
Reforçar as competências 
digitais no trabalho

Supported by 
Horizon 2020

Powered by 
Erasmus+

Digital 
Opportunity

T R A I N E E S H I P S

Digital Skills 
and 
Jobs Coalition



DESENVOLVA COMPETÊNCIAS DIGITAIS ATRAVÉS 
DE FORMAÇÃO EM EXERCÍCIO NO ESTRANGEIRO!
Sabia que atualmente existem mais de 350 000 vagas para especialistas em tecnologias digitais  
na Europa?

Se é estudante ou recém-licenciado, a iniciativa «Digital Opportunity Traineeships» financiada pela  
UE é a sua oportunidade de desenvolver competências digitais através de um estágio no estrangeiro.  
Os estudantes de todas as áreas podem candidatar-se a «Digital Opportunity Traineeships» através  
das respetivas universidades.

O que é que isto representa para os estudantes?  
Muitas coisas! Os participantes irão apreender e desenvolver as suas competências digitais através de 
formação e aplicação prática, desde o desenvolvimento de aplicações à inteligência artificial. Isto será 
realizado através de estágios profissionais em empresas de todos os setores da economia sediadas  
no estrangeiro. Os participantes também recebem um subsídio de cerca de 500 euros por mês.  
As mulheres são especialmente encorajadas a candidatar-se, pois, atualmente, encontram-se  
sub-representadas nas carreiras das áreas STEM.

O que é que isto representa para as empresas?
Pode ajudar a formar a população ativa do futuro! Muitas empresas não dispõem do tempo necessário 
para organizar programas de estágios. Esta iniciativa de estágios pode ajudar as empresas a colmatar 
lacunas de competências importantes e a obter conhecimentos valiosos de jovens trabalhadores. 

As empresas podem publicar as suas ofertas nas plataformas Drop’pin@EURES ou ErasmusIntern ou 
anunciá-las através de contactos diretos com os gabinetes de inserção profissional das universidades. 

A iniciativa «Digital Opportunity Traineeships», financiada pelo programa Horizonte 2020 e implementada 
através do muito bem-sucedido programa Erasmus+ da Comissão Europeia, espera acolher até 6000 
participantes em 2018-20. 

 http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 https://erasmusintern.org/ 

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pt
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