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Os estagiários vão para empresas que

estão em 51 países diferentes.

Com apenas 27 anos, o econo-
mista Nuno Pedro já viveu
em Londres e Roterdão. Há
um ano que Roma é a sua
nova cidade. Trabalha como
‘controller’ financeiro na
empresa Bial. Ganha mais
do dobro do ordenado que

teria em Portugal, mas sublinha que o custo de
vida em Roma também é 100% mais caro. Gosta
de viver na capital italiana e não hesita em dizer
que não pensa voltar a Portugal. Uma carreira
internacional que teve como porta de entrada o
estágio do programa Inov Contacto que fez em
2010. Conselhos para quem quer ter uma carrei-
ra internacional? “Fazer este programa. Domi-
nar o inglês na perfeição e conhecer a língua do
país para onde se vai e pesquisar o máximo sobre
a sua economia”. Outro exemplo é o caso do en-
genheiro civil Pedro Santos. Com 29 anos, traba-
lha no Rio de Janeiro na empresa Coba, consul-
tores de engenharia, onde entrou em 2008 atra-
vés de um estágio no Inov Contacto.

Se o seu sonho é trabalhar no Brasil siga estes
conselhos. “Caso um jovem português queira vir
para cá trabalhar, sugiro que faça o trabalho de

casa de investigação do mercado e potenciais em-
pregadores, mas deve prever nesse processo uma
viagem ao Brasil. Julgo que é muito difícil as em-
presas brasileiras contratarem um jovem estran-
geiro à distância”. E há que ter “muita paciência,
pois apesar de tudo o Brasil continua com os seus
conhecidos tempos de reacção e com as suas pare-
des burocráticas, que exigem paciência e determi-
nação para quem vem de outro ‘modus operan-
di’”,sublinha.Masébomtentarporque“éumpaís
que tem agora muitas oportunidades” e “carência
de mão-de-obra qualificada”.

Na próxima semana, cerca de 250 jovens di-
plomados portugueses vão conhecer a sua sorte
e os países e as empresas onde vão estagiar, du-
rante seis meses, ao abrigo do programa Inov
Contacto. O primeiro passo do que pode ser uma
carreira internacional. A AICEP vai divulgar os
destinos dos estagiários na lista das empresas
dos 50 países que participam no programa.

Mas o programa sofre, este ano, uma redução
significativa para menos de metade dos estagiá-
rios.Haverá250estagiários,quandonaúltimaedi-
çãode 2010/11houvecercade550.

A boa notícia é que, em média, metade dos es-
tagiários são convidados a ficar na empresa no fi-

Inov Contacto reduz número de estágios
Apesar das restrições, o programa Inov Contacto mantém-se como aposta para abrir as perspectivas de carreira internacional para os
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O programa
“é uma das
melhores fontes
de recrutamento
para carreiras
internacionais”,
diz Diana
Magalhães,
da empresa
Visabeira.

nal do estágio e cerca de 30% acaba por aceitar, re-
fere Pedro Reis, presidente da AICEP.

Essa será uma das razões que levou a um
crescimento exponencial das candidaturas.
Este ano concorreram quase cinco mil jovens,
mais do dobro do último programa. Para além
do crescimento do desemprego dos jovens di-
plomados (cerca de 35%), a consciência de que
um experiência internacional é cada vez mais
importante no currículo são duas das razões
que explicam este crescimento. “A experiência
internacional é um factor de diferenciação posi-
tiva, que os empregadores crescentemente va-
lorizam e procuram”, afirma ao Diário Econó-
mico o presidente da AICEP. Apesardesetercan-
didatadoarecebermaisdiplomados,esteano,aem-
presa Visabeira vai receber apenas dois estagiários.
“Esta é uma das melhores fontes de recrutamento
para carreiras internacionais porque temos a opor-
tunidade para avaliar os diplomados em contexto
detrabalhosemoscustosdacontratação”,sublinha
Diana Magalhães, uma das responsáveis dos recur-
sos humanos da Visabeira. Os estagiários recebem
uma bolsa mensal de 840 euros paga pela AICEP
maisumcomplementodeestadiaquevariaentreos
800 eos1.200euros.■ MadalenaQueirós

EMPRESAS
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Cerca de 840 euros é o valor da bolsa que recebem os estagiários
a que se junta um complemento de estadia que pode chegar aos 1.200 euros.

internacionais para metade
jovens diplomados portugueses. As latitudes dos 250 estágios são apresentadas amanhã..

