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Foi na capital cabo-verdiana que a BTOC CABO VERDE, em parceria com a Delegação 
da AICEP na cidade da Praia, realizou um Welcome Drink, que contou com a presença 
da Embaixadora de Portugal, dos estagiários do Programa INOV Contacto e de alguns 

coordenadores de estágio. 
 
 
O Welcome Drink teve como objetivo reunir diversos stakeholders envolvidos nos 
processos de internacionalização, diplomacia económica e cooperação, que unem Cabo 
Verde e Portugal. Esta iniciativa teve como foco a partilha de informação, o reforço da 
confiança entre todos os agentes envolvidos nestas dimensões da relação entre os dois 
países, a monitorização das ações que estão a ser desenvolvidas e a exploração de novas 
oportunidades, através do reforço do networking. 
 
Carlos Graça, Partner da BTOC Cabo Verde, referiu que “o networking é fundamental tanto 
para as empresas como para quem trabalha a título individual, razão pela qual a BTOC 
Cabo Verde promove um encontro com todos os "Inov’s", inclusive os ex-estagiários ainda 
a residir em Cabo Verde. Encontros informais como este revelam-se positivos para criação 
de laços, tanto para o presente como para o futuro". 
 
Cabo Verde recebeu, nesta 22ª edição do INOV Contacto, 12 jovens, entre os 263 
selecionados para embarcar numa aventura profissional além- fronteiras. 
 
O pais tem como características a extensão de mar, as praias e o sol que todos os dias 
marca presença. Num ambiente descontraído vendo o crepúsculo, após terminar um 
dia de trabalho, e tendo como pano de fundo o horizonte do mar na zona de Quebra 
Canela, vivenciou-se o interesse de cada um dos presentes em conhecerem-se 
mutuamente. 
 
Longe de casa, longe da zona de conforto, mas perto da alma portuguesa e cabo-verdiana, 
revemos as nossas idiossincrasias e projetamos novos sonhos. 
 
O Delegado da AICEP e Conselheiro Económico e Comercial da Embaixada de Portugal na 
Cidade da Praia, Jorge Salvador, declarou que “eventos como o “Welcome Drink INOV 
Contacto” são muito importantes, na medida em que fomentam, num ambiente informal, 
o networking entre os diversos atores envolvidos no Programa INOV Contacto 
(estagiários, contacteantes, coordenadores locais de estágio e/ou representantes das 
entidades acolhedoras, membros das missões diplomáticas portuguesas no país de 
destino, entre outros); permitem trocar ideias, experiências e conhecimentos; lançam-se 
as bases para a criação de uma rede informal que permita gerar oportunidades de negócio 
para Portugal; apoiam-se estratégias de mais e melhor promoção de negócios e, por fim, 
entre mais outros benefícios, ajudam-se outras empresas a posicionarem-se no 
mercado.” 
 
 
 
 
 



 

Neste encontro estiveram representadas as empresas: Armando Cunha; SUPER BOCK 

GROUP; Laboratórios Inpharma; INOVISA - Associação para a Inovação e 

Desenvolvimento Empresarial; CAVEX Trade&Sourcing; Consulgal- Consultores de 

Engenharia e Gestão; ECOVISÃO; EDUDIGITAL PORTUGAL, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS 

e FCO - Fullservice Company in Multimedia. 

 

Patrícia Longo, natural de Loures, que se encontra neste momento na empresa 

Inpharma, como estagiária da Direção Técnica e Assuntos Regulamentares, 

referiu que “a possibilidade de trocar ideias com pessoas de diferentes 

backgrounds pode marcar uma experiência como a do INOV Contacto. Falar com 

alguém que tenha um ângulo de visão diferente do nosso ajuda-nos a colocar as 

dificuldades com que nos deparamos noutra perspetivas, supera-las e crescer 

pessoal e profissionalmente.” 

 
A visão da estagiária na empresa EDUDIGITAL na área de business developer/project 

manager, Rita Portugal, natural do distrito de Viseu, da vila de Mortágua, não é muito 

diferente da de Patrícia, pois considerou que “participar num projeto como o INOV 

Contacto somos constantemente postos à prova. O desafio não é apenas o choque 

cultural que podemos sentir num país diferente, mas também como lidar com este num 

contexto laboral." Acrescentou ainda que "eventos de networking como o Welcome 

Drink ajudam não só a sentir o apoio das instituições que nos acolhem, mas também a 

entender melhor o contexto específico de Cabo Verde, através da troca de ideias, dicas 

e sugestões, entre pessoas de diferentes áreas e com diferentes experiências." 

 
"Encontros como o que decorreu são fundamentais tanto para o desenvolvimento 

pessoal como profissional. Anseio mais eventos como este, enquanto estamos aqui 

nesta experiência única em Cabo Verde. Em nome da equipa BTOC Cabo Verde, só 

quero agradecer a presença e toda a dinamização que ocorreu", palavras de 

Catarina Oliveira, estagiária na área de Comunicação e Marketing Digital, natural de 

Vila Nova de Famalicão. 

 
 

 

 

 

 

 




