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ORIENTAÇÕES PARA AS EMPRESAS 

 

As orientações para as Empresas foram desenvolvidas para respeitar os interesses dos alunos, 

diplomados, empresas e escola. A sua função é garantir que os alunos/diplomados e empresas 

tomem decisões conscientes e informadas. 

A Gestão de Talento da Escola de Comércio de Lisboa (ECL) disponibiliza os seus serviços às 

empresas parceiras cujas práticas de recrutamento estejam alinhadas com este documento. 

 

ESTÁGIO 

PREPARAÇÃO E MATCHING  

► Divulgação de oportunidades de estágio curricular e seleção dos candidatos: 

• Os anúncios de estágio curricular a divulgar junto dos alunos devem conter as 

informações necessárias para a tomada de decisão relativamente ao interesse da 

candidatura, nomeadamente, local de estágio, tarefas a desenvolver, horário, nome 

do responsável de estágio, contacto da empresa e do responsável de estágio, entre 

outras. São os alunos que escolhem os seus locais de estágio de acordo com as suas 

preferências pessoais e profissionais, embora orientados pelo acompanhante de 

estágio da turma; 

• As entrevistas de estágio deverão ser realizadas diretamente com os alunos 

candidatos – é importante garantir que o aluno é avisado com antecedência da 

marcação, ou em caso de eventual cancelamento ou adiamento da entrevista; caso 

o aluno não compareça a uma entrevista agendada, deverá informar o formador 

responsável; 

• Cabe à empresa aferir se as expectativas do aluno correspondem às expectativas da 

empresa, e se são um bom match; 

• Após a submissão da candidatura ou da realização da entrevista, aconselhamos que 

a decisão final, quer positiva, quer negativa, seja comunicada ao aluno e ao 

acompanhante de estágio; 

• Caso o aluno seja selecionado para o estágio, a empresa deverá assinar o protocolo 

de estágio, bem como negociar o plano de estágio. No final de estágio deverá 

proceder à avaliação. Estes documentos são fornecidos pela escola. 

PERÍODO DE ESTÁGIO 

O estágio tem duração de 6 semanas. As datas de estágio curricular são divulgadas pela 

ECL no início de cada ano letivo. 

► Durante o estágio: 

• A empresa deverá cumprir as cláusulas definidas no Protocolo de Estágio; 

• A empresa deverá ir ao encontro das atividades explícitas no Plano de Estágio e/ou 

propor outras que se enquadrem com a área de formação do aluno; 
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• A empresa deverá providenciar ao aluno supervisão e acompanhamento diário; 

• A empresa manterá o contacto com o acompanhante de estágio por parte da escola, 

para verificar o progresso do mesmo e estar disponível para uma reunião inicial e 

final. 

 

► Avaliação do estágio: 

• A empresa deverá avaliar o estágio no final do seu período, tendo em conta os 

parâmetros de avaliação pré-definidos; 

• Após a autoavaliação do alunos, a empresa e a escola avaliam o estágio juntamente 

com o aluno. 

 

EMPREGO 

► Divulgação de oportunidades de estágio profissional ou emprego e seleção dos 

candidatos: 

• Anúncios: os anúncios de estágio profissional ou emprego a divulgar junto dos 

diplomados ou recém-diplomados devem conter informações necessárias para a 

tomada de decisão relativamente ao interesse da candidatura; 

• Prazo de candidatura: a empresa deverá estabelecer um prazo superior a 48h para 

o envio de candidaturas; as candidaturas dos diplomados ou recém-diplomados da 

ECL são da sua inteira responsabilidade, e tendo em conta as suas preferências 

pessoais e profissionais; 

• Entrevistas: a marcação de entrevistas deverá ser feita diretamente com os 

candidatos, garantindo que este é informado antecipadamente sobre a marcação 

da mesma, ou em caso de cancelamento ou adiamento da entrevista; 

• Tomada de decisão: após a decisão da empresa no que respeita ao recrutamento do 

diplomado ou recém-diplomado da ECL, recomendamos que a decisão final seja 

comunicada individualmente e diretamente ao candidato, quer se trate de uma 

resposta positiva ou negativa.  

• Comunicação: a empresa deverá manter a Gestão de Talento da ECL informada 

quanto ao desenvolvimento do processo de seleção. 

 

PLATAFORMA DE RECRUTAMENTO - ECLnetWORK (ESTÁGIO/EMPREGO) 

A divulgação de ofertas de estágio curricular, estágio profissional ou emprego deverá ser feita 

através da plataforma de recrutamento da ECL – ECL netWORK: 

• Após realizado o registo, a empresa poderá de forma autónoma colocar as ofertas 

de estágio, estágio profissional ou emprego, que serão posteriormente validadas 

pela Gestão de Talento. 

