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Introdução / Introduction 
 

Os Consórcios Erasmus fazem parte do Programa Erasmus (PALV - Programa de Aprendizagem 

ao Longo da Vida) e destinam-se a instituições de ensino superior (IES) e a empresas, com o 

objetivo de:  

 

 Promover estágios, em contexto real de trabalho, a estudantes do ensino superior. 

 Dar visibilidade e promover a região do ponto de vista económico, cultural e social; 

 Constituir uma marca de ensino, de aprendizagem e de prática institucional; 

 Apostar em áreas estratégicas para a competitividade e para a empregabilidade; 

 Envolver o sector empresarial na definição do perfil dos estagiários, na elaboração dos 

planos de estágio, na sinalização de empresas internacionais estratégicas e no 

acolhimento estagiários. 

 

Estes projetos de cooperação têm conhecido em Portugal uma grande adesão, tanto por parte 

das IES, das empresas como dos estudantes. No ano académico 2007/2008, existiam 3 

Consórcios Erasmus e em 2012/2013 existem 15: um crescimento de 400%; em 2007/2008 

foram promovidos 27 estágios, em 2012/2013 atingiremos 1305 estágios, um crescimento de 

4733%. 

 

Os 15 Consórcios Erasmus em 2012/2013 são compostos por 38 instituições de ensino superior 

(15 coordenadoras e 23 parceiras) e 402 empresas parceiras. O financiamento global para estes 

projetos é de 2.228.074,00€. 

 

The Erasmus Consortia are part of the Erasmus Programme (LLP - Lifelong Learning Programme) 

and its goal is to involve higher education institutions (HEIs) and companies to support:  

 

• Promoting placements, on-the-job, to higher education students.  

• Providing visibility and promoting the region economically, culturally and socially;  

• Establishing a brand of teaching, learning and institutional practice;  

• Investing in strategic areas for competitiveness and employability;  

• Engaging the business sector in defining the profile of the trainees in planning the placement, 

identifying international companies that are strategic and in hosting trainees.  

 

In Portugal, these cooperation projects have known a large accession, by the HEI, companies 

and students. In the academic year 2007/2008, there were 3 consortia and in 2012/2013 there 

are 15: a growth of 400%. In 2007/2008 27 placements were promoted and in 2012/2013 

Portugal intends to reach 1305 placements: an increase of 4733%.  

 

The 15 Erasmus Consortia in 2012/2013 are composed of 38 HEI (15 coordinators and 23 

partners) and 402 companies. The overall funding for these projects is € 2,228,074.00€.  
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Financiamento 2012/2013 | Budget 2012/2013 

Nome do Consórcios 

/ 

Consortia Name 

N.º de Estágios  

/ 

Number of 

Placements 

Financiamento 

Total 

/ 

Total Budget 

 

RUEAM – Rede Universidade Empresas de Aveiro 

para a Mobilidade 
27 59.761,00€ 

Coordenação: Universidade de Aveiro 

 

Consórcio Erasmus Move on Train | Move on Train 

Consortium 
128 235.698,00€ 

Coordenação: Instituto Politécnico de Bragança 

 

OPEras – Opportunity Placements with Erasmus 90 197.920,00€ 

Coordenação: Universidade de Coimbra 

  

ERASMUSCENTRO – A network of opportunities 300 443.050,00€ 

Coordenação: Instituto Politécnico de Coimbra 

 

Consórcio Erasmus da Universidade da Madeira 15 33.525,00€ 

Coordenação: Universidade da Madeira 

 

AETC- Atlantic Erasmus Training Consortium 
100 219.850,00€ 

Coordenação: Universidade Católica Portuguesa – 

Lisboa (FCH) 

 

Consórcio para a Mobilidade Internacional dos 

Estudantes do Centro Regional do Porto 44 81.642,00€ 

Coordenação: Universidade Católica Portuguesa – 

Porto 
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Consórcio Erasmus AL SUD – “Connecting Regions, 

Creating Worlds” 
221 327.236,00€ 

Coordenação: Universidade de Lisboa 

 

Consórcio Erasmus TEC FLOW 45 67.735,00€ 

Coordenação: Universidade Técnica de Lisboa 

 

Consórcio Erasmus Portugal Creative Link 
21 46.515,00€ 

Coordenação: Instituto de Artes Visuais, Design e 

Marketing 

 

Consórcio Erasmus – GRUPO LUSÓFONA 
12 22.380,00€ 

Coordenação: Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias 

 

CONSÓRCIO UNEP- University Network for Erasmus 

Placement 60 132.130,00€ 

Coordenação: Instituto Superior de Comunicação 

Empresarial 

 

Consórcio ERAMOMENTS – Erasmus Mobility 

Placements 
182 270.062,00€ 

Coordenação: Universidade do Porto 

 

PORTO-TFE Training for Excellence 20 30.300,00€ 

Coordenação: Instituto Politécnico do Porto 

 

Consórcio IPT- “International Programme for 

Training” 
40 60.270,00€ 

Coordenação: Instituto Politécnico de Tomar 
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/  
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CONTATOS 

/ 

CONTACTS 

 

ANO ACADÉMICO / ACADEMIC YEAR 2012/2013 

COORDENAÇÃO / COORDINATION Universidade de Aveiro 

COORDENADOR / COORDINATOR Prof. Doutor Carlos de Pascoal Neto 

TELEFONE / PHONE 00.351.234.370200 

EMAIL cneto@ua.pt / estagios@ua.pt  

WEBSITE www.ua.pt/rueam  

BREVE 

APRESENTAÇÃO  

DO PROJETO  
 

 

/  
 

 

BRIEF 

PRESENTATION OF 

THE PROJECT 

 

O Consórcio RUEAM - Rede Universidade Empresas de Aveiro para a Mobilidade 

tem por objetivo principal melhorar as ações de cooperação entre o ensino superior e as 

empresas. Criado em 2011, o Consórcio propõe a criação de condições para melhorar as 

futuras possibilidades de emprego de estudantes universitários e politécnicos europeus, 

com a criação de oportunidades de estágios curriculares e extracurriculares de alta 

qualidade. O trabalho da rede passa não apenas pela criação de oportunidades de 

estágio para estudantes, mas também pelo trabalho, que continua a considerar 

necessário e urgente, de promoção das diversas oportunidades que as empresas, 

autoridades locais e outras organizações na sociedade civil têm ao seu dispor, através 

das diferentes iniciativas europeias existentes em matéria de educação e formação, para 

colaborar ativamente com instituições de ensino superior.  

A importância deste Consórcio, localizado na região de Aveiro (embora não circunscrito 

a esta região), revela-se no impacto positivo que o trabalho em rede tem sobre a 

perceção do estágio do estudante universitário, o que servirá de exemplo de boas 

práticas para as diversas organizações regionais para além da rede RUEAM. Nesta 

continuidade, as entidades que organizam o estágio ERASMUS deverão continuar a ser 

proactivas no sentido de proporcionar ao estudante uma real possibilidade de melhorar 

a sua compreensão da realidade económica e social do país onde se realiza o estágio, de 

aperfeiçoar as suas competências linguísticas e técnicas e assim de se adaptar aos 

requisitos do mercado de trabalho da União Europeia, fortalecendo, ao mesmo tempo, 

um sentimento de pertença a uma mesma área geográfica comum e a um espaço 

educacional, cultural e económico comum. A boa colaboração entre as empresas de uma 

dada região e as instituições de ensino superior de referência poderá contribuir muito 

para a concretização deste propósito, quer através da organização de estruturas apoio 

linguístico, quer através de cossupervisão do estágio, quer através da criação de fontes 

de informação necessária para a mobilidade do estudante, quer ainda pela própria 

certificação do estágio.   

Por último, a presente iniciativa pretende trazer valor para as empresas / organizações 

parceiras. Com efeito representa, para estas, a oportunidade de definir, em conjunto com 

a Universidade de Aveiro, o perfil específico do futuro candidato a emprego, 

eventualmente nestas mesmas organizações, podendo estas especificar as suas 

necessidades individuais em termos de capital humano e obtendo assim, da 

Universidade, um apoio precioso na identificação de talentos para eventuais e futuras 

colocações profissionais.   

 

mailto:cneto@ua.pt
mailto:estagios@ua.pt
http://www.ua.pt/rueam
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The goal of the Aveiro University-Enterprise Network for Student Mobility (RUEAM) 

is to improve cooperation between the Higher Education sector and private enterprise.  

Created in 2011, this ERASMUS Consortium set out to create favorable conditions to 

improve future employment possibilities for European university and polytechnic 

students by creating opportunities to carry out high quality curriculum-based and extra-

curricular traineeships in enterprise.In addition to creating traineeship opportunities, the 

work of this network includes the task of raising awareness, among companies, local 

authorities and other organizations, about the opportunities available to them for active 

collaboration with the higher education sector, through the many and varied EU 

programs currently in place.  

The importance of a network of this nature, located in the Aveiro region (albeit not 

restricted to the region) seeks to have a positive impact on generalized perceptions of 

university student traineeships in general, providing examples of good practice for 

regional organizations generally. In this vein, the organizations that organize ERASMUS 

traineeships should be proactive in providing students with a real possibilities of 

effectively improving their understanding of the socio-economic context of the country 

in which the traineeship takes place, of improving their language and technical skills and 

ultimately of adapting to the needs of the EU labor market, thus building up an 

important personal sense of belonging to a shared geographic region and a common 

educational, cultural and economic area. Strong collaboration between the companies of 

a given region and its higher education institutions should contribute significantly 

towards these goals in various concrete ways, such as through the development of 

language training structures, co-supervision of traineeships, the creation of information 

sources for student mobility and even the formal recognition of traineeships.  

Finally, this initiative seeks to bring value to the companies and the organizations that 

participate as full partners in the network. The initiative thus represents an opportunity 

for network partners to define, in collaboration with the University of Aveiro, the specific 

profile of professionals that the companies will wish to contract in the future and thereby 

receiving, from the University, precious support towards identifying talent. 

 

 

 

 

 

ENTIDADES 

PARCEIRAS DO 

CONSÓRCIO 
 

 

/ 

 
 

PARTNERS OF THE 

CONSORTIUM 
 

 

 

IES / HEI EMPRESAS / COMPANIES 

  Bosch Termotecnologia, S.A.;  

 C.A.C.I.A. - Companhia Aveirense de Componentes 

para a Indústria Automóvel, S.A.;  

 Cliria – Hospital Privado de Aveiro, S.A.;  

 Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro; 

 Gametal Metalurgica da Gandarinha, S.A.;  

 Grés Panaria Portugal, SA;  

 Inova-Ria: Associação de Empresas para uma Rede 

de Inovação em Aveiro;  

 PortusPark – Rede de Parques de Ciência e 

Tecnologia e Incubadoras 

 PT Inovação, S.A.; Revigrés - Indústria de 

Revestimentos de Grés, Lda;  

 Sonae Sierra, S.A.; 

 Torrecid Portugal - Vidrados e Corantes Cerâmicos 
 

  



 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO 

CONSÓRCIO  

 

/  

 

NAME OF THE 

CONSORTIUM 

 

 

 

 

 

 

CONSÓRCIO ERASMUS MOVE ON TRAIN  

| 

MOVE ON TRAIN CONSORTIUM 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

11 

 

 
 

CONTATOS 

/ 

CONTACTS 

 

ANO ACADÉMICO / ACADEMIC YEAR 2012-2013 

COORDENAÇÃO / COORDINATION Instituto Politécnico de Bragança 

COORDENADOR / COORDINATOR Prof. Luis Pais (Contact person: Inês Rodrigues) 

TELEFONE / PHONE (+351) 273 330 690 

EMAIL inesrodrigues@ipb.pt  

WEBSITE http://www.moveontrain.ipb.pt/  

BREVE 

APRESENTAÇÃO  

DO PROJETO  
 

 

/  
 

 

BRIEF 

PRESENTATION OF 

THE PROJECT 

 

Denominado Move on Train, o Consórcio Erasmus do IPB conta com a participação do 

NERBA (Núcleo Empresarial da Região de Bragança) e de empresas representativas do 

Distrito de Bragança dos vários setores da atividade económica. O IPB, em colaboração 

com as empresas da região, será responsável pela organização de estágios para os seus 

estudantes em empresas da União Europeia, bem como pela disponibilização de 

estágios na região para estudantes europeus. 

