (SFPM) através do desenvolvimento de 
ferramentas de trabalho com vista ao aumento da 
qualidade da formação. 

Ensino Profissional / Ensino 
Superior 

Direção de Formação - Repartição 
de Tecnologias da Formação (RTF), 
Pç. do Comércio, Lisboa 

Licenciatura/Mestrado em Ciências da 
Educação 

Ciências da Educação Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. CV detalhado. 

Realizar estudos na área da tecnologia educativa; 
colaborar no desenvolvimento das atividades da 
Repartição de Tecnologias de Formação (RTF) no âmbito 
do desenvolvimento curricular 

Ensino Superior Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa 

Aluno/a de Licenciatura/Mestrado nas 
Ciências do Mar, Ciências Ambientais, 
Geologia, Biologia, Química ou afins 

Ciências da Terra CV detalhado Proporcionar o contacto com o mundo laboral, introdução 
à prática profissional e a oportunidade de aplicação prática 
e consolidação de conhecimentos técnicos. 

Ensino Superior Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa / Base 
Hidrográfica do Seixal 

Alunos de Licenciatura/Mestrado nas 
áreas de Oceanografia e Ciências do Mar 

Ciências da Terra CV detalhado Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas de Licenciatura/Mestrado, 
colaborando diretamente nas atividades do serviço. 

Ensino Superior Direção de Combate à Poluição do 
Mar, Base Naval de Lisboa - 
Almada 

Aluno/a na licenciatura ou mestrado em 
Engenharia do Ambiente ou Ciências do 
Ambiente 

Ciências do Ambiente CV detalhado. Especificação dos 
objetivos do estágio por parte da 
instituição de ensino. 

Proporcionar o desenvolvimento de competências técnicas 
na área da respetiva Licenciatura/Mestrado. 
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Âmbito Local de Estágio Ciclo de Estudos ou Formação CNAEF Requisitos da Candidatura Objetivos 

Ensino Superior Depósito de Munições Nato de 
Lisboa, Centro de Armamento e 
Munições- Marco do Grilo 

Aluno/a da Licenciatura ou Mestrado em 
Engenharia da Energia do Ambiente, 
Engenharia de Energias Renováveis ou 
Curso Técnico Superior Profissional em 
Energias Renováveis e Eficiência 
Energética. 

Ciências do Ambiente Conhecimentos em gestão e 
auditorias energéticas. 

Proporcionar a possibilidade de aplicação prática dos 
conteúdos fundamentais ministrados durante o curso no 
domínio da eficiência energética. 

Ensino Profissional Instituto Hidrográfico - Base 
Hidrográfica Seixal 

Aluno/a do Curso de Gestão Ambiental Ciências do Ambiente CV detalhado Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas, colaborando diretamente 
nas atividades de serviço 

Ensino Profissional / Ensino 
Superior 

Capitania do Porto de Ponta 
Delgada - Av. Infante D. Henrique 
9500-768 PONTA DELGADA 

Aluno/a do Curso Técnico Profissional 
Técnico Administrativo (nível 3) ou Curso 
Técnico Superior Profissional em 
Assessoria e Gestão Administrativa (nível 
5) 

Ciências Empresariais Bons conhecimentos de Informática 
na ótica do utilizador. Interesse em 
desenvolver projetos 

Proporcionar o desenvolvimento de competências técnicas 
na área das respetivas formações. 

Ensino Superior Departamento Marítimo da 
Madeira - Capitania do Porto do 
Funchal - Av. do Mar e das 
Comunidades Madeirenses, Nº 19 
9000-054 Funchal 

Aluno/a do Curso de Especialização 
Tecnológica (CET) em Gestão Recursos 
Humanos (RH) 

Ciências Empresariais Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. Fluência em língua inglesa, ao 
nível da compreensão e da redação. 
Bons conhecimentos de Informática 
na ótica do utilizador. 

Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas licenciaturas/ áreas de formação, 
colaborando nas atividades do serviço. 

Ensino Superior Departamento Marítimo da 
Madeira - Capitania do Porto do 
Funchal - Av. do Mar e das 
Comunidades Madeirenses, Nº 19 
9000-054 Funchal 

Aluno/a da Licenciatura em Gestão - 
Ciências Empresariais/Gestão e 
Administração 

Ciências Empresariais Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. Fluência em língua inglesa, ao 
nível da compreensão e da redação. 
Bons conhecimentos de Informática 
na ótica do utilizador. 

Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas licenciaturas/ áreas de formação, 
colaborando nas atividades do serviço. 

Ensino Superior Direção-Geral da Autoridade 
Marítima, Praça do Comércio 
1100-148 Lisboa 

Aluno/a da Licenciatura em Gestão, 
Economia ou Contabilidade 

Ciências Empresariais Bons conhecimentos de 
Contabilidade, Gestão ou Economia/- 
Capacidade de análise e resolução de 
problemas/- Orientação para o 
negócio / Visão estratégica/- Boas 
capacidades de comunicação e 
gestão da relação com diferentes 
intervenientes/- Capacidade de 
análise e sentido 
crítico/Competências específicas 
valorizadas:- iniciativa, pro-atividade, 
adaptação e flexibilidade/- 
Capacidade de inovação, apetência 
para novas tecnologias e 
enriquecimento pessoal/- 
Autonomia, organização e nível de 
rigor elevado/- Espírito de equipa e 
bom relacionamento interpessoal. 

Proporcionar o desenvolvimento de competências na área 
da Gestão Financeira e Orçamental na perspetiva da 
Contabilidade Pública. 
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Âmbito Local de Estágio Ciclo de Estudos ou Formação CNAEF Requisitos da Candidatura Objetivos 

Ensino Superior Comissão Cultural de Marinha, 
Belém - Lisboa 

Aluno/a de Licenciatura ou Mestrado em 
Marketing e Comunicação 

Ciências Empresariais CV, portfólio e entrevista. Proporcionar o contacto com o mundo do trabalho 
contribuindo para o aperfeiçoamento da sua formação 
pessoal, social e profissional através da prática on job de 
desenvolvimento de projeto. 

Ensino Superior Comissão Cultural de Marinha, 
Belém - Lisboa 

Aluno/a de Licenciatura ou Mestrado em 
Multimédia e Audiovisuais 

Ciências Empresariais CV, portfólio e entrevista. Prática de 
utilização dos programas da Adobe. 

Proporcionar o contacto com o mundo do trabalho 
contribuindo para o aperfeiçoamento da sua formação 
pessoal, social e profissional através da prática on job de 
desenvolvimento de projeto. 

Ensino Superior Escola de Fuzileiros, Vale de Zebro Aluno/a de Licenciatura nas áreas das 
Relações Públicas e/ou Comunicação 
Social, Marketing e Publicidade e 
Audiovisual e Multimédia 

Ciências Empresariais Carta de apresentação acompanhada 
de CV. 

Proporcionar o contacto com as áreas de Comunicação, 
Informação e Relações Públicas. 

Ensino Profissional Direção de Auditoria e Controlo 
Financeiro, Rua do Arsenal - Lisboa 

Aluno/a de Licenciatura/ Mestrado na 
área das Ciências Económicas na vertente 
da Administração Pública ou Auditoria. 

Ciências Empresariais CV. Formação na área de 
Contabilidade, Gestão, Administração 
Pública e Auditoria. 

Proporcionar o contacto com o mundo do trabalho 
contribuindo para o aperfeiçoamento da sua formação 
pessoal, social e profissional através do acompanhamento 
de atividades de auditoria e controlo interno numa 
entidade pública com autonomia administrativa. 

Ensino Superior Direção de Administração 
Financeira, Rua do Arsenal - Lisboa 

Aluno/a de Licenciatura/ Mestrado na 
área das Ciências Económicas na vertente 
da Administração Pública. 

