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Participar de forma construtiva na
valorização dos Universitários através da
criação de valor científico, intelectual e
vivencial

Objetivos dos Estágios BESupObjetivos dos Estágios BESupObjetivos dos Estágios BESupObjetivos dos Estágios BESup

vivencial

Detetar futuros quadros de alto
potencial

Melhorar a visibilidade e atratividade das
marcas BES e de entidades parceiras
junto dos universitários e das
instituições de ensino superior com
Protocolos - AcessoAcessoAcessoAcesso exclusivoexclusivoexclusivoexclusivo aaaa ClientesClientesClientesClientes
BES,BES,BES,BES, alunosalunosalunosalunos dededede IESIESIESIES comcomcomcom protocoloprotocoloprotocoloprotocolo
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Recebemos em média anualmente Recebemos em média anualmente Recebemos em média anualmente Recebemos em média anualmente Recebemos em média anualmente Recebemos em média anualmente Recebemos em média anualmente Recebemos em média anualmente 
3.000 candidaturas3.000 candidaturas3.000 candidaturas3.000 candidaturas

Contamos acolher cerca de 195 Contamos acolher cerca de 195 Contamos acolher cerca de 195 Contamos acolher cerca de 195 
estagiários (idêntico a 2013)estagiários (idêntico a 2013)estagiários (idêntico a 2013)estagiários (idêntico a 2013)

O nº de estagiários aumentou 150%, O nº de estagiários aumentou 150%, O nº de estagiários aumentou 150%, O nº de estagiários aumentou 150%, 
desde a 1ª edição dos Estágios BESup, desde a 1ª edição dos Estágios BESup, desde a 1ª edição dos Estágios BESup, desde a 1ª edição dos Estágios BESup, 
em 2006.em 2006.em 2006.em 2006.em 2006.em 2006.em 2006.em 2006.
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Os estágios decorrem em áreas Os estágios decorrem em áreas Os estágios decorrem em áreas Os estágios decorrem em áreas 
adequadas à formação e adequadas à formação e adequadas à formação e adequadas à formação e 
interesses profissionais dos interesses profissionais dos interesses profissionais dos interesses profissionais dos 
participantes. Em 2013:participantes. Em 2013:participantes. Em 2013:participantes. Em 2013:

AMI / AMI / AMI / AMI / 
Cooperação Cooperação Cooperação Cooperação 
Internacional:Internacional:Internacional:Internacional:

ESESESES SaúdeSaúdeSaúdeSaúde::::
90909090 estágiosestágiosestágiosestágios

46%46%46%46%

2%2%2%2%

3 estágios3 estágios3 estágios3 estágios
FormaçãoFormaçãoFormaçãoFormação
diversificadadiversificadadiversificadadiversificada::::
102102102102 estágiosestágiosestágiosestágios

52% 52% 52% 52% 
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As entidades participantesAs entidades participantesAs entidades participantesAs entidades participantes

Direito Saúde Financeira 

Receberão cerca de 130 estagiários  em 2014Receberão cerca de 130 estagiários  em 2014Receberão cerca de 130 estagiários  em 2014Receberão cerca de 130 estagiários  em 2014

Turismo Informática Construção e 
Turismo Informática Construção e 

Ambiente
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Estágios de FormaçãoEstágios de FormaçãoEstágios de FormaçãoEstágios de Formação
Diversificada Diversificada Diversificada Diversificada 

� DestinamDestinamDestinamDestinam----se a: se a: se a: se a: 
pré-finalistas e finalistas (ou 
alunos de Mestrado) dos alunos de Mestrado) dos 
cursos de Gestão, Economia, 
Direito, Engenharias e 
Comunicação

� Duração média de 1 mês, 1 mês, 1 mês, 1 mês, 
decorrendo entre meados de 
julho e setembro

� Plano de estágio Plano de estágio Plano de estágio Plano de estágio detalhado� Plano de estágio Plano de estágio Plano de estágio Plano de estágio detalhado

� Acompanhamento por um 
tutortutortutortutor

� Bolsa de Estágio de Bolsa de Estágio de Bolsa de Estágio de Bolsa de Estágio de €€€€500500500500
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Formação: Formação: Formação: Formação: Estágios: Estágios: Estágios: Estágios: 

102 Estágios de Formação Diversificada, em 102 Estágios de Formação Diversificada, em 102 Estágios de Formação Diversificada, em 102 Estágios de Formação Diversificada, em 
áreas variadas c/ o objetivo de responder às áreas variadas c/ o objetivo de responder às áreas variadas c/ o objetivo de responder às áreas variadas c/ o objetivo de responder às 
diferentes motivaçõesdiferentes motivaçõesdiferentes motivaçõesdiferentes motivações

