Designação do projeto | INOV Contacto – Estágios Internacionais de Jovens Quadros
Código do projeto | POISE-02-3220-FSE-000391
Objetivo principal | Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral
Região de intervenção | Norte, Algarve, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Região Autónoma dos Açores,
Região Autónoma da Madeira
Entidade beneficiária | AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E.
Data de aprovação | 26-01-2018
Data de início | 27-04-2017
Data de conclusão | 30-09-2018
Custo total elegível | 5.000.000,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 4.600.000,00 EUR, FSE
Apoio financeiro público nacional/regional | 400.000,00 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Edição 22ª do INOV Contacto
Atividades: a operação inicia-se com a divulgação da medida, segue-se a abertura das candidaturas (em portal on-line) por
parte dos candidatos a estágio e das entidades de acolhimento, realiza-se a seleção dos estagiários para aferir requisitos e
fatores motivacionais para a integração em fase de estágio (processo em que intervém também uma entidade externa),
finaliza-se com a fase de matching onde se conjugam os planos de estágio candidatados pelas entidades de acolhimento e o
perfil curricular dos candidatos a estágio. Uma vez definido o matching, estabelecem-se protocolos de estágio com as
entidades de acolhimento e convida-se o candidato a estágio a integrar o programa, que terá início em data a fixar pela
AICEP, e que estabelece o início das fases de estágio. Cada edição termina com um seminário de encerramento.
Resultados a Contratualizar
Participantes NEET que beneficiam dos estágios profissionais: 250
Participantes NEET em educação, formação ou emprego, uma vez terminada a participação: 60.00%

22ª
Edição
2017/2018

INOV Contacto em Números

22ª edição: Materiais de promoção e divulgação (2017/2018)

Selo 20 anos

Alerta de Candidaturas
Formulário no site do programa INOV Contacto.
Promovido nos sites portugalglobal.pt e inovcontacto.pt; nas redes sociais Facebook e LinkedIn da AICEP; flyer A5.

Cartazes dirigidos aos Estagiários

Revista Portugalglobal

Produção de novos cartazes com os novos embaixadores do programa.

Anúncio formato A4 na edição 100

Distribuição em Universidades, Institutos Politécnicos.

da revista Portugalglobal

Rollups

Flyer

Produção de novos rollups com os novos embaixadores do

Atualização do flyer. Formato A5. Distribuição: Universidades, Institutos

programa. Divulgação em eventos e apresentações do programa.

Politécnicos e ações de divulgação do programa.

Newsletters Alerta de Candidaturas
1º envio: Universidades e Institutos Politécnicos, divulgação do Registo no “Alerta de candidatura”
2º envio: Universo dos Inscritos no alerta “Primeiro a saber da abertura das candidaturas”
3º envio: Universo dos Inscritos no alerta, reminder antes do fecho das candidaturas
4º envio: Universo dos Inscritos no alerta, aviso do novo prazo de candidaturas

Spot rádio

Spot TV

Duração 30 segundos

Duração 25 segundos

Difusão na Antena 3, entre 18 e 24 de julho e entre 4 e
10 de setembro de 2017

Difusão na RTP1 e RTP2, entre 4 e 10 de setembro de 2017

Newsletters Candidaturas
1ª newsletter: Universidades e Institutos Politécnicos, divulgação do início do período de candidaturas; 2ª newsletter: empresas e instituições, divulgação
do início do período de candidaturas; 3ª newsletter: divulgação da extensão do período de candidaturas.

SMS GO WIFI

Banners

Campanha de SMS Marketing, segmentada por local e idade,

Banners dirigidos a estagiários enviados a Universidades, Institutos Politécnicos e
parceiros AICEP. Banners dirigidos a empresas divulgados pela AICEP e seus
parceiros.

realizada no início do período de inscrições.

Anúncios no caderno Expresso Emprego

Newsletter Universia

Formato ¼ de pagina; 1º anúncio a 22 de julho, 2º e 3º anúncios a

Envio de mail marketing

2 e 9 de setembro, respetivamente.

segmentado para os
utilizadores Universia inseridos
no target do programa INOV
Contacto.

Publicidade no Facebook e Instagram
Campanha de publicidade de 20 de julho a 4 de outubro de 2017 (13H)
Targets: jovens dos 19 aos 29 anos; Pais com filhos entre os 18 e os 26 anos

Publicidade no LinkedIn

Campanha Google Adwords

Campanha de conteúdos patrocinados e campanha de InMails patrocinados, de 19 de julho a 3 de
outubro de 2017
Target: jovens 18-24 e 25-34 com formação superior

De 20 de julho a 3 de outubro de 2017

Campanha áudio no Spotify
Spot de 30 segundos
Publicidade em formato Áudio na plataforma de streaming Spotify, de 1 a 12 de setembro

Divulgação nas redes sociais da AICEP
Partilha de posts alusivos ao programa à 22ª edição do INOV Contacto no Facebook e LinkedIn da AICEP

Comemoração 20 anos INOV Contacto
aicep Portugal Global, Lisboa
15 de dezembro de 2017
Vídeo Comemoração 20 anos
INOV Contacto

Vídeo Cerimónia da Comemoração
dos 20 anos do INOV Contacto

Painéis em PVC - Exposição dos 20 anos INOV Contacto
aicep Portugal Global, Lisboa (imagem de dois dos vários painéis produzidos)

Brochura 20 anos INOV Contacto
A5 com 24 páginas

Brinde
Kit Bolsa de viagem
com recipientes

CAMPUS INOV Contacto 2018
Centro de Congressos Estoril
23 e 24 de janeiro de 2018
Vídeo INOV Contacto Campus
2018

CAMPUS INOV Contacto
Galeria de fotos no Flickr AICEP

Croqui de
informações
formato A4
Ficheiro PDF para
envio via email
aos estagiários
selecionados

Fitas lanyards
impressão 1 cor - 2 mosquetes em pontas opostas

Acreditações - Formato A6 - Cores CMYK 4/4

Roll Up Auditório

Roll Up Entrada

Placa de púlpito
Placa frontal

Pins 2D
Bandeira de
Portugal

Autocolantes para aplicação em materiais produzidos na edição anterior nos Roll Ups e avião

Avião de papel
A5

2 estruturas Pop Up de 4m x 3m com telas em têxtil com a Exposição INOV Contacto 20 anos

Sinalética A3

Seminário de Encerramento da 22ª edição INOV Contacto
Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa
28 de setembro de 2018

Galeria de fotos
Flickr AICEP

