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 EEB  

Gabinete Europeu do Meio Ambiente 

www.eeb.org 

Os estagiários são convidados a 

participar nos projetos do EEB, que 

se baseiam nas seguintes áreas: 

Comunicação| Ar, Biodiversidade, 

Nanotecnologia| Químicos e 

Políticas de produtos ecológicos 

(Desperdícios), Águas (Aplicação da 

lei) 

Bélgica 

Estágios GEOTA 

Grupo de Estudos do ordenamento do 
território e ambiente 

www.geota.pt/ 

Estudos / habilitações / qualificações 

adequados  

Experiência com as instituições 

nacionais e eventualmente da UE 

em Bruxelas. 

Internacional 

IEEP  

Instituto de Política Ambiental 
Europeia  

www.ieep.eu/ 

Grau de ensino superior comprovado 

relacionado com um tema relevante 

do ambiente 

Londres e 

Bruxelas 

UNFCCC 

Convenção das Nações Unidas para 
as Alterações Climáticas  

unfccc.int/2860.php 

Ciências do ambiente| Ciências 

Naturais 

Internacional 

http://www.eeb.org/
http://www.geota.pt/
http://www.ieep.eu/
http://unfccc.int/2860.php
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Amnistia Internacional 

www.amnistia-internacional.pt 

Estudantes com interesse pela 

atividade desenvolvida. 
Internacional 

ERIO  

European Roma Information Office  

www.erionet.eu/ 

Licenciados com interesse na área 

de intervenção da organização que 

visa defender e promover os direitos 

das comunidades de etnia cigana e 

contribuir para erradicar a 

discriminação e a exclusão social no 

seio das instituições europeias 

Bélgica 

Human Rights Watch 

www.hrw.org/en/about/jobs  

 

Jovens licenciados e 

Investigadores.na área  
Internacional 

IIEA 

 Instituto de Assuntos Internacionais e 
Europeus  

www.iiea.com 

Ter um nível de ensino pós-

secundário, comprovado por um 

diploma em áreas como Relações 

Internacionais, Assuntos Europeus, 

Direito ou Economia, acompanhado 

de uma experiência profissional 

relevante 

Dublin  

Irlanda 

ISIS 

International Security Information Service 
Europe 

https://isiseurope.wordpress.com/ 

Estudantes de Relações 

Internacionais ou áreas semelhantes 
Bélgica 

TPI  

Tribunal Penal Internacional  

http://www.icc-cpi.int/ 

Idade Inferior a 35 anos Licenciados 

na área ou outras, desde que 

adequadas ao(s) Projetos - Para 

mais explicitações consulte o site 

Internacional 

http://www.amnistia-internacional.pt/
http://www.erionet.eu/
http://www.hrw.org/en/about/jobs
http://www.hrw.org/en/about/jobs
http://www.iiea.com/
https://isiseurope.wordpress.com/
http://www.icc-cpi.int/
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Eurochild 

www.eurochild.org 

Estudantes Universitários de várias 

áreas 
Bruxelas 

CCUSA - Work Experience USA 
& UK 

www.ccusa.com 

Estudantes Universitários com 

idades entre 18 e 30 anos (para os 

USA) e entre 18 e 27 anos (para 

UK), dinamismo e bom domínio da 

língua inglesa. 

EUA ou Reino 

Unido 

Centro de Comércio 
Internacional 

www.eurocid.pt/ 

Estar a frequentar Licenciatura ou 
Mestrado em áreas como: 

Economia, Desenvolvimento de 
mercado e produtos, Direito 
Internacional Comercial ou 

Informática 
Não ter mais de 30 anos 

Suíça 

(Genebra) 

IAESTE 

(Organização Internacional) 

www.iaeste.pt 

  Estudantes de uma das áreas: 

todos os ramos da Engenharia, 

vários ramos das Ciências Exatas e 

Naturais, como a Matemática, Física, 

Química, Geofísica, Geologia e 

Biologia, bem como outros domínios 

como Arquitetura, Agronomia, 

Farmácia e Ciências Veterinárias 

entre outras. 