Formação: Formação: Formação: Formação: Estágios: Estágios: Estágios: Estágios: 

• Gestão/ Economia/   Gestão/ Economia/   Gestão/ Economia/   Gestão/ Economia/   

Marketing     Marketing     Marketing     Marketing     ---- 71717171

• Direito                      Direito                      Direito                      Direito                      ---- 15151515

• Engenharias            Engenharias            Engenharias            Engenharias            ---- 16161616
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O BES recebeu 64 estagiários em 2013, O BES recebeu 64 estagiários em 2013, O BES recebeu 64 estagiários em 2013, O BES recebeu 64 estagiários em 2013, 

em 16 Departamentos em 16 Departamentos em 16 Departamentos em 16 Departamentos 

Áreas de estágio:   Áreas de estágio:   Áreas de estágio:   Áreas de estágio:   

• Research
• Financeira e Mercados• Financeira e Mercados
• Marketing 
• Poupança
• Internacional
• Corporate Banking 
• Comercial / Retalho
• Comercial / Médias Empresas 
• Jurídica • Jurídica 
• Organização e Qualidade 
• Controlo de Custos 
• Informação de Gestão 
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Destinam-se a Alunos a partir do 4º ano de Medicina e do 3º e 4º ano de Enfermagem

Têm uma duração de 2 semanas a 1 mês, realizando-se entre meados de julho e final
de setembro

Estágios de Verão BESup / SaúdeEstágios de Verão BESup / SaúdeEstágios de Verão BESup / SaúdeEstágios de Verão BESup / Saúde
Hospitais da Espírito Santo SaúdeHospitais da Espírito Santo SaúdeHospitais da Espírito Santo SaúdeHospitais da Espírito Santo Saúde

de setembro

É atribuída uma bolsa de estágio no valor de €500/ mês

É possível realizar Estágios em diversas unidades da Espírito Santo Saúde, como
sejam o Hospital da Luz, Hospital Beatriz Ângelo (Loures), Hospital do Mar ou
Hospital da Arrábida em diferentes especialidades.

São acompanhados por um Tutor, sendo definido um Programa de Estágio

Candidaturas a decorrer através do site do BES
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A A A A 
Recebe cerca de 90 estagiários Recebe cerca de 90 estagiários Recebe cerca de 90 estagiários Recebe cerca de 90 estagiários ---- 55 de Medicina, 35 de Enfermagem nos 55 de Medicina, 35 de Enfermagem nos 55 de Medicina, 35 de Enfermagem nos 55 de Medicina, 35 de Enfermagem nos 
seguintes hospitais: seguintes hospitais: seguintes hospitais: seguintes hospitais: 

Estágios em Saúde Estágios em Saúde Estágios em Saúde Estágios em Saúde 

36 estagiários 36 estagiários 36 estagiários 36 estagiários 38 estagiários 38 estagiários 38 estagiários 38 estagiários 6 estagiários 6 estagiários 6 estagiários 6 estagiários 10 estagiários 10 estagiários 10 estagiários 10 estagiários 

GUN – Gabinete Universidades
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São realizados em parceria com a AMI e levam Estudantes de Medicina, Enfermagem
e Nutrição a participar em missões internacionais.

Destinam-se a Alunos de Medicina do 5º e 6º anos e a finalistas de Enfermagem e

Estágios de Verão BESup/ SaúdeEstágios de Verão BESup/ SaúdeEstágios de Verão BESup/ SaúdeEstágios de Verão BESup/ Saúde
Estágios de Cooperação Internacional BES/ AMIEstágios de Cooperação Internacional BES/ AMIEstágios de Cooperação Internacional BES/ AMIEstágios de Cooperação Internacional BES/ AMI

Destinam-se a Alunos de Medicina do 5º e 6º anos e a finalistas de Enfermagem e
Nutrição

Têm uma duração de 2 meses, decorrendo entre julho de 2014 e março de 2015

Realizam-se nas Missões de desenvolvimento da AMI – em 2014 realizar-se-ão em
missões no Brasil, Colômbia e Guiné-Bissau.

