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Anexo I 

ACORDO DE ESTÁGIO 
PROGRAMA INOV CONTACTO 

ESTÁGIOS INTERNACIONAIS DE JOVENS QUADROS 
  
Entre:   
  
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E., Pessoa Coletiva de Direito 
Público nº 506320120, com sede na Rua Júlio Dinis, nº 748, 8º Dto, 4050-012 Porto e instalações na 
Avenida 5 de Outubro, nº 101 – 1050-051 Lisboa, representada por __________________________, 
Administrador Executivo, adiante designada por Primeiro Contratante, ou AICEP.  
  
E   
__________________________________________________________________________________, 
residente em _______________________________________________________________________  
______________, portador(a) do documento de identificação nº ___________, válido até 
____/___/____, e do número de identificação fiscal ____________, adiante designado(a) por Segundo 
Contratante, ou estagiário.  
  
  
Considerando que:  
  
A.   
  
O programa INOV Contacto – estágios internacionais de jovens quadros, doravante designado por 
INOV Contacto, é um programa através do qual a AICEP- enquanto organismo responsável pela 
concretização dos instrumentos de política pública nacional, e tal como se encontra expressamente 
referido no ponto 4.2. da Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/2013, de 31 de dezembro que 
aprova o Plano Nacional de Implementação de uma Garantia Jovem (PNI -GJ), de acordo com a 
Portaria n.º 183/2015 de 22 de Junho, e no âmbito do Eixo 2 do Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego, potencia a adoção de uma atitude inovadora das empresas portuguesas no domínio 
da qualificação dos recursos humanos na componente internacional, dotando o país de um conjunto de 
quadros jovens que aliem à competência, uma vivência internacional.   
  
B.   
  
Esse conjunto de técnicos será, pela sua qualificação e pela rede de contactos estabelecida entre si e 
com terceiros, fundamental no alargamento e consolidação da internacionalização das empresas 
portuguesas.   
  
C.   
  
Para alcançar esses propósitos, a AICEP estabeleceu um processo de recrutamento externo rigoroso e 
organiza no início de cada edição, durante a primeira fase do estágio, um curso de práticas 
internacionais a fim de garantir o enquadramento e formação apropriados aos candidatos 
selecionados.   
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D.  
  
Os candidatos que passarem as fases de seleção e participarem no curso de práticas internacionais 
são colocados em estágios a realizar no estrangeiro, sem prejuízo de parte do mesmo poder decorrer 
em Portugal.   
  
E.   
  
Só é possível participar no programa uma única vez, pelo que os candidatos que forem convidados e 
que aceitem integrar o INOV Contacto, bem como todos aqueles que já o tenham realizado, não serão 
considerados elegíveis para uma nova edição.   
  
É celebrado, livremente e de boa-fé, o presente acordo de estágio que se rege pelo regulamento 
interno do programa INOV Contacto – estágios internacionais para jovens quadros, do qual o 
estagiário declara ter tomado conhecimento e aceitar as respetivas condições, pelos seus 
considerandos e cláusulas seguintes:   
  
  

Cláusula 1ª 
  
O presente acordo tem por objeto a realização de um estágio destinado à aquisição de conhecimentos 
e experiência bem como ao desenvolvimento de projetos na área da internacionalização, pelo Segundo 
Contratante.   
  
  

Cláusula 2ª 
  
O estágio, objeto do presente acordo, exclui, qualquer tipo de vínculo jurídico-laboral entre o Primeiro 
Contratante e o Segundo Contratante.   
  