 

A PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES 

“Emprega bem a tua formação!” é o lema para os estudantes estagiários. O IPB pretende 

promover a formação profissional e empregabilidade dos seus estudantes. Os 

estudantes de licenciatura e de mestrado do IPB poderão candidatar-se à realização de 

um estágio de duração entre 3 e 12 meses numa empresa sediada num outro país da 

União Europeia. Estão disponíveis vários tipos de estágios, nomeadamente, estágios 

curriculares (incluídos nos planos de estudos do estudante), estágios de natureza 

profissional objeto de relatório final em ciclos de estudos de mestrado, estágios 

extracurriculares de verão e de fim de curso. O IPB garante o total reconhecimento 

académico do estágio efetuado, através da sua creditação no plano curricular do 

estudante (no caso de estágios curriculares e estágios de natureza profissional objeto de 

relatório final em ciclos de estudos de mestrado) ou através da sua inclusão no 

suplemento ao diploma do estudante (no caso de estágios extracurriculares de verão e 

de fim de curso). No âmbito do Move on Train, serão igualmente disponibilizadas ofertas 

de estágios aos estudantes de um país da União Europeia em empresas portuguesas 

participantes do consórcio. Todos os estagiários (do IPB e europeus) terão um 

orientador de estágio na empresa, bem como um tutor na instituição de origem. 

 

A PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS 

“Leve a sua empresa mais além!” é o lema para as empresas aderentes, concedendo uma 

oportunidade única para, sem custos financeiros, potenciar as mais-valias da presença 

de estagiários de formação superior e uma ligação ao mercado europeu. É objetivo 

central deste consórcio a promoção do relacionamento entre instituições de ensino 

superior e o mercado de trabalho, promovendo o desenvolvimento das empresas da 

região de Trás-os-Montes. Através deste consórcio, as empresas aderentes poderão 

usufruir de estagiários europeus sem custos e por um período de 3 a 12 meses. As 

empresas aderentes terão possibilidade de definir o perfil do estagiário, o seu plano de 

estágio, a sua duração e data de início preferenciais. As empresas portuguesas 

interessadas em aderir ao Consórcio Move On Train deverão contactar o IPB para 

comunicação da sua intenção. As empresas europeias poderão igualmente usufruir do 

contributo de estagiários do IPB, apoiados no âmbito deste consórcio.  

 

mailto:inesrodrigues@ipb.pt
http://www.moveontrain.ipb.pt/
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Move on Train is the name of the IPB’s consortium and its members are NERBA – 

Association of Companies in the Bragança region, as well as other representative 

companies from several economic fields. As such, the IPB, in cooperation with the 

region's companies, will be responsible for arranging placements for its students in EU 

companies, as well as for providing placements in the region for European students. 

 

THE PARTICIPATION OF STUDENTS 

“Catch the train to employability!” is the motto for the students doing placements. The 

IPB aims at promoting professional training and employability among its students. First 

and second cycle students from the IPB will be able to apply to a placement from 3 to 12 

months of duration in a company located in another country of the European Union. 

Several types of placements are offered, namely curricular placements (being part of the 

degree), professional placements with a final report included in master’s degrees, extra-

curricular placements during the summer or by the end of the degree. The IPB 

guarantees the full recognition of the placement period through ECTS credits in the 

student’s curriculum (in the case of curricular placements and professional placements 

with a final report included in master’s degrees) or in the Diploma Supplement (in the 

case of extra-curricular placements during the summer or by the end of the degree). 

Within the Move on Train, students from a European country will also have the 

possibility to do a placement in a Portuguese company comprising the consortium. All 

students in placements (from the IPB or others) will have a trainer at the company, as 

well as tutor at the home institution. 

 

THE PARTICIPATION OF COMPANIES 

“Make your company go beyond!” is the motto for companies which are part of the 

consortium. They will have the unique opportunity to have trainees without any financial 

costs and therefore maximize the gain from the presence of higher education trainees 

and create a link to the European market. The main purpose of this consortium is to 

promote the relationship between higher education institutions and the labour market, 

promoting the development of companies in the Portuguese Trás-os-Montes region. 

Through this consortium, companies may profit from European trainees at no cost and 

for a period of 3 to 12 months. Member companies will be able to define the profile of 

the trainee, the training plan, the duration of the placement and the preferred starting 

date. Portuguese companies, interested in being a member of the Move On Train 

consortium should contact the IPB to communicate this intention. European companies 

can also benefit from the contribution of trainees from the IPB, within the framework of 

this consortium. 

 

 

 

ENTIDADES 

PARCEIRAS DO 

CONSÓRCIO 
 

 

/ 

 
 

IES /HEI EMPRESAS / COMPANIES 

  NERBA 

 Montesinho Turismo  

 Amendouro  

 Bísaro – Salsicharia Tradicional  

 CAPSFIL 

 ENGi3  

 Faurecia Sistemas de Escape Portugal  

 J. M. Gonçalves – Tanoaria 
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PARTNERS OF THE 

CONSORTIUM 
 

 

 

 Mirapapel  

 Museu do Abade de Baçal  

 Nordinfrio (Fontesatisfação)  

 Novavet  

 NW Portugal, Energias Renováveis 

 Pavimir 

 Resíduos do Nordeste 

 Sociedade de Empreitadas Fazvia 

 Sortegel 

 Sousacamp 

 Sumol Compal 

 ACES Nordeste 

 APADI 

 Centro Hospitalar do Nordeste 

 Fundação Betânia 

 Obra Social Padre Miguel 

 Santa Casa da Misericórdia de Bragança 

 Risingspace - Student Travellers 

 Carvalho e Carvalho – Turismo, Cultura e Lazer, Lda. 
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IDENTIFICAÇÃO DO 

CONSÓRCIO 

 

/ 

 

NAME OF THE 

CONSORTIUM 

 

 

 

 

 

 

 

OPERAS 

OPPORTUNITY PLACEMENTS WITH ERASMUS  
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CONTATOS 

/ 

CONTACTS 

 

ANO ACADÉMICO / ACADEMIC YEAR 2011-2012 

COORDENAÇÃO / COORDINATION Universidade de Coimbra 

COORDENADOR / COORDINATOR Maria Filomena Marques de Carvalho 

TELEFONE / PHONE +351 239 85 7003 

EMAIL fmc@uc.pt  

WEBSITE www.uc.pt  

BREVE 

APRESENTAÇÃO 

DO PROJETO 
 

 

/ 
 

 

BRIEF 

PRESENTATION OF 

THE PROJECT 

 

O objetivo do OPEras é fundamentalmente o de conferir um reconhecimento público à 

qualidade dos estágios ERASMUS promovidos pela UC, bem como dar-lhe uma 

dimensão europeia. Daí que a certificação dos mesmos seja muito importante para o 

Consórcio. É um reconhecimento público que confere mais responsabilidade à UC, às 

empresas e aos beneficiários.  

Pretende-se assim que todos os parceiros se identifiquem com a qualidade dos estágios 

que vão ser oferecidos aos estudantes da UC. Para isso é muito importante que os 

parceiros definam claramente os perfis dos estagiários para que possam ser pró-ativos 

no encontrar de locais de estágio adequados. Se pretendemos que estes estágios criem 

condições para que os futuros licenciados cheguem ao mercado de trabalho com uma 

preparação não apenas científica mas com alguma componente prática em contexto 

internacional, é fundamental que os parceiros do consórcio saibam identificar as 

competências de formação que pretendem que os futuros licenciados da UC venham a 

ter de modo a contribuírem no futuro para o progresso do seu negócio.  

Todos os estágios serão precedidos de negociação entre a entidade de acolhimento, a 

UC e o estudante, de modo a que fiquem assegurados os três aspetos essenciais para a 

qualidade do estágio: o perfil do estagiário corresponde ao perfil pretendido, as 

necessidades de formação identificadas vão ser colmatadas pela oportunidade de 

estágio e a garantia de reconhecimento académico pelo Coordenador Departamental no 

caso da realização bem sucedida do estágio, quer através de equivalência curricular, 

quer através da inclusão no Suplemento ao Diploma. 

Uma vez que a UC abarca todas as áreas do Saber, o grupo-alvo são os estudantes da 

UC com diversas formações académicas. Ao proporcionar esta oportunidade aos 

estudantes, o Consórcio OPERas está também contribuir para a sua integração no 

mercado de trabalho num curto espaço de tempo depois de terminarem o seu curso 

superior. Num cenário de crise e de escassas oportunidades de emprego a nível nacional 

e regional (visto que o tecido empresarial da Região Centro ainda não alcançou a 

dimensão e o poder económico e social desejados), acredita-se que os estágios 

ERASMUS terão um efeito positivo para os estagiários e também para as entidades 

participantes no consórcio. Assim, a relevância desta certificação é igualmente 

importante para os parceiros do consórcio, no sentido em que se estes contratarem no 

futuro os estagiários ERASMUS, poderão contar com recursos humanos mais bem 

preparados do ponto de vista técnico e científico, mas também linguístico e intercultural. 

A UC pretende também obter um retorno recolhendo, tratando e transformando em 

conhecimento a aprendizagem conseguida com o necessário impacto nas reformas 

curriculares. 

 

mailto:fmc@uc.pt
http://www.uc.pt/
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The main objective of the OPERas Consortium is to confer public recognition to the 

quality of the ERASMUS placements promoted by the UC and to give it an European 

dimension. Hence the importance of the certification for the Consortium. This public 

recognition will imply more responsibility from the UC, the companies and the 

beneficiaries. 

In that sense, all partners are expected to contribute to the distinctive quality of the 

placements that will be offered to UC students. Therefore, it is very important that 

partners define clearly the profiles of the trainees and be pro-active in the allocation of 

adequate placement opportunities. If we want that these placements create the 

necessary conditions for our graduates to enter the job market not only with a scientific 

preparation but also with practical skills acquired in an international context, it is of the 

utmost importance that the Consortium partners know how to identify the training 

competences the future UC graduates should have so as to contribute to the progress of 

their businesses.  

All placements will be object of a negotiation between the host organization, the UC and 

the student, in order to meet the three critical aspects concurring to the quality of the 

placement: the trainee profile corresponds to the profile required by the host 

organization, the training needs of the student will be addressed by the host 

organisation, and the Departmental Coordinator will guarantee him/ her academic 

recognition in case he/ she succeeds, namely though curriculum equivalence and 

mention in the Diploma Supplement. As the UC is a comprehensive university, the 

target-group is UC students from diverse study fields and academic training. By 

providing students with this opportunity, the OPERas Consortium is also contributing to 

the insertion of these students in the job market within a short time frame after their 

graduation. 

Within a crisis and scarce job opportunities’ scenario at both national and regional level 

(as the Centre Region’s entrepreneurial environment has not yet reached the desirable 

economic and social dimension and power), we believe that the ERASMUS placements 

will have a very positive impact on the lives of the trainees and the Consortium 

organisations. Thus, the relevance of this certification is equally important for the 

Consortium partners in the sense that if in the future they hire ERASMUS trainees, they 

will be assured to count on well-prepared human resources not only with technical and 

scientific skills but also with intercultural and linguistic competences. 

The UC intends also to obtain return by collecting, treating and transforming into 

knowledge the acquired learning from the impact operated on the curriculum reforms. 

