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DSI_01/17
Direcção Sistemas de 

Informação (DSI)
DSI- Infraestruturas Informatica

Este estágio está assente sobre tecnologia Midleware 

da Oracle (Weblogic, SOA, OSB, APP), utilizará 

programação Java, e será valorizado o conhecimento 

em linguagens de programação Ruby, Shell scripting 

e ambientes Linux

O objectivo deste estágio é a criação e manutenção do 

repositório (chef-repo) usado na componente Chef assim 

como a disponibilização e manutenção do ecossistema de 

soluções que permitem implementar a solução de 

Contínuos Integration (CI)/Contínuos Delivery (CD) de infra-

estrutura

Lisboa

DSI_02/17
Direcção Sistemas de 

Informação (DSI)
DSI-Cibersegurança No domínio dos Sistemas de Informação.

1. Estágio tem de decorrer nas instalações do BPI-

DSI no Porto.

2. Segurança de Informação, por exemplo, em 

Segurança aplicacional, Cibersegurança.

3. Valorizado conhecimentos de Python.

4. Valorizada participação/treino em eventos 

Cibersecurity "Capture the flag".

Implementações da área de detecção, prevenção e 

análise e vulnerabilidades aplicacionais e de sistemas, 

incluindo tratamento e correlação de eventos e 

processamento de alertas e reportes.

Porto

DGES_03_17
Direcção de Grandes 

Empresas Sul (DGES)
CGES 1 Sem restrições

Gosto / interesse por conhecer o tecido empresarial. 

Capacidade e gosto por trabalhar em equipa e de 

relacionamento com terceiros (clientes, outras áreas 

do Banco, etc.).

Sendo as capacidades analíticas um aspecto 

bastante valorizado (e, nesse sentido, a maior parte 

dos estagiários provenientes do IST deverão revelar 

uma boa capacidade de integração), parecem-nos 

ser especialmente adequados os alunos 

provenientes dos cursos de Engenharia e Gestão 

Industrial, de Engenharia Civil e de Matemática 

Aplicada e Computação. 

Conhecimentos na área de gestão, finanças ou de 

contabilidade (ainda que não avançados) serão 

também um factor interessante a considerar, embora 

a sua ausência não seja impeditiva de uma boa 

adaptação. 

Os estagiários serão integrados num centro de empresas, 

trabalhando, em conjunto com o respectivo Director e os 

Gestores de Conta, na generalidade dos temas e tarefas 

tratados pela Direcção de Grandes Empresas Sul – 

identificação de oportunidades de negócio, análise de 

projectos de investimento, análise da evolução global da 

actividade dos grupos em questão, tratamento de temas 

correntes e operacionais, participação em processos de 

negociação e contratação de operações, etc.

O tipo de clientes com os quais a Direcção onde estará 

integrado trabalha são grandes empresas nacionais e 

multinacionais.

Lisboa

DGES_04_17
Direcção de Grandes 

Empresas Sul (DGES)
CGES 2 Sem restrições

Gosto / interesse por conhecer o tecido empresarial. 

Capacidade e gosto por trabalhar em equipa e de 

relacionamento com terceiros (clientes, outras áreas 

do Banco, etc.).

Sendo as capacidades analíticas um aspecto 

bastante valorizado (e, nesse sentido, a maior parte 

dos estagiários provenientes do IST deverão revelar 

uma boa capacidade de integração), parecem-nos 

ser especialmente adequados os alunos 

provenientes dos cursos de Engenharia e Gestão 

Industrial, de Engenharia Civil e de Matemática 

Aplicada e Computação. 

Conhecimentos na área de gestão, finanças ou de 

contabilidade (ainda que não avançados) serão 

também um factor interessante a considerar, embora 

a sua ausência não seja impeditiva de uma boa 

adaptação. 

