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21ª Edição do INOV Contacto 

 
Estão abertas as candidaturas para a edição de 2016/2017 do Programa INOV Contacto da 

AICEP 

Estão abertas as candidaturas para a 21ª Edição do Programa INOV Contacto, 2016/2017, 
iniciativa gerida pela aicep Portugal Global e cofinanciada pelo PO ISE – Programa 
Operacional da Integração Social e Emprego, Portugal 2020 e União Europeia, Fundo Social 
Europeu e Iniciativa Emprego Jovem. 
 
Lisboa, 13 de julho de 2016. São cerca de 300 estágios a atribuir a jovens licenciados que 
queiram aceitar o desafio de fazer um estágio profissional no estrangeiro.  
 
O INOV Contacto é um programa de estágios profissionais feito em contexto internacional e é 
dirigido aos jovens com formação superior que tenham motivação para desenvolver uma 
carreira internacional e disponibilidade para viver no exterior.  
 
Os estágios decorrem em qualquer parte do mundo, pelo período de seis meses, numa 
entidade ou empresa de reconhecido interesse e mérito para Portugal. 
 
As entidades e empresas que se candidatam para acolher os jovens estagiários são 
selecionadas atendendo ao seu reconhecido interesse e mérito nacional e/ou internacional. A 
vantagem destas instituições em receberem jovens estagiários do INOV Contacto traduz-se na 
possibilidade de receberem recursos humanos qualificados e de elevado potencial nos vários 
pontos do mundo em que se encontrem. 
 
As inscrições estão abertas, para os jovens licenciados, até às 15h00 do dia 15 de setembro 
de 2016 e, para as entidades de acolhimento, prolongam-se até ao dia 30 do mês de 
setembro do mesmo ano. 
  
As candidaturas são feitas exclusivamente online em www.inovcontacto.pt. Neste link está 
toda a informação necessária à candidatura.  
 
Com 20 anos de experiência, cerca de cinco mil estágios realizados em mais de mil entidades 
espalhadas por setenta e oito mercados, a AICEP prepara jovens talentosos para o mundo 
profissional através de estágios internacionais remunerados. 
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