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IEEP  

Instituto de Política Ambiental 
Europeia  

www.ieep.eu 

Grau de ensino superior comprovado 

relacionado com um tema relevante 

do ambiente 

Inglaterra e 

Bélgica 

Green Peace 

http://www.greenpeace.org/interna

tional/en/ 

Com habilitação igual ou superior a 

Licenciatura nas áreas. No caso de 

Mestres ou habilitação superior dá-

se preferência à habilitação na área 

com enfoque ambiental. 

Holanda 

Á
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Entidades Destinatários Países 

A
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e
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OHIM  

Instituto de Harmonização do 
Mercado Interno  

(marcas, desenhos e modelos) 

oami.europa.eu 

 

Licenciados em Design, Marketing e 
outros. 

Internacional 
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AIESEC 

http://aiesec.pt/ 

 

Licenciados em Ciências sociais, 

Estudos Comunitários; Relações 

Internacionais 

Para mais explicitações consulte 

o site. 

Internacional 

http://www.ieep.eu/
http://www.greenpeace.org/international/en/
http://www.greenpeace.org/international/en/
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/career/traineeships.en.do
http://aiesec.pt/
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ARE 

Assembleia das Regiões Europeias 

www.aer.eu 

Estudos universitários numa das 

áreas de trabalho da Instituição: 

ciência política, relações 

internacionais ou direito 

Estrasburgo ou 

Bruxelas 

EPO 

Organização Europeia de Patentes 

www.epo.org 

Curso universitário ou equivalente, 

de preferência nas áreas do direito 

(de patentes), propriedade 

intelectual ou relacionado com a 

área de trabalho dos departamentos: 

direito, relações internacionais, 

estudos europeus, economia e 

comunicação 

Internacional 

ECDC 

Centro Europeu de Prevenção e 
Controlo das doenças 

www.ecdc.europa.eu 

Licenciados ou com habilitações 

superiores 

Europa 

Suécia 

ECRN 

Rede Europeia de Regiões Químicas  

http://www.ecrn.net/ 

Ter um diploma universitário em 

Ciências 

Empresariais/Administração, 

Ciências Sociais ou áreas 

relacionadas 

Bruxelas 

ELSA 

Associação Europeia dos Estudantes 
de Direito 

www.elsa.org 

Licenciados ou com habilitação 

superior em Direito 

Europa, EUA e 

Paquistão 

EPC 

Centro de Política Europeia 

www.epc.eu 

Licenciatura ou habilitação 

superior em ciências sociais 
Bruxelas 

GMF  

Fundo Marshall Alemão dos Estados 
Unidos  

www.gmfus.org 

Estágio em Política Externa, 

Estudos superiores em Política 

Externa e/ou Relações 

Internacionais 

Bruxelas 

http://www.aer.eu/
http://www.epo.org/
http://www.ecdc.europa.eu/
http://www.ecrn.net/
http://www.elsa.org/
http://www.epc.eu/
http://www.gmfus.org/
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Human Rights Watch 

www.hrw.org/en/about/jobs 

Jovens estudantes, licenciados e 

investigadores.na área dos direitos 

humanos 

Internacional 

OMC 

Organização Mundial do Comércio 

https://www.wto.org/ 

Licenciados em economia, direito, 

ciência política ou relações 

internacionais 

 Dos 21 aos 30 anos 

Genebra 

Transparência Internacional 

Organismo Internacional Contra a 
Corrupção 

www.transparency.org 

Licenciatura ou preferencialmente 

habilitação superior na área, bem 

como na área das Ciências Sociais. 

Alemanha 
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Entidades Destinatários Países 
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 Adi (Estágios no CERN; ESA e 

ESO) 

(Agência de Inovação) 

http://ani.pt/ 

Jovens licenciados portugueses 

nas respetivas áreas.  
Internacional 

AIESEC 

www.aiesec.up.pt/estudantes 

Estágios para licenciados em 

Tecnologias de Informação. 
Internacional 

http://www.hrw.org/en/about/jobs
http://www.hrw.org/en/about/jobs
https://www.wto.org/
http://www.transparency.org/
http://ani.pt/
http://www.aiesec.up.pt/estudantes
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Programa Vulcanus no Japão 

Parceria entre a Comissão Europeia e 
Ministério Japonês da Economia, 

Comércio e Indústria 

http://eu-japan.com/ 

Finalistas nacionais e de países da 
União Europeia; recém-licenciados 

do Ensino Superior das áreas . 