Os estagiários serão integrados num centro de empresas, 

trabalhando, em conjunto com o respectivo Director e os 

Gestores de Conta, na generalidade dos temas e tarefas 

tratados pela Direcção de Grandes Empresas Sul – 

identificação de oportunidades de negócio, análise de 

projectos de investimento, análise da evolução global da 

actividade dos grupos em questão, tratamento de temas 

correntes e operacionais, participação em processos de 

negociação e contratação de operações, etc.

O tipo de clientes com os quais a Direcção onde estará 

integrado trabalha são grandes empresas nacionais e 

multinacionais.

Lisboa
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DGES_05_17
Direcção de Grandes 

Empresas Sul (DGES)

Gabinete de Empresas 

Espanholas
Sem restrições

Gosto / interesse por conhecer o tecido empresarial. 

Capacidade e gosto por trabalhar em equipa e de 

relacionamento com terceiros (clientes, outras áreas 

do Banco, etc.).

Sendo as capacidades analíticas um aspecto 

bastante valorizado (e, nesse sentido, a maior parte 

dos estagiários provenientes do IST deverão revelar 

uma boa capacidade de integração), parecem-nos 

ser especialmente adequados os alunos 

provenientes dos cursos de Engenharia e Gestão 

Industrial, de Engenharia Civil e de Matemática 

Aplicada e Computação. 

Conhecimentos na área de gestão, finanças ou de 

contabilidade (ainda que não avançados) serão 

também um factor interessante a considerar, embora 

a sua ausência não seja impeditiva de uma boa 

adaptação. 

Os estagiários serão integrados num centro de empresas, 

trabalhando, em conjunto com o respectivo Director e os 

Gestores de Conta, na generalidade dos temas e tarefas 

tratados pela Direcção de Grandes Empresas Sul – 

identificação de oportunidades de negócio, análise de 

projectos de investimento, análise da evolução global da 

actividade dos grupos em questão, tratamento de temas 

correntes e operacionais, participação em processos de 

negociação e contratação de operações, etc.

O tipo de clientes com os quais a Direcção onde estará 

integrado trabalha são grandes empresas nacionais e 

multinacionais.

Lisboa

OES_06_17
Operações Especiais Sul 

(OES)
Operações Especiais Sul Sem restrições

Gosto / interesse por conhecer o tecido empresarial. 

Capacidade e gosto por trabalhar em equipa e de 

relacionamento com terceiros (clientes, outras áreas 

do Banco, etc.).

Sendo as capacidades analíticas um aspecto 

bastante valorizado (e, nesse sentido, a maior parte 

dos estagiários provenientes do IST deverão revelar 

uma boa capacidade de integração), parecem-nos 

ser especialmente adequados os alunos 

provenientes dos cursos de Engenharia e Gestão 

Industrial, de Engenharia Civil e de Matemática 

Aplicada e Computação. 

Conhecimentos na área de gestão, finanças ou de 

contabilidade (ainda que não avançados) serão 

também um factor interessante a considerar, embora 

a sua ausência não seja impeditiva de uma boa 

adaptação. 

Integração na área de Operações Especiais Sul, órgão do 

Banco que se dedica, essencialmente, à análise, 

montagem, contratação e acompanhamento de 

financiamentos a projectos de investimento empresariais 

por parte de clientes do Banco. O tipo de projectos e de 

sectores em questão é bastante diversificado, incluindo 

investimentos em nova capacidade produtiva (ex: novas 

fábricas), aquisição de empresas e negócios já existentes, 

investimento em empreendimentos turísticos, etc.

A integração dos estagiários gerará um aprofundamento 

do conhecimentos sobre um leque alargado de sectores e 

empresas, etc., os quais serão obtidos por via de 

contactos directos com as empresas em questão, análise 

de documentação da empresa (planos de negócio, 

relatórios e contas, planos de investimento, etc), 

investigação sobre os sectores, entre outros.

Os estagiários trabalharão numa óptica de projecto, com 

diversos elementos das OES, designadamente um 

Director e Analistas.

