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LEONARDO DA VINCI, UM SUBPROGRAMA DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 
AO LONGO DA VIDA 

  
O Programa Leonardo da Vinci constitui um subprograma do Programa de Aprendizagem 

ao Longo da Vida, instituído pela Decisão 2006/1720/CE, de 15 de Novembro de 2006, pelo 

Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia. Constitui um programa de ação no 

domínio da aprendizagem ao longo da vida, contribuindo para o desenvolvimento da União 

Europeia enquanto sociedade baseada no conhecimento, caracterizada por um crescimento 

económico sustentável, com mais e melhores empregos, com uma maior coesão social, 

actuando em paralelo com uma adequada protecção do ambiente.  

O Programa destina-se a promover essencialmente os intercâmbios e a cooperação, assim 

como a mobilidade entre sistemas de ensino e formação, a nível europeu, no sentido de 

estes se estabelecerem enquanto referência mundial de qualidade. Assim, a fim de se 

alcançarem os objectivos delineados pelo Programa, foram implementados quatro 

subprogramas sectoriais – Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci e Gundtvig, e um 

subprograma Transversal. Somente têm aplicação, no âmbito do Ensino Superior, os 

Programa Erasmus e Leonardo da Vinci.  
O Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida será executado durante o período 

compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2013.  

 
O QUE É O PROGRAMA? 
 
Este programa tem por principal objetivo promover e melhorar a qualidade e a inovação no 

domínio da formação profissional na Europa, financiando estágios transnacionais em 

empresas1 e/ou estabelecimentos de formação, sejam eles centros de investigação, 

laboratórios, etc. Destinam-se a graduados que já tenham concluído a sua formação 

                                                                                       

1 As empresas elegíveis podem pertencer ao sector público ou ao privado, desde que 

exerçam uma actividade económica, independentemente da dimensão, estatuto 

jurídico ou do sector económico em que operem, incluindo a economia social.    

académica e se encontrem assim disponíveis para o exercício de uma actividade 

profissional, já sem qualquer vínculo ao Ensino Superior2.  

       

 

QUAIS OS SEUS PRINCIPAIS OBJETIVOS:   
 

     O programa apresenta como objectivos principais a atingir os seguintes: 

 Permitir aos participantes realizar um estágio estruturado num contexto real de 

trabalho, pondo em prática os conhecimentos académicos adquiridos; 

 Proporcionar uma dimensão europeia à formação do estagiário; 

 Estimular o espírito empresarial e empreendedor do estagiário; 

 Aumentar a empregabilidade e facilitar a integração no mercado de trabalho; 

 Facilitar o desenvolvimento pessoal e a consequente integração social e o 

exercício de uma cidadania activa.  

 

 
 
A QUEM SE DESTINA? 
Todos os alunos da FCUL que tenham concluído o seu grau académico 

(licenciados, mestres ou doutores) ou que o concluam até ao final do ano lectivo 

anterior ao da data de início do estágio, mediante a apresentação do certificado de 

habilitações, e possuam nacionalidade de um país participante no PROALV ou de 

outros países, desde que sejam residentes permanentes, estejam registados como 

apátridas ou com estatuto de refugiados num país participante no programa e que 

nunca tenham beneficiado de uma mobilidade Leonardo da Vinci.    

 

 
 
 

                                                                                       

2 A terminologia que o programa utiliza para este grupo de pessoas é de Pessoas 

presentes no Mercado de Trabalho (PMT). 



                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                           

 
ONDE? 

  O estágio pode ser realizado numa empresa ou num 

estabelecimento de formação profissional (centro de investigação, laboratório), 

excluindo-se as representações do país de residência (embaixadas, consulados e 

institutos culturais), instituições europeias e organizações gestoras de programas 

comunitários, num dos 27 países membros da União Europeia; nos países da EFTA-
EEA (Islândia, Liechtenstein e Noruega) e ainda na Suíça e Turquia.    

 
 
 
DURANTE QUANTO TEMPO? 
 

Os estágios podem ser de curta ou de longa duração. 

Estágios de curta duração: mínimo 2 semanas e máximo 12 semanas; 

Estágios de longa duração: mínimo de 3 meses e máximo 6 meses (26 semanas). 
Nota: Não se aconselha a realização de estágios inferiores a 3 meses.  