Ciências Empresariais CV. Formação na área de 
Contabilidade, Economia, Gestão e 
Administração Pública. 

Proporcionar o contacto com o mundo do trabalho 
contribuindo para o aperfeiçoamento da sua formação 
pessoal, social e profissional através da prática on-job do 
planeamento e controlo orçamental numa entidade 
pública com autonomia administrativa. 

Ensino Superior Direção de Navios - Divisão 
Administrativa e Financeira, Base 
Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-001 
Almada 

Aluno/a da licenciatura na área de 
Contabilidade, Gestão ou Economia. 

Ciências Empresariais Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. CV detalhado e entrevista de 
seleção. 

Proporcionar o desenvolvimento de competências 
técnicas na área da respetiva licenciatura. 

Ensino Superior Direção de Navios - Divisão 
Administrativa e Financeira, Base 
Naval de Lisboa, Alfeite-2810-001 
Almada 

Aluno/a de Licenciatura na área da 
Administração Pública 

Ciências Empresariais Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. CV detalhado, indicação do 
período de estágio e entrevista de 
seleção. 

Proporcionar o desenvolvimento de competências técnicas 
na área das respetivas licenciaturas, bem como experiência 
prática em contabilidade pública e contratação pública. 

Ensino Superior Direção de Navios, Divisão de 
Apoio - Base Naval de Lisboa, 
Alfeite - Almada 

Aluno (a) da Licenciatura/Mestrado em 
Gestão de Recursos Humanos 

Ciências Empresariais CV detalhado. Entrevista Proporcionar, em contexto real de trabalho, no âmbito da 
Gestão de Recursos Humanos, práticas e modelos que 
permitam desenvolver competências críticas e decisivas 
para uma intervenção diferenciada e inovadora neste 
domínio. 

Ensino Profissional Direção de Navios - Divisão 
Administrativa e Financeira, Base 
Naval de Lisboa, Alfeite-2810-001 
Almada 

Aluno/a do Curso Vocacional Técnico de 
Apoio à Gestão 

Ciências Empresariais Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. CV detalhado. 

Proporcionar o desenvolvimento de competências 
técnicas nas respetivas áreas de formação. 

Ensino Profissional Direção de Navios - Divisão 
Administrativa e Financeira, Base 
Naval de Lisboa, Alfeite-2810-001 
Almada 

Aluno/a do Curso Profissional Técnico de 
Gestão 

Ciências Empresariais Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. CV detalhado. 

Proporcionar o desenvolvimento de competências 
técnicas nas respetivas áreas de formação. 

Ensino Superior Direção de Pessoal - Praça da 
Armada, Alcântara - 1350-027 
Lisboa 

Aluno da Licenciatura em Gestão de 
Recursos Humanos 

Ciências Empresariais CV detalhado Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas de licenciatura 
colaborando diretamente nas atividades do serviço. 
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Âmbito Local de Estágio Ciclo de Estudos ou Formação CNAEF Requisitos da Candidatura Objetivos 

Ensino Superior Direção de Pessoal - Praça da 
Armada, Alcântara - 1350-027 
Lisboa 

Alunos da Licenciatura nas áreas das 
Relações Públicas e/ou Ciências da 
Comunicação, Design Marketing e 
Publicidade e Audiovisual e Multimédia. 

Ciências Empresariais CV detalhado Proporcionar contacto com as áreas das Relações Públicas 
e Comunicação, Design, Publicidade e Multimédia, 
contribuindo para o aperfeiçoamento e consolidação de 
conhecimentos pessoais, verificação de perícias adquiridas 
e adaptação a situações de natureza diversa e exigente. 

Ensino Superior Estado-Maior da Armada, Praça do 
Comércio- Lisboa 

Aluno/a de Licenciatura ou Mestrado nas 
áreas de Comunicação, Relações Públicas 
e Marketing 

Ciências Empresariais CV detalhado. Fluência em língua 
inglesa ao nível da compreensão e da 
redação/ bons conhecimentos de 
Informática na ótica do utilizador. 

Proporcionar uma experiência prática na área da 
Comunicação Estratégica. 

Ensino Superior Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa 

Aluno (a) da Licenciatura/Mestrado em 
Gestão de Recursos Humanos 

Ciências Empresariais CV detalhado. Entrevista Proporcionar em contexto real de trabalho, no âmbito da 
Gestão de Recursos Humanos, práticas e modelos que 
permitam desenvolver competências críticas e decisivas 
para uma intervenção diferenciada e inovadora neste 
domínio, considerando: consciência social e ética/ 
planeamento e enquadramento estratégico da função 
Gestão RH/ gestão da diversidade e capacidade de gerar 
sinergias em situações de mudança constante/ aplicação 
de ferramentas específicas de intervenção em Gestão de 
RH. 

Ensino Superior Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa 

Aluno/a da Licenciatura ou Mestrado em 
Gestão ou Contabilidade 

Ciências Empresariais Entrevista. CV. Gosto pelo trabalho 
em equipa/ bom relacionamento 
pessoal/ proatividade. 

Desenvolver competências em contexto de trabalho 
relacionadas com gestão de projetos, produtos e serviços 

Ensino Profissional Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa 

Aluno/a do Curso Técnico de 
Contabilidade, Gestão, Comercial ou 
Administrativo 

Ciências Empresariais Entrevista. CV. Gosto pelo trabalho 
em equipa/ bom relacionamento 
pessoal/ proativo. 

Desenvolver competências em contexto de trabalho 
relacionadas com atendimento ao público, faturação e 
gestão de clientes 

Ensino Profissional Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa 

Aluno/a do ensino secundário/técnico 
profissional na área de Recursos 
Humanos 

Ciências Empresariais CV detalhado. Proporcionar o contacto com o mundo laboral e a 
oportunidade e aplicação prática e consolidação dos seus 
conhecimentos, bem como a aquisição de novos. 

Ensino Superior Departamento de Logística 
Sanitária - Base Naval de Lisboa - 
Alfeite 

Aluno/a do Mestrado em Ciências 
Farmacêuticas 

Ciências Farmacêuticas Especificação dos objetivos de 
estágio por parte da instituição de 
ensino 

Proporcionar a integração profissional e contacto com a 
dinâmica das atividades farmacêuticas em farmácia 
comunitária. 

Ensino Superior Departamento de Logística 
Sanitária - Base Naval de Lisboa - 
Alfeite 

Aluno/a do Mestrado em Ciências 
Farmacêuticas 

Ciências Farmacêuticas Especificação dos objetivos de 
estágio por parte da instituição de 
ensino 

Proporcionar a integração profissional e contacto com a 
dinâmica das atividades farmacêuticas num serviço de 
aprovisionamento e distribuição num centro logístico - 
sanitário de grande dimensão. 

Ensino Profissional Base Naval de Lisboa, Alfeite - 
Almada 

Aluno/a do Curso Profissional de 
Informática (equivalência ao 9º ou 12º 
anos de escolaridade). 

Ciências Informáticas Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Proporcionar o contacto com o mundo laboral e a 
oportunidade de aplicação prática e consolidação de 
conhecimentos técnicos. 

Ensino Superior Comissão Cultural de Marinha, 
Belém - Lisboa 

Aluno/a(a) de Licenciatura ou Mestrado 
nas diferentes áreas das TI 

Ciências Informáticas Competências técnicas nas áreas das 
TIC. 

Proporcionar o contacto com o mundo do trabalho 
contribuindo para o aperfeiçoamento da sua formação 
pessoal, social e profissional através da execução de 
projetos nas áreas das TIC. 

Ensino Profissional Comissão Cultural de Marinha, 
Belém - Lisboa 

Aluno/a de ensino tecnológico (níveis 3 
ou 4) 

Ciências Informáticas Competências técnicas nas áreas das 
TIC. 