As tarefas a desempenhar serão bastante diversificadas 

(nas quais as capacidades analíticas serão muito 

relevantes), permitindo uma aprendizagem abrangente da 

actividade desempenhada nesta unidade.

Lisboa

DII_07_17
Direcção Investimento 

Imobiliário (DII)

Financiamento à 

Construção
Engenharia Civil Microsoft Project, Autocad

Apoiar as áreas Comerciais na instrução de processos; 

apoiar a apreciação dos projectos de investimento, 

nomeadamente ao nível do planeamento financeiro e de 

execução física; apoiar a fase de monitorização e controlo 

da evolução do projecto e a sua aderência ao plano de 

execução estabelecido; elaborar estudos de nível regional 

ou nacional, caracterizadores do sector imobiliário.

Lisboa

DII_08_17
Direcção Investimento 

Imobiliário (DII)
Avaliações Engenharia Civil Microsoft Office, Autocad

Validar os relatórios elaborados pelos prestadores de 

serviço; Monitorizar e controlar os níveis de serviço dos 

prestadores de serviço; elaborar estudos de nível regional 

ou nacional, caracterizadores do sector imobiliário.

Lisboa

DMK_09_17
Direcção Marketing 

(DMK)

Gestão de Informação 

de Clientes - 

Administração de Dados

Informática de Gestão / Engenharia Informática
Modelação de Bases de Dados / Programação T-

SQL / Reporting Services

Desenvolvimento de Relatórios de Acompanhamento do 

Negócio para as Redes Comerciais
Lisboa
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DMK_10_17
Direcção Marketing 

(DMK)

Gestão de Informação 

de Clientes - Data Mining 

e Estudos de Mercado

Mestrado em Matemática e Aplicações (MMA) 

no perfil de especialização Probabilidades e 

Estatística ou Matemática da Computação

Sólidos conhecimentos em packages estatísticos, 

seja na linguagem de acesso e manipulação de 

dados, seja em componentes de Análise de Dados e 

Computação, nomeadamente em estudos 

multivariados e/ou econometria; Conhecimentos e 

experiência em softwares de acesso e gestão de 

base de dados (programação em T-SQL)

Desenvolvimento de modelo estatístico de atribuição de 

Oferta Integrada de Produtos e Serviços Financeiros, 

diferenciada segundo o perfil de cada Empresa, e 

realizada através da utilização de técnicas de análise de 

cabaz de preferências reveladas.

Lisboa

DMK_11_17
Direcção Marketing 

(DMK)

Gestão de Informação 

de Clientes - CRM Proj. 

Neg. Empresas e 

Negócios

Licenciatura em Engenharia, com preferência 

nas áreas de Informática, Química, Gestão 

Industrial, Ambiente, Electrónica, Mecânica, 

Naval, Física, Matemática, Aeroespacial e 

Materiais.

Competências avançadas na óptica do utilizador em 

Windows, Office e SQL ou facilidade em apreender 

SQL.

Desenvolvimento de Reports tipo no âmbito dos 

segmentos estratégicos de Negócio, e de análise por 

segmento de cliente aos resultados de Campanhas de Mkt

Lisboa

DMK_12_17
Direcção Marketing 

(DMK)

Gestão de Informação 

de Clientes- CRM Proj. 

Neg. Particulares

Licenciatura em Engenharia, com preferência 

nas áreas de Informática, Química, Gestão 

Industrial, Ambiente, Electrónica, Mecânica, 

Naval, Física, Matemática, Aeroespacial e 

Materiais.

Competências avançadas na óptica do utilizador em 

Windows, Office e SQL ou facilidade em apreender 

SQL.

Análise e Segmentação de Clientes; Implementação de 

Campanhas Comerciais; Exploração de informação
Lisboa

DMK_13_17
Direcção Marketing 

(DMK)

Informação Gestão e 

Sistemas Incentivos - 

Evol. Negocio Empresas 

Negócios

Sem restrições
Preferencialmente conhecimentos de Excel e SQL 

Server, e capacidade de análise

Apoiar a criação de repositório comum de dados de 

informação de gestão, tendo como objectivo desenvolver 

informação nova para acompanhamento do negócio das 

várias redes comerciais do Banco.