 

 
QUAIS AS VANTANGENS DE UM ESTÁGIO LEONARDO DA VINCI 
 

As vantagens que um graduado poderá retirar de um estágio como este são inúmeras. Para 

além da experiência prática que irá adquirir, num contexto real de trabalho, estando em 

contacto íntimo com novas tecnologias, novos processos de organização e de gestão, está 

subjacente um enriquecimento mais ao nível pessoal, através da aquisição das chamadas 

“competências transversais”, ou seja, um conjunto de capacidades, conhecimentos e 

experiências indispensáveis ao sucesso profissional de uma sociedade do conhecimento 

como a de hoje, em qualquer que seja a área de actividade. As competências linguísticas, o 

espírito empresarial, a iniciativa, a adaptabilidade, a flexibilidade, a capacidade de 

comunicação, de decisão, o espírito de equipa, a orientação para a qualidade, etc. 

constituem uma série de competências que se tornam cada vez mais indispensáveis a 

qualquer cidadão europeu. Estas “soft skills” adquiridas e desenvolvidas através do contacto 

com outras culturas moldam, de uma forma indiscutível, a própria maneira de estar e de agir 

de um recém-formado, apto a iniciar o seu percurso profissional.    

 
QUAL O APOIO FINANCEIRO? 
 

O valor das bolsas a atribuir varia consoante a duração do estágio e o país de destino. A 

título de exemplo e com base na tabela de subvenções 2012, o valor máximo a atribuir por 

um estágio de 6 meses na Alemanha é de 5.077,00€; para Holanda, durante o mesmo 

período de tempo, é de 5.728,00€; ou para o Reino Unido de 7.341,00€. As bolsas incluem 

as despesas relativas à viagem, o alojamento e um seguro.   

 

Está ainda previsto um apoio financeiro destinado à preparação linguística, na língua do 

país de acolhimento até um máximo de 200€ por participante.  

 
 
O PROGRAMA LEONARDO DA VINCI NA FCUL 
 

A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa pretende apoiar os participantes na 

aquisição e utilização de conhecimentos, competência e qualificações profissionais de forma 

a facilitar o seu desenvolvimento pessoal, a empregabilidade e a participação no mercado de 

trabalho europeu.  

Assim, a FCUL é participante no programa Leonardo da Vinci desde 2002. Até agora já 

puderam beneficiar desta experiência de mobilidade cerca de 80 graduados. As áreas de 

estágio têm incidido sobretudo na Biologia e na Química. Muitos destes participantes viram o 

seu percurso profissional e /ou académico prosseguir uma evolução muito positiva devido à 

sua participação no programa, pelo que o contributo que o Leonardo deu às suas vidas foi 



                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                           

deveras marcante. Eis alguns dos locais e países onde recém-graduados da FCUL 

desenvolveram estágios: Kings College London, University of Oxford, Hubrecht Laboratory, 
Polish Academy of Sciences, entre outros.  

 
 
CANDIDATURAS 
 

Na FCUL, o processo de candidatura ao programa Leonardo da Vinci estrutura-se da 

seguinte forma: 

1. Numa primeira fase, há lugar a um período de pré-candidaturas; 
2. E numa segunda fase, abrem-se as candidaturas. 

A fase de pré-candidaturas ocorre no período de preparação da candidatura 

institucional ao programa, que normalmente decorre entre o final de cada ano civil e o 

início do ano civil seguinte. Uma das principais etapas neste processo é o 

estabelecimento de parcerias com entidades de acolhimento recetoras de possíveis 

estagiários. 

Assim, os candidatos que estiverem interessados em participar no programa, caso 

promovam contactos com uma instituição europeia, apresentando um projeto de 

trabalho, devidamente aprovado por um docente da FCUL, formalizando uma parceria, 

beneficiarão de uma valorização aquando do processo de seleção, no momento da 

apreciação das candidaturas. 

Documentos a entregar para a fase de pré-candidaturas: 

 Dados pessoais e académicos do candidato; 

 Plano de trabalho a ser desenvolvido (descrição do contexto, 

principais atividades e tarefas e objetivos); 

 Declaração de aceitação da supervisão do estágio por um docente da 

FCUL (responsável científico); 

  Carta de aceitação da entidade de acolhimento. 

Após a aprovação da candidatura da FCUL por parte da ANPROALV, que decorre 

normalmente em finais de Maio/Junho, seguir-se-á um período para os graduados 

apresentarem as suas candidaturas. Para este processo, os candidatos deverão reunir a 

seguinte documentação a fim de ser entregue no Gabinete de Mobilidade, Estágios e 

Inserção Profissional (GMEIP): 
 

 Formulário de Candidatura; 

 Curriculum Vitae Europass; 

 Fotocópias do B.I., NIF (ou cartão de cidadão) e dados bancários (designação 

completa do banco, endereço completo da agência ou balcão, número da conta e 

NIB); 

 Fotocópia do Certificado de habilitações; 

 Plano de trabalho a ser desenvolvido*; 

 Carta de aceitação da entidade de acolhimento*; 

 Declaração de aceitação da supervisão do estágio por um docente da FCUL 

(responsável científico) *.  

* É dispensada a entrega destes documentos para os candidatos que fizeram pré-

candidatura.  

