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O AEPA irá dar início ao processo de seleção de candidatos para a ação que visa a mobilidade 

de 10 jovens pela Europa por períodos de 16 semanas, no âmbito do projeto Erasmus Pro.  

O Erasmus Pro é uma nova ação que apoia mobilidades de longa duração em vários países 

europeus. Esta iniciativa da Comissão Europeia, prevê envolver até 2020, cerca de 50.000 

jovens em estágio. A este número juntam-se os 650.000 estudantes previstos ao abrigo do atual 

Erasmus+.  

Este programa apresenta como objetivos a disseminação de boas práticas e fatores de sucesso 

para a colocação de jovens, promovendo desta forma o desenvolvimento das suas capacidades, 

aumento da empregabilidade e fortalecimento do sentimento de cidadania europeia.  

A seleção das candidaturas para o Erasmus Pro (16 semanas de estágio em Itália e em Malta) 

decorrem de 10 a 17 de Julho e são destinadas a jovens que tenham terminado a sua formação 

em 2018/2019 no AEPA e reúnam os seguintes requisitos: 

 

Condições gerais: 
 Residentes portugueses;  

 Ser recém-diplomado do AEPA na data de partida estabelecida; 

 O perfil geral deverá ser de estudos e interesse em: Gestão Empresarial, Mecatrónica Automóvel 

e Gestão de Sistemas Informáticos. 

 

Critérios específicos: 
1. Resultados Escolares (15%); 

2. Avaliação de componente técnica (20%); 

3. Compromisso com a escola (15%); 

4. Autonomia pessoal (30%); 

5. Autonomia linguística (20%). 

 

De salientar que terão prioridade as seguintes situações: 
a) estudantes com baixa rendimento disponível ou que se encontram em situações económicas 

sérias;  

b) doenças graves e incapacidades que afetaram o aluno ou um ou mais membros da sua família; 

c) acidentes, intervenções cirúrgicas, cuidados de reabilitação caros, necessidade de assistência 

contínua, mesmo para um membro da família; 

d) estudantes oriundos de famílias de imigrantes; 

e) outras situações de desvantagem de particular importância. 

 

As datas previstas de início dos fluxos decorrem a partir de setembro 2019 a agosto de 2021.  

 

Para mais informações: 

carla.gouveia@aepa.pt 