Japão 

(empresas) 

AIESEC 

www.aiesec.up.pt/estudantes 

 

Licenciados em Engenharia 

Japão 

(empresas) 

EPO 

Organização Europeia de Patentes   

www.epo.org 

Curso universitário ou equivalente, 
de preferência nas áreas de 

Engenharia e Ciências 

Alemanha 
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AIESEC 

www.aiesec.up.pt/estudantes 

Licenciados em Gestão, Finanças, 
Marketing, Gestão de Projetos e 

Recursos Humanos. 

Internacional 

Vida EDU 

//vidaedu.com/estagios-
vidaedu/estagios-profissionais 

Geralmente são para recém 
licenciados e poderão ocorrer em 
vários países. Também poderão 

aparecer estágios para maiores de 
16 anos. Destaca-se a área de 

Hotelaria e Turismo. 

Internacional 

Multiway 

Av. Estados Unidos da América nº 100 – 
13 Frt. – 1700-179 Lisboa 

21 813 25 35 – Fax: 21 815 46 88 

Tlm.: 91 815 74 27 

www.multiway.org/ 

A Multiway disponibiliza uma 

grande variedade de 

possibilidades de estágios a 

nível internacional, sobretudo no 

ramo da Hotelaria.  

Internacional 

http://eu-japan.com/
http://www.aiesec.up.pt/estudantes
http://www.epo.org/
http://www.aiesec.up.pt/estudantes
http://vidaedu.com/estagios-vidaedu/estagios-profissionais
http://vidaedu.com/estagios-vidaedu/estagios-profissionais
http://www.multiway.org/
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Parlamento Europeu 

www.europarl.europa.eu 

 

Estágios na área de Línguas 

(Tradução). Jovens licenciados que 

dominem uma das línguas oficiais da 

UE e com bons conhecimentos de 

duas outras. Para mais explicitações 

recomenda-se a consulta do Site. 

Internacional 

(local de 

afetação – 

Luxemburgo) 

Á
re
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Entidades Destinatários Países 

M
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Agência Reuters 

www.reuters.com 

Jornalistas em início de carreira ou 

Finalistas dos cursos de Jornalismo, 

Economia, Línguas 

Internacional 

Parlamento Europeu 

www.europarl.europa.eu/ 

Opção Jornalismo - Jovens 

Licenciados em Jornalismo, com 

domínio de uma das línguas da 

União europeia e conhecimento de 

outras. 

(local de 

afetação – 

Bruxelas ou 

Luxemburgo) 

ou nos 

Gabinetes do 

PE 

Á
re

a
 

Entidades Destinatários Países 

S
a

ú
d

e
 Cooperação internacional 

BES/AMI 

www.bes.pt 

Realizados em parceria com a 

Fundação AMI - levam estudantes 

de Medicina, Enfermagem e Nutrição 

a participar em missões 

internacionais. 

Internacional 

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.reuters.com/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.bes.pt/
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Entidades Destinatários Países 
 

Parlamento Europeu 

www.europarl.europa.eu 

Estágios bianuais para jovens 

portadores de deficiência com 

idade a partir de 18 anos e com 

conhecimento profundo de uma das 

línguas oficiais e bom de outra. 

(local de 

afetação – 

Bruxelas ou 

Luxemburgo) 

ou nos 

Gabinetes do 

PE 

Á
re
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Entidades Destinatários Países 
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Comité Económico e Social 

Europeu 

www.eesc.europa.eu 

Licenciados (áreas do interesse do 

Comité) com menos de 30 anos de 

idade. É indispensável saber falar 

duas das línguas oficiais da UE. 

Europa 

Conselho da União europeia 

www.consilium.europa.eu 

Estágios para licenciados ou com 

habilitação superior em áreas 

científicas e outras 

Europa 

EBRD 

Banco europeu para a reconstrução e 

o desenvolvimento 

www.ebrd.com 

Estudantes de economia, finanças, 

administração de empresas, direito, 

recursos humanos ou ciências. 

