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INOV Contacto alarga horizontes a mais 300 jovens 

 

 

Lisboa, 04 de fevereiro de 2015. A aicep Portugal Global dá início, no próximo dia 5 

de fevereiro, à 19ª edição do programa INOV Contacto proporcionando a 300 jovens a 

possibilidade de realizar um estágio internacional. 

 

O programa tem início com a realização de um Campus que decorre na Nova School 

of Business and Economics onde os candidatos participam num seminário sobre 

práticas de internacionalização. Concluída esta etapa, estes 300 jovens frequentam 

um estágio de seis meses em diversas entidades distribuídas por 42 países.  

 

Considerada uma boa prática pela Comissão Europeia, o INOV Contacto prepara 

quadros para a internacionalização e abre novos horizontes aos jovens portugueses. 

Desde o seu início, o INOV Contacto já mobilizou mais de 4000 jovens e regista uma 

taxa de empregabilidade de 90%. 

 

Miguel Frasquilho, Presidente da AICEP, considera o programa INOV Contacto “um 

exemplo da criação de valor na capacitação das empresas portuguesas para os 

desafios da internacionalização colocando à sua disposição quadros altamente 

qualificados e preparados no competitivo ambiente internacional”. 

 

A edição 2015 do Campus INOV Contacto, que se realiza a 5 e 6 de fevereiro, conta 

com a presença de parceiros institucionais, representantes do Governo, do Instituto 

Turismo de Portugal e oradores convidados do mundo académico e empresarial. 

Contará, igualmente, com testemunhos de participantes de edições anteriores, com o 

objetivo de inspirar e motivar os jovens que agora iniciam este novo capítulo da sua 

vida profissional. 

 

O Programa INOV Contacto – Estágios Internacionais para Jovens Quadros – é um 

projeto que visa apoiar a formação de jovens com qualificação superior em contexto 

internacional, bem como permitir a transmissão de informação entre os participantes 

no Programa, através de uma rede informal de conhecimento e de uma crescente rede 

de contactos internacionais: a networkcontacto. 

 

É uma iniciativa apoiada pela União Europeia e pelo QREN/POPH e gerida pela aicep 

Portugal Global que, desde a primeira edição, já selecionou mais de 4 mil candidatos 

de um total de quase 50 mil inscrições de jovens potenciais candidatos a este 

Programa. 
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