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Lisboa, 13 de janeiro de 2017. O Programa INOV Contacto vai já na sua 21ª edição e nos dias 
17 e 18 de janeiro a AICEP, com o apoio da União Europeia, organiza o Seminário de 
Acolhimento sobre Práticas Internacionais que, como habitualmente, marca o início de mais 
uma edição INOV Contacto (2016/2017).  

O Seminário realiza-se nas próximas terça e quarta-feira, no Centro de Congressos Cardeal 
Cerejeira, no auditório Cardeal Medeiros, da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. 
Preside à sessão de abertura o Primeiro-Ministro, António Costa. 

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.  

Durante estes dois dias, cerca de 300 jovens licenciados receberão informação e formação 
intensiva para os preparar para os seis meses que irão estar no estrangeiro. Os estágios 
decorrem em qualquer parte do mundo, numa entidade ou empresa de reconhecido interesse 
e mérito para Portugal.  

São já 20 anos de experiência, cerca de cinco mil estágios realizados em mais de mil entidades 
espalhadas por oitenta mercados, com resultados assinaláveis quer ao nível do impacto na 
competitividade das empresas, quer da progressão e passagem à vida ativa nas carreiras dos 
jovens que têm integrado esta iniciativa. 
 
O Presidente da AICEP, Miguel Frasquilho, que participará na sessão de encerramento 
considera o programa INOV Contacto “um projeto único que, ao investir nas futuras gerações, 
investe também nas empresas, porque é seguramente uma mais-valia para a competitividade 
nacional aproveitar as competências adquiridas pelos jovens quadros com qualificação 
superior em contexto internacional”. 
 
O Programa INOV Contacto é atualmente cofinanciado pelo POISE – Programa Operacional de 
Integração Social e Emprego, Portugal 2020 integrando a Iniciativa Emprego Jovem ao abrigo 
do Fundo Social Europeu. 
 
O programa do Seminário segue em anexo.  
 
 
 

 

 
 

Av. 5 de Outubro, 101 

1050-051 Lisboa 

Tel.: +351 967 843 516    

sonia.cerdeira@portugalglobal.pt    www.portugalglobal.pt 

mailto:sonia.cerdeira@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
http://www.portugalglobal.pt