  

Cláusula 3ª 
  
1. O estágio decorrerá, sem direito a férias, em Portugal e no estrangeiro, com a duração de 6 a 9 
meses e com a seguinte estrutura composta por fases sequenciais e polos de formação teórica e 
prática:   
a) 1ª fase de estágio: curso de práticas internacionais e estágio em Portugal   
Inicia-se com o curso de práticas internacionais, seguido de um eventual período de formação em 
contexto real de trabalho. O curso realiza-se em local e data a designar pelo Primeiro Contratante, em 
regime intensivo e preferencialmente em ambiente universitário, nos termos definidos no regulamento 
interno do programa INOV Contacto – estágios internacionais para jovens quadros;  
b) 2ª fase de estágio: estágio numa entidade de acolhimento no estrangeiro   
A 2ª fase de estágio decorrerá numa entidade de acolhimento, num país estrangeiro, a definir pelo 
Primeiro Contratante, com início previsto para o primeiro trimestre de 2017 e é comunicado ao 
estagiário durante a realização da 1ª fase do estágio nos termos definidos no regulamento interno 
referido na alínea a) supra;  
c) 3ª fase de estágio: seminário de encerramento e apoio à integração   
Após o termo do estágio com a conclusão da 2ª fase e regresso dos estagiários a Portugal, a edição do 
INOV Contacto é formalmente encerrada com um seminário.   
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2. A AICEP reserva-se o direito de, livremente e por sua conveniência, alterar o país de destino e/ou 
entidade de acolhimento, o que o Segundo Contratante, declara aceitar, ao assinar o presente acordo.   
  
  

Cláusula 4ª 
  
Durante as duas primeiras fases referidas na cláusula anterior, o Primeiro Contratante atribuirá ao 
Segundo Contratante uma bolsa mensal destinada a custear despesas inerentes à realização do 
estágio, no valor de duas vezes o IAS - indexante dos apoios sociais.   
  
  

Cláusula 5ª 
  
1. Durante o período em que decorrer a fase de estágio no estrangeiro, 2ª fase, mas apenas a partir da 
efetiva deslocação do estagiário para o país de destino, e até ao último dia efetivo de estágio no 
estrangeiro, o Primeiro Contratante reforçará a bolsa de estágio atribuída ao Segundo Contratante, 
com um subsídio de estadia de permanência no exterior, nos termos previstos da alínea b), do nº 1, da 
Cláusula 10ª, do regulamento interno do programa INOV Contacto – estágios internacionais de jovens 
quadros.   
  
2. Caso o estagiário não complete na íntegra, por desistência ou exclusão, o período de estágio 
definido, fica obrigado a devolver ao Primeiro Contratante todos os valores que tenha recebido, quer a 
título de bolsa, quer de subsídio de estadia de permanência no exterior, bem como o valor da viagem 
para o mercado de destino, caso a AICEP já tenha incorrido naquela despesa.   
  
  

Cláusula 6ª 
  
1. O Primeiro Contratante obriga-se, e liquidará exclusivamente, os valores a título de bolsa de estágio 
e subsídio de estadia de permanência no exterior, conforme estipulado nas cláusulas 4ª e 5ª do 
presente acordo.   
  
2. Não são da responsabilidade do Primeiro Contratante, sendo suportadas pelo Segundo Contratante, 
toda e qualquer despesa de caráter pessoal ou outras, nomeadamente, despesas com alojamento, 
alimentação e transportes, excetuando-se as previstas no presente acordo.   
  
  

Cláusula 7ª 
  
1. Durante as duas primeiras fases do estágio, o Segundo Contratante beneficiará de um seguro de 
acidentes de trabalho suportado pelo Primeiro Contratante.   
  
2. Durante a 2ª fase de estágio, a decorrer no estrangeiro, o Segundo Contratante beneficiará também 
de um seguro de acidentes pessoais bem como de um seguro de saúde com Coberturas, entre outras, 
de Internamento e Ambulatório a que correspondem capitais máximos seguros de 10 Mil € e 1.000 €, 
respetivamente.  
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Cláusula 8ª 
  
1. O Primeiro Contratante, no âmbito da 2ª fase de estágio, suporta a viagem de ida e de volta, por via 
aérea e/ou noutro transporte público em classe económica, do Segundo Contratante, de Portugal para 
o local de destino, desde que o estagiário cumpra integralmente o estágio, sem prejuízo do disposto no 
nº 3 da cláusula 25ª, do regulamento interno do programa INOV Contacto – estágios internacionais de 
jovens quadros.   
  