O BES suporta os custos envolvidos (e.g. viagens, vistos, seguros e
alimentação nas missões), não havendo lugar a remuneração
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3 Estágios de 3 Estágios de 3 Estágios de 3 Estágios de 
Cooperação Internacional Cooperação Internacional Cooperação Internacional Cooperação Internacional 

---- BrasilBrasilBrasilBrasil

Missões: Missões: Missões: Missões: 

---- BrasilBrasilBrasilBrasil

–––– GuinéGuinéGuinéGuiné----BissauBissauBissauBissau

–––– Medicina Medicina Medicina Medicina 

Formação: Formação: Formação: Formação: 

–––– ColômbiaColômbiaColômbiaColômbia

–––– Medicina Medicina Medicina Medicina 
–––– Enfermagem Enfermagem Enfermagem Enfermagem 

GUN – Gabinete Universidades
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–––– NutriçãoNutriçãoNutriçãoNutrição



O BES promove 2 dias O BES promove 2 dias O BES promove 2 dias O BES promove 2 dias 
de acolhimento aos de acolhimento aos de acolhimento aos de acolhimento aos 
estagiáriosestagiáriosestagiáriosestagiários

• Sessão de apresentação em que Sessão de apresentação em que Sessão de apresentação em que Sessão de apresentação em que 
estão presentes os Presidentes / Alta estão presentes os Presidentes / Alta estão presentes os Presidentes / Alta estão presentes os Presidentes / Alta 
Direcção das diversas entidades Direcção das diversas entidades Direcção das diversas entidades Direcção das diversas entidades 
parceirasparceirasparceirasparceiras

• DiaDiaDiaDia Outdoor , Outdoor , Outdoor , Outdoor , preenchido com preenchido com preenchido com preenchido com • DiaDiaDiaDia Outdoor , Outdoor , Outdoor , Outdoor , preenchido com preenchido com preenchido com preenchido com 
atividades de atividades de atividades de atividades de teamteamteamteam buildingbuildingbuildingbuilding
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Acolhimento e acompanhamento do programa de estágio nas entidades
de destino por parte do Tutor de estágio.

Segue-se a integração no local de 
estágio
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Estes estágios têm merecido uma excelente Estes estágios têm merecido uma excelente Estes estágios têm merecido uma excelente Estes estágios têm merecido uma excelente 
avaliação. Em 2013:avaliação. Em 2013:avaliação. Em 2013:avaliação. Em 2013:

98 % dos 98 % dos 98 % dos 98 % dos estagiáriosestagiáriosestagiáriosestagiários
repetiriam o estágio e repetiriam o estágio e repetiriam o estágio e repetiriam o estágio e 
recomendamrecomendamrecomendamrecomendamrecomendamrecomendamrecomendamrecomendam

95% classificam a 95% classificam a 95% classificam a 95% classificam a 
experiência como experiência como experiência como experiência como 
excelente ou acima das excelente ou acima das excelente ou acima das excelente ou acima das 
expectativasexpectativasexpectativasexpectativas

100% dos 100% dos 100% dos 100% dos tutorestutorestutorestutores100% dos 100% dos 100% dos 100% dos tutorestutorestutorestutores
c/interesse em c/interesse em c/interesse em c/interesse em 
repetir acolhimento repetir acolhimento repetir acolhimento repetir acolhimento 
dos estagiários  dos estagiários  dos estagiários  dos estagiários  

15151515
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… e os testemunhos que recebemos demonstram a … e os testemunhos que recebemos demonstram a … e os testemunhos que recebemos demonstram a … e os testemunhos que recebemos demonstram a 

satisfação dos participantessatisfação dos participantessatisfação dos participantessatisfação dos participantes
“Faço uma avaliação muito positiva deste
estágio. Sinto-me hoje mais realizado e
mais preparado para enfrentar o mundo do
trabalho”.trabalho”.

“Em relação ao tutor, bem como a todos os
colegas, só posso dizer que me ajudaram
imenso e que contribuíram para a minha
rápida integração na equipa.”

“Depois desta primeira experiência
profissional não podia ter ficado maisprofissional não podia ter ficado mais
entusiasmado com a vida que me espera
depois de concluir os estudos. Foi muito
importante para confirmar que é numa sala
de mercados que eu quero trabalhar num
futuro próximo.”

16161616



O Programa O Programa O Programa O Programa 

não Oficial…não Oficial…não Oficial…não Oficial…
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Candidatura aos Estágios de Verão Candidatura aos Estágios de Verão Candidatura aos Estágios de Verão Candidatura aos Estágios de Verão 

BESup 2014BESup 2014BESup 2014BESup 2014

Candidatura on-line – acesso ao formulário em www.bes.pt – área
Universitários

Novidades através do BESup no
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