Proporcionar o contacto com o mundo do trabalho 
contribuindo para o aperfeiçoamento da sua formação 
pessoal, social e profissional através da execução de 
projetos nas áreas das TIC. 
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Âmbito Local de Estágio Ciclo de Estudos ou Formação CNAEF Requisitos da Candidatura Objetivos 

Ensino Profissional Centro Integrado de Treino e 
Avaliação Naval, Base Naval de 
Lisboa, Almada 

Aluno/a do Curso Técnico de Informática Ciências Informáticas Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. CV detalhado. 

Desenvolver competências, em contexto real de trabalho,, 
no âmbito das respetivas áreas, colaborando diretamente 
nas atividades do serviço. 

Ensino Profissional Direção de Abastecimento, Base 
Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-001 
Almada 

Aluno/a do Curso Profissional de 
Informática 

Ciências Informáticas Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Proporcionar o desenvolvimento de competências 
técnicas na respetiva área de formação. 

Ensino Profissional Direção de Infraestruturas, Pç. do 
Comércio, Lisboa 

Aluno/a de Informática (12º ano) Ciências Informáticas Bons conhecimentos de Hardware. Proporcionar o desenvolvimento de competências técnicas 
nas respetivas áreas de formação. 

Ensino Profissional Direção de Tecnologias de 
Informação e Comunicações, Pç. 
do Comércio, Lisboa, Alfeite, 2810- 
001 Almada 

Aluno/a do "Curso de Técnico/a 
Especialista em Cibersegurança" ou áreas 
afins (nível 5). 

Ciências Informáticas CV/ registo criminal sem indicação de 
antecedentes/ entrevista como fator 
eliminatório. Credenciação mínimo 
NACIONAL CONFIDENCIAL (Gabinete 
Nacional de Segurança até à data de 
início de estágio). 

Proporcionar o desenvolvimento de competências 
técnicas e perícias na área da Cibersegurança. 

Ensino Profissional Direção de Navios, Departamento 
de Informação Logística - Base 
Naval de Lisboa, Alfeite - 2810-001 
Almada 

Aluno/a de Informática (12º ano) Ciências Informáticas Bons conhecimentos de Hardware. Proporcionar o desenvolvimento de competências 
técnicas nas respetivas áreas de formação. 

Ensino Profissional Escola de Tecnologias Navais, Base 
Naval de Lisboa, Alfeite-Almada 

Aluno/a do Curso Profissional de Técnico 
de Informática - Sistemas 

Ciências Informáticas Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Proporcionar o desenvolvimento de competências técnicas 
na área de formação. 

Ensino Profissional Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa 

Aluno/a do Curso Técnico de Gestão e 
Programação de Sistemas Informáticos 

Ciências Informáticas CV detalhado Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas colaborando diretamente 
nas atividades do serviço. 

Ensino Profissional Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa 

Aluno/a do Curso Técnico de Gestão e 
Programação de Sistemas Informáticos 

Ciências Informáticas CV detalhado Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas de licenciatura 
colaborando diretamente nas atividades do serviço. 

Ensino Profissional Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa 

Aluno/a do Curso Técnico de Gestão e 
Programação de Sistemas Informáticos 

Ciências Informáticas CV detalhado Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas colaborando diretamente 
nas atividades do serviço. 

Ensino Profissional Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa 

Aluno/a do Curso Técnico de Gestão e 
Programação de Sistemas Informáticos 

Ciências Informáticas CV detalhado Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas colaborando diretamente 
nas atividades do serviço. 

Ensino Profissional Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa 

Aluno do Curso Técnico de Informática Ciências Informáticas CV detalhado Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas colaborando diretamente 
nas atividades do serviço. 

Ensino Superior Planetário Calouste Gulbenkian - 
Praça do Império, 1400-206 Lisboa 

Aluno/a de Licenciatura ou Mestrado nas 
diferentes áreas das TI. 

Ciências Informáticas Competências técnicas nas áreas das 
TIC/Multimédia. Capacidade para 
trabalhar com programas 
profissionais de Edição de Vídeo. 

Proporcionar o contacto com o mundo do trabalho 
contribuindo para o aperfeiçoamento da sua formação 
pessoal, social e profissional através da execução de 
projetos nas áreas das TIC/Multimédia. 

Ensino Superior Comissão Cultural de Marinha, 
Belém - Lisboa 

Aluno/a da Licenciatura/Mestrado em 
Gestão de Recursos Humanos 

Ciências Sociais e do 
Comportamento 

Carta de motivação. CV detalhado. 
Entrevista 

Desenvolver competências críticas e decisivas para uma 
intervenção diferenciada e inovadora no domínio dos 
Recursos Humanos/ Aplicação de ferramentas específicas 
de intervenção em contexto real de trabalho no âmbito da 
Gestão de Recursos Humanos. 
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Âmbito Local de Estágio Ciclo de Estudos ou Formação CNAEF Requisitos da Candidatura Objetivos 

Ensino Superior Estado-Maior da Armada, Praça do 
Comércio- Lisboa 

Aluno/a da Licenciatura ou Mestrado em 
Ciência Política, Estratégia ou 
Administração Pública 

Ciências Sociais e do 
Comportamento 

CV detalhado. Fluência em Língua 
Inglesa ao nível da compreensão e da 
redação. Bons conhecimentos de 
informática na ótica do utilizador. 

Proporcionar uma experiência prática na área da Gestão 
Estratégica, com especial enfoque na formulação, 
operacionalização e controlo da estratégia, contribuindo 
para o aperfeiçoamento e consolidação de conhecimentos 
pessoais. 

Ensino Superior Estado-Maior da Armada, Praça do 
Comércio- Lisboa 

Aluno/a das licenciaturas em Relações 
Internacionais, Ciência Política ou 
Administração Pública 

Ciências Sociais e do 
Comportamento 

CV detalhado. Fluência em Língua 
Inglesa ao nível da compreensão e da 
redação. Bons conhecimentos de 
informática na ótica do utilizador. 

Proporcionar o desenvolvimento de processos relativos à 
doutrina das Relações Internacionais, com especial 
enfoque no tratamento de matérias no âmbito das 
organizações internacionais de defesa e segurança, através 
da elaboração de diversos textos doutrinários ou trabalhos 
práticos nesta área . 

Ensino Superior Esquadrilha de Helicópteros - Poço 
Velho, 2870-395 MONTIJO 

Aluno/a de Licenciatura/Mestrado em 
Engenharia Aeronáutica 

Construção e Reparação de 
Veículos a Motor 

Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. CV detalhado. 

Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito da respetiva licenciatura/área de formação. 

Ensino Superior Comissão Cultural de Marinha, 
Belém - Lisboa 

Aluno/a da Licenciatura ou Mestrado em 
Design de Comunicação/Design Gráfico 

Design CV, portfólio e entrevista. Prática de 
utilização dos programas de Design 
da Adobe 

Proporcionar o contacto com o mundo do trabalho 
contribuindo para o aperfeiçoamento da sua formação 
pessoal, social e profissional através da prática on job de 
desenvolvimento de projeto. 

Ensino Profissional / Ensino 
Superior 

Gabinete Chefe do Estado-Maior 
da Armada, Praça do Comércio, 
1100-148 – Lisboa 

Aluno/a de ensino profissional, 
Licenciatura ou Mestrado em Fotografia 

Design CV e portfólio. Proporcionar o contacto com o mundo do trabalho 
contribuindo para o aperfeiçoamento da sua formação 
pessoal, social e profissional através da prática on job de 
desenvolvimento de projeto. 

Ensino Superior Escola de Tecnologias Navais, Base 
Naval de Lisboa, Alfeite-Almada 

Aluno/a do Mestrado em Ensino da 
Educação Física ou Aluno/a do Mestrado 
em Exercício Físico. 

Desporto Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Proporcionar oportunidades de aplicação prática e 
consolidação de conhecimentos académicos. Promover a 
aquisição de novos conhecimentos e desenvolvimento de 
competências relativas ao contexto de trabalho na área de 
Educação Física e Desporto. 