Lisboa

DMK_14_17
Direcção Marketing 

(DMK)

Oferta, Recursos, 

Seguros, Meios de 

Pagamento - Meios de 

Pagamento

Sem restrições MS Office

Contrução/ programação de suportes electrónicos de 

apoio à venda de meios de pagamento (cartões, TPAs, 

outros meios de pagamento) como, por exemplo, 

simuladores.

Lisboa

DMK_15_17
Direcção Marketing 

(DMK)

Oferta Recursos, 

Seguros, Meios 

Pagamento - Contas, 

Recursos e Seguros - 

Recursos

Sem restrições MS Office

Projecto -> Criar um Simulador de Planeamento financeiro

Conceito - Desenvolver um simulador para o planeamento 

financeiro que ajude os Clientes a identificar as suas 

principais necessidades em cada fase da sua vida, 

(mediante determinadas variáveis), e que facilite a tarefa 

de estabelecer, acompanhar e atingir os objectivos 

financeiros pretendidos. 

O projecto consiste na identificação de requisitos para o 

desenvolvimento da ferramenta. Destacando os seguintes:

• outputs das necessidades a atingir pelo Cliente;

• objectivos a planear pelo Cliente;

• variáveis a utilizar para a identificação de necessidades e 

definição de objectivos;

• método de recolha da informação (fornecida pelo Cliente, 

ou obtida das bases de dados do Banco);

• forma de apresentar do simulador ao Cliente.

Lisboa

DMK_16_17
Direcção Marketing 

(DMK)

Oferta Recursos, 

Seguros, Meios 

Pagamento - Contas, 

Recursos e Seguros - 

Contas e Preçário

Sem restrições MS Office

Projecto -> Criar um simulador que permita analisar a 

concorrência dos produtos Contas à Ordem com base no:

• Perfil do Cliente (caracterização do cliente); 

• Oferta disponível;

• Preço

Permitindo ao Banco ter informação de forma mais 

atempada sobre o posicionamento dos produtos do BPI no 

mercado, facilitando disponibilização de informação à 

Rede, assim como o eventual lançamento de novos 

produtos e/ou reformulação de produtos existentes. 

Lisboa

DMK_17_17
Direcção Marketing 

(DMK)

Oferta Recursos, 

Seguros, Meios 

Pagamento - Contas, 

Recursos e Seguros - 

Seguros

Sem restrições MS Office
Projecto -> Implementar um Comparador da análise de 

Concorrência de Seguros
Lisboa
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DMK_18_17
Direcção Marketing 

(DMK)

Segmentos Alto e 

Particulares - Acções 

com Segmento Alto

Sem restrições

Domínio do MS Office, nomeadamente, Excel, Word 

e PowerPoint; Construção de páginas internet 

(HTML, outros), outras ferramentas analiticas são 

valorizadas

-  Automatizar e analisar os resultados das Acções 

Comerciais (para o Segmento) propondo medidas que 

permitam maior foco no target e a optimização de receitas 

e/ou de Negócio (Apoiar na elaboração e implementação 

das Propostas futuras com base nos resultados das 

análises);

- Colaborar na automatização de todo o processo de 

eventos (em particular "Grandes Marcas Automóveis/Test 

Drives"); Agendamentos, Gestão e Controlo/apuramento 

de Resultados

- Optimização do processo de recolha de informação e 

análise da concorrência específica do Segmento: 

Implementação de novo processo e proposta de medias 

de actuação quando necessário; 

- Monitorizar e avaliar a base de Clientes para propor 

medidas de captação, fidelização e retenção de Clientes;

- Colaborar na construção da visão s/: “A Banca Digital” no 

Segmento Alto de Particulares;

- Fazer propostas sob o lema: “Como usar os Recursos e 

Know-How do Banco para gerar mais Receita”.