 
 
SELECÇÃO DOS CANDIDATOS  
 

Os critérios de seleção englobam as classificações nas disciplinas, o conhecimento de 

línguas estrangeiras e o interesse em aperfeiçoar esses conhecimentos através de uma 

preparação linguística. É ainda atribuída uma forte valorização aos candidatos que 

estabeleçam previamente contactos com a instituição de acolhimento onde pretendem 

realizar o seu estágio, formalizando uma parceira. Essa parceria deverá ser formalizada 

através de uma carta de intenção/parceira que constitui um elemento de qualidade, 

valorizando bastante a candidatura FCUL ao programa.   

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                           

PREPARAÇÃO DA MOBILIDADE 
Antes de partida, é necessário assegurar a preparação de vários aspectos, nomeadamente: 

 

O contrato de estágio que garantirá a realização e o financiamento do estágio. O contrato 

de estágio é composto por dois documentos complementares:   

1. Contrato Tripartido, Training agreement, assinado entre a FCUL (entidade de 

envio), a entidade de acolhimento e o participante, com base no modelo 

disponibilizado pela Agência Nacional, redigido em inglês e em triplicado, contém 

os vários dados de todas as partes envolvidas, o período de tempo, o local do 

estágio, os detalhes da realização do projecto de estágio, e os deveres e direitos 

de todos os intervenientes, constituindo assim um compromisso de qualidade. A 

elaboração do contrato é da responsabilidade da FCUL em colaboração com os 

participantes, os orientadores internos e externos das instituições de acolhimento. 

Os orientadores são os responsáveis pelo plano de estágio constante no anexo ao 

contrato e pelas questões pedagógicas do mesmo.    

2. Contrato financeiro entre a FCUL e o participante, assinado pelas duas partes, 

assegurando o financiamento bem como o modo de pagamento.  

 

Seguro 
 

A responsabilidade pela obtenção de um seguro colectivo junto a uma companhia 

seguradora cabe à FCUL. Este cobrirá os seguintes aspectos: responsabilidade civil, 

saúde/acidente/invalidez, assistência/repatriamento.   

 

 
Assistência Médica 
 

A obtenção do Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD) é da responsabilidade do 

participante. Este documento garante a assistência médica no país de acolhimento e deve 

ser adquirido junto ao sistema de saúde/segurança social do qual o participante faça parte. 

Para mais informações acerca do CESD, é favor aceder ao sítio: 

www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/informacoes+uteis/saude+em+viagem/cartaoeurope

udesegurodoenca.htm.   

Caso o estagiário não tenha direito ao Cartão Europeu de Seguro de Doença, é da sua 

responsabilidade proceder à obtenção de um seguro de doença.  

 

Preparação cultural e linguística  
 

Para este efeito, os participantes deverão frequentar cursos intensivos de línguas que 

decorrerão nos meses anteriores à data da partida. Haverá uma preocupação por agrupar os 

participantes em função da língua de destino a fim de que haja uma maior intrusão no grupo 

que partilhará os mesmos interesses e/ou dificuldades.     

 
Viagem 
 

A reserva das viagens fica a cargo do participante, dadas as inúmeras possibilidades e 

preços possíveis para a realização desta. Apela-se à utilização da forma de transporte mais 

económica, nomeadamente as viagens de avião pex ou superpex ou tarifas reduzidas para 

jovens.  

Antes da partida, os participantes deverão deixar uma cópia do bilhete de avião, comboio, 

autocarro, etc. no GMEIP. Deverão ainda guardar os talões de embarque comprovativos 
da viagem para posterior apresentação a fim de fazer prova de que a viagem foi 

efectivamente concretizada.  

Caso a viagem se realize em viatura pessoal, haverá uma distinção entre veículos que 

transportem apenas um beneficiário ou mais do que um beneficiário. No primeiro caso, são 

as despesas elegíveis terão como base a tarifa ferroviária ou aérea mais económica. No 

caso de mais do que um participante, as despesas basear-se-ão no valor quilométrico 

permitido para efeitos fiscais. É sempre necessário fazer prova de que a viagem se 

concretizou efectivamente mediante a apresentação dos documentos de despesa (ex: talão 

de combustível, recibo de portagem, recibo de aluguer de viatura, caso seja utilizada uma 

viatura de aluguer).  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                           

Alerta-se para o facto de, por cada estágio, apenas serem consideradas elegíveis as 
despesas de viagem devidamente comprovadas pela viagem de ida e de regresso do 

participante, as quais devem corresponder obrigatoriamente ao início e ao fim do período de 

estágio, sob pena de não serem consideradas. O prolongamento da estadia, no país de 

acolhimento após o final do período de estágio, é da responsabilidade do participante e a 

despesa de viagem apenas será considerada se não exceder um mês após o final do 

estágio.  