Onúmero de candidaturas ao programa
Inov Contacto duplicou. Porque a
participação nestes estágios é uma
forma de conseguir um carreira inter-

nacional. Pedro Reis, presidente da AICEP, con-
sidera que ter uma experiência internacional é
cada vez mais valorizado pelos empregadores.
Este ano, houve um crescimento das candi-
daturas ao programa Inov Contacto?
Sim, o programa teve um crescimento de mais
de 100% na fase das candidaturas. Tivemos cerca
de cinco mil contra quase duas mil na anterior
edição. Os jovens estão, hoje, focados nas mais-
valias e nas oportunidades que a participação no
programa lhes pode dar no seu futuro profissio-
nal. A experiência internacional é um factor de
diferenciação positiva que os empregadores
crescentemente valorizam e procuram.
Na sua opinião quais os mercados mais dispo-
níveis para receber candidatos portugueses?
Os mercados para onde enviamos os estagiários
não são necessariamente um espelho dos mer-
cados para onde mais exportamos, mas reflec-
tem de alguma forma a sua importância estraté-
gica no quadro de relacionamento comercial e
económico existente, até porque os estágios
também se realizam em empresas estrangeiras
com presença em Portugal. As empresas e insti-
tuições que os recebem encontram-se espalha-
das pelos cinco continentes. Na edição deste ano,
os jovens estagiários irão para 51 mercados, sen-
do que os EUA, o Brasil e Espanha são os três que
irão receber mais estagiários.
Quais as competências mais valorizadas na
escolha dos candidatos?
As empresas, quando se candidatam a receber es-
tagiários, identificam as competências mais valo-
rizadas, quer em matéria de formação, quer no
que diz respeito às competências de carácter pes-
soal dos estagiários. Em relação a este último as-
pecto, compete-nos avaliar, sobretudo, a capaci-
dade dos jovens licenciados para realizarem esta
experiência de seis meses num ambiente diferen-
te a nível empresarial e cultural, de forma a que a
possam absorver e rentabilizar ao máximo, utili-
zando-a ao serviço de Portugal.
Depois da participação no programa, a maio-
ria dos participantes acaba por ficar na em-
presa em que estagia?
A maioria não. Temos indicação de que 40% a 50%
são convidados a ficar, mas que no total apenas
25% a 30% aceita. No entanto, um mês após o está-
gioterfinalizado,fazemosumquestionárioatodos
osparticipantesemaisde60%refereestaratraba-
lhar de acordo com as expectativas entretanto ad-
quiridas, tendo em conta a experiência realizada.
Ao longo dos últimos anos, cerca de 97% avalia po-
sitivamenteoestágioefectuado.■ M.Q.

“Número de
candidatos ao
Inov Contacto
duplicou este ano”

Cerca de 30% dos estagiários que paticipam
no Inov Contacto acabam por ficar a
trabalhar nas empresas onde estagiam.

PEDRO REIS
Presidente do AICEP

Infografia: Marta Carvalho | marta.carvalho@economico.pt

TESTEMUNHOS

“AparticipaçãonoInovContacto
deuformaaosonhodeiniciaruma
carreiraprofissional internacional,
conhecer umanovacultura,uma
novalínguaeoutraspessoas,com
perspectivasepontosdevistadife-
rentesdosnossos. OInovContacto
éachavedeaberturapara
aconcretizaçãodasnossasambi-
ções,dá-nosaoportunidadedeter
umaexperiênciaprofissional
emcontextoreal,departiciparem
projectostraçadospelaempresa
ededaronossocontributopara
seatingiremobjectivosconcretos”.

Nuno Pedro
Bial, Roma

“O Inov Contacto levou-me até á
maior empresa de consultoria de
engenharia portuguesa e a um
mercado que, em 2008, sugeria
entusiasmo e que agora concretiza
esse momento. O InovContacto,
para além de ter provocado este
percurso e oportunidade que eu
decidi abraçar, proporciona duran-
te o período do estágio um acom-
panhamento ao estagiário e à em-
presa, bem como a disponibiliza-
ção de ferramentas e conhecimen-
tos que são úteis para esse proces-
so de internacionalização”.

Pedro Santos
Coba, Rio de Janeiro

“O programa é uma
oportunidade de formar
e, em larga escala, recrutar
potenciais colaboradores
da empresa em ambiente real
e nos mercados externos.
Para a empresa representa,
por um lado, a possibilidade
de apoiar o desenvolvimento de
futuros líderes empresariais
com experiência internacional
e, em simultâneo, reforçar
as equipas de projectos que
desenvolvem a sua actividade
nos mercados internacionais”.

Tiago Cabral, Director Internacional
da Leadership Business Consulting

“É uma das iniciativas mais
importantes que Portugal
e a AICEP levam a cabo
para promover Portugal no
estrangeiro e dar experiências
internacionais a milhares
de jovens portugueses. O
programa tem uma imensa
qualidade pela forma como são
seleccionados os candidatos.
Mas penso que poderia ser mais
focado e enviar mais candidatos
para as economias mais
importantes para a diplomacia
económica portuguesa”.

Peter Villax, vice-presidente
da Pharma Business Unit
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Foi você que pediu uma
carreira internacional?
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O Inov Contacto vai distribuir 250 jovens diplomados portugueses por
empresas de 51 países. Mas este ano o número de estágios cai para metade P.2/3
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Conheça os estágios
que dão acesso a uma
carreira internacional
O Inov Contacto vai distribuir 250 jovens diplomados
portugueses por empresas de 51 países. ➥ SUPLEMENTO
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