Ensino Profissional / Ensino 
Superior 

Departamento Marítimo do 
Centro - Capitania do Porto de 
Lisboa - Alcântara-mar 1350-352 
Lisboa 

Aluno nas áreas Direito, Solicitadoria, 
Registos, Notariado ou Arquivística 

Direito CV detalhado. Especificação dos 
objetivos do estágio por parte da 
instituição de ensino. 

Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas colaborando diretamente 
nas atividades de serviço. 

Ensino Superior Direção de Abastecimento, Base 
Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-001 
Almada 

Aluno/a da Licenciatura em Direito Direito Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito da respetiva licenciatura/ área de formação, 
colaborando nas atividades do serviço. 

Ensino Profissional Direção de Combate à Poluição no 
Mar, Base Naval de Lisboa - 
Almada 

Aluno/a na área de Eletricidade Eletricidade e Energia CV detalhado. Especificação dos 
objetivos do estágio por parte da 
instituição de ensino. 

Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas do curso colaborando 
diretamente nas atividades de serviço. 

Ensino Superior Base Naval de Lisboa, Alfeite - 
Almada 

Aluno/a finalista na área de Eficiência 
Energética 

Eletricidade e Energia Conhecimentos em Gestão e 
Auditorias Energéticas 

Proporcionar o desenvolvimento de competências técnicas 
na área das respetivas licenciaturas. 
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Âmbito Local de Estágio Ciclo de Estudos ou Formação CNAEF Requisitos da Candidatura Objetivos 

Ensino Profissional Base Naval de Lisboa, Alfeite - 
Almada 

Aluno/a do Curso Profissional de 
Eletricidade (equivalência ao 9º ou 12º 
anos de escolaridade). 

Eletricidade e Energia Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Proporcionar o contacto com o mundo laboral e a 
oportunidade de aplicação prática e consolidação de 
conhecimentos técnicos. 

Ensino Profissional Depósito de Munições Nato de 
Lisboa, Centro de Armamento e 
Munições- Marco do Grilo 

Aluno/a do Curso Profissional de 
Eletricidade (equivalência ao 9º ou 12º 
anos de escolaridade). 

Eletricidade e Energia Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Proporcionar o contacto com o mundo laboral e a 
oportunidade de aplicação prática e consolidação de 
conhecimentos técnicos. 

Ensino Superior Direção de Navios, Departamento 
de Informação Logística - Base 
Naval de Lisboa, Alfeite -2810-001 
Almada 

Aluno/a de doutoramento em Engenharia 
Eletrotécnica/Eng. Mecânica na área 
Controlo, Automação e Informática 
Industrial/Áreas relacionadas. 

Eletricidade e Energia Candidatura no âmbito de 
Doutoramento, com especificação 
dos objetivos do estágio por parte da 
instituição de ensino em colaboração 
com a entidade acolhedora. CV 
detalhado. 

Proporcionar o desenvolvimento de competências 
técnicas na área do respetivo doutoramento. 

Ensino Superior Direção de Navios, Departamento 
de Informação Logística - Base 
Naval de Lisboa, Alfeite - 2810-001 
Almada 

Aluno/a de Mestrado em Engenharia 
Eletrotécnica/Eng. Mecânica na área 
Controlo, Automação e Informática 
Industrial/Áreas relacionadas. 

Eletricidade e Energia Candidatura no âmbito do 
desenvolvimento de tese de 
Mestrado, com especificação dos 
objetivos do estágio por parte da 
instituição de ensino em colaboração 
com a entidade acolhedora. CV 
detalhado. 

Proporcionar o desenvolvimento de competências 
técnicas na área do respetivo mestrado. 

Ensino Profissional Esquadrilha Subsuperfície Alfeite- 
2810-001 Almada 

Aluno/a do Curso Profissional de 
Eletricidade (equivalência ao 9º ou 12º 
anos de escolaridade). 

Eletricidade e Energia Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. CV detalhado 

Proporcionar o contacto com o mundo laboral e a 
oportunidade de aplicação prática e consolidação de 
conhecimentos técnicos. 

Ensino Superior Esquadrilha Subsuperfície Alfeite- 
2810-001 Almada 

Aluno/a da Licenciatura em Engenharia 
Eletrotécnica 

Eletricidade e Energia Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. CV detalhado 

Proporcionar o contacto com o mundo laboral e a 
oportunidade de aplicação prática e consolidação de 
conhecimentos técnicos. 

Ensino Profissional Instituto Hidrográfico - Base 
Hidrográfica Seixal 

Aluno/a do Curso Técnico de Frio e 
Climatização 

Eletricidade e Energia CV detalhado Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas colaborando diretamente 
nas atividades de serviço 

Ensino Profissional Direção de Faróis - Av. Marginal, 
2770-210 Paço de Arcos 

Aluno/a de Curso Profissional na área da 
Eletrónica (12ª ano escolaridade ou 
equivalente) 

Eletrónica e Automação Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Proporcionar oportunidades de aplicação prática e 
consolidação de conhecimentos adquiridos no contexto do 
curso. 

Ensino Superior Base Naval de Lisboa, Alfeite - 
Almada 

Aluno/a da Licenciatura em Engenharia 
Eletrotécnica 

Eletrónica e Automação Pelo menos dois anos da licenciatura 
concluídos 

Proporcionar o desenvolvimento de competências técnicas 
na área das respetivas licenciaturas. 

Ensino Profissional / Ensino 
Superior 

Direção de Análise e Gestão da 
Informação, Pç. do Comércio, 
Lisboa 

Aluno/a nas áreas científicas da 
Informática ou Engenharia Informática 

Eletrónica e Automação Web design, Design Gráfico e 
Multimédia. 

Proporcionar o desenvolvimento de competências técnicas 
na respetivas áreas de estudo. 

Ensino Superior Direção de Análise e Gestão da 
Informação, Pç. do Comércio, 
Lisboa 

Aluno/a nas áreas cientificas da 
Informática, Informática de Gestão ou 
Engenharia Informática 

Eletrónica e Automação Preferência para o conhecimento de 
software Microstrategy e/ou 
Sharepoint 2013. Conhecimentos em 
Data Mart, Data Mining e Data 
Warehouse. 

Proporcionar o desenvolvimento de competências técnicas 
na área das respetivas licenciaturas/mestrados. 

Ensino Superior Direção de Tecnologias de 
Informação e Comunicações, Pç. 
do Comércio, Lisboa, Alfeite, 2810- 
001 Almada 

Aluno/a finalista da Licenciatura em 
Engenharia Informática, Engenharia de 
Software, Ciências da Computação ou 
áreas afins. 

Eletrónica e Automação CV/ registo criminal sem indicação de 
antecedentes/ entrevista como fator 
eliminatório. 

Proporcionar o desenvolvimento de competências 
técnicas na área das respetivas licenciaturas. 

Ensino Superior Direção de Tecnologias de 
Informação e Comunicações, Pç. 
do Comércio, Lisboa, Alfeite, 2810- 
001 Almada 

Aluno/a finalista da Licenciatura em 
Engenharia Informática, Engenharia de 
Software, Ciências da Computação ou 
áreas afins. 

Eletrónica e Automação CV/ registo criminal sem indicação de 
antecedentes/ entrevista como fator 
eliminatório. 

Proporcionar o desenvolvimento de competências 
técnicas na área das respetivas licenciaturas. 
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Ensino Superior Direção de Tecnologias de 
Informação e Comunicações, Pç. 
do Comércio, Lisboa, Alfeite, 2810- 
001 Almada 

Aluno/a finalista da Licenciatura de 
Informática de Gestão, Engenharia 
Informática, Engenharia de Software, 
Ciências da Computação ou áreas afins. 