 

 

 

ENTIDADES 

PARCEIRAS DO 

CONSÓRCIO 

/ 

PARTNERS OF THE 

CONSORTIUM 

IES / HEI EMPRESAS / COMPANIES 

  

 Associação de Desenvolvimento da Alta 

Estremadura 

 Associação para a Recuperação de Cidadãos 

Inadaptados da Lousã 

 Bluepharma Indústria Farmacêutica, S.A. 

 Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral 

 lube dos Empresários de Coimbra 

 Escola de Ténis do Centro 

 Câmara Municipal de Arganil 
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 Câmara Municipal de Coimbra 

 Câmara Municipal da Figueira da Foz 

 Câmara Municipal da Mealhada 

 Câmara Municipal de Miranda do Corvo 

 Câmara Municipal de Montemor-o-Velho 

 Câmara Municipal de Ourém 

 Câmara Municipal de Penela 

 Câmara Municipal de Seia 

 Câmara Municipal de Sever do Vouga 

 Comunidade Intermunicipal DO PINHAL INTERIOR 

SUL 

 Convento dos Capuchos Hotel Rural 

 Critical Software 

 Centro de Engenharia Mecânica da Universidade de 

Coimbra 

 Grupo Santander 

 Hospitais da Universidade de Coimbra 

 Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas 

e à Inovação 

 ISA – Intelligent Sensing Anywhere, SA 

 ITeCons 

 ITGROW – Software e Sistemas, ACE 

 Biocant – Associação de Transferência e Tecnologia 

 IPN-Incubadora – Associação para o 

Desenvolvimento de Actividades de Incubação de 

Ideias e Empresas 

 Secção de Desportos Náuticos, Associação 

Académica de Coimbra 

 MediaPrimer - Tecnologias e Sistemas Multimédia, 

Lda. 
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CONSÓRCIO  

 

/  
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CONTATOS 

/ 

CONTACTS 

 

ANO ACADÉMICO / ACADEMIC YEAR 2012/2013 

COORDENAÇÃO / COORDINATION Instituto Politécnico de Coimbra 

COORDENADOR / COORDINATOR Maria João Pinto Cardoso 

TELEFONE / PHONE +351 239 791269 

EMAIL erasmuscentro@ipc.pt  

WEBSITE http://erasmuscentro.org  

BREVE 

APRESENTAÇÃO  

DO PROJETO  
 

 

/  
 

 

BRIEF 

PRESENTATION OF 

THE PROJECT 

 

O consórcio ERASMUSCENTRO tem como principal missão fortalecer e aprofundar a ligação 

entre o ensino superior politécnico e o mercado de trabalho.  

Para além das cinco Instituições de Ensino Superior fundadoras, os Institutos Politécnicos de 

Coimbra (IPC), Castelo Branco (IPCB), Guarda (IPG), Viseu (IPV) e Leiria (IPLeiria) o Consórcio 

ERASMUSCENTRO passa a integrar para o ano letivo 2012-2013 também os Institutos 

Politécnicos de Portalegre (IPPortalegre) e Santarém (IPSantarém).  

O principal parceiro estratégico do consórcio é o Conselho Empresarial do Centro/Câmara de 

Comércio e Indústria do Centro (CEC/CCIC) que integra 41 estruturas associativas empresariais. 

São ainda membros ativos e interessados do Consórcio as Câmaras Municipais bem como 

outras Associações Empresariais e entidades relevantes da zona de influência do Consórcio. A 

dimensão da rede regional que se estabelece com o ERASMUSCENTRO possibilita a afirmação 

do consórcio a uma escala europeia. 

O consórcio ERASMUSCENTRO (www.erasmuscentro.org) constituiu o primeiro consórcio 

Erasmus regional criado em Portugal no ano Erasmus 2011-2012, ao abrigo de candidatura à 

Agência Nacional Proalv. Abrangendo geograficamente o Centro de Portugal, do litoral à 

fronteira com Espanha, o consórcio ERASMUSCENTRO constitui uma extensa rede de 

instituições de ensino superior e de entidades empresariais e outras, e visa proporcionar 

estágios profissionais (Erasmus Placements) em países europeus (outgoing) aos alunos dos 

Politécnicos consorciados bem como estágios em Portugal (incoming) a estudantes europeus, 

assegurando não só o número de mobilidades contratualizadas mas também zelando pela 

garantia da qualidade dos estágios erasmus. A área territorial de influência do consórcio, 

abrange o Centro de Portugal, a segunda maior área territorial a seguir ao Alentejo, cujos 

recursos humanos e económicos fazem desta uma região de grande potencial no contexto 

nacional.  

A capacidade aglutinadora do ERASMUSCENTRO permite, através dos seus membros ativos, 

gerar uma extensa rede de matriz regional reunindo um universo de mais de 46.000 estudantes 

dos Politécnicos envolvidos e mais de 40.000 de empresas que integram o Conselho 

Empresarial do Centro. Nunca em Portugal um projeto deste género reuniu, em simultâneo 

numa dimensão tão alargada, e com uma intervenção tão abrangente, agentes do ensino 

superior, empresas e autarquias.  

O Consórcio ERASMUSCENTRO definiu como linha estratégica orientadora a promoção de uma 

ligação forte, duradoura e profícua entre o ensino superior Politécnico e o mercado de trabalho 

na região Centro, com particular relevância para o mundo empresarial. Tendo a formação 

ministrada pelo Ensino Politécnico uma forte componente profissionalizante, a concretização 

desta vocação será aprofundada e agilizada pela estreita parceria com o CEC/CCIC e com as 

mais de uma centena de empresas parceiras. Os objetivos do Consórcio inscrevem-se nesta 

linha e passam, em primeiro lugar, pela internacionalização. 

 

 

mailto:erasmuscentro@ipc.pt
http://erasmuscentro.org/
http://www.erasmuscentro.org/
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Objetivos: 

 

 A vertente dos estágios profissionais (SMP) é fulcral para a melhoria da qualidade de 

formação ministrada. Tendo em conta a representatividade do consórcio no Universo 

nacional, o Consórcio contribui de forma significativa para a melhoria da qualidade no 

ensino superior politécnico; 

 A nível internacional, os Politécnicos envolvidos promovem a internacionalização pelo 

acréscimo da mobilidade dos estudantes, desenvolvendo a transnacionalidade de 

conhecimentos técnicos e profissionais; 

 Todas as entidades envolvidas, politécnicos e restantes parceiros beneficiarão da associação 

à marca ERASMUS que movimenta cerca de 200 mil estudantes/ano a nível europeu. O 

Consórcio contribuirá também para publicitar todos os participantes, Politécnicos, Empresas 

e outras entidades, junto das Universidades e estudantes europeus, dando visibilidade à 

região e reforçando a sua dimensão europeia e internacional; 

 O estabelecimento de ligações a outros consórcios europeus criará oportunidades de 

envolvimento em outros projetos de investigação/cooperação em áreas prioritárias para o 

desenvolvimento e crescimento da região e do país; 

 Não obstante a criação do ERASMUSCENTRO estar associada ao Programa Erasmus, o 

Consórcio poderá criar oportunidades que estejam para além do âmbito específico daquele 

programa. 

 

Papel das Empresas    

 

 Promover e divulgar o Programa Erasmus na empresa/entidade; 

 Proporcionar oportunidades de estágio; 

 Intermediários na divulgação das ofertas entre membros do consórcio; 

 Participar ativamente no futuro da Europa. 
 

 

Benefícios para as Empresas 
   

 

 Associação a uma marca de sucesso (ERASMUS) que movimenta cerca de 200 mil 

estudantes/ano a nível europeu; 

 Publicidade da empresa junto de todas as Universidades e de todos os estudantes 

europeus; 

 Participação ativa no futuro da Europa (competências dos formandos); 

 Fortalecimento da ligação com o ensino superior europeu na transferência de 

conhecimentos e de competências; 

 Estagiários/trabalhadores a “custo zero" para a empresa (3 a 12 meses), dotados de 

conhecimentos linguísticos e experiências culturais diversas; 

 Exploração e/ou aprofundamento de novos mercados do país de origem dos estagiários; 

 Livre escolha do perfil do estagiário, dos conhecimentos necessários e das competências 

fundamentais a desenvolver para a empresa; 

 Fase de teste para um futuro potencial trabalhador (em Portugal ou noutro país); 

 Reforço da dimensão europeia e internacional da empresa; 

 Envolvimento em futuros projetos de cooperação/investigação em áreas temáticas 

prioritárias 
  

http://erasmuscentro.org/index.php?view=article&catid=6:companies&id=19:beneficts-for-the-companies&format=pdf&option=com_content&Itemid=31&lang=pt
http://erasmuscentro.org/index.php?view=article&catid=6:companies&id=19:beneficts-for-the-companies&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=31&lang=pt
http://erasmuscentro.org/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=c274ef197b149cb5a1cac541184ce9708dd70ea6&lang=pt


 

 

 

 

21 

 

 

ERASMUSCENTRO is the first regional Erasmus consortium created in Portugal, geographically 

covering the center of Portugal. 

 

The Consortium ERASMUSCENTRO provides placements to students in European countries of 

the Polytechnic of Coimbra, Castelo Branco, Guarda, Leiria, Viseu, Portalegre e Santarém which, 

together, represent about 46,000 students. 

From the coast to the border with Spain, ERASMUSCENTRO established itself as a vast 

regional network involving the Polytechnics, the Centre Corporate Council (SCC / ICC), 

comprising 41 business associations (representing about 40,000 companies), the main 

Municipalities in the region, business associations, companies and other relevant entities of the 

zone of influence of the Consortium. 

Through the 117 partner business entities, the Consortium also provides placements to 

Erasmus students from European countries who wish to do this kind of mobility in Portugal. 

Providing Erasmus Placements abroad (outgoing) and in Portugal (incoming) 

theERASMUSCENTRO consortium contributes to strengthen the link between the polytechnic 

and the labour market. The size of the regional network leads to the Consortium’s assertion on 

a European scale. 

 

Main goals: 

 

 Placements (SMP) are crucial to improve quality in Higher Education. Taking into account the 

relevance of ERASMUSCENTRO, it will contribute significantly to the improvement of quality in 

Polytechnic Education; 

 Internationally, the Polytechnics involved promote the internationalization through the 

increased mobility of students, developing  the transnationality of technical and professional 

knowledge; 

 All entities involved, polytechnics and other partners will benefit from the association with 

ERASMUS, which moves about 200 000 students / year at the European level. The Consortium 

will also help to  publicize abroad all participants, polytechnics, companies and other entities, 

giving visibility to the region and strengthening its European and international dimension; 

 The establishment of links to other European consortia will create opportunities for 

involvement in other research projects / cooperation in priority areas which may contribute 

to the development and growth of the region and of the country; 

 Although the creation of ERASMUSCENTRO is associated with the Erasmus program, the 

Consortium may create opportunities beyond the scope of this specific program. 

As the placement location of an Erasmus student, the company shall be able to: 

 Comply with the agreement established with the HEI; 

 Garantee the quality and the success of the placement; 

 Benefit from the placement. 

As partner of an Erasmus Consortium, the company shall be able to: 

 Promote and disseminate Erasmus and the company; 

 Guarantee the quality of the placement and its location; 

 Strengthen the link between higher education and labour market; 
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 Partake from the success stories of Erasmus placements 

 

Beneficts for the Companies    

 

 To Join up a successful label (ERASMUS) that facilitates the mobility of around 300.000 

students/year at European level; 

 To promote the company in all the HEIs and to all European students; 

 To actively participate in the future of Europe (student skills); 

 To strengthen the link with the European higher education in the transfer of knowledge and 

skills; 

 To benefit, during a period of 3 to 12 months, from "zero cost" trainees/workers, equipped with 

language skills and different cultural experiences; 

 To exploit and/or improve new markets in the student's home country; 

 Freedom to establish and choose the student's profile, as well as the necessary knowledge and 

basic skills required for the company; 

 To run a trial phase for a future potential worker (in Portugal and abroad); 

 To reinforce the European and International dimension of the company; 

 To participate in future cooperation/research projects in priority thematic areas. 
  