2. Caso o estagiário pretenda alterar a sua viagem de regresso para uma data posterior, poderá fazê-lo 
por sua conta e risco, uma vez obtida a devida autorização escrita para a mesma pelo Primeiro 
Contratante.   
  
  

Cláusula 9ª 
  
1. Os estagiários são responsáveis pelo cumprimento do programa de estágio a realizar na entidade de 
acolhimento.   
2. Paralelamente, durante o período de duração do estágio, o Segundo Contratante responde perante 
a AICEP pela execução, nos prazos que forem determinados, de trabalhos, relatórios e tarefas que 
lhes são comunicados pela coordenação INOV Contacto e/ou por outras pessoas devidamente 
credenciadas pela AICEP, designadamente pelos seus coordenadores e/ou tutores no mercado em 
que se encontrem.   
  
  

Cláusula 10ª 
  
1. O Segundo Contratante autoriza o Primeiro Contratante a utilizar os dados por ele fornecidos no 
formulário de candidatura, no âmbito da operacionalização do projeto INOV Contacto e respetiva rede 
de conhecimento, bem como, a disponibilizá-los a terceiros desde que o Primeiro Contratante afira do 
benefício para o próprio ou do interesse público.   
  
2. Os dados referidos no número anterior podem ser arquivados nas bases de dados do Primeiro 
Contratante por tempo indeterminado, salvaguardando o direito de oposição do titular dos dados.   
  
3. O Segundo Contratante obriga-se a não fazer uso das informações, contactos, relações, trabalhos e 
estudos realizados no âmbito do presente estágio, bem como a cumprir as demais obrigações 
previstas no regulamento interno do programa INOV Contacto – estágios internacionais de jovens 
quadros.    
  
4. A capacidade demonstrada no cabal cumprimento do conjunto de obrigações resultantes do 
presente acordo, será um elemento fundamental na determinação, não apenas do resultado final da 
avaliação a que os estagiários estão sujeitos, mas sobretudo na manutenção do seu envolvimento na 
rede de conhecimento networkcontacto.   
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Cláusula 11ª 
  
1. O presente acordo vincula as partes desde a data da sua assinatura.  
  
2. O pagamento da bolsa de estágio apenas é devido a partir do dia de início efetivo do curso de 
práticas internacionais, integrado na 1ª fase referida na alínea a) do nº 1 da Cláusula 3ª.  
  
3. A coordenação do INOV Contacto poderá decidir suspender o processamento da bolsa de estágio e 
/ ou subsídio de refeição, caso se verifique uma interrupção do estágio entre o final do curso de 
práticas internacionais e a 2ª fase do programa.   
  
  

Cláusula 12ª 
  
Concluído o estágio, o Segundo Contratante obriga-se a prestar informações, ao Primeiro Contratante 
ou à entidade por este designada, sobre o estágio e sobre o seu desenvolvimento profissional, e ainda 
sobre informação económica relevante no âmbito da rede de conhecimento networkcontacto, durante 
um período de cinco anos a contar da data da sua conclusão.   
  
  

Cláusula 13ª 
  
O presente acordo rege-se pelos seus considerandos, pelas suas cláusulas, pelas disposições do 
regulamento interno do INOV Contacto e, subsidiariamente, pela legislação portuguesa, que as partes 
declaram conhecer.   
  
  

Cláusula 14ª 
  
É competente para dirimir qualquer litígio quanto à validade, natureza, interpretação e execução do 
presente acordo, o foro da comarca de Lisboa.   
  
Feito em dois exemplares, originais, um para cada Contratante.   
  
 
Lisboa, 17 de Janeiro de 2017  
 
  
 

PRIMEIRO CONTRATANTE  SEGUNDO CONTRATANTE 
   
   
   

  
  
  
      
  
  
  
  
  
  
  