Eletrónica e Automação CV/ registo criminal sem indicação de 
antecedentes, entrevista como fator 
eliminatório. 

Proporcionar o desenvolvimento de competências técnicas 
na área das respetivas licenciaturas. 

Ensino Profissional Esquadrilha Subsuperfície Alfeite- 
2810-001 Almada 

Aluno/a do Curso Profissional de 
Eletrónica (equivalência ao 9º ou 12º 
anos de escolaridade). 

Eletrónica e Automação Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. CV detalhado. 

Proporcionar o contacto com o mundo laboral e a 
oportunidade de aplicação prática e consolidação de 
conhecimentos técnicos. 

Ensino Superior Esquadrilha Subsuperfície Alfeite- 
2810-001 Almada 

Aluno/a da Licenciatura em Engenharia 
Eletrónica 

Eletrónica e Automação Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. CV detalhado 

Proporcionar o contacto com o mundo laboral e a 
oportunidade de aplicação prática e consolidação de 
conhecimentos técnicos. 

Ensino Superior Esquadrilha Subsuperfície Alfeite- 
2810-001 Almada 

Aluno/a da Licenciatura em Engenharia 
Informática e Telecomunicações 

Eletrónica e Automação Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. CV detalhado 

Proporcionar o contacto com o mundo laboral e a 
oportunidade de aplicação prática e consolidação de 
conhecimentos técnicos. 

Ensino Profissional Instituto Hidrográfico - Base 
Hidrográfica Seixal 

Aluno/a do Curso de Automação 
Industrial 

Eletrónica e Automação CV detalhado Desenvolver competências. em contexto real de trabalho 
no âmbito das respetivas áreas, colaborando diretamente 
nas atividades de serviço 

Ensino Profissional Instituto Hidrográfico - Base 
Hidrográfica Seixal 

Aluno/a do Curso de Mecatrónica Eletrónica e Automação CV detalhado Desenvolver competências, em contexto real de trabalho,, 
no âmbito das respetivas áreas do curso, colaborando 
diretamente nas atividades de serviço 

Ensino Profissional Instituto Hidrográfico - Base 
Hidrográfica Seixal 

Aluno/a do Curso Técnico de Eletrónica, 
Automação e Computadores 

Eletrónica e Automação CV detalhado Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas colaborando diretamente 
nas atividades de serviço 

Ensino Profissional / Ensino 
Superior 

Departamento Marítimo do 
Centro - Capitania do Porto de 
Lisboa - Alcântara-mar 1350-352 
Lisboa 

Aluno na área da Engenharia Mecânica ou 
Engenharia Naval 

Engenharia e Técnicas Afins CV detalhado. Especificação dos 
objetivos do estágio por parte da 
instituição de ensino. 

Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas colaborando diretamente 
nas atividades de serviço. 

Ensino Superior Planetário Calouste Gulbenkian - 
Praça do Império, 1400-206 Lisboa 

Aluno/a de Licenciatura ou Mestrado em 
física, astronomia ou ciências espaciais. 

Física Competências técnicas nas áreas de 
Física, Astronomia Descritiva, 
utilização de telescópios. CV e 
entrevista. 

Proporcionar o contacto com a prática da educação 
informal em ciência, em particular a astronomia, 
contribuindo para o aperfeiçoamento da sua formação 
pessoal, social e profissional através do desenvolvimento, 
implementação e execução de projetos educativos nas 
áreas da astronomia e planetários. 

Ensino Superior Museu Marítimo Almirante 
Ramalho Ortigão - Departamento 
Marítimo do Sul - Rua da 
Comunidade Lusíada, 4-B, 8000- 
253 Faro 

Aluno/a da Licenciatura em História ou 
Aluno da Licenciatura em Património 
Cultural e Arqueologia 

História e Arqueologia Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas licenciaturas/ áreas de formação, 
colaborando nas atividades do serviço. 
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Ensino Superior Aquário de Vasco da Gama, Rua 
Direita do Dafundo, 1495-718 Cruz 
Quebrada 

Aluno(a) de Licenciatura ou Mestrado na 
área da Museologia , Conservação e 
Restauro ou Biologia 

História e Arqueologia Indicação do período de estágio e 
especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Desenvolver capacidades no âmbito da gestão de coleções 
museológicas. Adquirir prática, em contexto laboral, na 
conservação de espécimes museológicos. Aplicar os 
conhecimentos adquiridos em contexto teórico na 
conservação e organização das coleções. 

Ensino Profissional / Ensino 
Superior 

Biblioteca Central de 
Marinha/Arquivo Histórico - Rua 
da Junqueira, 1300-598 Lisboa 

Aluno/a de Licenciatura ou Mestrado em 
Conservação e Restauro ou Curso 
Profissional da área da Conservação e 
Restauro 

História e Arqueologia CV detalhado. Proporcionar oportunidades de aplicação prática e 
consolidação de conhecimentos académicos/ promover 
aquisição de novos conhecimentos e desenvolvimento de 
competências relativas ao contexto de trabalho na área de 
Conservação e Restauro de Documentação 

Ensino Superior Biblioteca Central de 
Marinha/Arquivo Histórico - Rua 
da Junqueira, 1300-598 Lisboa 

Aluno/a de Licenciatura/Mestrado em 
História 

História e Arqueologia CV detalhado. Proporcionar oportunidades de aquisição e consolidação 
de conhecimentos sobre História Marítima Portuguesa. 

Ensino Superior Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa 

Aluno/a da Licenciatura ou pós-graduação 
em História da arte/Antropologia/ 
Museologia e Património/Conservação e 
Restauro ou equivalente. 

História e Arqueologia CV detalhado Desenvolver competências, em contexto real de trabalho,, 
no âmbito das respetivas áreas de licenciatura, 
colaborando diretamente nas atividades do serviço. 

Ensino Superior Museu de Marinha - Praça do 
Império, 1400-206 Lisboa 

Aluno/a(a) de Licenciatura/Mestrado em 
História 

História e Arqueologia Objetivos do estágio a acordar com o 
proponente e com a instituição de 
ensino. 

Proporcionar oportunidades de aquisição e consolidação 
de conhecimentos sobre História Marítima Portuguesa. 

Ensino Superior Museu de Marinha - Praça do 
Império, 1400-206 Lisboa 

Aluno/a de Licenciatura/Mestrado em 
História 

História e Arqueologia Objetivos do estágio a acordar com a 
instituição de ensino. 

Proporcionar oportunidades de aplicação prática e 
consolidação de conhecimentos académicos/ promover 
aquisição de novos conhecimentos e desenvolvimento de 
competências relativas ao contexto de trabalho na área de 
Museologia 

Ensino Superior Museu de Marinha - Praça do 
Império, 1400-206 Lisboa 

Aluno/a de Licenciatura/Mestrado em 
Museologia 

História e Arqueologia Objetivos do estágio a acordar com o 
proponente e com a instituição de 
ensino. 

Proporcionar oportunidades de aplicação prática e 
consolidação de conhecimentos académicos/ promover 
aquisição de novos conhecimentos e desenvolvimento de 
competências relativas ao contexto de trabalho na área da 
Museologia. 

Ensino Superior Museu de Marinha - Praça do 
Império, 1400-206 Lisboa 

Aluno/a de Licenciatura/Mestrado em 
Museologia ou Conservação e Restauro 

História e Arqueologia Objetivos do estágio a acordar com a 
instituição de ensino. 

Proporcionar oportunidades de aplicação prática e 
consolidação de conhecimentos académicos/ promover 
aquisição de novos conhecimentos e desenvolvimento de 
competências relativas ao contexto de trabalho na área de 
Museografia e Conservação e Restauro 

Ensino Superior Museu de Marinha - Praça do 
Império, 1400-206 Lisboa 

Aluno/a de cursos técnicos de 
Restauro/Museografia 

História e Arqueologia Objetivos do estágio a acordar com a 
instituição de ensino. 

