
02 > Eventos

A 16ª edição do programa INOV Contacto 

realizou-se nos dias 11 e 12 de Abril, em Lisboa.

Pedro Reis, na abertura da sessão, que contou 

igualmente com a presença do Secretário de 

Estado do Desporto e da Juventude, Alexandre 

Mestre considerou que, mais do que um progra-

ma de estágios internacionais, o INOV Contacto 

“representa um efectivo instrumento de promo-

ção das competências e qualificações portugue-

Campus INOV Contacto

sas no exterior e, em simultâneo, é um meca-

nismo de formação empresarial em contexto 

internacional para jovens de elevado potencial”.

À edição de 2011/2012 do INOV Contacto can-

didataram-se cerca de 5 mil jovens licenciados, 

mais do dobro das candidaturas registadas em 

2010, tendo sido seleccionados 250 estagiários. 

Os jovens serão colocados em 200 empresas (das 

quais 60 por cento são portuguesas) e institui-
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Em agenda:

16 a 20 de Abril – A AICEP organiza 
a deslocação a Portugal do importador 
polaco de moldes para plástico 
Electrolux Polónia. (+)

19 de Abril - A AICEP organiza, 
por ocasião da visita do Presidente 
da República polaco, Bronislaw 
Komorowski, a Portugal, um Seminário 
económico com a participação da 
comitiva institucional e empresarial 
polaca, que o acompanha. (+)

19 de Abril – A AICEP organiza mais 
uma Sessão de Esclarecimento sobre 
Oportunidades de Negócios  
na Comissão Europeia (Procurement). (+)

20 de Abril - A AICEP, em colaboração 
com a a AIP e a Embaixada da Polónia 
em Lisboa, organizam um encontro entre 
empresários dos dois países. Pedro Reis 
fará uma apresentação sobre a coopera-
ção comercial e de investimento bilateral.

24 de Abril - O Presidente da 
AICEP, participa no Workshop 
“Internacionalização AICEP-COTEC -  
a proposta de valor da AICEP e a visão 
das PME inovadoras da COTEC”. O 
encontro terá lugar no Auditório da 
AICEP, na Av. 5 de Outubro, 101,  
em Lisboa.

Saiba mais sobre a agenda completa 
no nosso site institucional 
www.portugalglobal.pt .
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ções públicas internacionais (Banco Mundial, BAD, 

REPER, OCDE), situadas em 51 países dos cinco 

continentes. Brasil e Estados Unidos da América, 

com 37 estagiários cada, encabeçam a lista dos 

principais mercados que irão receber os jovens do 

INOV Contacto, seguindo-se Espanha (com 31), 

Macau (17), Moçambique (15) e Reino Unido (15). 

Ao longo de 15 edições, o programa recebeu 

mais de 35 mil jovens licenciados, tendo-se rea-

lizado um total de 3.257 estágios. Destes, cerca 

de 35 por cento dos participantes no programa 

Campus INOV Contacto

foram convidados a ficar nas empresas que os 

acolheram. Refira-se que cerca de 97 por cento 

dos participantes no programa INOV Contacto 

avaliou positivamente o estágio efectuado. 

O INOV Contacto foi considerado “Good 

Practice” pela Comissão Europeia/DG Indústria e 

Empresa em 2007 e analisado pela OCDE como 

um “case study” para efeitos de replicação, 

no âmbito de Melhores Práticas, para a Welsh 

Assembly Government, tendo sido também enun-

ciado como Boa Prática no Relatório da Comissão 

Europeia para as Indústrias Criativas, em 2010.
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