Lisboa

DMK_19_17
Direcção Marketing 

(DMK)

Segmentos Alto e 

Particulares - Acções 

com Segmento 

Particulares - Gestão de 

Campanhas

Qualquer área da engenharia, com 

competências para trabalho em equipa, 

analítica e capacidades de comunicação

Conhecimentos de MS Office, com destaque para o 

Powerpoint, Excel e HTML.

Participar no Projecto: Acompanhamento de acções 

Comerciais de Particulares: Definir e criar meios e formas, 

para acompanhamento das acções comerciais junto das 

Rede de Particulares, em interligação com os sistemas de 

objectivos e informação de Gestão e CRM, analisando 

desvios e propondo actuação imediata, de modo a 

maximizar a proacticidade comercial. 

Lisboa

DMK_20_17
Direcção Marketing 

(DMK)

Segmentos Alto e 

Particulares - Acções 

com Segmento 

Particulares - Segmentos

Qualquer área da engenharia, com 

competências para trabalho em equipa, 

analítica e capacidades de comunicação

'Conhecimentos de MS Office, com destaque para o 

Excel e Powerpoint. Excel avançado terá preferência, 

bem como conhecimentos de HTML

Participar em 2 projectos fundamentais de segmentação: 

1) Segmentação da Rede de Balcões: Avaliar e conhecer 

principais variáveis para conceber e desenvolver o 

projecto, fundamentado no conhecimento do negócio e 

dos Clientes (nas suas diferentes dimensões de 

segmentação). e 2) Marketing Regional: Analisar as 

variáveis de negócio  e explorar uma actuação regional em 

todas as suas dimensões, em perfeita articulação com as 

Redes Comerciais.

Lisboa

DMK_21_17
Direcção Marketing 

(DMK)

Segmentos Alto e 

Particulares - Crédito 

Particulares e Produtos 

Não Financeiros - 

Crédito a Particulares

Sem restrições

Domínio do MS Office, nomeadamente, Excel, Word 

e PowerPoint; , outras ferramentas analiticas são 

valorizadas

Projecto Renting -  

- Colaborar na análise e implementação de lançamento do 

produto Renting na oferta do Banco;

- Recolher de informação e análise da concorrência 

específica do Produto; 

- Propor programa de implementação e processo 

associado à captaçã de propostas neste negócio,

- Propor acções de captação de Clientes;

Lisboa

DO_22_2017
Direcção de Operações 

(DO)

DO - Suporte e Controlo 

de Qualidade
Engenharias, gestão, matemáticas Aptidão informática: Excel, Bases de Dados

- Recolha de informação qualitativa e quantitativa sobre 

operativas e processos;

- Avaliação qualitativa e quantitativa de dados;

- Participação em projectos de racionalização e eficiência;

- Apoio na reengenharia e documentação de processos;

- Automatização dos processos.

Lisboa

DO_23_2017
Direcção de Operações 

(DO)

DO - Operações de 

Crédito
Engenharias, gestão, matemáticas

Aptidão informática: Ferramentas em BPM e 

manioulação de dados, Excel, Bases de Dados

 - Apoio na construção das ferramentas de informação de 

gestão e níveis de serviço.
Lisboa
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DO_24_2017
Direcção de Operações 

(DO)

DO - Departamento de 

Middle Office e Heldesk
Engenharias, gestão, matemáticas Aptidão informática: Excel, Bases de Dados

 - Colaborar na reengenharia de processos que serão 

transferidos das Redes Comerciais; 

 - Definição de circuitos de trabalho, interacção com Redes 

e interacção com outras áreas do Banco;

 - Preparação de acções de formação para integração de 

novas equipas que venham assegurar novos processos; 

 - Preparação de conteúdos informativos às Redes e 

restantes Direcções do Banco dando nota da nova 

estrutura

Lisboa

DO_25_2017
Direcção de Operações 

(DO)

DO - Departamento de 

Middle Office e Heldesk
Engenharias, gestão, matemáticas Aptidão informática: Excel, Bases de Dados

 - Colaborar na sistematização do modelo organizacional: 

redifinição, simplificação e sistematização de processos; 

 - criação de script's de atendimento transversais aos 

processos, definição de kpi's; 

 - criação de base de dados de conhecimento que permita 

responder em primeira linha e de forma automática 

responder às questões mais comuns.

