
 

 

Atualmente estão abertas as convocatórias para os estágios remunerados em Espanha no setor 
Gastronómico e Hoteleiro de 2020.  A semana passada ligamos para a vossa instituição e foi-nos 
dado este contacto para enviar o seguinte e-mail.  

A nossa instituição colabora atualmente com 300 Hoteis e vários restaurantes Michelin em 
Espanha, onde os estudantes da vossa instituição podem relizar os estágios. 

Para isso gostaríamos de ter uma entrevista por WhatsApp com o responsável pelos estágios e 
relações da vossa instiuição. 
Podem escrever ou telefonar para o nosso WhatsApp 0034 639 327 453 para iniciar esta 
colaboração. 

 
Atualmente temos mais de 1200 estudantes a realizar os seus estágios com os nossos 
colaboradores em Hotéis e restaurantes. 

O nosso serviço é totalmente GRATUITO e REMUNERADO. 

Todos os nosso Hotéis e Restaurantes oferecem aos estudantes de estágio: 

 Alojamento, 

 Refeições, 

 Ajuda mensal entre 200 e 300 euros. 

Podem observar pelos seguintes links como nos promovem as universidades: 

https://www.uniradionoticias.com/noticias/hermosillo/521437/realizaran-alumnos-de-
gastronomia-de-la-uth-estadias-en-espana.html 
https://www.ujmd.edu.sv/estudias-turismo-en-la-ujmd-ten-la-oportunidad-de-realizar-tus-
pasantias-en-espana/ 

 
COMO PARTICIPAR? É muito fácil! 
Os vossos estudantes só têm que se inscrever na nossa página web: 
www.animafestexperience.com 

Uma vez inscritos as empresas (Hotéis e Restaurantes em Espanha) vão selecioná-los para o 
período que estes pedirem durante a sua incrição. 

Temos estágios durante todo o ano principalmente de Junho a Setembro e os vossos estudantes 
podem optar por estágios de 3, 4, 5 ou 6 meses. 

Podem também ver o nosso video promocional e mostrá-lo aos vossos estudantes: 
https://vimeo.com/183988343 
Segue também o link do nosso chat 24H para podermos ajudar em todas as dúvidas dos vossos 
estudantes. 
https://www.animafestexperience.com/teayudamos.html 

Actualmente colaboramos com várias instituições em todo o mundo e em Portugal já 
colaboramos no passado com: 

 Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro 

 Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa 
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 Escola de Hotelaria e Turismo do Porto 

 Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira 

 Escola Profissional do Alto Lima 

 Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo 

 Escola Superior de Hotelaria e Turismo 

 Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 

 Escola Superior de Tecnologias de Fafe 

 Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia 

 Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche 

 ESEC-Escola Superior de Educaçao de Coimbra 

 INP - Instituto Superior Novas Profissões 

 Instituto Politécnico de Bragança 

 Instituto Politécnico de Castelo Branco 

 Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

 Instituto Superior da Maia 

 Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo 

 ISAG 

 ISCAD Instituto Superior de Ciências da Administração 

 ISCAP 

 ISCTE-IUL Lisbon University Institute 

 ISLA LEIRIA 

 ISLA Lisboa-Instituto Superior de Línguas e Administraçao 

 Segredos d avó 

 Universidade de Évora 

 Universidade de Trás-os-Montes 

 Universidade do Algarve 

 Universidade Europeia 

 Universidade Lusófona do Porto 

Esperamos poder colaborar com a vossa instituição, 

Atentamente, 
Director de Relações Internacionais. 
WhatsApp: 0034 639 327 453 

http://info@ihmgs.com/ihmgs2/es/ 

 

Santiago Matamala  

Director Relaciones Internacionales 

IHMGS 

Whatsapp: 0034 639 32 74 53 

Skype: santymatamala 

info@ihmgs.com 

http://www.ihmgs.com 
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