Proporcionar oportunidades de aplicação prática e 
consolidação de conhecimentos académicos/ promover 
aquisição de novos conhecimentos e desenvolvimento de 
competências relativas ao contexto de trabalho na área de 
Museografia e Conservação e Restauro 
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Ensino Profissional Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa / Base 
Hidrográfica do Seixal 

Aluno/a do Curso de Cozinha e Pastelaria Hotelaria e Restauração CV detalhado Armazenar e assegurar o estado das matérias-primas 
utilizadas no serviço de cozinha/pastelaria. Planear e 
preparar o serviço de cozinha/pastelaria, de acordo com as 
normas de higiene e segurança. Confecionar o receituário 
em função da programação estabelecida. Confecionar e 
decorar bolos e outros produtos de pastelaria. Conceber e 
executar peças artísticas em cozinha e pastelaria. Articular 
com o serviço de restaurante, a fim de satisfazer os 
pedidos de refeições e colaborar em serviços especiais. 
Colaborar na elaboração de cartas e ementas. 

Ensino Profissional Messe de Lisboa, Pç do Comércio, 
Lisboa 

Alunos do Curso Profissional do ramo de 
Hotelaria (Nível 3 ou Nível 4) 

Hotelaria e Restauração Especificação dos objetivos de 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Proporcionar o contacto com o mundo laboral e a 
oportunidade de aplicação prática e consolidação de 
conhecimentos técnicos. 

Ensino Profissional Messe de Lisboa - Pólo de 
Alcântara, Pç da Armada, Lisboa 

Alunos do Curso Profissional do ramo de 
Hotelaria (Nível 3 ou Nível 4) 

Hotelaria e Restauração Especificação dos objetivos de 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Proporcionar o contacto com o mundo laboral e a 
oportunidade de aplicação prática e consolidação de 
conhecimentos técnicos. 

Ensino Superior Comissão Cultural de Marinha, 
Belém - Lisboa 

Aluno/a de Licenciatura ou Mestrado em 
Comunicação 

Informação e Jornalismo CV, portfólio e entrevista. Proporcionar o contacto com o mundo do trabalho 
contribuindo para o aperfeiçoamento da sua formação 
pessoal, social e profissional através da prática on job de 
desenvolvimento de projeto. 

Ensino Superior Comissão Cultural de Marinha, 
Belém - Lisboa 

Aluno/a de Licenciatura ou Mestrado em 
Comunicação Social 

Informação e Jornalismo CV. Entrevista. Fluência em língua 
inglesa, ao nível da compreensão e 
da redação. Bons conhecimentos de 
Informática na ótica do utilizador. 

Proporcionar o contacto com o mundo do trabalho 
contribuindo para o aperfeiçoamento da sua formação 
pessoal, social e profissional através da prática on job de 
desenvolvimento de projeto. 

Ensino Profissional / Ensino 
Superior 

Revista da Armada Pç do Comércio 
- Lisboa 

Aluno/a de ensino secundário técnico- 
profissional ou de Licenciatura na área de 
Jornalismo/Comunicação e/ou Design 
Gráfico. 

Informação e Jornalismo CV, portfólio e entrevista. Proporcionar a oportunidade de aplicação prática e 
consolidação de conhecimentos na área de jornalismo e 
design gráfico, colaborando diretamente nas atividades de 
serviço. 

Ensino Profissional / Ensino 
Superior 

Aquário de Vasco da Gama, Rua 
Direita do Dafundo, 1495-718 Cruz 
Quebrada 

Aluno(a)(a) da Licenciatura ou Mestrado 
na área da Comunicação, Relações 
Públicas ou Design 

Marketing e Publicidade Indicação do período de estágio e 
especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Proporcionar o contacto com as áreas das Relações 
Públicas e Comunicação, Design, Publicidade e Multimédia, 
contribuindo para o aperfeiçoamento e consolidação de 
conhecimentos pessoais, verificação de perícias adquiridas 
e adaptação a situações de na 

Ensino Profissional Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa 

Aluno/a do Curso Profissional de 
Técnico/a de Comunicação - Marketing, 
Relações Públicas e Publicidade 

Marketing e Publicidade Entrevista. CV. Gosto pelo trabalho 
em equipa/ bom relacionamento 
pessoal/ proativo. 

Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
na área de formação colaborando diretamente nas 
atividades de serviço. 
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Ensino Profissional Departamento Marítimo da 
Madeira - Capitania do Porto do 
Funchal - Av. do Mar e das 
Comunidades Madeirenses, Nº 19 
9000-054 Funchal 

Aluno/a do Curso Profissional de 
Mecânica (9º/12ª ano escolaridade ou 
equivalente) - Engenharia e técnicas 
afins/Metalurgia e Metalomecânica 

Metalurgia e Metalomecânica Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Proporcionar o contacto com o mundo laboral e a 
oportunidade de aplicação prática e consolidação de 
conhecimentos técnicos. 

Ensino Profissional Direção de Faróis - Av. Marginal, 
2770-210 Paço de Arcos 

Aluno/a de Curso Profissional na área de 
Mecânica (9º/12ª ano escolaridade ou 
equivalente) 

Metalurgia e Metalomecânica Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Proporcionar oportunidades de aplicação prática e 
consolidação de conhecimentos adquiridos no contexto do 
curso. 

Ensino Profissional Direção de Faróis - Av. Marginal, 
2770-210 Paço de Arcos 

Aluno/a de Curso Profissional na área de 
Mecânica (9º/12ª ano escolaridade ou 
equivalente) 

Metalurgia e Metalomecânica Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Proporcionar oportunidades de aplicação prática e 
consolidação de conhecimentos adquiridos no contexto do 
curso. 

Ensino Profissional Direção de Faróis - Av. Marginal, 
2770-210 Paço de Arcos 

Aluno/a de curso profissional na área da 
Serralharia Mecânica (9º/12ª anos 
escolaridade ou equivalente) 

Metalurgia e Metalomecânica Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Proporcionar oportunidades de aplicação prática e 
consolidação de conhecimentos adquiridos no contexto do 
curso. 

Ensino Profissional Direção de Combate à Poluição no 
Mar, Base Naval de Lisboa - 
Almada 

Aluno/a na área da Serralharia Mecânica Metalurgia e Metalomecânica CV detalhado. Especificação dos 
objetivos do estágio por parte da 
instituição de ensino. 

Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas do curso colaborando 
diretamente nas atividades de serviço 

Ensino Profissional Base Naval de Lisboa, Alfeite - 
Almada 

Aluno/a do Curso Profissional de 
Serralharia e Soldadura 

Metalurgia e Metalomecânica Conhecimentos nas áreas de 
Serralharia e Soldadura 

Proporcionar oportunidades de aplicação prática e 
consolidação de conhecimentos na área da reparação e 
manufatura de encanamentos, construção e/ou reparação 
de estruturas metálicas (ferrosas ou não ferrosas) em 
chapa, perfis ou tubulares. 

Ensino Superior Corpo de Fuzileiros, Base Naval de 
Lisboa, Alfeite-Almada 

Aluno/a da Licenciatura em Engenharia 
Mecânica 

Metalurgia e Metalomecânica Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito da respetiva licenciatura/ área de formação, 
colaborando nas atividades do serviço. 

Ensino Profissional / Ensino 
Superior 

Departamento Marítimo do 
Centro - Capitania do Porto de 
Lisboa - 1350-352 Lisboa 

Aluno/a na área da Engenharia Mecânica 
ou Engenharia Naval 

Metalurgia e Metalomecânica Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. CV detalhado. 

Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas colaborando diretamente 
nas atividades de serviço. 