 

 

ENTIDADES 

PARCEIRAS DO 

CONSÓRCIO 
 

 

/ 

 
 

PARTNERS OF THE 

CONSORTIUM 
 

 

 

IES / HEI EMPRESAS / COMPANIES 

 Instituto Politécnico de 

Castelo Branco 

 Instituto Politécnico da 

Guarda 

 Instituto Politécnico de 

Leiria 

 Instituto Politécnico de 

Viseu 

 Instituto Politécnico de 

Portalegre 

 Instituto Politécnico de 

Santarém 

 CEC Exploratório Ciência Viva; 

 Câmara Municipal de Coimbra; 

 Lubrifuel; 

 Mesis Engenharia; 

 Vipex; 

 Consenso; 

 Cautio; 

 Sociedade Internacional de Embalagens; 

 NERLEI; 

 ACILIS; 

 X2 Consulting; 

 Parcigraf; 

 Policirol; 

 Arfaigm; 

 Câmara Municipal de Leiria; 

 RH Portugal; 

 ACIB; 

 AENEBEIRA; 

 ACÁgueda; 

 AIDA;  

 AIRV;   

 SEMA;   

 ACCIFF;   

 ACIC;  

 NEVA;  

 ACICF;   

 Câmara Municipal de Penacova;   

 Diaton;   

http://erasmuscentro.org/index.php?view=article&catid=6:companies&id=19:beneficts-for-the-companies&format=pdf&option=com_content&Itemid=31&lang=en
http://erasmuscentro.org/index.php?view=article&catid=6:companies&id=19:beneficts-for-the-companies&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=31&lang=en
http://erasmuscentro.org/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=67b732a29e411da7f5595bd737dd04badc1eb97e&lang=en
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 Microplásticos;   

 Parkurbis;  

 AIBAP;  

 CENTIMFE;  

 Incubadora D. Dinis;   

 WinCentro;   

 Tagus Valley;  

 WRC;   

 Ponto C;   

 HUF;   

 ISA;   

 Litocar;   

 Controvelt;   

 Câmara Municipal Montemor-O-Velho;   

 Grupo Lena;   

 A3 Arquitectos;   

 Confecções Sylan;   

 Marigold;   

 SIRMAF;   

 PLURAL;   

 Escobeira;   

 Quilate;   

 IRM;   

 Cosimpor;   

 Forum Sistemas de Informação, Lda;  

  Mindset;   

 Model8 IT  Consulting Lda;  

 Digiwest;   

 Encontros, Lda;   

 Celeuma;  

 Take Media;   

 Mr. Do It;   

 Why Not Mira;   

 Câmara Municipal de Figueira da Foz;   

 PUC;   

 Open;   

 NERCAB;  

 Madeira&Sousa - Impermeabilizações, Lda;   

 Ideias Concertadas Lda;  

 SlideShow,  Lda;   

 Câmara Municipal de Elvas ;  

 Municipio de Penela;   

 Municipio de Portalegre;   

 Municipio de Figueiró dos Vinhos;   

 Municipio de Porto de Mós;  

 Municipio da Guarda;   

 Olano Portugal Transportes, SA;  

 Núcleo Empresarial da Guarda;   
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 Associação do Comércio e Serviços do Distrito da 

Guarda;  

 Lactibar, SA;   

 Olano, Logistica do Frio, Lda;   

 AAPIM;   

 AECBP;   

 Argacol - Tintas e Vernizes, SA;   

 Adega Cooperativa de Portalegre, CRL;  

  Nabeirogest - Sociedade Gestora de Participações 

Sociais, SA;   

 Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo;  

 Forgesp - Formação e Gestão de Empresas, LDA;   

 Nerpor - Associação Empresarial da Região de 

Portalegre;   

 Selenis - Indústria de Polímeros, SA;   

 Evertis Ibérica, SA;   

 Ciclo Fapril - Industrias Metalúrgicas SA;   

 ACOAG;   

 Valco - Madeiras e Derivados, SA;   

 Associação de Agricultores do Distrito de Portalegre;   

 Fertiprado - Sementes e Nutrientes, LDA;   

 Sociedade Agricola das Espadas, Lda;   

 Turismo do Alentejo,  ERT;   

 Jardim Silvestre - Instalação e Manutenção, Lda;   

 LoDo, arquitectura paisagista, lda;   

 ACIS - Associação Comercial e Industrial de 

Sernancelhe;  

 Instituto das Irmãs Hospitaleiras do S.C. Jesus - Centro 

de Recuperação de Menores, D. Manuel Trindade 

Salgueiro;   

 J. Portugal Ramos Vinhos, SA;   

 ADER-LA - Associação para o Desenvolvimento em 

Espaço Rural do Norte Alentejo;   

 Bluepharma;   

 Câmara Municipal de Abrantes;   

 Câmara Municipal de Rio Maior;   

 Municipio de Santarém;   

 CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados 

Agrícolas, SA;   

 GLINNT - Global Intelligent Technologies;   

 SGPS, SA;  

 Jortejo, LDA;   

 Nersant - Associação Empresarial da Região de 

Santarém;   

 Risa Consulting, LDA;   

 Sociedade Agrícola de Alorna, SA;   

 Municipio de Cantanhede  
 

  



 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO 

CONSÓRCIO  

 

/  

 

NAME OF THE 
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CONTATOS 

/ 

CONTACTS 

 

ANO ACADÉMICO / ACADEMIC YEAR 2011-2012 

COORDENAÇÃO / COORDINATION Universidade da Madeira 

COORDENADOR / COORDINATOR Carlos Lencastre 

TELEFONE / PHONE + 351 291 209 471 

EMAIL gpc@uma.pt  

WEBSITE www.uma.pt  

BREVE 

APRESENTAÇÃO  

DO PROJETO  
 

 

/  
 

 

BRIEF 

PRESENTATION OF 

THE PROJECT 

 

O Consórcio da Universidade da Madeira é um projeto que permite criar um 

enquadramento para a realização de estágios em período de estudos de nível de 

frequência do 1.º e 2.º Ciclos, adequando a sua real importância ao desenvolvimento do 

Processo de Bolonha e privilegiando as áreas de inovação, empreendedorismo, 

modernização e cooperação transnacional e internacionalização. Deste modo, pretende 

preparar e construir o futuro profissional dos estudantes, promovendo uma primeira 

aproximação ao mercado de trabalho num espaço mais alargado como é o EU, 

proporcionar condições para combater os problemas de ultraperificidade da Região 

Autónoma da Madeira, promover a diversidade sócio-cultural e linguística tendo em 

vista o enriquecimento do perfil académico e profissional do estudante, alargar as 

perspetivas de auto-aprendizagem e de emprego. Este projeto pretende, assim, 

responder às necessidades específicas dos nossos estudantes através de uma formação 

sólida de acordo com os modelos da aprendizagem ao longo da vida, do 

desenvolvimento de competências transversais como a comunicação, a adaptabilidade, o 

sentido critico e a autonomia. 

 

 

University Madeira Consortium strategy aims implementing students placements of 1st 

and 2nd Cycle according to Bologna Process in areas such as innovation, 

entrepreneurship, modernization, transnational cooperation and internationalization. 

Thus, we aim to prepare and create a professional future for our students, promoting 

their first approach to the labour market in a wider space such as EU, offering conditions 

to overcome Madeira Island ultra-peripheral circumstances, by promoting a solid 

formation according to the lifelong learning process, promoting cultural and linguistic 

diversity that aims academic and professional enrichment, broadening self-directed 

learning and future employment prospects, as well as promoting communication skills, 

adaptableness, critical thinking and self-sufficiency. 

 

 

ENTIDADES 

PARCEIRAS DO 

CONSÓRCIO 
 

/ 
 

PARTNERS OF THE 

CONSORTIUM 
 

IES / HEI EMPRESAS / COMPANIES 

  Centro de Empresas e Inovação da Madeira – 

CEIM 

 Support Services Group – SSG 

 Service Internship Consulting, S.L. 

 EuroPartnership Agency Ltd 

 

  

mailto:gpc@uma.pt
http://www.uma.pt/
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IDENTIFICAÇÃO DO 

CONSÓRCIO  

 

/  

 

NAME OF THE 

CONSORTIUM 

 

 

 

 

 

 

 

AETC 

ATLANTIC ERASMUS TRAINING CONSORTIUM 
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CONTATOS 

/ 

CONTACTS 

 

ANO ACADÉMICO / ACADEMIC YEAR 2012/2013 

COORDENAÇÃO / COORDINATION Universidade Católica Portuguesa (FCH) 

COORDENADOR / COORDINATOR Adriana Martins 

TELEFONE / PHONE +351 217 214 000 (Ext. 4260) 

EMAIL adrimartins@fch.lisboa.ucp.pt / adrimartins@gmail.com 

WEBSITE www.fch.lisboa.ucp.pt  

BREVE 

APRESENTAÇÃO  

DO PROJETO  
 

 

/  
 

 

BRIEF 

PRESENTATION OF 

THE PROJECT 

 

O Consórcio AETC tem como objetivo principal oferecer aos estudantes das instituições 

de ensino superior parceiras uma oferta ampla e diversificada de estágios curriculares e 

extracurriculares que lhes possibilite uma experiência real de trabalho em contexto 

profissional multicultural e plurilíngue na União Europeia, nos países candidatos e em 

outros países.  

A internacionalização das experiências académicas e profissionais dos estudantes 

permitirá, na verdade, realizar um dos outros objetivos primordiais do Consórcio, a 

saber, o de reforçar o prestígio nacional e internacional dos graus académicos conferidos 

pelas instituições de ensino superior parceiras e a imagem destas últimas enquanto 

entidades promotoras de laços estreitos entre o meio académico e o mercado de 

trabalho num mundo globalizado dominado pela experiência da mobilidade de pessoas 

e saberes.  

A intenção do Consórcio é a de proporcionar aos seus estudantes uma experiência de 

internacionalização reconhecida academicamente, que lhes permita enriquecer o seu 

percurso académico e profissional, facilitando a sua adaptação e integração em 

mercados de trabalho diversificados, sendo o grupo-alvo o universo de estudantes das 

instituições de ensino superior participantes (tanto aqueles que se encontram a 

frequentar cursos CET [Cursos de Especialização Tecnológica, nível 5], como os que 

frequentam cursos de licenciatura, mestrado ou doutoramento). 

 

 

The AETC Consortium strives to partner higher education institutions in providing a 

broad and diversified range of curricular and extracurricular internships that endows 

participants with real experiences of working in multicultural and pluri-lingual 

professional contexts across the European Union.  

This internationalization of student academic and professional experiences fulfils one of 

the main goals of the Consortium, specifically that of not only reinforcing the national 

and international prestige of academic degrees conferred by partner higher education 

institutions but also boosting their capacities and profiles as entities deepening and 

strengthening close ties between the worlds of academia and work in a globalized world 

characterized by the mobility of both people and knowledge.  

The Consortium aims to enable and empower students through an academically certified 

experience of internationalization that enriches their academic and professional 

backgrounds and facilitates their adaptation and integration into various different labour 

markets. The target group comprises students from higher education partner institutions 

(including those attending level 5 CET courses), as well as those attending B.A., M.A., and 

PhD. courses. 

 

  

mailto:adrimartins@fch.lisboa.ucp.pt
mailto:adrimartins@gmail.com
http://www.fch.lisboa.ucp.pt/
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ENTIDADES 

PARCEIRAS DO 

CONSÓRCIO 
 

/ 
 

PARTNERS OF THE 

CONSORTIUM 

 

IES / HEI EMPRESAS / COMPANIES 

 Universidade do Algarve 

 Escola Superior de Hotelaria 

e Turismo do Estoril 

 Sociedade Turística da Penina, S.A. 

 Penha Longa Hotel Spa & Golf Resort 

 Mundo Aquático – Parques oceanográficos de 

entretenimento educativo, S.A. 

