
Designação do projeto | INOV Contacto – Estágios Internacionais de Jovens Quadros

Código do projeto | POISE-02-3220-FSE-000402

Objetivo principal | Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral

Região de intervenção | Norte,  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 | 20-12-2019

Data de início | 01-06-2019

Data de conclusão | 31-12-2021

Custo total elegível | 8.000.000,00 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | 7.351.200,00 EUR, FSE

Apoio financeiro público nacional/regional | 648.800,00 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos

Edições 24ª e 25ª 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: 365

Participantes NEET em educação, formação ou emprego, uma vez terminada a participação: 40%

24ª/25ª
Edição
2019/2021



Revista Portugalglobal
Anúncio formato A4 na edição 123, pág.  
25 da revista Portugalglobal

24ª e 25ª edições: Materiais de promoção e divulgação (2019/2021)

Cartazes dirigidos aos Candidatos
Utilização de Cartazes promocionais com ex-Estagiários para distribuição em: Universidades, Faculdades, 
Politécnicos, Entidades/Parceiros.

inov contacto
estágios internacionais

“Estágio muito bem estruturado! Bom 
acolhimento e integração no ambiente de 
trabalho. Atribuição de responsabilidades  
gradual ajudam o desenvolvimento e 
aprendizagem individual do estagiário.
Aquisição de conhecimentos na área de 
comunicação, principalmente a nível institucional. 
Novas competências na gestão das redes
sociais e marketing. Ambiente multicultural.”

inov contacto
estágios internacionais

“Muita responsabilidade de representar a 
Cerveja Musa na Holanda, com liberdade 
para tirar partido das minhas qualidades em 
prol do desenvolvimento da marca. O estágio 
ensinou-me a confiar nas minhas capacidades 
e a ser mais organizada quando tanto 
acontece simultaneamente. Além da 
experiência internacional, permitiu-me 
conhecer uma nova cultura.”

inov contacto
estágios internacionais

“O INOV Mudou a minha vida em 2004 e 
penso ter mudado a vida da estagiária este 
ano. É uma ferramenta fantástica de apoio à 
internacionalização de uma empresa com a 
dimensão da Cerveja Musa e um trampolim 
excelente para adquirir experiência 
internacional e "tarimba" profissional.”

Selo 20 anos

Cartaz
Dirigido às Entidades/Empresas

SIGA O LINK

Brindes INOV Contacto 
Para Divulgação (Lápis, 
Caneta/Note Book e Porta 
Documentos)



Divulgação nas redes sociais da AICEP: candidaturas para estagiários
Partilha de conteúdos sobre candidaturas à 24ª edição dos estágios INOV Contacto

.



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

Flyer
Atualização  
do flyer.
Formato A5. Distribuição: 
Universidades, 
Faculdades, Politécnicos e 
ações de divulgação
do  programa.



Newsletters Alerta de Candidaturas
1º envio: Universidades, Faculdades e 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



Atualização do site INOV Contacto
Reformulação do menu e páginas do site

Homepage depoisHomepage antes

Página “Estagiários” antes Página “Estagiários” depois



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.

Newsletters para entidades de acolhimento
1: entidades portuguesas que já receberam estagiários;
2: entidades portuguesas que ainda não receberam estagiários;
3: entidades estrangeiras que já receberam estagiários;
4: entidades estrangeiras que ainda não receberam estagiários.



Candidaturas estagiários: Publicidade no Facebook e Instagram
Campanha de publicidade de 10-9-2019 a 14-10-2019
Targets: jovens dos 20 aos 29 anos; Pais com filhos entre os 18 e os 26 anos



Candidaturas estagiários: Publicidade no LinkedIn
Campanha de conteúdos patrocinados e campanha de InMailspatrocinados, de 10-9-2019 a 11-10-2019

Target: jovens 18-24 e 25-34 com formação superior

Candidaturas estagiários: 
Campanha Google Adwords
De 10-9-2019 a 11-10-2019



Divulgação nas redes sociais da AICEP: Campus INOV Contacto 2020
Partilha de conteúdos sobre Campus INOV Contacto 2020



Comunicação Online INOV Contacto



Acreditações
Formato A6 - Cores CMYK 4/0

Fitas lanyards
impressão 1 cor - 2 
mosquetes em pontas
opostas

CAMPUS INOV Contacto
Galeria de fotos no Flickr AICEP

Brochura 20 anos
INOV Contacto
A5 com 28 páginas

Brindes
Kit de Boas Vindas (Pen Drive, Porta Documentos e Pin Portugal), Mochilas e  Medalhas para o prémio de 
melhor produção documental.

CAMPUS INOV CONTACTO
ISEG - Rua do Quelhas, 6 - 1200-781 Lisboa, Portugal

CAMPUS 
INOV Contacto
Galeria de vídeos

no Flickr AICEP

SIGA O LINK

SIGA O LINK

https://www.flickr.com/photos/portugalglobal/
https://www.youtube.com/watch?v=N_wh09cac4c&feature=youtu.be


Roll Up Auditório Roll Up Entrada

Todos estes materiais foram produzidos em edições anteriores, apenas foram aplicados autocolantes indicando a atual edição. 

Avião de papel – A5

Placa de púlpito

Painéis 
Photo Booth



Sinalética A3

RollUp’s Experiência INOV Contacto




