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Direção de Comunicação e Marca 
Estágio profissional (Copy) 

Lisboa 

m/f 
 

 
A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. - AICEP -, entidade 

pública de natureza empresarial vocacionada para o desenvolvimento de um ambiente de 

negócios competitivo que contribua para a globalização da economia portuguesa, pretende 

conceder um estágio profissional na Direção de Comunicação e Marca, que consistirá numa 

formação prática em contexto de trabalho e que terá como principal função a produção de 

conteúdos para os seus vários canais, realizando, entre outras, as seguintes funções: 

 

− Produção de textos de carácter editorial; 

− Produção de textos de carácter publicitário. 

 

 

Requisitos obrigatórios 

− Licenciatura em Marketing, Comunicação Empresarial, Ciências da Comunicação, 

Jornalismo ou áreas conexas; 

− Boa capacidade de escrita criativa; 

− Boa expressão oral e escrita; 

− Domínio da língua inglesa; 

− Espírito de equipa. 

 

 

Requisitos preferenciais 

− Mestrado em Comunicação e /ou Marketing ou em áreas conexas; 

− Formação em Marketing Digital; 

− Conhecimentos de Economia ou Gestão. 
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O estágio terá a duração de 12 meses e um subsídio mensal de estágio de 850,00 €, acrescido 

de subsídio de refeição de 4,77 €/dia de estágio. 

 

Os candidatos interessados deverão responder para recrutamento@portugalglobal.pt, 

enviando obrigatoriamente (i) carta de motivação em português e inglês, e (ii) currículo em 

formato Europass em português e inglês, com indicação da nota final da licenciatura e 

mestrado (se aplicável), até 18/10/2022, mencionando no assunto apenas «Ref.ª: DCM-

EST.COPY-202210-AICEP». 

 

Os candidatos pré-selecionados serão contactados no prazo máximo de 30 dias após o termo 

do prazo para receção de candidaturas. 
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