 Pestana Hotel & Resorts 
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IDENTIFICAÇÃO DO 

CONSÓRCIO  

 

/  

 

NAME OF THE 

CONSORTIUM 

 

 

 

 

 

 

CONCRP  

CONSÓRCIO PARA A MOBILIDADE INTERNACIONAL 

DOS ESTUDANTES  

DO CENTRO REGIONAL DO PORTO 
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CONTATOS 

/ 

CONTACTS 

 

ANO ACADÉMICO / ACADEMIC YEAR 2011/2012 

COORDENAÇÃO / COORDINATION Universidade Católica - Porto 

COORDENADOR / COORDINATOR Magda Ferro 

TELEFONE / PHONE +351226196200 

EMAIL international@porto.ucp.pt  

WEBSITE www.porto.ucp.pt/mri/consorcio  

BREVE 

APRESENTAÇÃO  

DO PROJETO  
 

 

/  
 

 

BRIEF 

PRESENTATION OF 

THE PROJECT 

 

Este Consórcio foi criado tendo em vista os seguintes objetivos:  

 

1. Apoiar a implementação de um Programa de Mobilidade Internacional - Estágios 

para estudantes universitários 

 

Pretende-se com este programa, disponibilizar aos estudantes do Centro Regional do 

Porto da Universidade Católica uma oportunidade para uma educação mais abrangente 

e qualificadora através da integração na sua formação, de uma experiência profissional 

em contexto internacional, já que poderão realizar estágios internacionais financiados.  

 

2. Promover a Ligação Universidade-Empresa 

 

A Católica.Porto possui uma longa tradição no que respeita à cooperação com empresas. 

Algumas instituições aqui representadas têm sido nossas parceiras de longa data em 

diversos projetos, tais como:  

 Participação de representantes de empresas em painéis de avaliação de projetos 

curriculares de estudantes;  

 Realização pela Católica·Porto de estudos empresariais;  

 Prestação de serviços diversos a empresas, no âmbito de parcerias existentes  

 Envolvimento de empresas nas diversas iniciativas realizadas no na Católica.Porto. 

 

Com o consórcio, pretende-se promover esta ligação através da:  

 

 Transferência de conhecimentos (adquiridos em estágios internacionais)  

 Envolvimento na Definição dos próprios planos de estágio (garantindo-se desta 

forma que os planos são ajustados às necessidades do mercado de trabalho 

nacional 

 

3. Reforçar a dimensão Europeia e Internacional dos participantes no consórcio 

 

Apesar do Consórcio da Católica·Porto ter uma implantação essencialmente regional, a 

sua atuação será nacional e internacional, não só pelas empresas envolvidas mas 

também pela estrutura da própria Universidade Católica, e da sua dimensão 

internacional, com mais de 100 Universidades Parceiras, apenas na Europa. Assim e no 

que respeita a esta Dimensão Internacional, divulgaremos, junto das instituições 

parceiras, os diversos trabalhos realizados pelo alunos bem como, os resultados obtidos 

com este Programa, projectando desta forma, o consórcio e seus participantes junto de 

todas as Universidades e estudantes Europeus. 

 

mailto:international@porto.ucp.pt
http://www.porto.ucp.pt/mri/consorcio
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The main Objectives of this Consortium are: 

 

1. To support the implementation of an International Mobility Program - 

Internships for College Students. 

 

This program is intended to provide Católica.Porto students an opportunity for a more 

comprehensive education. This is possible through the integration and qualification in 

their training of an international work experience by Erasmus funded international 

placements. 

 

2. To Promote Cooperation between the University and the Companies 

 

Católica.Porto has a long tradition regarding cooperation with companies. Some 

institutions represented here have been our longtime partners in several projects such 

as: 

 

 Involvement of companies delegates in assessment panels for students curricular 

projects; 

 Corporate studies by Católic. Porto for these companies; 

 Services to various companies under existing partnerships; 

 Corporate involvement in the various initiatives promoted by Católica.Porto. 

 

With this consortium we also aim to reinforce this cooperation through: 

 

 Transfer of knowledge (acquired in international placements; 

 Involvement in the setting of the training programs (in this way the partners make 

sure that the programs are adjusted to the national labor market needs). 

 

3. Strengthen the European and International dimension of the participants in the 

consortium 

 

Although the Consortium of Católica.Porto has an essentially regional implantation, its 

performance will be nationally and internationally, not only by the companies involved 

but also by the very structure of the Catholic University and its international dimension, 

with more than 100 partner universities, only in Europe. We will publicize not only the 

University's national associates amongst the partner institutions but also, the various 

works developed by the students as well as the results obtained within this program thus 

projecting the consortium and its participants amongst all universities and European 

students. 

 

 

 

ENTIDADES 

PARCEIRAS DO 

CONSÓRCIO 
 

 

/ 

IES / HEI EMPRESAS / COMPANIES 

  Águas do Nordeste 

 SOL DO AVE – Associação para o Desenvolvimento 

Integrado do Vale do Ave 

 António Vilar 

 SRS - Advogados  

 Garrigues 
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PARTNERS OF THE 

CONSORTIUM 
 

 

 

 Fundação Casa da Música 

 ENCONTRAR+SE 

 Porto Restauro 

 Cimbalino 

 Jump Willy 

 Artemave 

 Instituto de Formação Artística do Vale do Ave. 

 HPP - Hospitais Privados Portugueses 

 Psiquilibrios - Centro de Consulta Psicológica e 

Apoio Educativo 

 Confederação Nacional das Instituições de 

Solidadriedade - CNIS 

 Colégio de Nossa Senhora do Rosário 

 Colégio de Santa Teresa de Jesus 

 APORT - Advogados Portugueses em Consórcio 

 AESBUC 

 Conservatório de Música do Porto 

 Escola Profissional de Música de Espinho 

 Ascendi 

 DESFO SGPS 

 SAFETYKLEEN 

 Crescer Ser 

 Hospital da Prelada 

 SELECT 

 CTCP 

 APCER 

 Deloitte 

 SHARE - Associação para a Partilha do 

Conhecimento 

 ASSOCIAÇÃO CRIANÇA E VIDA 
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CONTATOS 

/ 

CONTACTS 

 

ANO ACADÉMICO / ACADEMIC YEAR 2012 / 2014 

COORDENAÇÃO / COORDINATION Universidade de Lisboa  

COORDENADOR / COORDINATOR Mestre Maria João Antunes 

TELEFONE / PHONE +351 210 113 482 

EMAIL consortium.erasmus@reitoria.ul.pt  

WEBSITE www.ul.pt  

BREVE 

APRESENTAÇÃO  

DO PROJETO  
 

 

/  
 

 

BRIEF 

PRESENTATION OF 

THE PROJECT 

 

O Consórcio Erasmus Al Sud visa criar sinergias entre Instituições do Ensino Superior 

(IES), Universitário e Politécnico, de modo a constituir uma extensa rede de instituições 

de ensino, municípios, entidades empresariais e outras organizações. Este consórcio visa 

proporcionar estágios profissionais (Erasmus Placement), em Portugal a estudantes 

europeus do Ensino Superior, promovendo a internacionalização das empresas e 

organizações portuguesas, e também financiar estágios profissionais aos alunos das 

Universidades e Institutos consorciados, nos países participantes no Programa LLP 

Erasmus.  

A partilha de recursos humanos e financeiros entre as IES consorciadas, permite realizar 

uma melhor gestão das mobilidades, por meio da redistribuição de financiamento entre 

parceiros e partilha de tarefas de organização dos estágios, nomeadamente, a receção 

de candidaturas de estudantes nacionais e estrangeiros europeus por meio da criação de 

uma plataforma informática e respetivo envio para empresas parceiras, a elaboração de 

estudos e relatórios sobre a qualidade dos estágios Erasmus, a disseminação da marca, a 

organização de ações de formação para os públicos universitários e empresariais.  

A principal missão deste consórcio é fortalecer a ligação entre as IES e as 

empresas/organizações portuguesas, afirmando-se pela sua visibilidade a uma escala 

europeia, promovendo ao cooperação transfronteiriça, e com o compromisso de 

potenciar o desenvolvimento regional e local das áreas geográficas abrangidas pela 

rede de instituições consorciadas, através do reforço da circulação de conhecimento, por 

meio da formação de parcerias com autarquias e empresas/organizações em territórios 

tendencialmente envelhecidos. 

 

 

The Erasmus Consortium Al Sud intends to create synergies between Higher Education 

Institutions (HEIS), University and Polytechnic, assembled to form an extensive network 

of educational institutions, municipalities, companies and other organizations. This 

consortium aims to provide internships (Erasmus Placement), in Portugal the European 

students in higher education by promoting the internationalization of Portuguese 

companies and organizations, and also finance internships to students of universities and 

institutes integrate in the countries participating in the LLP - Erasmus Program.  

The sharing of human and financial resources between the consortium HEI, allows a 

better management of mobility, through the redistribution of financing among partners 

and sharing tasks in organization of internships, in particular, applications from students 

who are nationals and foreigners in Europe through the creation of a computing 

platform and respective delivery to partner companies, preparation of search and reports 

on the quality of erasmus placements the spread of the brand, the organization of 

training actions for the business and university audiences.  

The main mission of this consortium is to strengthen the link between the HEI and 

mailto:consortium.erasmus@reitoria.ul.pt
http://www.ul.pt/
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Portuguese companies/organizations, stating by their visibility on a european scale, while 

promoting cross-border cooperation, and with the commitment to empower regional 

and local development of the geographic areas covered by the consortium institutions 

network, by enhancing the circulation of knowledge, through the formation of 

partnerships with local authorities and companies/organizations in territories tend to be 

aged. 

 

 

 

ENTIDADES 

PARCEIRAS DO 

CONSÓRCIO 
 

 

/ 

 
 

PARTNERS OF THE 

CONSORTIUM 
 

 

 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR / 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
EMPRESAS / COMPANIES 

 Universidade de Évora 

 Universidade do Algarve 

 Instituto Politécnico de Setúbal 

 Instituto Politécnico de Beja 

 Museu Botânico do Instituto Politécnico de Beja 

(MBIPB) 

 Associação de Defesa do Património de Mértola 

(ADPM) 

 Câmara Municipal de Sines (C.M.Sines) 

 Nautialqueva Serviços Náuticos, Lda 

(Nautialqueva) 

 Fundação Luis de Molina 

 Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) 

 Associação Centro de Incubação de Empresas de 

Base Tecnológica vasco da Gama – Sines 

Tecnopolo 

 Rede Europeia de Turismo de Aldeia do Alentejo 

(Genuinland) 

 Câmara Municipal do Montijo (C.M.Montijo) 

 Câmara Municipal de Lisboa (C.M.Lisboa) 
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CONTATOS 

/ 

CONTACTS 

 

ANO ACADÉMICO / ACADEMIC YEAR 2012/2013 

COORDENAÇÃO / COORDINATION Universidade Técnica de Lisboa 

COORDENADOR / COORDINATOR Professor Eduardo Pereira 

TELEFONE / PHONE +351 21 881 19 01 

EMAIL gre@reitoria.utl.pt  

WEBSITE http://www.utl.pt  

BREVE 

APRESENTAÇÃO  

DO PROJETO  
 

 

/  
 

 

BRIEF 

PRESENTATION OF 

THE PROJECT 

 

O Consórcio Tec FLOW promovido pela Universidade Técnica de Lisboa (UTL) é 

composto por um conjunto de instituições que se congregaram com o fim de 

proporcionar Estágios Profissionais a estudantes do Ensino Superior.  

 

Com este projeto, a UTL visa expandir as oportunidades de mobilidade oferecidas aos 

seus estudantes, proporcionando-lhes uma educação mais abrangente e qualificada 

através da integração no seu curriculum académico de uma experiência em contexto real 

de mercado de trabalho, a nível europeu. Assim, se consegue articular qualidade, 

ensinamentos teóricos e aprendizagem prática, dinamizando a adequação de 

competências e o contacto direto com o mundo empresarial.  

