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Os «Digital Opportunity Traineeships» – uma 
iniciativa de formação financiada pela UE 
– visam ajudar as empresas a preencher 

ofertas de emprego com candidatos 
competentes nas tecnologias digitais. 

A iniciativa irá aumentar a sensibilização 
para a importância da formação e aplicação 

prática de competências digitais, e ajudar 
a atrair mais estudantes para carreiras 

em profissões relacionadas com as TIC. As 
competências digitais não são necessárias 

apenas no setor das TIC, mas, cada vez  
mais, em todos os setores. 

Para estudantes e recém-diplomados, os 
estágios profissionais temporários são uma 
oportunidade única para o desenvolvimento 
de competências digitais e para a melhoria 

das respetivas perspetivas de emprego. A 
iniciativa «Digital Opportunity Traineeships» 

é concebida para proporcionar benefícios 
sustentáveis tanto às empresas como 

àqueles que procuram emprego.

Quais os motivos de interesse para estudantes  
e recém-licenciados?
Atualmente, verifica-se a existência de um número cada v 
ez maior de empregos que requerem competências digitais 
avançadas, mas apenas 36% da mão-de-obra possui estas 
competências.. Um dos objetivos da iniciativa «Digital 
Opportunity Traineeships» é incentivar estudantes e recém-
licenciados de todas as áreas a procurar estágios que 
reforcem as respetivas competências digitais. Esta ação 
aumentará a sua empregabilidade e irá permitir-lhes obter 
uma valiosa experiência de trabalho no estrangeiro.  
Os estágios estão disponíveis para homens e mulheres,  
sendo que as mulheres são especialmente encorajadas  
a candidatar-se, pois, atualmente, encontram-se sub-
representadas nas carreiras das áreas STEM. 
Saiba mais sobre os estágios Erasmus+.

Como é que os estudantes se podem candidatar?
Os estudantes candidatam-se através das respetivas 
universidades, de acordo com o calendário e os procedimentos 
definidos pela universidade para os estágios Erasmus+.  
Os estudantes devem contactar o gabinete que gere os 
processos Erasmus+ da universidade que frequentam.
Para mais informações sobre a candidatura, visite o Web site. 

Como são selecionados os estagiários? 
Após a candidatura a uma bolsa Erasmus+ através das 
respetivas universidades, estas selecionam os candidatos  
com base em critérios como a excelência académica, o plano 
de estágio, etc. Em seguida, as empresas selecionam  
os candidatos adequados aos seus perfis, através de 
plataformas como a Drop’pin@EURES ou a ErasmusIntern, 
ou através de contactos bilaterais diretos. 
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_pt
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_pt
https://ec.europa.eu/eures/public/pt/opportunities
https://erasmusintern.org


?
!A iniciativa decorre de junho de 2018 até 2020.  

As empresas têm vindo a publicar as respetivas ofertas 
desde dezembro de 2017, pelo que já há oportunidades 
disponíveis! 

O custo de vida é pago? 
Os estagiários recebem, em média, 500 euros/mês,  
mas o montante exato depende do país. Os estagiários 
recebem a bolsa através da universidade. Geralmente,  
as empresas não são envolvidas na transação.  
As empresas podem complementar o valor da bolsa.

Os estudantes podem permanecer no seu país 
de residência? 
Um dos objetivos do programa é promover a mobilidade 
transfronteiriça e o intercâmbio multicultural, pelo que os 
estagiários devem viajar para o estrangeiro. São 33 os 
países do programa que participam no Erasmus+. Todos os 
países associados do programa Horizonte 2020 são 
elegíveis para o projeto-piloto, como países parceiros do 
Erasmus+. 

E os estudantes do EFP  
(ensino e formação profissionais)?
Os «Digital Opportunity Traineeships» destinam-se apenas 
a estudantes do ensino superior e a recém-licenciados. Há, 
porém, outras oportunidades de estágio Erasmus+ para os 
estudantes do EFP.  
Para mais informações sobre os estágios, visite o Web site 
Erasmus+.

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

 ▶ https://ec.europa.eu/eures/public/pt/
opportunities

 ▶ https://erasmusintern.org/

 ▶ https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/opportunities_pt
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