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“Man cannot discover 

new oceans unless he has 

the courage to lose sight 

of the shore.” – Andre 
Gide 

P E R Í O D O S  D E  

A C O L H I M E N T O  2 0 2 0  

1. janeiro - março 

2. abril - junho 

3. julho - setembro 

4. outubro - dezembro 

O Clube Intercultural Europeu é uma associação sem fins lucrativos 
que se direciona para projetos sociais e mobilidades europeias 
e acolhe com muita frequência estagiários/as através do programa 
Erasmus+ (financiado pela União Europeia). 

Fazemos a seleção, preparação,  acompanhamento e inserção destes 
jovens em mobilidade internacional em contexto de trabalho em 
Portugal.  

Estes estágios podem ser nas mais variadas áreas e cada um tem a 
duração de 3 meses. Para além de receberem um/a estagiário/a 
internacional a mobilidade não tem qualquer custo para a instituição 
que acolhe, pois o programa assegura tudo na sua estadia: seguro, 
transportes (região de Lisboa e Vale do Tejo), alimentação e 
alojamento.  

Em 2020 o Clube acolhe um novo programa feito à medida com o 
intuito de melhorar as competências técnicas e o inglês em contexto 
de trabalho de 15 jovens franceses.  

Dados chave: 

 Estágios de 3 meses de 30h a 35h semanais 

 Jovens dos 18 aos 25 anos 

 Com profissões variadas e inglês básico 

 Total de 15 pessoas em cada um dos 4 períodos de 
acolhimento 

 Frequência de aulas de inglês formal 3h/ semana pelo 
Clube (obrigatório) 

  

Uma experiência internacional 
em Portugal 



 

  

 

 

 
 

 

Dado que nos encontramos a atualizar a base de contactos de acolhimento de 
estágios gostaríamos de saber em que áreas profissionais se encontram 
disponíveis para receber estagiários/as para trabalhar em inglês, para melhor 
podermos enquadrar as ofertas com os perfis que receberemos em breve. 

 

Pedimos que partilhe connosco respondendo por email: 

 Área(s) em que têm interesse e disponibilidade de receber estagiário(s) 

 Número de vagas 

 Local de trabalho (escritório e/ou outras estruturas) 

 Período(s) de acolhimento 

 

Acolhimento de estagiários/as 

Estágios Erasmus+ 
Áreas de 
Interesse 

“There are no secrets to 

success. It is the result of 

preparation, hard work, 

and learning from failure.” 

– Colin Powell 

 

Clube Intercultural Europeu  
www.clubeintercultural.org  
info@clubeintercultural.org  
213 140 073 
  