 

Os objetivos específicos do Consórcio Tec FLOW são:  

 Ajudar os alunos a adaptarem-se às exigências do mercado laboral na UE; 

 Permitir que os alunos desenvolvam aptidões específicas e melhorem o seu 

conhecimento sobre a cultura económica e social de determinado país, num contexto 

de aquisição de experiência de trabalho; 

 Promover a cooperação entre Instituições de Ensino Superior (IES) e empresas; 

 Contribuir para o desenvolvimento de um conjunto de jovens qualificados, de 

espírito aberto e internacionalmente experientes como futuros profissionais; 

 - Promover a visibilidade da UTL em termos nacionais e internacionais. 

 

O Consórcio Tec FLOW permite que: 

 estudantes das Escolas da UTL possam beneficiar de estágios curriculares ou extra-

curriculares em empresas ou instituições sediadas num qualquer país europeu; 

 as empresas e outras instituições nacionais possam receber estudantes, oriundos de 

outros países europeus, para desenvolver um estágio curricular ou extra-curricular 

em ambiente de trabalho. 

 

 

The Consortium Tec FLOW promoted by the Technical University of Lisbon (UTL) is 

composed of a set of institutions who gathered in order to provide internships to 

students of Higher Education. 

 

With this project, the UTL aims to expand the mobility opportunities offered to its 

students, providing them a broader and qualified education through the integration in 

their academic curriculum of an experience in a real labor market at European level. In 

this way, quality, theory and practical learning can be articulated, boosting the adequacy 

of skills and direct contact with the enterprises. 

 

 

mailto:gre@reitoria.utl.pt
http://www.utl.pt/
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The specific objectives of the Consortium Tec FLOW are: 
 To help students adapt to the demands of the labor market in the EU; 

 To allow students to develop specific skills and improve their knowledge about the 

economic and social culture of a country, in the context of acquiring work experience; 

 To promote cooperation between Higher Education Institutions (HEIs) and 

enterprises; 

 To contribute to the development of a skilled group of young, open-minded and 

internationally experienced as future professionals; 

 To promote the visibility of UTL in national and international level. 

 

The Consortium Tec FLOW allows that: 
 students of the Schools of UTL can benefit from curricular or extra-curricular 

internships in companies or institutions based in any European country; 

 companies and other national institutions to receive students from other European 

countries, to develop a curricular or extra-curricular internship in work environment. 

 

 

 

ENTIDADES 

PARCEIRAS DO 

CONSÓRCIO 
 

 

/ 

 
 

PARTNERS OF THE 

CONSORTIUM 
 

 

 

IES / HEI EMPRESAS / COMPANIES 

  

 ANDITEC – Tecnologias de Reabilitação, Lda. 

 Baixa atelier de arquitectura, lda. 

 Coreworks – Projetos de circuitos e sistemas 

eletrónicos, s.a. 

 Federação de Ginástica de Portugal 

 Galp Energia, S.A. 

 Horto-Floricola de Santo Antão lda. 

 Ideia, Designers 

 IdMind – Engenharia de Sistemas , Lda. 

 INOVISA – Associação para a Inovação e o 

Desenvolvimento Empresarial 

 NOZ ORGÂNICA – Arquitetura Lda. 

 Observit – Tecnologias de visão por computador, Lda. 

 Oeiras Viva, EEM 

 PLUX – Wireless Biosignals, S.A. 

 SISCOG – Sistemas Cognitivos, S.A. 

 TECMIC – Tecnologias de Microelectrónica, S.A. 

 WS Energia, S.A. 
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CONTATOS 

/ 

CONTACTS 

 

ANO ACADÉMICO / ACADEMIC YEAR 2012-2013 

COORDENAÇÃO / COORDINATION IADE – Instituto de artes visuais, design e marketing 

COORDENADOR / COORDINATOR Mafalda Homem de Melo 

TELEFONE / PHONE +(351) 213 939689 

EMAIL mafalda.h.melo@iade.pt  

WEBSITE www.iade.pt  

BREVE 

APRESENTAÇÃO  

DO PROJETO  
 

 

/  
 

 

BRIEF 

PRESENTATION OF 

THE PROJECT 

 

O Consórcio Erasmus Portugal Creative Link do IADE pretende constituir-se como 

ponto de gestão de estágios profissionais, envolvendo estudantes e empresas nacionais 

e europeias, constituindo-se como uma verdadeira plataforma nacional, pois para além 

de Lisboa, as suas Universidades, têm ainda sedes em Loulé, Aveiro e Porto. 

 

O Consórcio Portugal Creative Link tem assim os seguintes objetivos: 

 

 O desenvolvimento de competências profissionais dos estudantes nacionais e 

europeus, fomentando a formação profissional e a investigação aplicada, bem como 

a inserção na vida activa e empregabilidade no espaço nacional e europeu no 

domínio do Design, Marketing, Publicidade, Multimédia e Fotografia. 

 O desenvolvimento das empresas portuguesas e europeias (com especial destaque 

para as empresas sediadas nas regiões de cada uma das IES), promovendo o 

contributo de estagiários de formação de ensino superior, bem como o fomento das 

suas relações internacionais e inserção no mercado europeu; 

 O aumento da mobilidade de estudantes, contribuindo para a consolidação do 

Programa Aprendizagem ao Longo da Vida e promovendo o relacionamento entre 

instituições de ensino superior, estudantes e empresas dos países da União Europeia. 

 

 

The IADE’s Erasmus Consortium, Portugal Creative Link, intends to be a point of 

management placements, involving students, and national and European companies, 

establishing itself as a national platform, which has higher education institutions from 

the north to the south of Portugal in four cities, Porto, Aveiro, Lisboa and  Loulé. 

 

The Creative Link Consortium Portugal  has the following goals: 

 

 To develop professional skills of national and European students, promoting 

vocational training and applied research as well as participating in working life and 

employability within national and European space, in the field of Design, Marketing, 

Advertising, Multimedia and Photography. 

 To develop Portuguese and European companies (with special emphasis on 

companies based in the regions of each higher education institution), promoting the 

contribution of the higher education trainees and its international relations and 

integration into the European market; 

 To increase the mobility of students, contributing to the consolidation of the Program 

for Lifelong Learning and to promote the relationship between higher education 

institutions, students and companies from EU countries. 

 

 

mailto:mafalda.h.melo@iade.pt
http://www.iade.pt/
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ENTIDADES 

PARCEIRAS DO 

CONSÓRCIO 
 

 

/ 

 
 

PARTNERS OF THE 

CONSORTIUM 
 

 

 

IES / HEI EMPRESAS / COMPANIES 

 IPAM – Instituto Português 

de Administração e 

Marketing 

 INUAF – Instituto Superior 

Dom Afonso III 

 AYR – Trends, Consulting & Innovation S.A. 

 Santos Design District – Associação Empresarial do 

Bairro de Santos 

 Bring Consulting 

 Oikos – Cooperação de Desenvolvimento 

 Robotarium, Lda. 

 Helped Emergency Lda. 

 Fundação Liga 

 Modus Design 

 Ogilvy  Mather Portugal  

 EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e 

Animação Cultural, E.E.M 

 Baixa, Atelier de Arquitectura, Lda. 
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CONSÓRCIO ERASMUS GRUPO LUSÓFONA  

LUSÓFONA GROUP ERASMUS CONSORTIUM 
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CONTATOS 

/ 

CONTACTS 

 

ANO ACADÉMICO / ACADEMIC YEAR 2012/2013 

COORDENAÇÃO / COORDINATION Universidade Lusófona  

COORDENADOR / COORDINATOR Teresa Do Rosário Damásio / Elisabete Lourenço  

TELEFONE / PHONE +351217515565 

EMAIL 
trdamasio@ulusofona.pt / 

elisabete.lourenco@ulusofona.pt  

WEBSITE www.ulusofona.pt  

BREVE 

APRESENTAÇÃO  

DO PROJETO  
 

 

/  
 

 

BRIEF 

PRESENTATION OF 

THE PROJECT 

 

O presente Consórcio para os Estágios Profissionais Erasmus consiste na criação de uma 

plataforma base onde os estudantes encontram empresas para realizar um período de 

estágio e onde as empresas parceiras podem encontrar estagiários que vão de encontro 

às suas necessidades. Num momento em que as taxas de desemprego atingiram níveis 

insustentáveis, em particular nos recém-graduados, surge como uma proposta de 

continuidade ao trabalho desenvolvido no âmbito do consórcio nos últimos dois anos, 

oferecendo estágios internacionais, sempre que possível com suporte financeiro/Bolsa, 

aos nossos estudantes. O que procuramos é motivar estudantes de todos os ciclos de 

estudo para a realização de um estágio profissional, alertando para a sua importância 

não só no que concerne à consolidação dos conhecimentos teóricos adquiridos mas 

também como uma forma de conhecer previamente novos mercados de trabalho, 

promovendo assim a mobilidade europeia, que se deseja não só em período de 

formação, mas também no mercado de trabalho. Ao nível das empresas/instituições 

parceiras incentivar à aceitação de estagiários, promovendo o muito de inovação que 

podem trazer às mesmas. 

 

Os objetivos do Consórcio Erasmus do Grupo Lusófona, no que se refere 

diretamente aos estudantes, são: 

 contribuir para a consolidação de conhecimentos e aquisição de novas competências; 

 contribuir para a aprendizagem de novas línguas, novas formas de comunicar, 

competências de relacionamento com outras culturas; 

 contribuir para o reconhecimento da Europa como espaço comum a todos os 

europeus, onde a circulação de pessoas é urgente e necessária para o 

desenvolvimento e afirmação no Mundo da Europa e da cada país que a constitui. 

 

Esperamos no fim do consórcio, ter sido capazes de:  

 consolidar o consórcio e aumentá-lo, contribuindo para a construção de saberes e 

desenvolvimento de atividades que se estendam para além do projeto, mas que se 

mantém para beneficio mútuo de toda a rede, partilhando experiências, necessidades 

e objetivos; 

 ajudar ao reconhecimento da Europa como um espaço de todos os cidadãos, com 

mais mobilidade e promover o desenvolvimento do espírito europeu de união entre 

os diferentes povos europeus; 

 ajudar os estudantes a realizar os seus objetivos profissionais, a consolidação dos 

seus conhecimentos, a aquisição de competências profissionais diferenciadas e a 

aprendizagem de outras línguas e culturas, bem como um desejo profundo e a 

consciência de que a Aprendizagem ao Longo da Vida é a fórmula necessária para se 

ser competitivo no mercado de trabalho. 

 

mailto:trdamasio@ulusofona.pt
mailto:elisabete.lourenco@ulusofona.pt
http://www.ulusofona.pt/
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The present Consortium for the Erasmus professional internships is a platform where the 

students find companies to do an internship and the partners companies can find interns 

to to for fill their needs. In a time that the unemployment rates are very high, especially 

on the recent graduated students, appears as a proposal of work continuity developed in 

the Consortium in the last two years, offering international internships, whenever is 

possible with a scholarship , to our students. What we want is to motivate students in all 

study cycles for a professional internship, warning for its importance not just to 

consolidate theoretical acquired knowledge, but also to know in advance new labour 

markets, promoting European mobility that is very important in the learning process and 

also in the labour market. In terms of the partners companies/institutions we should 

encourage new interns, promoting the innovation that they can bring to the respective 

companies/institutions. 

 

The goals of the Lusofona Group Erasmus Consortium are: 

 Help for the knowledge consolidation of the students and acquirement of new skills 

 Help for the learning of new languages, new ways of communication and relationship 

skills with different cultures. 

 Help for the recognition of a common European area to all Europeans, where the 

people circulation is needed and necessary for the development and affirmation of 

Europe around the world. 

