
 

 

 

Programa INOV Contacto - Estágios Internacionais – Edição 2013/14 

 

 

Protocolo de Estágio  

Entre 

AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. 

e 

 

… 
 

Entre 

 

PRIMEIRO: AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E., Pessoa 

Coletiva nº 506320120, com instalações na Av. 5 de Outubro nº 101, 1050-051 em Lisboa, adiante 

designada por AICEP, representada neste ato por … Administrador Executivo, figurando como 

Primeira Contratante, 

 

e  

 

SEGUNDO: ………………………………………………………………………………………..., Pessoa 

Coletiva nº ………………………., neste ato representada por 

…………………………………………………………………………., com as funções de 

………………………………….., figurando como Segunda Contratante,  

 

 

É celebrado o presente Protocolo que tem por objetivo estabelecer as condições gerais de 

realização do Estágio na Entidade Segunda Contratante, relativamente ao estagiário … do 

programa de estágios internacionais INOV Contacto - edição 2013/14, portador do Documento de 

Identificação nº…, com residência na …, com o contribuinte nº … 

 

  

Cláusula 1ª 

 

As partes Contratantes, acordam na realização de um estágio na entidade Segunda Contratante, 

de acordo com o plano de estágio apresentado aquando da sua candidatura ao programa no site 

www.inovcontacto.pt e eventuais ajustamentos posteriores acordados com a coordenação. 

 

 

http://www.inovcontacto.pt/


 

 

Cláusula 2ª 

 

O estágio é regido pelo Acordo de Estágio e Regulamento, assinados pelo estagiário e pela 

Primeira Contratante, pelo presente Protocolo, e exclui qualquer tipo de vínculo jurídico-laboral 

entre a Segunda Contratante e o estagiário. 

 

 

Cláusula 3ª 

 

O estágio terá a duração máxima de 7 meses, sendo estruturado do seguinte modo: 

- Estágio em Portugal – opcional e com a duração máxima de 4 semanas; 

- Estágio no estrangeiro – aproximadamente 6 meses. 

 

 

Cláusula 4ª 

 

São deveres do Estagiário: 

a) Cumprir o estágio na íntegra; 

b) Ser assíduo e pontual no cumprimento do horário acordado; 

c) Ter um comportamento correcto e cordial, respeitando os seus superiores, colegas e 

demais pessoas com quem se relacione no decorrer do estágio; 

d) Cumprir diligentemente as tarefas que lhe forem confiadas, no cumprimento do programa 

de estágio; 

e) Respeitar as regras internas de funcionamento da Segunda Contratante; 

f) Dispensar o maior cuidado aos bens e materiais que lhe forem confiados para sua 

utilização; 

g) Não fazer uso das informações, contactos, relações, trabalhos e estudos realizados, fora 

do respectivo estágio, sem que para tal obtenha autorização expressa. 

 

 

Cláusula 5ª 

 

São da exclusiva responsabilidade da Primeira Contratante, nos termos dos acordos referidos na 

Cláusula 2ª, os custos aprovados e inerentes ao estágio, nomeadamente: 

a) Bolsa de estágio, durante todo o período de Estágio; 

b) Subsídio de alojamento, durante a fase efetiva de estágio que decorra fora de Portugal; 

c) Seguro de Acidentes de Trabalho durante todo o estágio e de Acidentes Pessoais durante 

a fase de estágio que decorra fora de Portugal; 



 

 

d) Seguro Mundial de Saúde durante a fase de estágio que decorra fora de Portugal e 

apenas para os mercados onde não exista reciprocidade de cuidados de saúde com 

Portugal. Para a UE, Suíça, e países da EFTA os estagiários requisitarão junto da 

Segurança Social o Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD); 

e) Viagem de ida e volta para o local de estágio no estrangeiro, por via aérea e/ou noutro 

transporte público em classe económica. 

 

 

Cláusula 6ª 

 

1 - A Segunda Contratante acorda em integrar o Estagiário na sua Organização, facultando-lhe: 

a) condições de trabalho; 

b) formação; 

c) apoios que possibilitem a obtenção dos objectivos definidos pelo Programa INOV 

Contacto e no plano de estágio acordado. 