Ensino Profissional Depósito de Munições Nato de 
Lisboa, Centro de Armamento e 
Munições- Marco do Grilo 

Aluno/a do Curso Mecânica Auto Metalurgia e Metalomecânica Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas do curso colaborando 
diretamente nas atividades de serviço 

Ensino Superior Direção de Navios, Departamento 
de Informação Logística - Base 
Naval de Lisboa, Alfeite - 2810-001 
Almada 

Aluno/a do Mestrado em Engenharia 
Mecânica 

Metalurgia e Metalomecânica Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. CV detalhado. 

Desenvolver competências técnicas na área do respetivo 
mestrado. 

Ensino Superior Direção de Navios, Divisão de 
Submarinos Alfeite-2810-001 
Almada 

Aluno/a da Licenciatura / Mestrado 
Integrado em Engenharia Mecânica ou 
Engenharia e Gestão Industrial 

Metalurgia e Metalomecânica Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. CV detalhado 

Proporcionar o contacto com o mundo laboral e a 
oportunidade de aplicação prática e consolidação de 
conhecimentos técnicos. 
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Ensino Profissional Direção de Navios, Departamento 
de Informação Logística - Base 
Naval de Lisboa, Alfeite - 2810-001 
Almada 

Aluno/a do Mestrado em Engenharia 
Mecânica/Manutenção Industrial/Áreas 
relacionadas. 

Metalurgia e Metalomecânica Candidatura no âmbito do 
desenvolvimento de tese de 
Mestrado, com especificação dos 
objetivos do estágio por parte da 
instituição de ensino em colaboração 
com a entidade acolhedora. CV 
detalhado. 

Desenvolver competências técnicas na área do respetivo 
mestrado. 

Ensino Profissional Esquadrilha Subsuperfície Alfeite- 
2810-001 Almada 

Aluno/a do Curso Profissional de 
Mecânica (equivalência ao 9º ou 12º anos 
de escolaridade) 

Metalurgia e Metalomecânica Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. CV detalhado 

Proporcionar o contacto com o mundo laboral e a 
oportunidade de aplicação prática e consolidação de 
conhecimentos técnicos. 

Ensino Profissional Instituto Hidrográfico - Base 
Hidrográfica Seixal 

Aluno/a do Curso Mecânica Auto Metalurgia e Metalomecânica CV detalhado Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas, do curso, colaborando 
diretamente nas atividades de serviço. 

Ensino Profissional Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa 

Aluno do Curso Técnico de Relojoaria Metalurgia e Metalomecânica CV detalhado Desenvolver atividades na área da relojoaria, relacionadas 
com o controlo e monitorização das condições de 
funcionamento, manutenção, diagnóstico e reparação de 
relógios mecânicos e eletrónicos, cronómetros, 
cronógrafos, contadores, temporizadores e dispositivos 
similares. 

Ensino Superior Depósito de Munições Nato de 
Lisboa, Centro de Armamento e 
Munições- Marco do Grilo 

Aluno/a da Licenciatura ou Mestrado em 
Engenharia do Ambiente. 

Proteção do Ambiente Carta de apresentação acompanhada 
de CV 

Proporcionar o desenvolvimento de competências 
técnicas na área das respetivas licenciaturas. 

Ensino Profissional / Ensino 
Superior 

Laboratório de Explosivos da 
Marinha - Base Naval de Lisboa, 
Almada 

Aluno/a de ensino profissional ou 
superior em Gestão do Ambiente, 
Engenharia do Ambiente ou similar 

Proteção do Ambiente Especificação dos objetivos de 
estágio por parte da instituição de 
ensino. CV detalhado. 

Proporcionar a possibilidade de aplicação das 
competências técnicas da área de formação 

Ensino Superior Centro de Medicina Naval, 
Unidade de Psicologia, Base Naval 
de Lisboa - Alfeite - 2810-001 
Almada 

Aluno/a do Mestrado Integrado em 
Psicologia Clínica 

Psicologia CV detalhado. Entrevista de seleção 
como fator eliminatório. 
Especificação dos objetivos de 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Proporcionar uma experiência de integração profissional e 
contacto com as atividades da Unidade de Psicologia. 
Formação prática adquirida com supervisão num contexto 
próximo do futuro exercício profissional. 

Ensino Superior Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa / Base 
Hidrográfica do Seixal 

Aluno/a da Licenciatura em Engenharia 
Geográfica ou equivalente 

Química CV detalhado Desenvolver competências, em contexto real de trabalho 
no âmbito das respetivas áreas, colaborando diretamente 
nas atividades do serviço. 

Ensino Superior Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa 

Aluno/a da Licenciatura de Geologia/ 
Engenharia Geográfica 

Química CV detalhado Proporcionar oportunidades de aplicação prática de 
conhecimentos e desenvolvimento de competências 
relativas ao contexto de trabalho na área da geologia e 
geofísica marinhas. 

Ensino Superior Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa / Base 
Hidrográfica do Seixal 

Alunos de Licenciatura/Mestrado nas 
áreas de Oceanografia e Ciências do Mar 

Química CV detalhado Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas de Licenciatura/Mestrado, 
colaborando diretamente nas atividades do serviço. 

Ensino Superior Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa 

Aluno/a de Licenciatura/Mestrado na 
área de Química 

Química CV detalhado Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas de Licenciatura/Mestrado, 
colaborando diretamente nas atividades de serviço. 

Ensino Profissional Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa 

Aluno (a) de curso profissional na área de 
Técnico de Análise Laboratorial 

Química Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Proporcionar oportunidades de aplicação prática e 
consolidação de conhecimentos adquiridos no contexto do 
curso profissional. 



14 
 

 

Âmbito Local de Estágio Ciclo de Estudos ou Formação CNAEF Requisitos da Candidatura Objetivos 

Ensino Superior Laboratório de Explosivos da 
Marinha - Base Naval de Lisboa, 
Almada 

Aluno/a de Licenciatura/Mestrado em 
Química ou Engenharia Química 

Química Especificação dos objetivos de 
estágio por parte da instituição de 
ensino. CV detalhado. 

Proporcionar o contacto com o mundo laboral, introdução 
à prática profissional e a oportunidade de aplicação prática 
e consolidação de conhecimentos técnicos. 

Ensino Superior Laboratório de Explosivos da 
Marinha - Base Naval de Lisboa, 
Almada 

Aluno/a de Licenciatura/Mestrado em 
Química ou Engenharia Química 

Química Especificação dos objetivos de 
estágio por parte da instituição de 
ensino. CV detalhado. 

Proporcionar o contacto com o mundo laboral, introdução 
à prática profissional e a oportunidade de aplicação prática 
e consolidação de conhecimentos técnicos. 

Ensino Superior Centro de Medicina Naval, 
Unidade de Psicologia, Base Naval 
de Lisboa - Alfeite - 2810-001 
Almada 

Aluno(a) da Licenciatura em Ciências da 
Nutrição / Dietética e Nutrição / Dietética 
(Estágio de Nutrição Clínica) 

Saúde CV detalhado. Especificação dos 
objetivos de estágio por parte da 
instituição de ensino 

Proporcionar uma experiência de integração profissional e 
contacto com as atividades da Unidade de Medicina do 
Exercício, na dimensão da Nutrição. 

Ensino Superior Centro de Medicina Naval, Base 
Naval de Lisboa - Alfeite 2810-145 
Almada 

Aluno/a do Curso Técnico de Auxiliar de 
Saúde 

Saúde Especificação dos objetivos de 
estágio por parte da instituição de 
ensino 

Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito da saúde oral, colaborando diretamente nas 
atividades de serviço. 

