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O dia começou cedo. Começámos por dar as
boas vindas no Centro Integrado de Treino e
Avaliação Naval (CITAN), depois passámos pelo
simulador de navegação, visitámos o NRP
“Setúbal” e seguimos para a Escola de
Fuzileiros. Aqui, desde um almoço com toda a
equipa que acompanhou os estagiários até à
demonstração da equipa cinotécnica, à visita ao
Museu do Fuzileiro, à viagem numa LARC, à
demonstração do armamento em uso e à
atividade de bootcamp, tudo foi pensado ao
pormenor.

2 –Visita ao NRP Setúbal

Alguns dos objetivos desta iniciativa são, para
além de promover o relacionamento entre os
estagiários, proporcionar-lhes um dia fora do
local de trabalho e dar-lhes a conhecer outras
realidades que a Marinha tem para oferecer,
bem como as unidades e estruturas de apoio
que suportam as suas missões, quer interna
quer externamente.

3 – Demonstração de Armas –
Escola de Fuzileiros

Por iniciativa da Superintendência do Pessoal e
da Direção de Formação, realizou-se, no dia 26
de março, a 2ª edição do Dia do Estagiário. Dos
60 que neste momento se encontram a estagiar
nas diferentes unidades de Marinha, 50
disseram “Pronto”, houve quem viesse de Évora
para poder participar…

1 –Visita ao Simulador de
Navegação (CITAN)

DIA DO ESTAGIÁRIO – 2ª EDIÇÃO – 26MAR 2019

Com certeza que levarão esta experiência
com eles para onde quer que o destino os
conduza e a sua passagem pela Marinha será
certamente um ponto marcante na sua
formação.

6 – Visita ao Museu do Fuzileiro
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5 – Bootcamp na Escola de
Fuzileiros

O sucesso deste tipo de eventos assenta,
indiscutivelmente, no empenhamento das
unidades na preparação das atividades e no
envolvimento dos tutores para que os índices
de motivação e de participação dos estagiários
sejam elevados.

a

7 – Equipa Cinotécnica – Escola de
Fuzileiros

Ao longo deste dia, pudemos constatar que o
grupo inicial não era o mesmo no final do
evento. Apesar de cansados, as conversas no
transporte de regresso fluíam entre eles,
questionavam-se uns aos outros sobre o tipo
de trabalho que estavam a desenvolver nos
locais de estágio, diziam uns que iam estar
presentes na Futurália e outros já falavam do
Dia da Marinha. O mini exercício de liderança
que os tinha cansado tinha-lhes dado outras
competências, entre elas a de saberem que
sozinhos não atingem os objetivos, que a
equipa é importante para o alcançar das
metas.

4 – Bootcamp na Escola de
Fuzileiros
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