 

We hope that by the end of this Consortium we could be able to: 

 Consolidate the Consortium and increase him, helping in the development of 

activities that extent further then this project, if that helps all the network, sharing 

experiences, needs and goals. 

 Help on the recognition of Europe as an area of all citizens, with more mobility, 

promoting a new European spirit without physical and cultural borders, as well as a 

profound wish that lifetime learning is the necessary formula to be competitive in the 

labour market nowadays. 

 

 

 

ENTIDADES 

PARCEIRAS DO 

CONSÓRCIO 
 

 

/ 

 
 

PARTNERS OF THE 

CONSORTIUM 
 

 

 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR / 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
EMPRESAS / COMPANIES 

 Universidade Lusófona do Porto 

 Instituto Superior Dom Dinis 

 Instituto Superior Politécnico do 

Oeste 

 Instituto Superior de Novas 

Profissões 

 Instituto Superior Manuel Teixeira 

Gomes 

 Instituto Superior de Gestão  

 Escola Superior de Almeida 

Garrett 

 Instituto Superior de Ciências de 

Administração 

 Pool House Equine Clinic 

 ATLAS NOVA - THE UNIQUE WORK AND LIFE 

EXPERIENCE 

 BULGARIA GATEWAY 

 TRAINING VISION - UK LEARNING 

EXPERIENCE 

 SISTEMA TURISMO 

 ESMOVIA 

 VRCC - VETERINARY REFERRALS 

 ONECO 

 CENTRO SUPERIOR DE HOSTELARIA Y 

TURISMO  

 COOP HIMMELB (L) AU WOLF D. PRIX AND 

PARTNER ZT GMBH 

 ASSOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL 
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ESTEPA SIERRA SUR 

 OFFICE OF ARCHITECTURE IN BARCELONA 

 SERGIO CRUZ FILMS 

 FUNDACIÓN TUS OJOS 

 BARNET ENFIELD AND HARINGEY MENTAL 

HEALTH TRST 

 MAVES AS 

 CANIS HOSPITAL VETERINARIO 

 GARCIA-CARMONA ARQUITECTOS 

 ACCESS NETWORKS SOLUTIONS LTD 

 CLINICA SÃO JOÃO DE DEUS 
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CONTATOS 

/ 

CONTACTS 

 

ANO ACADÉMICO / ACADEMIC YEAR 2011/2012 

COORDENAÇÃO / COORDINATION Instituto Superior de Comunicação Empresarial 

COORDENADOR / COORDINATOR Regina Campos Moreira / Ruben A. Elvas Leitão 

TELEFONE / PHONE +351 917233960 / +351 213474283  

EMAIL director@iscem.pt / unep@iscem.pt  

WEBSITE www.unep.iscem.pt 

BREVE 

APRESENTAÇÃO  

DO PROJETO  
 

 

/  
 

 

BRIEF 

PRESENTATION OF 

THE PROJECT 

 

CONSÓRCIO UNEP- University Network for Erasmus Placement 

 

Desde a sua criação em 1990 que o ISCEM apresentou-se como sendo um projeto de 

ensino inovador, que privilegia os aspetos práticos das suas Licenciaturas e Mestrados. A 

estratégia do ISCEM relativamente aos Estágios Profissionais, é poder proporcionar aos 

estudantes uma experiência profissional em contexto Internacional, de modo a poderem 

aperfeiçoar as competências adquiridas nas Licenciaturas e nos seus Mestrados. 

Considerando a crescente importância que representa a criação de Parcerias entre 

Instituições de Ensino Superior, bem como o papel estratégico que a internacionalização 

hoje representa na aquisição de competências por parte dos estudantes, o ISCEM - 

Instituto Superior de Comunicação Empresarial, apesar de já possuir um Consórcio, 

concebeu o CONSÓRCIO UNEP- University Network for Erasmus Placement convidando 

o ISEC - Instituto Superior de Educação e Ciências para integrar este Consórcio 

estabelecendo com este uma Parceria. Desta forma O ISCEM irá partilhar com o ISEC a 

responsabilidade da gestão contratual e financeira do projeto bem como a 

responsabilidade de colocar os participantes em empresas com as quais têm contactos e 

cuja sede se situa nos países da Comunidade Europeia.  

 

O Consórcio pretende contribuir para atenuar as seguintes necessidades dos 

participantes: 

 A nível europeu – necessidade de estimular a articulação entre a instituição de 

ensino universitário e o mercado laboral, com vista à adoção de modalidades 

inovadoras de formação, bem como a necessidade de fomentar a mobilidade 

europeia a nível do mercado de trabalho. 

 A nível nacional – necessidade de melhorar a qualidade dos recursos humanos, 

permitindo a aquisição de novas competências técnicas e sociais, melhorando a 

qualidade de transição dos beneficiários para a vida ativa laboral. 

 

Melhorar a qualidade das políticas e práticas de formação: 

 Conceção e experimentação de abordagens inovadoras no sentido de desenvolver e 

aperfeiçoar a formação profissional; 

 Contacto direto com as empresas obtendo sugestões de melhoramento em relação 

às aptidões e competências académicas e profissionais; 

 Contacto dos participantes com novos métodos de trabalho desenvolvendo as suas 

competências linguísticas, pessoais e culturais; 

 Troca de experiências entre as IES e as empresas de acolhimento visando a 

adaptação de novos métodos de ensino e conteúdos de formação. 

 

mailto:director@iscem.pt
mailto:unep@iscem.pt
http://www.unep.iscem.pt/
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UNEP Consortium - University Network for Erasmus Placement 

 

Since its inception in 1990 ISCEM that presented itself as an innovative education 

project, which focuses on the practical aspects of their undergraduate and master. The 

strategy in relation to ISCEM Placements, is to give students experience in an 

international context, so as to improve the skills acquired in their undergraduate and 

Master. Considering the increasing importance is the creation of partnerships between 

higher education institutions, as well as the strategic role that globalization today is the 

acquisition of skills by students, the ISCEM - Institute of Business Communication, 

despite already having a Consortium conceived the CONSORTIUM UNEP-University 

Network is inviting the Erasmus Placement ISEC - Institute of Education and Science to 

join the Consortium established a partnership with this. Thus ISCEM The ISEC will share 

responsibility with the contractual and financial management of the project and the 

responsibility to put the participants in companies with whom they have contacts and 

whose headquarters is located in the countries of the European Community. 

 

The Consortium aims to contribute to alleviate the needs of the following 

participants: 

 At european level - need to encourage the establishment of links between 

university education and the labor market, the adoption of innovative forms of 

training as well as the need to promote mobility within the European labor market. 

 At the national level - need to improve the quality of human resources, allowing 

the acquisition of new technical and social skills, improving the quality of 

beneficiaries' transition to working life work. 

 

Improve the quality of policies and training practices: 

 Design and testing innovative approaches to develop and improve vocational 

training; 

 Direct contact with companies getting suggestions for improvement on the skills 

and academic and professional skills; 

 Contact participants with new ways of working to develop their language skills, 

cultural and personal; 

 Exchange of experience among HEIs and business reception of the adaptation of 

new teaching methods and training content. 
 

 

 

ENTIDADES 

PARCEIRAS DO 

CONSÓRCIO 
 

 

/ 

 
 

PARTNERS OF THE 

CONSORTIUM 
 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR / 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
EMPRESAS / COMPANIES 

 ISEC - Instituto Superior 

de Educação e Ciências  

 Porter Novelli 

 Grupo Cortefiel 

 TAP Portugal 

 WEDO Consulting - Sonae 

 Sporting Clube de Portugal, SAD 

 Draft FCB Group Portugal 

 Grupo CISION 

 Banco Espírito Santo 

 FADU Portugal - Federação Académica do 

Desporto Universitário 

  

http://www.gestaodecarreiras.iscem.pt/users/grupo-cortefiel
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CONSÓRCIO ERAMOMENTS 

(ERASMUS MOBILITY PLACEMENTS) 

 

ERAMOMENTS CONSORTIUM 

(ERASMUS MOBILITY PLACEMENTS) 
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CONTATOS 

/ 

CONTACTS 

 

ANO ACADÉMICO / ACADEMIC YEAR 2012/2013 

COORDENAÇÃO / COORDINATION Universidade do Porto 

COORDENADOR / COORDINATOR Cristina Ferreira 

TELEFONE / PHONE +351 220408034 

EMAIL sri@reit.up.pt  

WEBSITE 
https://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_p

agina=1005762  

BREVE 

APRESENTAÇÃO  

DO PROJETO  
 

 

 

 

/  
 

 

 

 

 

BRIEF 

PRESENTATION OF 

THE PROJECT 

 

Embora a mobilidade de estudantes para estágios já seja uma realidade na U. Porto 

(através da participação em programas como Leonardo da Vinci e Erasmus 

Mobilidade/Estágios Profissionais), o Consórcio EraMoMents, dando continuidade à 

estratégia da U. Porto, visa aumentar a oferta de novas oportunidades de estágios 

profissionais aos seus estudantes, em várias áreas de ensino, constituindo assim uma 

mais-valia no seu percurso académico de forma a melhor posicioná-los nos mercados de 

trabalho nacional e europeu. 

Desta forma, para além de se assegurar o aumento da oferta, o consórcio procura 

reforçar a qualidade e a dimensão europeia de estágios curriculares acordados no 

âmbito do relacionamento já existente da U. Porto com organizações nacionais e 

europeias, bem como através do estabelecimento de novas parcerias. Este consórcio 

procura dinamizar o estabelecimento de uma nova rede europeia de parceiros, 

envolvendo novas organizações de acolhimento e aumentando as áreas de ensino com 

base no interesse dos candidatos e também na performance das próprias instituições 

relativamente à sua participação. O consórcio assegura a realização de sessões 

informativas e de divulgação sobre as possibilidades existentes no âmbito do programa 

para a realização de estágios curriculares realizados em ambiente profissional num outro 

Estado Membro com o devido reconhecimento académico. 

Num mercado de trabalho cada vez mais competitivo e internacional, os estudantes 

precisam de se diferenciar com um curriculum altamente valorizado de forma a estarem 

preparados para um mercado europeu cada vez mais emergente. Neste sentido, o 

objetivo principal do consórcio pretende corresponder às expectativas dos estudantes da 

U. Porto no sentido de lhes oferecer novas oportunidades profissionais e assegurar 

relações de cooperação entre a universidade e as diferentes organizações/empresas. 

 

 

Although the student mobility for placements is already a reality at the U. Porto (through 

the participation in programs such as Erasmus and Leonardo da Vinci Mobility / 

Placement), the Consortium EraMoMents, aims to increase the possibility of new 

opportunities for work placements to students in several educational areas, following the 

strategy of the University of Porto. This will, therefore assure an added value in their 

academic career for a better position in the national and European labor markets. 

The consortium aims to enhance the quality and the European dimension of the 

placements established under the framework of the existing agreements between the 

University of Porto and national and European organizations as well as through the 

improvement of new partnerships. This consortium seeks to foster the establishment of a 

new European partners involving new host organizations and enlarging the scope of 

fields of study following the interest of the applicants as well as of the institutions 

mailto:sri@reit.up.pt
https://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=1005762
https://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=1005762
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involved.  

Within this project several information sessions will be organized to disseminate all 

existing possibilities under this program, to carry out traineeships held in professional 

environment in another Member State with academic recognition.  

In an increasingly competitive international labour market students need to distinguish 

themselves with a high valued curriculum. Moreover, the main purpose of the 

consortium is to meet the needs of the students of University of Porto, to offer them new 

job opportunities and ensure cooperative relations between the university and the 

different organizations / companies. 

 

 

 

ENTIDADES 

PARCEIRAS DO 

CONSÓRCIO 
 

 

/ 

 
 

PARTNERS OF THE 

CONSORTIUM 
 

 

 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR / 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
EMPRESAS / COMPANIES 

  A.E.P. 