Ensino Superior Centro de Medicina Naval, Base 
Naval de Lisboa - Alfeite 2810-145 
Almada 

Aluno(a) da Licenciatura em Fisiologia 
Clínica 

Saúde Especificação dos objetivos de 
estágio por parte da instituição de 
ensino 

Proporcionar uma experiência de integração profissional e 
contacto com as atividades de um laboratório de 
Cardiopneumologia. Consolidação de conhecimentos, ao 
nível da execução dos principais exames de 
Cardiopneumologia, no laboratório de Cardiopneumologia 

Ensino Profissional Direção de Navios, Divisão de 
Apoio - Base Naval de Lisboa, 
Alfeite - 2810-001 Almada 

Aluno/a do Curso Técnico Administrativo, 
Secretariado e Trabalho Administrativo 

Secretariado e Trabalho 
Administrativo 

CV detalhado. Desenvolver as competências condizentes ao 
funcionamento do procurement e das atividades logísticas 
da organização, contribuindo para a obtenção de 
otimização dos fluxos de informação, serviços e processo 
aquisitivo de um modo geral. 

Ensino Profissional Instituto Hidrográfico, Rua das 
Trinas 49, 1249-093 Lisboa 

Aluno/a do Curso Técnico Administrativo, 
Secretariado e Trabalho Administrativo 

Secretariado e Trabalho 
Administrativo 

CV detalhado Desenvolver competências condizentes ao funcionamento 
do aprovisionamento e das atividades logísticas da 
organização, contribuindo para a obtenção de otimização 
dos fluxos de informação, serviços e processo aquisitivo de 
um modo geral. 

Ensino Profissional / Ensino 
Superior 

Direção de Combate à Poluição no 
Mar, Base Naval de Lisboa - 
Almada 

Aluno/a na área da Segurança, Saúde no 
Trabalho 

Segurança e Higiene no Trabalho CV detalhado. Especificação dos 
objetivos do estágio por parte da 
instituição de ensino. 

Desenvolver competências em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas colaborando diretamente 
nas atividades de serviço. 

Ensino Superior Corpo de Fuzileiros - Base Naval de 
Lisboa, Alfeite-Almada 

Aluno/a da Licenciatura em Engenharia 
do Ambiente/Higiene e Segurança no 
Trabalho 

Segurança e Higiene no Trabalho Especificação dos objetivos por parte 
da instituição de ensino. 

Desenvolver competências, em contexto real de trabalho,, 
no âmbito das respetivas áreas, colaborando diretamente 
nas atividades de serviço. 

Ensino Superior Direção de Navios, Divisão de 
Submarinos Alfeite-2810-001 
Almada 

Aluno/a da Licenciatura / Mestrado 
Integrado em Engenharia do Ambiente ou 
Higiene e Segurança no trabalho 

Segurança e Higiene no Trabalho Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. CV detalhado 

Proporcionar o contacto com o mundo laboral e a 
oportunidade de aplicação prática e consolidação de 
conhecimentos técnicos. 

Ensino Superior Esquadrilha Subsuperfície Alfeite- 
Almada 

Aluno/a da Licenciatura em Engenharia 
do Ambiente / Higiene e Segurança no 
trabalho 

Segurança e Higiene no Trabalho Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. CV detalhado 

Proporcionar o contacto com o mundo laboral e a 
oportunidade de aplicação prática e consolidação de 
conhecimentos técnicos. 
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Ensino Superior Instituto Hidrográfico - Base 
Hidrográfica Seixal 

Aluno/a da Licenciatura em Engenharia 
de Segurança no Trabalho 

Segurança e Higiene no Trabalho CV detalhado Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas colaborando diretamente 
nas atividades de serviço 

Ensino Profissional Instituto Hidrográfico - Base 
Hidrográfica Seixal 

Aluno/a do Curso de Higiene e Segurança 
no Trabalho 

Segurança e Higiene no Trabalho CV detalhado Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas, colaborando diretamente 
nas atividades de serviço 

Ensino Profissional / Ensino 
Superior 

Laboratório de Explosivos da 
Marinha - Base Naval de Lisboa, 
Almada 

Aluno/a do ensino profissional /superior 
em Segurança no Trabalho 

Segurança e Higiene no Trabalho Especificação dos objetivos de 
estágio por parte da instituição de 
ensino. CV detalhado. 

Proporcionar a possibilidade de aplicação das 
competências técnicas da área de formação 

Ensino Superior Centro de Medicina Naval - Base 
Naval de Lisboa - Alfeite 2810-145 
Almada 

Aluno/a da Licenciatura em Saúde 
Ambiental 

Serviços de Saúde Pública Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas do curso colaborando 
diretamente nas atividades de serviço 

Ensino Superior Comissão Cultural de Marinha, 
Belém - Lisboa 

Aluno/a da Licenciatura/Mestrado em 
Sociologia 

Sociologia e Outros Estudos Carta de motivação. CV detalhado. 
Entrevista 

Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito da respetiva licenciatura/ mestrado/área de 
formação. 

Ensino Superior Centro de Medicina Naval, Base 
Naval de Lisboa - Alfeite - 2810- 
001 Almada 

Aluno(a) da Licenciatura em Fisioterapia 
(Estágio em Reabilitação 
Musculosquelética) 

Terapia e Reabilitação Especificação dos objetivos de 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Proporcionar uma experiência de integração profissional e 
contacto com as atividades da Unidade de Reabilitação. 

Ensino Profissional Escola de Fuzileiros de Vale Zebro - 
, 2830-412 Barreiro. 

Aluno/a do Curso Profissional de "Técnico 
de Informação e Animação Turística" 

Turismo e Lazer Especificação dos objetivos do 
estágio por parte da instituição de 
ensino. 

Desenvolver competências, em contexto real de trabalho, 
no âmbito das respetivas áreas do curso colaborando 
diretamente nas atividades de serviço. 

Ensino Superior Museu de Marinha - Praça do 
Império, 1400-206 Lisboa 

Aluno/a de Licenciatura na área de 
Turismo 

Turismo e Lazer Objetivos do estágio a acordar com a 
instituição de ensino. 

Desenvolver e consolidar, em contexto real de trabalho, os 
conhecimentos e as competências adquiridos ao longo do 
curso/ desenvolver o espírito de iniciativa e de autonomia/ 
adequar atitudes e comportamento para a integração no 
ambiente de trabalho/ assumir a importância da 
pontualidade num contexto profissional. 

Ensino Profissional Museu de Marinha - Praça do 
Império, 1400-206 Lisboa 

Aluno/a de cursos profissionais na área de 
Turismo 

Turismo e Lazer Objetivos do estágio a acordar com a 
instituição de ensino. 

Desenvolver e consolidar, em contexto real de trabalho, os 
conhecimentos e as competências adquiridos ao longo do 
curso/ desenvolver o espírito de iniciativa e de autonomia/ 
adequar atitudes e comportamento para a integração no 
ambiente de trabalho/ 

Ensino Superior Comissão Cultural de Marinha - 
Fragata D. Fernando II e Glória, 
Cacilhas - Almada 

Aluno/a de Licenciatura na área de 
Turismo 

Turismo e Lazer Objetivos do estágio a acordar com a 
instituição de ensino. 

Desenvolver e consolidar, em contexto real de trabalho, os 
conhecimentos e as competências adquiridos ao longo do 
curso/ desenvolver o espírito de iniciativa e de autonomia/ 
adequar atitudes e comportamento para a integração no 
ambiente de trabalho/ assumir a importância da 
pontualidade num contexto profissional. 

Ensino Profissional Comissão Cultural de Marinha - 
Fragata D. Fernando II e Glória, 
Cacilhas - Almada 

Aluno/a de cursos profissionais na área 
do Turismo/Animação Sociocultural 

Turismo e Lazer Objetivos do estágio a acordar com a 
instituição de ensino. 

Desenvolver e consolidar, em contexto real de trabalho, os 
conhecimentos e as competências adquiridos ao longo do 
curso/ desenvolver o espírito de iniciativa e de autonomia/ 
adequar atitudes e comportamento para a integração no 
ambiente de trabalho/ assumir a importância da 
pontualidade num contexto profissional. 

 