 

Os participantes devem ainda, antes da partida, munir-se dos documentos, em português 
e em inglês, comprovativos da qualidade de participante Leonardo da Vinci que serão 

emitidos pelo Gabinete de Mobilidade, Estágios e Inserção Profissional.     

 

Alojamento 
 

Como a maioria dos estágios irá desenrolar-se em laboratórios ligados a instituições de 

ensino superior, serão envidados esforços para que os participantes possam contar com o 

apoio dessas mesmas instituições na procura de alojamento, nomeadamente em residências 

universitárias. Será, no entanto, responsabilidade do estagiário o estabelecimento de 

contratos de alojamento e respectivos pagamentos. 

 

 
Formalidades nos países de acolhimento 
 

Todas as instituições parceiras estão localizadas em países membros da União Europeia 

pelo que não serão necessários procedimentos/formalidades especiais para as deslocações.  

Haverá, no entanto, uma averiguação no que diz respeito a autorizações de 

trabalho/permanência eventualmente exigidos, com especial atenção para os casos de 

estadias mais prolongadas.  

 
 
 
 

APÓS O REGRESSO DO ESTÁGIO 
 

Terminada a realização do estágio, o participante terá de entregar vários documentos (que 

estarão também definidos no contrato tripartido) sob pena de não receber a última parcela 

da sua bolsa: 

 Um resumo, em português, do projecto de estágio realizado; 

 Relatório científico final (não exceder 2 páginas A4) 

 Relatório de estágio que deverá ser preenchido pelos estagiários durante os 

últimos dias de permanência na entidade de acolhimento e entregar no GERI 

durante os primeiros 10 dias seguintes ao final do estágio. Este relatório está 

disponível na ferramenta Rap4Leo através do sítio: http://pt.Rap4Leo.org. Os 

estagiários terão acesso ao seu relatório final de estágio através de um nome de 

utilizador e uma palavra-passe que lhes será enviado por e-mail pela FCUL.  

 

É necessário ainda: 

 Preparar e realizar uma apresentação em Power Point do trabalho prestado para 

uma sessão de apresentação a organizar na FCUL.  

 Redigir um testemunho pessoal a fim de poder ser publicado na internet para 

divulgação do próprio programa.  

 Solicita-se também aos participantes que, posteriormente, nos enviem informação 

acerca do seu percurso profissional/académico após a sua experiência Leonardo 

da Vinci.   

 

Nota: O participante deverá estar preparado para enviar qualquer informação 

relacionada com a sua estadia, que lhe seja solicitada pelo GMEIP. 

 

Os orientadores, internos e externos, terão também de elaborar um relatório escrito.  

  

CERTIFICAÇÃO 
 

Após a apresentação de todos os documentos e elementos solicitados, a FCUL atribuirá 

uma certificação do estágio Leonardo da Vinci, contendo os elementos da mobilidade, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                           

nomeadamente o período do estágio, a instituição de acolhimento, o país, o orientador bem 

como a área departamental.  

 

Todos os estágios Leonardo da Vinci serão certificados pelo documento Europass 
Mobilidade. É um documento que serve para registar um percurso europeu de 

aprendizagem, sendo preenchido pela instituição de envio e de acolhimento, após a 

aprovação da candidatura pelo Centro Nacional Europass.  
As grandes vantagens do Europass Mobilidade têm sobretudo a ver com o fato deste 

documento contribuir significativamente para aumentar a transparência dos percursos 

europeus de mobilidade, dando maior visibilidade aos resultados adquiridos (conhecimentos 

e competências), incentivando o seu reconhecimento.  

Para mais informações, é favor consultar o sítio: www.europass.proalv.pt   

 
A NÃO ESQUECER … 
 

Para além da entrega de todos os elementos necessários, anteriormente mencionados, 

salienta-se o facto de não terminar ainda a relação do beneficiário com o Programa. Visto 

que entre o fim do estágio e a avaliação final por parte da Agência Nacional poder decorrer 

um período considerável de tempo (eventualmente até 2 anos), alerta-se o estagiário de que 

a sua relação com o Programa Leonardo da Vinci não cessa com a entrega do relatório final. 

Pode apresentar-se como sendo necessário, o fornecimento de informações ou documentos 

que sejam importantes para avaliar os resultados do estágio bem como poder ser convidado 

a responder a inquéritos para fins estatísticos ou à participação voluntária, dando o seu 

testemunho em acções de promoção e divulgação do Programa.   

 

Para mais informações, contactar: 
Gabinete de Mobilidade, Estágios e Inserção Profissional/Unidade Académica 
International Office 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
Campo Grande, Ed. C5, 1749-016 Lisboa – Portugal 
Tel: +351 21 750 00 29/ Ext: 25 338 
Fax: +351 21 750 01 62, Mail: geri@fc.ul.pt 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