 AIMMAP 

 PortusPark - Associação do Parque de Ciência e 

Tecnologia do Porto 

 Arsopi-Thermal - Equipamentos Térmicos, S.A. 

 BioSafe – Indústria de Reciclagens, SA 

 CINCLUS – Planeamento e Gestão de Projectos 

 Conexus World - desenvolvimentoe 

Implementação de Software, Lda 

 Dafer Sociedade de Gestão do Hotel Infante 

Sagres, S.A. 

 Degrémont, S.A. 

 Ecoinside® - Soluções em ecoeficiência e 

sustenatbilidade, lda. 

 EDP, s.a 

 Fundação Casa da Música 

 Domus Social - EEM e Gestão de Obras Públicas, 

EEM (C.M.Porto) 

 Gestluz Consultores  

 GRUPO FDO - FDO – SGPS S.A. 

 IportalMais - Serviços de Internet e Redes, Lda - 

IPBrick 

 Ordem dos Farmacêuticos 

 Process.Net – Sistemas de Informação Lda. 

 SHORTCUT, LDA 

 Sogrape Vinhos, S.A 
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PORTO-TFE  

TRAINING FOR EXCELLENCE 
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CONTATOS 

/ 

CONTACTS 

 

ANO ACADÉMICO / ACADEMIC YEAR 2012/2013 

COORDENAÇÃO / COORDINATION Instituto Politécnico do Porto 

COORDENADOR / COORDINATOR Prof. Rosário Gambôa 

TELEFONE / PHONE +351 5571074 

EMAIL gcri@sc.ipp.pt  

WEBSITE www.ipp.pt  

BREVE 

APRESENTAÇÃO  

DO PROJETO  
 

 

/  
 

 

BRIEF 

PRESENTATION OF 

THE PROJECT 

 

O Consórcio Erasmus Training for Excellence é uma das respostas do Instituto 

Politécnico do Porto (IPP), ao desafio, cada vez mais importante, de envolver a 

comunidade empresarial na definição de competências dos seus diplomados. É 

entendimento do Instituto que os estágios profissionais que os estudantes realizam no 

estrangeiro ao abrigo do programa Erasmus podem ser potenciados através do 

envolvimento das empresas, aproximando o estágio a realizar das competências 

requeridas pelo tecido empresarial, com o intuito de promover a empregabilidade dos 

estudantes no mercado de trabalho  

O Politécnico do Porto é hoje o maior politécnico do País, estando, juntamente com as 

maiores universidades, colocado no segmento superior do ranking do ensino superior 

nacional. É uma instituição que se destaca pela sua interdisciplinaridade, com a sua 

rede de Escolas com especialidades que cobrem um amplo espectro do conhecimento 

científico, desde a engenharia às artes da música e do teatro, incluindo a gestão, a 

contabilidade, as línguas, o secretariado, a educação, o design e as tecnologias da 

saúde. 

O IPP destaca-se pela sua capacidade de formar jovens com as competências 

requeridas pelo mercado de trabalho, capazes de, no seu posto de trabalho, se 

constituírem como agentes do desenvolvimento económico. A aposta do Politécnico 

do Porto é continuar, cada vez mais, a ser um agente inovador da empregabilidade 

dos seus estudantes, estreitando as ligações com o tecido empresarial. 

O Politécnico do Porto foi a primeira entidade nacional de ensino superior politécnico, 

e uma das poucas de todo o ensino superior, a assumir a importância estratégica dos 

estágios profissionais no âmbito do programa Erasmus, através da criação de um 

Consórcio Erasmus.  

Neste consórcio, as parcerias estabelecidas com associações empresariais e 

organismos incentivadores do tecido empresarial assumem um papel estratégico na 

identificação das competências genéricas e específicas requeridas pelas empresas, com 

necessidade de profissionais especializados. Pretende-se, ainda, alargar as parcerias 

deste Consórcio e, consequentemente, diversificar as áreas de intervenção do projeto. 

Em suma, o Consórcio PORTO-TFE pretende marcar a diferença, apostando numa 

cooperação dinâmica assente no objetivo estratégico de empowerment das empresas 

no processo dos estágios profissionais Erasmus, através da oportunidade de intervirem 

ativamente na formação profissional dos jovens selecionados, podendo usufruir 

posteriormente de mão-de-obra altamente qualificada e especializada, com um perfil 

adequado às suas próprias necessidades. 

 

mailto:gcri@sc.ipp.pt
http://www.ipp.pt/
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Training for Excellence is a Erasmus Consortium created by Instituto Politécnico do 

Porto (IPP) as a reply to the increasingly important challenge of involving of the 

entrepreneurial community in the definition of the academic profile of its students. IPP 

would like to reinforce the professional placements for students within the Erasmus 

programme by involving the companies in the whole process as from the selection 

phase, thus favouring the development of competences of the trainees, in compliance 

with the labour market needs. 

The Polytechnic of Porto is the largest and one of the most dynamic polytechnic higher 

education institutions in Portugal. It is placed alongside with the major universities at 

the top segment of the ranking Higher Education nationwide. It comprises seven 

schools covering a broad spectrum of scientific knowledge such as: Engineering, Music 

and Performing Arts, Management, Accounting, Languages, Secretariat, Education, 

Design and Health Technologies. 

The Polytechnic stands out for its ability to train young people in compliance with the 

competences required by the labor market; hence its graduates become agents of 

economic development. Therefore, IPP wishes to keep on being an innovative agent in 

terms of employability of its students by strengthening the bonds with the labor 

market. 

IPP was the first Portuguese polytechnic higher education institution and one of the 

few in higher education in general to recognize the strategic importance of the work 

placements, thus establishing an Eramus Consortium. 

The added value of this Consortium are the partnerships established with business 

associations which play a significant role in identifying the skills required by the 

companies in need of professional experts. It is our aim to enlarge the scope of this 

partnership in order to grasp crucial areas of the economic ground.  

To sum up, the Consortium PORTO-TFE strongly relies upon the dynamic cooperation 

based on the empowerment of the organizations in the whole process of the students’ 

placements, by providing them the opportunity to actively participate in the definition 

of the selected trainees’ professional training; moreover, the companies may then 

benefit from highly qualified and specialized young workers, tailor-made to their own 

needs, which represents an added value for the companies’ sustainable growth. 

 

 

 

ENTIDADES 

PARCEIRAS DO 

CONSÓRCIO 
 

/ 
 

PARTNERS OF THE 

CONSORTIUM 
 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR / 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
EMPRESAS / COMPANIES 

  Conselho Profissional de Secretariado (CPS) 

 Associação Empresarial de Felgueiras (AEF) 

 Associação Empresarial de Portugal (AEP) 

 Manitowoc Crane Group Portugal, Lda 

 Junta de Freguesia de S. Mamede Infesta 

 SONAE 

 International Business Office (IBO) 
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CONSÓRCIO ERASMUS IPT 

“INTERNATIONAL PROGRAMME FOR TRAINING” 

 

IPT ERASMUS CONSORTIUM 

“INTERNATIONAL PROGRAMME FOR TRAINING” 
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CONTATOS 

/ 

CONTACTS 

 

ANO ACADÉMICO / ACADEMIC YEAR 2012/2013 

COORDENAÇÃO / COORDINATION Instituto Politécnico de Tomar 

COORDENADOR / COORDINATOR Maria Catroga 

TELEFONE / PHONE +351249346363 

EMAIL consorcio.erasmus@ipt.pt   

WEBSITE http://www.gri.ipt.pt/consorcio.erasmus/  

BREVE 

APRESENTAÇÃO  

DO PROJETO  
 

 

/  
 

 

BRIEF 

PRESENTATION OF 

THE PROJECT 

 

O Consórcio Erasmus “International Programme for Training” é formado por uma 

instituição de ensino superior, entidade coordenadora (Instituto Politécnico de Tomar- 

IPT), e por um grupo de entidades que revestem formas jurídicas diversas, desde 

empresas a associações sem fins lucrativos, públicas e privadas. Engloba formalmente no 

âmbito desta candidatura parceiros portugueses e, extracandidatura, também parceiros 

cooperantes europeus. O objetivo estratégico do consórcio é o de aumentar a 

cooperação entre o mundo empresarial e o ensino superior, favorecendo o 

desenvolvimento de laços entre os dois sectores de atividade.  

 

Este objetivo estratégico subdivide-se em vários:  

 Facilitação e aumento de estágios em contexto real de trabalho;  

 Facilitação e aumento das experiências de estágio em ambiente internacional, 

diversidade linguística e diversidade cultural;  

 Dinamização da cooperação entre ensino superior e tecido social envolvente;  

 Dinamização da internacionalização das comunidades locais e regionais; 

 

 

The Erasmus Consortium “International Programme for Training” comprises a higher 

education institution - the coordinating body (Polytechnic Institute of Tomar- IPT) - and 

a group of organisations of varied legal status from enterprises to NGO's, both public 

and private. The Consortium comprises formal Portuguese partners within the scope of 

this application and European cooperative partners as extra partners. The strategic 

objective of the consortium is to increase cooperation between enterprises and higher 

education establishments promoting the reinforcement of links between these two fields 

of activity. 

 

This strategic goal is further divided into several sub-sections:  

 Facilitate and increase on-the-job trainings;  

 Facilitate and increase international training experiences that allow new language 

and cultural experiences.  

 Foster cooperation between higher education and local industries;  

 Promote internationalisation of local and regional communities; 

 

 

 

ENTIDADES 

PARCEIRAS DO 

CONSÓRCIO 
 

 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR / 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
EMPRESAS / COMPANIES 

  Associação Centro de Interpretação de Arqueologia 

do Alto Ribatejo (ACIAAR); 

   Cultideias – Inovação para o Desenvolvimento 

  CulMotion – Turismo, Cultura, Comunicação e 

mailto:consorcio.erasmus@ipt.pt
http://www.gri.ipt.pt/consorcio.erasmus/
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/ 

 
 

PARTNERS OF THE 

CONSORTIUM 
 

 

 

Multimédia, Lda; 

 Geoshape, Consultoria, Cartografia e Cadastro, Lda; 

 Benefits & Profits, Lda; 

 TagusValley – Tecnopólo do Vale do Tejo; 

 Câmara Municipal do Entroncamento; 

 STI – Sistemas e Técnicas Industriais, Lda 

 Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo; 

 Sport Lisboa & Benfica; 

 Risa Consulting, Lda; 

 Câmara Municipal de Abrantes; 

 Mitsubishi Fuso Truck Europe; 

 Associação Empresarial da Região de Santarém, 

NERSANT; 

 Câmara Municipal de Constância; 

 Renova – Fábrica de Papel do Almonda, SA; 

 Câmara Municipal de Alcanena; 

 Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere; 

 Câmara Municipal de Mação; 

 Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando 

Ginestal Machado; 

 MédioTejo21 – Agência Regional de Energia e do 

Ambiente do Médio Tejo e Pinhal Interior Sul; 

 Turismo de Lisboa e Vale do Tejo (T-LVT); 

 Câmara Municipal de Torres Novas; 

 Câmara Municipal de Tomar; 

 Câmara Municipal de Oleiros; 

 Câmara Municipal do Sardoal; 

 Sampedras, Aplicação de Pedra, LDA; 

 Cash-Flow-Auditoria e Gestão, Lda; 

 Câmara Municipal de Vila de Rei; 

 Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & 

Associados, SRC, SA; 

 Diamantino, Coelho e Filho S.A.; 

 Scoprolumba – Sociedade de Construções e 

Projectos, SA; 

 Vipremi - Fabricação de produtos em Betão, Lda; 

 Nacionalrev, Lda; 

 Câmara Municipal de Santa Comba Dão; 

 DIN, Desenvolvimento e Inovação Nutricional, SA; 

 CANCELA, Sociedade de Contabilidade e Gestão 

 FAMC- Fundação de Arte Moderna e 

Contemporânea – Colecção Berardo; 

 



 

 

 

 

 

 


