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MODELO-36 

OPACC - ORDEM PROFISSIONAL DE AUDITORES E CONTABILISTAS CERTIFICADOS DE CABO VERDE 

 
CONVENÇÃO DE ESTÁGIO DE CONTABILISTAS CERTIFICADOS 

 

PARTES 

 

Patrono:  

 

1. Nome ________________________________________________________________________________ 

2. BI/P ____________ Emitido por _________________________ Em __/__/_____ NIF ________________ 

3. Morada _______________________________________________________________________________ 

4. Caixa Postal ________ Cidade _______________ Ilha ________________ Região ___________________ 

5. Telefone ____________ Telemóvel ____________ Fax _____________ E-mail ______________________ 

 

Profissional Certificado, inscrito na OPACC sob nº ___________, com inscrição profissional há mais de 3 anos, 

no pleno gozo dos seus direitos e conhecimento dos deveres inerentes à sua qualificação profissional e à sua 

função de patrono. 

 

Ou, no caso de estágio realizado em entidade pública que adopta SNCRF há pelo menos 2 anos, 

 

Director ou Responsável designado do Serviço de Contabilidade, com mais de 3 anos de exercício da função, 

confirmado através da publicação em B. O., no pleno gozo dos seus direitos e conhecimento dos deveres 

inerentes à qualificação profissional de contabilista certificado e à sua função de patrono. 

 

Estagiário: 

 

1. Nome ________________________________________________________________________________ 

2. BI/P ____________ Emitido por _________________________ Em __/__/_____ NIF ________________ 

3. Morada _______________________________________________________________________________ 

4. Caixa Postal ________ Cidade _______________ Ilha ________________ Região ___________________ 

5. Telefone ____________ Telemóvel ____________ Fax _____________ E-mail ______________________ 

 

CLAUSULADO 

 

Objecto: 

 

1. As partes celebram a presente convenção, no âmbito do estágio profissional de contabilistas certificados, 

prevista no Regulamento de Admissão, Estágio e Exames, adiante Regulamento, definindo os direitos e 

obrigações no âmbito restrito à transmissão e apreensão de conhecimentos e à avaliação do estágio. 

 

Regras gerais: 

 

2. No prazo máximo de 30 dias após a comunicação da aceitação da candidatura, o patrono e o estagiário 

devem comunicar conjuntamente, ao Presidente do Conselho Técnico, a data de início, local e o horário de 

realização do estágio, bem como a data prevista para o final. 

 

3. O estágio, se realizado a tempo integral, terá duração de 1 ano (240 dias úteis, no mínimo 6 horas por 

dia), e se realizado a tempo parcial, terá duração de 2 anos (480 dias úteis, no mínimo 3 horas por dia). 
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4. Incluindo eventuais prorrogações, interrupções e mudanças de patrono, o estágio não poderá ultrapassar 3 

anos, se realizado a tempo integral, ou 5 anos, se realizado a tempo parcial, findos os quais caduca a 

possibilidade de aprovação no mesmo. 

 

Compromissos do patrono: 

 
5. O estágio realiza-se sob a responsabilidade do patrono, no local de estágio, comprometendo-se o patrono a 

facultar ao estagiário o acesso e a utilização do seu escritório e equipamentos, dentro dos limites e condições 

que venha a estabelecer, bem como a transmitir os seus conhecimentos profissionais na medida do possível e 

de forma interessada ao estagiário, e a colaborar com a Comissão de Acompanhamento de Estágios nos 

termos do Regulamento. Cabe, ademais, ao patrono registar todas as ocorrências significativas do estágio, no 

dossier de estágio, o qual deve manter à sua guarda pelo menos durante 2 anos após a conclusão do estágio. 

 

6. O patrono também se compromete a elaborar Parecer específico sobre cada Relatório trimestral do 

estagiário e um Relatório final, que conclui com um Parecer fundamentado sobre a aptidão ou inaptidão e a 

idoneidade ética e deontológica do estagiário, para o exercício da profissão de contabilista certificado, a 

remeter ao Presidente do Conselho Técnico, juntamente com a Grelha de avaliação aprovada, no prazo 

máximo de 30 dias após a conclusão do estágio. Cabe ao patrono, adicionalmente, eventuais propostas de 

redução, termo ou prorrogação do estágio, nos termos do Regulamento.  

 

Compromissos do estagiário: 

 

7. O estagiário compromete-se a diligenciar no sentido de apreender os conhecimentos profissionais que lhe 

forem transmitidos pelo patrono, aceitando a orientação específica deste, bem como as orientações gerais do 

Conselho Técnico, nos termos do Regulamento, cumprindo escrupulosamente todas as obrigações nele 

estatuídas, mormente as que respeitam a pronta colaboração, o respeito e lealdade para com o patrono e o 

sigilo profissional. 

 

8. O estagiário também se compromete a realizar todas as tarefas mencionadas no Plano de estágio, 

seguindo as orientações do patrono e sujeitando-se ao regime de trabalho que lhe for estabelecido por este, 

independentemente das relações laborais eventualmente existentes entre ambos, cabendo-lhe 

especificamente diligenciar no sentido de satisfazer e facultar todos os procedimentos necessários à sua 

avaliação, nomeadamente no que concerne a folha de presenças, documentos para manter actualizado o 

dossier de estágio, e elaboração dos Relatórios trimestrais de progresso e do Relatório final, o qual deve 

remeter ao Presidente do Conselho Técnico, 30 dias após a conclusão do estágio. 

 

____________, ____ de _____________ de _______ 

 

O Patrono 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

O Estagiário 

 

 

 

 

_____________________________ 


