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Europa
Mobilidade
Estágios

As ferramentas desenvolvidas:
Guias de ajuda e aconselhamento prático
de mobilidade para estágios e empregos
de e para os PECO:

EUROMOST (EUROpa – MObilidade –
eSTágios) inscreve-se directamente no
quadro da adesão dos Países da Europa Central e Oriental (PECO) à União
Europeia (UE).
EUROMOST tem por objecto:
 Sensibilizar os estudantes, os jovens diplomados, as pessoas em formação contínua ou ainda qualquer outra pessoa
da Europa ocidental, sobre as possibilidades de estágios ou de
mobilidade proﬁssional nos países PECO e reciprocamente.
 Favorecer a mobilidade proﬁssional de e para os PECO,
nomeadamente através de estágios, fornecendo aos interessados ferramentas necessárias para a descoberta e um melhor
conhecimento do potencial económico e de emprego e, ainda,
um conhecimento cultural (em sentido lato) destes países.

 Procedimentos

 Técnicas de pesquisa

 Diligências

 Informações úteis

Uma base de Estágios e Emprego na Internet com funcionamento estruturado na
oferta e na procura de estágios e empregos de e
para os PECO.
E ainda:
Um acompanhamento cultural da mobilidade :
47 módulos de formação sobre as culturas da Europa central
e oriental tratando a história, a geograﬁa e a geopolítica, a
economia e o comércio, a vida política e as instituições, a
cultura e a vida quotidiana.
Um Acompanhamento Linguístico:
 LELA «Leraning Eastern LAnguages» oferece um portal
de informações sobre a aprendizagem de húngaro, polaco,
romeno, eslovaco e búlgaro.
 «Escutar para Compreender», permite a aprendizagem
e a compreensão das línguas estrangeiras, e mais particularmente do polaco, do húngaro e do checo, através de 6
DVD–Roms de metodologia que se encontram associados a
um site da Internet.

www.euromost.org