 

2 - A Segunda Contratante deverá nomeadamente: 

a) Alocar um posto de trabalho com todos os equipamentos inerentes ao mesmo, nos quais 

se deverá incluir obrigatoriamente um computador para utilização do estagiário no âmbito 

das actividades associadas ao estágio; 

b) Permitir o acesso a um serviço de internet e de correio eletrónico e à plataforma privada 

do INOV Contacto, no sentido de facultar ao estagiário a comunicação com a equipa de 

coordenação do Programa INOV Contacto, o envio de trabalhos que lhe venham a ser 

solicitados pela Primeira Contratante, bem como o registo das horas de estágio que 

constitui procedimento obrigatório no âmbito deste programa;  

c) Garantir que o estágio desenrolar-se-á nas instalações da própria entidade, quer em 

Portugal quer no Estrangeiro, ou em outros locais a designar pela Segunda Contratante 

desde que sejam do conhecimento prévio da Primeira Contratante, e sobre eles haja 

acordo; 

d) No âmbito do estágio realizado no estrangeiro, suportar integralmente o custo das 

deslocações em serviço para fora do país/ cidade recetora do estágio. Caso essa 

deslocação ocorra para outro País, a mesma deverá ser previamente acordada com a 

Coordenação do Programa INOV Contacto, para que os Seguros sejam devidamente 

acionados;  

e) Cumprir os objectivos e plano de trabalho conforme funções e detalhe transmitido no 

plano de estágio. 

 

 



 

 

Cláusula 7ª 

 

1 - O estágio será sujeito a avaliação contínua e regular, comprometendo-se a Segunda 

Contratante a colaborar com a Primeira Contratante na prestação de informação sobre o 

desenvolvimento do estágio, sobre a assiduidade e sobre o desempenho do Estagiário.  

 

2 - A Segunda Contratante deverá: 

a) Nomear Responsáveis de estágio, quer em Portugal (quando aplicável), quer no 

estrangeiro, que efetivamente acompanhem o estagiário desde o primeiro dia e possam 

efectuar uma análise/avaliação séria e regular do cumprimento do Plano de Estágio 

proposto; 

b) Aprovar mensalmente o Relatório de horas de presenças em Estágio submetido pelo 

estagiário; 

c) Apresentar à Primeira Contratante os relatórios de avaliação (intercalar e final) 

relativamente ao desempenho do estagiário e grau de cumprimento do Plano de Estágio; 

d) Contactar a Primeira Contratante sempre que se verifique qualquer alteração ao Plano 

de Estágio proposto e sempre que se verifique qualquer impossibilidade no desenrolar do 

próprio estágio. 

 

 

Cláusula 8ª 

 

1 - O estágio decorrerá de forma contínua e ininterrupta, com as necessárias adaptações às 

práticas e regras da Segunda Contratante e do mercado receptor do mesmo, não se prevendo 

quaisquer períodos de férias durante o estágio.  

 

2 - Caso exista, por parte da Segunda Contratante, a necessidade de uma interrupção do 

estágio, nomeadamente pelo encerramento total para férias, deverá a mesma comunicar tal facto, 

com a antecedência de 2 meses, à Coordenação do Programa INOV Contacto. 

 

 

Cláusula 9ª 

 

A Primeira Contratante poderá, caso exista um incumprimento notório e reiterado das condições 

referidas nas Cláusulas 6ª a 8ª, suspender – temporária ou definitivamente – a realização do 

estágio na entidade Segunda Contratante. 

 

 



 

 

Cláusula 10ª 

 

O presente Protocolo vigora durante todo o período de estágio que decorra na entidade Segunda 

Contratante. 

 

 

Cláusula 11ª 

 

A cessação do presente protocolo poderá dar-se por caducidade ou rescisão do respetivo acordo 

celebrado entre a Primeira e a Segunda Contratantes. 

 

 

Cláusula 12ª 

 

1 - A caducidade do presente protocolo de estágio dá-se quando, nos termos das respectivas 

Cláusulas, se encontre esgotado o seu objecto ou quando se verifique a impossibilidade 

superveniente de o Estagiário receber a formação. 

 

2 - A Segunda Contratante pode rescindir o presente protocolo, a qualquer momento, se o 

estagiário não cumprir com as expectativas, se for prejudicial para negócios ou operações, ou 

violar qualquer acordo de não divulgação ou confidencialidade assinado a pedido da Segunda 

Contratante; 

 

3 - Verifica-se, ainda, a caducidade quando o Estagiário desista ou seja excluído do estágio. 

 

 

_____________de _______ 

 

 

 

A PRIMEIRA CONTRATANTE A SEGUNDA CONTRATANTE 

  

  

  

  

  

(carimbo da entidade) (carimbo da entidade) 

 