Reino Unido 

ECML  

Centro Europeu das Línguas 
Modernas do Conselho da Europa 

//traineeship.ecml.at/ 

Licenciados ou com Habilitação 
Superior 

Áustria 

(Graz) 

Ericsson 

www.ericsson.com 

Oferece excelentes oportunidades 
de estágios nos vários países onde 
opera inclusive em Portugal para 

jovens finalistas com licenciatura em 
Engenharia Informática, 

telecomunicações ou equivalente 

Internacional 

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.ebrd.com/
http://www.ecml.at/
http://traineeship.ecml.at/
http://www.ericsson.com/
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Estágios AG 

Grupo Brasileiro Andrade Gutierrez 

http://www.agjovem.com.br/trainee/ 

Duração de 18 meses. Em regime 
de job Rotation. Os estagiários 
passarão por diversos países. 

Para finalistas de mestrado ou 
mestrado concluído 

Internacional 
Á

re
a
 

Entidades Destinatários Países 

V
á

ri
a

s
 

Eurocontrol 

http://www.eurocontrol.int/ 

Estudantes universitários, 
licenciados, pós graduados ou 

doutorados 

Internacional 

FAO 

Organização das Nações Unidas para 
a Alimentação e Agricultura  

www.fao.org 

Estudar numa universidade (ou 
equivalente) e ter completado, pelo 

menos 2 anos de estudos numa área 
relevante aos trabalhos da FAO ou 

participar num programa patrocinado 
(pelo governo, universidade, ou 

outro) 
Idade até 30 anos 

Internacional 

FMI  

Fundo Monetário Europeu 

www.imf.org 

Licenciados ou com habilitação 
superior em: Economia| Finanças| 

Área Jurídica 
Europa 

Gabinete do Provedor de 
Justiça Europeu 

www.ombudsman.europa.eu 

Área Jurídica 
Estrasburgo ou 

Bruxelas 

Grupo Unilever 

www.unilever.com 

Oferece possibilidades de estágios 
inclusive superiores a 1 anos em 

várias áreas como sejam: 
Matemática, Engenharia e Ciências 

Internacional 

Governo Alemão 

Programa Job of My Life 

www.thejobofmylife.de/de 

Desempregados, com idades entre 
18 e 35 anos. 

Existem oportunidades para quem 
tem Ensino Secundário concluído ou 
habilitação inferior. 

 

Alemanha 

Editora Globo 

//editoraglobo.globo.com/estagio/ 

 

Universitários talentosos e criativos 

 

Brasil 

http://www.agjovem.com.br/trainee/
http://www.eurocontrol.int/
http://www.fao.org/
http://www.imf.org/
http://www.ombudsman.europa.eu/
http://www.unilever.com/
http://www.thejobofmylife.de/de
http://editoraglobo.globo.com/estagio/
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IAESTE 

(Organização Internacional) 

www.iaeste.pt 

Estudantes de todos os ramos da 
Engenharia, de Matemática, Física, 
Química, Geofísica, Geologia e 
Biologia, bem como outros domínios 
como Arquitetura, Agronomia, 
Farmácia e Ciências Veterinárias 
entre outras. 

Internacional 

(principalmente 

nos EUA) 

Á
re

a
 

Entidades Destinatários Países 

V
á
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a
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Conselho da União europeia 

www.consilium.europa.eu 

Estágios para licenciados ou com 

habilitação superior em áreas 

científicas e outras 

Europa 

União Europeia 

http://eeas.europa.eu/headquarters

/headquarters-homepage_en 

Estágios para Licenciados e Mestres  Europa 

Governo Alemão 

Programa Job of My Life 

http://www.thejobofmylife.de/de/ho
me.html 

Desempregados, com idades entre 
18 e 35 anos. 

Existem oportunidades para quem 
tem Ensino Secundário concluído ou 
habilitação inferior. 

 

Alemanha 

Editora Globo 

//editoraglobo.globo.com/estagio/ 

 

Universitários talentosos e criativos 

 

Brasil 

http://cdp.portodigital.pt/estagios/programas-de-estagios-internacionais-1/estagios-iaeste
http://www.iaeste.pt/
http://www.consilium.europa.eu/
http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
http://www.thejobofmylife.de/de/home.html
http://www.thejobofmylife.de/de/home.html
http://editoraglobo.globo.com/estagio/

