
 

 

 

Termos de Referência para Recrutamento 

ESTÁGIOS INTERNACIONAIS FLORESTAIS Leonardo da Vinci 

Bolsas de Engenharia, História e Antropologia  

Data de Publicação: 3.7.2013, segunda fase 

Local: Lisboa 

Prazo para submissão de candidaturas: 31.7.2013 

 

Detalhes da posição: 

Data de início: a partir de Agosto 2013 

Duração: 4 ou 12 semanas  

Reporta a: Coordenador de estágio da entidade de acolhimento 

Salário e condições de trabalho: 

 

. Seguro de viagem (desde partida de Lisboa até regresso); 

. Curso de língua; 

. Bolsa de estágio (variável em relação a país de destino, e não 

inferior a 800 euros). 

 

Organização promotora: 

EURONATURA – Centro para o Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentado; organização não-

governamental de ambiente e sem fins lucrativos. Fundada em 1997, a EURONATURA desde 2006 

desenvolve projectos internacionais no seu Laboratório de História e Política Florestal. Num contexto de 

importância crescente da Inovação e de Transferência de Tecnologia, o Laboratório dinamiza o 

Programa Europeu Leonardo da Vinci, promovendo estágios florestais, em instituições da Europa. O 

programa é financiado pelo programa Leonardo da Vinci, no âmbito da Mobilidade de 

Pessoas presentes no Mercado de Trabalho. 

 

Principais qualificações: 

. Formação superior associada ao tema e destino da Bolsa; 

. Capacidade de trabalho em equipa e flexibilidade; 

. Bons conhecimentos linguísticos de francês, espanhol ou italiano. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Entidades de acolhimento 

A Euronatura conta com parceiros espanhóis, franceses e italianos para o Programa de estágios; é dada 

importância à sua participação durante o processo de selecção dos candidatos; e avaliação e valorização 

dos resultados do projecto de forma activa e constante.  

Algumas entidades de acolhimento para o Programa são: Universidade de Extremadura, Museu del Suro 

de Palafrugell, Universidad Católica de Valencia, Instituto Catalá del Suro de Palafrugell, Universitat de 

Girona, l'Association Syndicale Libre de Gestion Forestière de la Suberaie Varoise, IUCN Centre for 

Mediterranean Cooperation (Málaga), FSC Espanha, Agresta... 

 

Processo de selecção: 

As candidaturas, incluindo Curriculum Vitae (2 pgs max) e carta de motivação, deverão ser enviadas por 

correio electrónico para o endereço ignacio.pereda@euronatura.pt; o assunto deve referenciar o país 

de interesse. 

 

 

 


