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Torres Vedras, 16 de janeiro de 2014 

 

Foi já no passado dia 11 de janeiro que doze jovens que concluíram a sua formação na 

ESCO no ano letivo 2012-13 partiram para aquela que poderá ser uma das temporadas mais 

marcantes das suas vidas: um estágio profissional no estrangeiro. 

Consciente da importância crescente deste tipo de vivência na formação dos alunos, 

futuros profissionais, a ESCO apresentou uma candidatura ao Projeto Leonardo da Vinci - 

“ESCO for Europe” - que foi aceite possibilitando a doze ex-alunos da escola uma experiência 

de indiscutível mais-valia para o seu futuro pessoal e profissional.  

O estágio tem a duração total de catorze semanas sendo que nas duas primeiras 

semanas terão um curso intensivo de língua e cultura do país de destino, iniciando 

posteriormente o seu estágio, que terá a duração de doze semanas, na entidade de 

acolhimento. 

Este programa europeu tem como objetivos operacionais, através da mobilidade 

transnacional, a melhoria das aptidões e das competências individuais dos jovens para a sua 

empregabilidade e participação no mercado de trabalho europeu, objetivos esses inteiramente 

partilhados pela Escola, sobretudo num contexto de crescente competitividade como o atual.  

Adicionalmente, a ESCO acredita, com este projeto, estar ainda a contribuir para a 

motivação dos nossos jovens para a conclusão dos seus cursos com mais elevados níveis de 

desempenho, favorecer a incorporação no mercado de trabalho dos diplomados, dar 

continuidade à formação recebida na ESCO, aumentar os níveis de qualificação e 

“ESCO for Europe” promove 

estágios internacionais para 12 

alunos ao abrigo do Programa 

Leonardo da Vinci. 
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conhecimento sobre o mundo empresarial europeu e contribuir para a formação linguística 

dos jovens. 

Os alunos selecionados terão ainda direito, durante o período de estágio, a uma bolsa 

de apoio que abrange os custos com o curso de línguas, seguro de acidentes pessoais e 

responsabilidade civil, a viagem de avião, o transfer do aeroporto até ao local do estágio, o  

alojamento em quarto duplo (ou individual) e ainda apoio para as despesas de dia a dia, 

nomeadamente com a alimentação e transportes. 

O Processo de seleção 

Os alunos candidatos a este programa de estágios passaram por um processo de 

seleção onde, para além do percurso escolar e dos resultados obtidos, foram tidos em 

consideração vários critérios específicos como ter nacionalidade portuguesa, ser maior de 

idade (18 anos ou mais), nunca ter usufruído de uma bolsa Leonardo da Vinci, não ser 

estudante (com vínculo a uma instituição de ensino), não ser trabalhador, ser diplomado da 

ESCO dos cursos que terminaram o ciclo de formação em julho de 2013, conhecer uma 

segunda língua (Inglês ou a língua do país de destino), demonstrar motivação/interesse em 

participar, demonstrar maturidade, responsabilidade e autonomia, nunca ter vivido 

/trabalhado/estudado no estrangeiro, estar em procura ativa de emprego e ter pouca 

experiência profissional ou nunca ter trabalhado na área. 

Findo o processo, foram então selecionados doze alunos e um suplente, oriundos de várias 

áreas de formação da ESCO, que foram distribuídos por três países europeus:  

Reino Unido (Irlanda do Norte) – Londonderry 

 Magda Lourenço – Curso Animador Sociocultural 

 Tiago Jacinto – Curso Técnico de Gestão 

 Carolina Mourato – Curso Animador Sociocultural 

 Ana Inês Ferreira – Curso Técnico de Apoio à Infância 

Itália – Pádua 

 Joana Gonçalves - Curso Animador Sociocultural 

 Cláudia Teixeira – T. Restauração (Restaurante/Bar) 

 Mª João Martins – T. Restauração (Cozinha/Pastelaria) 

 Catarina Afonso - Curso Animador Sociocultural 

França – Bordéus 

 André Carvalho – T. Restauração (Restaurante/Bar) 

 André Santos – T. Restauração (Cozinha/Pastelaria) 

 Andrea Santos – Curso Animador Sociocultural 

 Daniela Murteira – T. Higiene, Segurança no Trabalho e Ambiente 
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Uma experiência certificada 

Findo o estágio, os participantes receberão ainda vários documentos comprovativos da sua 

experiência internacional, que irão com certeza enriquecer o seu currículo, nomeadamente, o 

diploma do curso de línguas frequentado, um Certificado de Participação emitido pela 

entidade intermediária de acolhimento (parceiro que recebe os jovens e organiza e monitoriza 

todo o Programa de Mobilidade), um Certificado de Estágio – atribuído pela entidade de 

acolhimento, um Certificado Europass Mobilidade – emitido pela Agência PROALV e ainda um 

Certificado de Participação – emitido pela ESCO, na qualidade de Entidade Promotora. 

Sem dúvida, uma excelente oportunidade que contribuirá de forma importante para a 

formação dos nossos alunos e para a qualidade do seu desempenho enquanto futuros 

profissionais da região.   
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