
O programa INOV Contacto, 
da AICEP, que ganhou, com o 
projeto ‘Portuguese Jewellery’, 
da Associação de Ourivesaria 
e Relojoaria de Portugal 
(AORP), a edição nacional 
dos Prémios de Promoção 
Empresarial da Comissão 
Europeia coordenados pelo 
IAPMEI, é o único projeto 
português na corrida aos 
EEPA 2019 – ‘European 
Enterprise Promotion Awards’. 
A cerimónia decorre na 
próxima terça-feira à noite, em 
Helsínquia, Finlândia, integrada 
em mais uma edição da Semana 
Europeia das PME.

TERESA SILVEIRA
teresasilveira@vidaeconomica.pt

O programa de estágios internacionais 
‘INOV Contacto’ está na ‘short list’ da 
categoria “Investir em Competências de 
Empreendedorismo” dos Prémios Euro-
peus de Promoção Empresarial (European 
Enterprise Promotion Awards – EEPA, 
em inglês), promovidos anualmente pela 
Comissão Europeia e que visam distinguir 
as melhores práticas de promoção do em-
preendedorismo em toda a Europa. Este 

programa de estágios é promovido pela 
AICEP (Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal) e conta já 
com 23 edições, tendo recebido quase 57 
mil candidaturas desde o seu lançamento e 
proporcionado mais de 5500 estágios des-
de 1997.

Nomeado para o top 3 da categoria de 
“Investir em Competências de Empreen-
dedorismo”, juntamente com Chipre e 
Itália, o programa INOV Contacto é o 
único projeto português entre os fi nalis-
tas que melhor contribuem para o desen-
volvimento económico e do emprego das 
regiões.  Maria João Bobone, responsável 
pelo INOV Contacto, não tem dúvidas 
de que, “numa altura em que a sociedade 
está a mudar e é imperativo que os jovens 
sejam capacitados com novas competên-
cias, o INOV Contacto leva-os a sair da 
sua zona de conforto e a encarar desafi os 
que desconhecem, proporcionando-lhes 
a ’bagagem‘ necessária para se diferen-
ciarem no mercado de trabalho atual”. 
Assim, e após 23 edições, “é com gran-
de orgulho que vemos mais uma vez esta 
nossa missão reconhecida a nível euro-
peu, o que é uma prova do impacto real 
que temos na vida dos jovens e na própria 
da sociedade”.

Em 23 edições, o INOV Contacto já le-
vou seis mil jovens a estagiar em mais de 
1200 empresas e organizações espalhadas 
por 82 países, sendo que, nas primeiras 
quatro semanas após concluírem o estágio, 
60% dos participantes encontra emprego, 
seja na empresa de acolhimento ou numa 
nova entidade. Entretanto, decorreram as 

candidaturas para a edição de 2019/20 até 
dia 10 de outubro, refere a AICEP.

Em fi nais de julho, quando foi anuncia-
da a vitória do projeto, Maria João Bobone 
traçou para a “Vida Económica” um ba-
lanço: por ano, “há entre 200 e 250 jovens 
licenciados selecionados” para estes está-
gios profi ssionais internacionais dirigido a 
jovens com formação superior e a entida-
des que queiram reforçar as suas equipas 
com talento português. 

O fi nanciamento, pelo Fundo Social 
Europeu, vai até 91,89%. “Por jovem, 
gastamos em média entre 15 mil e 16 mil 
euros” nos nove meses (seis dos quais no 
estrangeiro), revelou Maria João Bobone, 

dizendo que os resultados têm sido “com-
pensadores”. “Estes jovens são autênticos
embaixadores de Portugal no mundo;
onde quer que estejam, podem ser catali-
sadores de projetos e de investimento para 
Portugal”, diz a diretora do INOV Con-
tacto. 

Os números falam por si: 40% das enti-
dades convidam os jovens a fi car por mais
tempo; a empregabilidade pós-estágio va-
ria entre 60% e 70% e mais de 90% dos 
mais de 4000 jovens que concluíram e se 
conhece a sua situação profi ssional estão
a trabalhar e/ou a desenvolver projetos de
acordo com a experiência e a expetativa 
adquirida.  
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INOV Contac to da AICEP é o único 
representante de Portugal na Finlândia

Maria João Bobone é a diretora do programa INOV Contacto da AICEP.
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Empresas têxteis na Milipol Paris
A indústria têxtil portuguesa vai apresentar as suas mais recentes 
novidades na área do vestuário técnico e fardamento na Milipol 
Paris, feira internacional no setor da proteção e segurança. A co-
mitiva From Portugal, composta pelas empresas A. Sampaio, As-
fi xia, Latino e Lavoro, estreia-se nos dias 19 a 22 de novembro.

Publicado último livro de Diogo Freitas 
do Amaral
Hoje, é publicado pela Bertrand Editora “As Ideias Políticas e Sociais de 
Jesus Cristo”, o novo e último livro de Diogo Freitas do Amaral, que se 
debruça sobre a história do pensamento político e as ideias de Jesus Cristo. 
O PVP deste livro com 96 páginas é de 10,90 euros.
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