• As ofertas divulgadas deverão ser adequadas às áreas de educação e formação da 

ECL. A Gestão de Talento reserva-se o direito de invalidar as ofertas que não estejam 

adequadas às ofertas formativas da ECL. 
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PRINCÍPIO DA CONFIDENCIALIDADE 

As empresas deverão utilizar as informações dos alunos e diplomados da ECL exclusivamente 

para efeitos de recrutamento, mantendo a confidencialidade quanto aos dados que constam 

sobre os mesmos, cumprindo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) - (UE) 

2016/679. 

 

Para qualquer esclarecimento adicional, poderá contactar a Gestão de Talento. 
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PROTOCOLO DE BOAS PRÁTICAS - ESTÁGIO CURRICULAR 
 ALUNO ESCOLA EMPRESA 

PREPARAÇÃO E 
MATCHING 

• Familiariza-se com o setor, empresas, vagas 
e oportunidades de aprendizagem 

• Procura informação sobre a empresa 

• É responsável pela sua candidatura à 
empresa escolhida (contacto, currículo e 
carta de apresentação), supervisionado pelo 
formador responsável 

• Está disponível para uma entrevista (caso 
necessário) 

• Está motivado 

• É responsável pelo estabelecimento do 
Protocolo de Estágio, juntamente com o 
acompanhante de estágio por parte da 
escola 

• Prepara os alunos para os aspetos práticos do estágio curricular 

• Apoia o aluno na procura de estágio, nomeadamente na 
escolha da empresa e no desenvolvimento de competências de 
empregabilidade 

• Assegura-se da correspondência entre o local de estágio e o 
aluno 

• Providencia informações claras antes do estágio iniciar sobre as 
informações e responsabilidades da empresa e do aluno, assim 
como questões relativas aos procedimentos e ao Protocolo de 
Estágio 

• Estabelece o Protocolo de Estágio, juntamente com o aluno 

• Publica as ofertas de estágio curricular e é 
responsável pelas informações que disponibiliza 

• É responsável por proporcionar um processo de 
recrutamento e dar feedback do mesmo 

• Avalia as expectativas do aluno e se estas 
correspondem às expectativas da empresa 

• Celebra o Protocolo de Estágio entre a empresa, 
escola, aluno (e Encarregado de Educação, quando 
aplicável) e respeita-o em função do conteúdo, 
forma, apoio e avaliação 

PERÍODO DE 
ESTÁGIO 

• Está motivado e preparado para iniciar o 
seu estágio 

• Cumpre integralmente com o seu horário de 
trabalho 

• Mantém o seu desempenho alinhado com 
plano de estágio 

• Segue as instruções do seu acompanhante 
de estágio por parte da empresa 

• Dá feedback ao acompanhante de estágio 
por parte da escola 

• Garante que o aluno e responsável de estágio por parte da 
empresa conhecem o acompanhante de estágio por parte da 
escola 

• Proporciona apoio de acordo com o protocolo estabelecido 
(Protocolo de Estágio e Plano de Estágio) 

• Monitoriza o progresso dos objetivos de aprendizagem do 
aluno e as oportunidades de aprendizagem no local de estágio 

• Comunica com o acompanhante de estágio por parte da 
empresa a fim de monitorizar o progresso do aluno face às 
expectativas da empresa 

• O acompanhante de estágio por parte da escola está disponível 
para uma visita de instalação de estágio 

• Proporciona diariamente ao aluno supervisão e 
oportunidades de formação on-job 

• Operacionaliza o Plano de Estágio de acordo com a 
área de formação do aluno 

• Comunica com o acompanhante de estágio por 
parte da escola a fim de monitorizar o progresso do 
aluno face às expectativas da empresa 

• O acompanhante de estágio por parte da empresa 
está disponível para uma reunião para instalação do 
estagiário 

AVALIAÇÃO • Assegura-se que cumpriu com o Protocolo e 
Plano de Estágio 

• Deixa uma boa impressão na empresa 

• Submete um relatório de estágio 

• O acompanhante de estágio por parte da escola promoverá 
uma reunião de avaliação de estágio 

• Assegura que a avaliação é feita entre a escola e a empresa, 
após a autoavaliação do aluno 

• A escola e a empresa refletem sobre a parceria e definem 
aspetos de melhoria 

• O acompanhante de estágio por parte da empresa 
está disponível para uma reunião de avaliação 

• Avalia o aluno no final do período de estágio e de 
acordo com o protocolo e plano estabelecido 
anteriormente; a avaliação é feita entre o 
responsável por parte da escola, o responsável por 
parte da empresa e o aluno 

• A escola e a empresa refletem sobre a parceria e 
definem aspetos de melhoria 
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