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grama paÌa estagiátios portugueses. Desde 2007,
busca de experiência proÍissional já passaÍam por
isso os seus hotizontes.

lll0UE Gontacto, um pÌo-
um total de 81 iovens em
estas ilhas, abrindo com
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Inove's portugueses estão a ser bem sucedidos em Cabo Verde

destes estagiários tem sido feita mente a maioria das entidades de

sobrerudo por empÍesas portu- acolhimento será de origem cabo-

guesas, no entanto, Ana Rita -verdiana", estima.

Veloso afirma que náo param de

crescer soiiciraçóes por parre de CgIItAT4q4g
empresas cabo-vercrianrr. , por,- AP0S ESTAGI0
ro de neste momento se veriÊcar O facto de serem estágios que

quase que um equil íbrio enlre es- náo acarreram gastos 6nanceiros

sas duas valências. "Comparando para quem acolhe os contempla-

a presente ediçáo com as anterio- dos com o INOVE Contacto é

res, podemos afirmar que breve- um factor que facilira a Procura

deste tipo de máo de obra.

relaçáo custo-benefício para

entìdades acolhedoras é evidt

te, no entanto, consideramos c

náo se trata de um programa c

venha, de alguma forma, a p;

mover a máo-de-obra qualifica

baiata, porquanto os seis me

de estágio sáo sobretudo me

de adapraçáo e de aprendi:

gem".

Oi;'.,,."'gH INOUE abÍe poÍtas a
me atestam as estatíst icas, e stá

em vias de atingir a velocidade

cruzeiro. Em 2009 o número

de estagiários foi pouco mais de

uma dezena e presentemente, em

201l, regista-se a maior ediçáo de

sempre: 40 estagiários, distribuí-

dos por Santiago, Sal, SVicente,

Santo Antáo e Sáo Nicolau,

O INOVE Contacto, que

oferece estágios para jovens qua-

dros portugueses, é uma inicia-

tiva do Governo luso, apoiado

pela Uniáo Europeia e gerida

pela AICEP Portugal Global. A

ideia, segundo Ana Rita Veloso,

funcionária desse organismo na

Praia, é Fomentar a formaçáo de
jovens com qualiÂcaçáo superior

em contexto internacionaÌ.
"O empenho da AICEP Por-

tugal Global e dos 3255 estagiá-

rios envolvidos nas várias ediçóes

do programa ditaram o seu reco-

nhecimento internacional, tendo

s ido  cons iderado em 2007 'bes t

pratice' na área de Management

Deuelopment Programmes e, em

2008, foi encarado corno um case

study pela OCDE, com recomen-

daçáo de replicação para a Escó-

cia", a6rma Veloso.

MAIS EMPRESAS
CABO-VERDIAÌ{AS

No caso de Cabo Verde, este

ano as entidades acolhedoras

conram com jovens formados em

Arquitectura, Ciências da Comu-

nicaçáo, Engenharia Civil, Ma-

rketing, Medicina Veterinária,

sendo a maioria mestrados nas

respectivas áreas. A solicitaçáo

estag iãtÍios poÍtu g ueses ï-Ë#Í;ffi:p:fÍ
estagiários convidados a f icar na

Esta parece ser também a

opiniáo das empresas beneficia-

das com o INOVE Contacto, já

que cercâ de metade tem vindo

a propor a contrataçáo após o

estágio, beneficiando a parte res-

empresa aceitam, alguns ficam

a rrabalhar em outros projectos

do país que os recebeu durante o

estágio", acrescenta a fonte de A

NAÇÁO.
Traduzindo o sucesso em nú-

meros de Cabo Verde, na ediçáo

de 2010, dos22 esragiários cinco

aceiraram as propostas feitas, um

abraçou o desafio do mercado

angolano por sugestáo da cmpre-

sa de estágio e dois outros acei-

taram permanecer no mercado

cabo-verdiano noutras empresas.

O cstágio no país de destino

tem a duração de seis meses, re-

cebendo o interessado uma bol-

sa correspondente a pouco mais

de 800 euros e um subsídio de

estadia indexado ao último ín-

dice publicado de cusro de vida

da ONU. Na acrual ediçáo do

INOVE Contacto, Cabo Verde

recebeu 40 estagiários, entre os

551 que integraram o programa

em 2010/2011.

Por se tratar de um país pa-

cífico, relativamenre próximo

de Portugal e aberto ao mundo,

Cabo Verde tem vindo a atrair

cada vez mais jovens portugue-

ses para este tipo de experiência.

Além da capacitaçáo prática, o

contemplado passa igualmente

a conhecer uma outra realidade,

nesre caso, estas ilhas atlânti-

cas cuja cotaçáo no coraçáo dos

portugueses náo tem parado de

crescer.


