Designação do projeto | INOV Contacto – Estágios Internacionais de Jovens Quadros
Código do projeto | POISE-02-3220-FSE-000031
Objetivo principal | Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral
Região de intervenção | Norte, Algarve, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo
Entidade beneficiária | AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E.

Data de aprovação | 26-08-2016
Data de início | 01-07-2015
Data de conclusão | 31-12-2017
Custo total elegível | 11.444.755,57 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 10.529.175,12 EUR, FSE (dados previstos)
Apoio financeiro público nacional/regional | 915.580,45 EUR (dados previstos)

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Edições 20.ª e 21.ª do Inov Contacto
Atividades por edição: a operação inicia-se com a divulgação da medida, segue-se a abertura das candidaturas (em portal online) 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: 500
 Participantes NEET em educação, formação ou emprego, uma vez terminada a participação: 30.00%

CAMPUS
INOV Contacto

Seminário de
encerramento

Galeria de fotos no
Flickr AICEP

Galeria de fotos no
Flickr AICEP

Vídeo INOV Contacto
Campus 2016

INOV Contacto
em Números

Research
1. Formulário enviado a ex-estagiários
2. Análise das respostas para criação de nova
identidade visual

Assinatura de email
A imagem foi adicionada na assinatura de email dos
colaboradores da AICEP durante o período das
candidaturas e associada a um link externo –
homepage do site INOV Contacto

Identidade Visual
+ Manual de Normas Gráficas
Criação do símbolo-logotipo na versão principal, secundária e derivada, versões
cromáticas, paleta de cores, área de proteção e dimensões mínimas

Site do INOV Contacto
Atualização do site de acordo com a nova identidade do programa

Alerta de Candidaturas
Sites portugalglobal.pt e inovcontacto.pt
Redes Sociais Facebook e Linkedin
formulário no site do programa INOV Contacto
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Cartazes dirigidos aos Estagiários

Formato A5
CMYK 4/4 cores
Papel couché mate 125g
Distribuição: Universidades,
Institutos Politécnicos
e ações de divulgação
do programa

Formato 70x100 cm
CMYK 4/0 cores
Papel couché mate 125g
Distribuição: Universidades, Institutos
Politécnicos

Rollups
Formatos 100x200 cm e 70x200 cm
CMYK 4/0 cores
PVC rígido de 300 mc
Divulgação em eventos e apresentações do programa

a

Newsletters Alerta de Candidaturas

Newsletter de
Divulgação

1º envio: Universidades e Institutos Politécnicos, divulgação Registo “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

Enviada às Universidades e
Institutos Politécnicos para
divulgação do programa durante
o período das candidaturas

Anúncios
Expresso Emprego
Formato ¼ de pagina
10,2 x 13,7 cm
Cores CMYK
1ª edição – 30 de julho de 2016
2ª edição – 3 de setembro de 2016
3ª edição – 10 de setembro de 2016

Cartaz e Anúncio dirigido às entidades de acolhimento
Cartaz Formato 70x100 cm | CMYK 4/0 cores | Papel couché mate 125g
Anúncio Formato A4 | Revista Portugal Global

Banner e Newsletter para entidades de acolhimento
Divulgação meio empresarial

Filme promocional

Spot TV

Duração 4:25 minutos
Difusão a partir de 12 de julho de 2016
Divulgação na homepage do site e redes sociais da AICEP

Duração 25 segundos
Difusão na RTP1 e RTP2, de 5 de setembro de 2016 a 11 de setembro
de 2016
Divulgação nas redes sociais

Spot rádio

Divulgação e Pedidos de Divulgação online

Duração 30 segundos
Difusão na Antena 3, de
18 a 24 de julho e de 5 a
11 de setembro de 2016

1. Divulgação nas redes sociais da AICEP (facebook, linkedin, capas e
publicações no feed de notícias)
2. Pedidos de divulgação pelas Universidades / Institutos Politécnicos
nas redes sociais

Publicidade nas redes sociais
Facebook e Instagram
> Campanha segmentada: dois escalões
pré-formatados 18-24 anos e 25-34 anos
> Campanha ativa entre 12 de julho a 15 de
setembro de 2016
Linkedin
> Campanha segmentada: dois escalões
pré-formatados 18-24 anos e 25-34 anos
> Campanha ativa entre 15 de julho a 14 de
setembro de 2016

Campanha Google Adwords
Campanha de 15 de julho a 14 de setembro
de 2016

Anúncios no P3
formato Mrec 300x250 px
Datas de 5 a 11 de setembro de 2016

Anúncios no Observador
Formato Manchete 1200x220 px
Datas: de 1 a 14 de setembro de 2016

CAMPUS INOV Contacto 2017
17 e 18 de janeiro, Universidade Católica de Lisboa
Galeria de imagens, vídeo e materiais de comunicação

Fitas lanyards
impressão 1 cor
dois mosquetes em pontas opostas

Placa de púlpito
Placa que “abraça” o
púlpito, dando-lhe
estabilidade

Fotografias ›

Croqui de informações

Acreditações

formato A4
Ficheiro PDF para envio via email aos
estagiários selecionados

formato A6
Cores CMYK 4/4

Pins 2D
Bandeira de Portugal
retangular

Vídeo ›

Encostos de cabeça
Colocados nas cadeiras do auditório
durante os dois dias de Campus

Roll up Auditório

Roll up entrada

Sinalética
A3

Bandeiras
Duas bandeiras stand-up de exterior com respetiva estrutura de apoio

Roll ups avião

Vinis

2 roll up utilizados junto do avião

Aplicados no avião

Avião de papel

Seminário de encerramento da 21ª edição INOV Contacto
Fundação Calouste Gulbenkian