Lisboa

DO_26_2017
Direcção de Operações 

(DO)

DO - Mercados 

Financeiros - 

Valorização

Engenharias, gestão, matemáticas Aptidão informática: Excel, Bases de Dados; Access

- Apoio na construção de bases de dados com informação 

sobre mercados financeiros;

- Automatização de processos relativos a compliance de 

Fundos de Investimento;- Apoio à operativa diária e  

racionalização de processos

Lisboa

DCPE_27_2017

Direcção Contabilidade, 

Planeamento e 

Estatística (DCPE)

Planeamento Todos

Domínio do MS Office, nomeadamente, Excel, Word 

e PowerPoint, sendo factor de preferência o domínio 

de nível avançado em Excel e conhecimentos de 

ferramentas de gestão de base de dados (ex: 

Microsoft SQL) e de Business Inteligence;

Forte capacidade analítica, espírito critico e de 

iniciativa;

Elevada capacidade de comunicação oral e escrita 

sendo factor de preferência o domínio de Inglês;

Gosto pelo trabalho em equipa e boa capacidade de 

relacionamento interpessoal;

Os estagiários serão integrados na equipa da Direcção de 

Planeamento trabalhando em conjunto com o Tutor e os 

Gestores de Informação, na generalidade dos temas e 

tarefas da Direcção de Planeamento: elaboração do 

orçamento e outras projecções do Grupo BPI, preparação 

de mapas de gestão, reporte aos reguladores, 

automatização e optimização de processos internos.

Lisboa

DCPE_28_2017

Direcção Contabilidade, 

Planeamento e 

Estatística (DCPE)

Consolidação Todos

Domínio do MS Office, nomeadamente, Excel, Word 

e PowerPoint, sendo factor de preferência o domínio 

de nível avançado em Excel e conhecimentos de 

ferramentas de gestão de base de dados (ex: 

Microsoft SQL) e de Business Inteligence;

Forte capacidade analítica, espírito critico e de 

iniciativa;

Elevada capacidade de comunicação oral e escrita 

sendo factor de preferência o domínio de Inglês;

Gosto pelo trabalho em equipa e boa capacidade de 

relacionamento interpessoal;

Os estagiários serão integrados na equipa da Direcção de 

Planeamento trabalhando em conjunto com o Tutor e os 

Gestores de Informação, na generalidade dos temas e 

tarefas da Direcção de Planeamento: elaboração do 

orçamento e outras projecções do Grupo BPI, preparação 

de mapas de gestão, reporte aos reguladores, 

automatização e optimização de processos internos.

Porto

DBD_29_2017
Direcção Banca Digital 

(DBD)
Balcão e Contact Center Qualquer Como utilizador. Implementação dos novos modelos de trabalho em balcão Lisboa

DBD_30_2017
Direcção Banca Digital 

(DBD)
Informação de Canais Informática, Electrotecnia, Mecanica Conhecimento de Bases de Dados e Progamação

Construção de informação de Customer Journey dos 

nossos clientes
Lisboa

DBD_31_2017
Direcção Banca Digital 

(DBD)
Marketing Digital Qualquer Como utilizador. 

Implementação de modelos de Marketing Automation e 

SEO
Lisboa

DBD_32_2017
Direcção Banca Digital 

(DBD)
Research e Parcerias

Informática, Electrotecnia, Mecanica, 

Aeroespacial, 
Conhecimento de Bases de Dados e Progamação Integração de Chatbots nos canais BPI Lisboa


