
 

DESPACHO (PR) Nº 42/2020 

 

Assunto: Regras para os estudantes que estão a realizar Estágio nos cursos da ESG para 

acesso à Ordem dos Contabilistas Certificados 

 

Considerando que: 

 A atual situação excecional que se vive em Portugal que, na sequência da declaração 

de estado de emergência decretado em todo o território nacional, levou a medidas de 

encerramento de instalações, a obrigatoriedade do regime de teletrabalho e o normal 

funcionamento dos serviços por meios eletrónicos e telemáticos, e à adoção do regime 

de ensino a distância; 

 O Despacho (PR) 37/2020, de 3 de abril, aprovou normas regulamentares 

transitórias para aplicac ̧ão em matéria de ensino-aprendizagem a distância e regime 

de avaliação durante o período da suspensão das atividades letivas presenciais;  

 No 2º semestre do ano letivo 2019/2020 encontravam-se a decorrer estágios dos 

estudantes que dão acesso à profissão de contabilista certificado, os quais, de acordo 

com o RIEEP - Regulamento de Inscrição, Estágio e Exame Profissionais da Ordem 

dos Contabilistas Certificados (OCC), publicado pelo Anúncio n.º 6106/2010, e ao 

abrigo dos protocolos celebrados entre as diferentes IES e a OCC, reuniam as 

condições para viabilização da dispensa do estágio profissional de acesso à OCC, 

para estudantes daqueles cursos. 

 Alguns estudantes iniciaram os estágios nos moldes previstos regulamentarmente e, 

posteriormente, viram os mesmos interrompidos, não sendo certo que todos possam 

retomar os estágios em regime presencial e que alguns estudantes não terão 

possibilidade de retomar os estágios devido ao encerramento definitivo das 

organizações/empresas de acolhimento. 

 O Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) apresentou 

à OCC uma proposta no sentido de serem definidas regras excecionais para 

enquadramento destes estágios e da sua viabilização para efeitos de dispensa de 

estágio no acesso à OCC; 



 

 A Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados comunicou que “o Conselho 

Diretivo da OCC acolheu a proposta do CCISP - Conselho Coordenador dos Institutos 

Superiores Politécnicos a qual, nos seus termos e alcance, produz efeito de imediato 

face a qualquer realidade curricular (estágios e PSE) em desenvolvimento neste ano 

letivo de 2019/2020, no enquadramento com os protocolos de dispensa do estágio 

de acesso à OCC firmados e vigentes”.   

Assim, no uso das competências previstas no artigo 38º dos Estatutos do IPCA e tendo 

presente a deliberação do Conselho Diretivo da OCC, determino o seguinte: 

 

1. O estágio dos cursos da Escola Superior de Gestão abrangido pelo protocolo de 

dispensa de estágio no acesso à OCC e que tenha sido interrompido pelo 

encerramento da organização/empresa de acolhimento deve, preferencialmente, 

ser desenvolvido através do regime do teletrabalho, caso o mesmo seja promovido 

pela mesma. 

2. Quando não seja possível a realização do estágio em regime de teletrabalho, o 

estudante pode substituir a realização do estágio pela elaboração de um projeto 

que não requeira a permanência no local de estágio e que permita ao estudante 

adquirir as competências que estavam previstas no curso para essa formação em 

contexto de trabalho e no artigo 9.º do RIEEP-OCC, sem comprometer o prazo de 

conclusão dos cursos e a possibilidade de dispensa de estágio no acesso à OCC. 

3. O projeto referido no ponto anterior será supervisionado pelo orientador de 

estágio da instituição e, sempre que possível, mantendo o acompanhamento do 

orientador do estágio da organização de acolhimento onde iniciou o estágio. 

4. No prazo de 15 dias deverá ser elaborado um termo assinado pelo estudante e 

pelo orientador que identifique o tema do projeto, o número de horas já realizadas 

em estágio e o número de horas a concretizar no projeto, que deverá ser aprovado 

pelo diretor do curso e/ou órgãos da ESG. 

5. O número de horas de trabalho do projeto, bem como do estágio em regime de 

teletrabalho, é igual ao número de horas que estavam previstas para o estágio, 

devendo o estudante fazer registo em documento específico das horas de trabalho 

dedicadas a esse projeto contabilizando as horas de trabalho já realizadas no 

estágio. 



 

6. Para efeito do número anterior são contabilizadas as horas de trabalho já 

realizadas pelo estudante no estágio na empresa ou instituição, devendo o 

orientador de estágio recolher informação documental da entidade de 

acolhimento. 

7. O projeto deve ser destinado à resolução de um problema identificado na área da 

formação do curso e tendo em consideração as exigências do artigo 9.º do RIEEP-

OCC. 

8. O projeto tem de ser objeto de apresentação e discussão pública, nos termos 

definidos nos regulamentos internos. 

Mais determino: 

9. Que o presente despacho seja remetido aos senhores diretores de curso e a todos 

os estudantes que estejam a realizar estágio para acesso à OCC. 

10. Que os senhores diretores de curso comuniquem estas regras aos senhores 

orientadores de estágio, aos orientadores das entidades de acolhimento e aos 

estudantes. 

11. Que o presente despacho entra imediatamente em vigor e tem efeitos à data de 

10 de março de 2020. 

 

Barcelos, 30 de abril de 2020 

 

A Presidente do IPCA 

 

 

Prof. Doutora Maria José Fernandes 
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