Internacional 

(empresas) 

IJJO  

Observatório Internacional da Justiça 
Juvenil 

www.oijj.org/ 

Licenciatura ou habilitação superior 

nas áreas solicitadas por cada 

Projeto 

Internacional 

http://www.eurochild.org/
http://www.ccusa.com/
http://www.eurocid.pt/
http://cdp.portodigital.pt/estagios/programas-de-estagios-internacionais-1/estagios-iaeste
http://www.iaeste.pt/
http://www.oijj.org/
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EDPS  

Autoridade Europeia para a Proteção 
de Dados 

www.edps.europa.eu 

Recém-licenciados 
Bruxelas 

OIM 

Organização Internacional para as 
Migrações 

http://www.iom.int 

Jovens estudantes a terminar os 

seus cursos ou recém- licenciados 

entre os 19 e os 32 anos. 

Suiça 

Genebra  

ONU 

Programa de Estágio 

www.un.org 

Estudantes com habilitações ao nível 

da Licenciatura ou Superior em 

áreas adequadas. 

Nova York 

ONU: Escritórios de Genebra 

www.unog.ch 

Estudantes a prosseguir os seus 

estudos académicos, com pelo 

menos Licenciatura em áreas 

adequadas 

Genebra 

MEI 

Movimento Europeu Internacional 

www.europeanmovement.eu/ 

Estudantes Universitários de várias 

áreas 
Bruxelas 

Tribunal de contas 

www.eca.europa.eu/ 

Estágios para Licenciados com 

formação nas áreas de interesse 

desenvolvidas 

Europa 

http://www.edps.europa.eu/
http://www.iom.int/
http://www.un.org/
http://www.unog.ch/
http://www.europeanmovement.eu/
http://www.eca.europa.eu/
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UIT 

União Internacional de 
telecomunicações 

www.itu.int/en 

 

Estudantes e licenciados 

Genebra 

(Suíça) 

UNECE 

Comissão Económica para a Europa  

www.unece.org 

 

Licenciados ou com habilitação 

superior de várias áreas 
Europa 

UNICEF: Programa de Estágios 

www.unicef.org 

 

Estudantes com habilitações ao nível 

da Licenciatura ou Superior em 

áreas adequadas. Para mais 

explicitações consulte o site 

Internacional 

UNFCCC 

Convenção das Nações Unidas para 
as Alterações Climáticas 

Unfccc.int 

 

Licenciatura numa área relacionada 

com o trabalho do secretariado como 

economia, ciências do ambiente, 

direito internacional, relações 

internacionais, ciência política, 

ciências naturais e/ou administração 

pública 

Estar a tirar o mestrado (ou 

equivalente) 

Internacional 

Empresa Michael Page 

www.michaelpage.co.uk 

 

Surgem algumas oportunidades Internacional 

OSCE 

Organização para a Segurança e 
Cooperação na Europa 

www.osce.org 

 

Estudantes que se encontrem no 

último ano de licenciatura, recém-

licenciados ou pós-graduados 

Idade limite: 30 anos 

 

Viena/Praga 

http://www.itu.int/en
http://www.unece.org/
http://www.unicef.org/
http://unfccc.int/
http://www.michaelpage.co.uk/
http://www.osce.org/
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 Friends of Europe 

Centro de Estudos Europeus 

www.friendsofeurope.org 

Estágios para licenciados como: 

Assistente de Eventos e Assistente 

de Comunicações 

Bruxelas 

 EEB 

Gabinete Europeu do Meio Ambiente 

www.eeb.org/ 

Os estagiários são convidados a 

participar nos projetos do EEB, que 

se baseiam entre outras na área de 

Comunicação. 

Bélgica 

Á
re

a
 

Entidades Destinatários Países 

S
a

ú
d

e
 

ECDC 

Centro Europeu de Prevenção e 
Controlo das doenças 

www.ecdc.europa.eu 

 

Licenciados nas seguintes áreas: 

Microbiologia, Saúde Pública, 

Epidemiologia, Estatística e / ou 

modelagem de doenças infeciosas, 

ciências sociais, informática médica, 

científica e / ou comunicação de 

risco, bem como de outras áreas 

afins. 

Europa 

Organização Mundial de Saúde  

www.who.int/en/ 

Licenciados na área da saúde ou 

Gestão, ou Administrativa. Ter pelo 

menos 20 anos de idade. 

Para mais explicitações consulte o 

site 

Internacional 

http://www.friendsofeurope.org/
http://www.eeb.org/
http://www.ecdc.europa.eu/
http://www.who.int/employment/en/
http://www.who.int/en/

