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Informação, Comunicação e Visibilidade

Seminário de Projetos Estruturantes, Huelva, 29/05/19
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1. Importância: 

2. Responsabilidades dos Beneficiários

3. Legislação de referência

4. Identidade Corporativa

5. Web / redes sociais do Programa

6. Exemplos / boas práticas

Informação, Comunicação e Visibilidade



 Os  Fundos provêm do esforço dos contribuintes: os cidadãos têm

direito de o saber 

 Os projetos ganham visibilidade e prestígio (convocatórias, CE)

 Comunicar boas práticas: efeito multiplicador

 O incumprimento dá origem à não elegibilidade da despesa
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1. A importância de dar visibilidade aos projetos?



4

 Comunicar ao SC qualquer evento, logotipo, publicação, 

divulgação em meios ou publicidade relevante

 Incluir na web informação sobre o projeto: objetivos, 

resultados e ajuda recebida da UE

 Incluir entregáveis e informação sobre os resultados das 

medidas de ICV nos Relatórios de Evolução que devem

acompanhar as certificações de operação

2. Responsabilidades dos beneficiários
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3. Legislação de Referência

Os projetos cofinanciados pelos Fundos Estruturais devem
obrigatoriamente incluir medidas de ICV

 Regulamento UE Nº 
1303/2013 (artigos 115-117 
e anexo XII, pontos 2.2.-5);

 Regulamento de Execução
UE Nº 455/2019 (art. 1) 

 Regulamento de Execução
UE Nº 821/2014 (art 3, 4, 5 e 
anexo II)

União Europeia

Fundo Europeu de 

Desenvolvimento

Regional

 Emblema da UE, com a 
nomenclatura «União
Europeia», sempre sem
abreviar

 Referência ao Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

 Letra das famílias: arial, auto, 
calibri, garamond, trebuchet, 
tahoma, verdana o ubuntu. 
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Pictograma POCTEP Emblema com «União
Europeia»

Refêrencia ao Fundo de 
Cofinanciação

Logotipo INTERREG

Refêrencia ao espaço de 
cooperação

4. Identidade corporativa
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 Recomendado: cores, escala de cinzento, preto e branco:

 Tamanho mínimo: 50,4 mm

4. Identidade corporativa
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 Utilização correta:

4. Identidade corporativa

 Recomendado:  cor

 Opção logo negativo:

 Em objetos muito pequenos, pode-se 
eliminar a refêrencia ao Fundo
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4. Identidade corporativa

 Opção 1: Logotipo POCTEP + Acrónimo:

Esta é a opção recomendada
Cores do acrónimo - Objetivo Temático

INVESTIGAÇÃO 

E INOVAÇÃO
COMPETITIVIDADE MEIO 

AMBIENTE

ALTERAÇÃO

CLIMÁTICA

CAPACIDADE 

INSTITUCIONAL



 Opção 2: Logotipo POCTEP + Logo Projeto

 O logotipo do Programa não pode ser menor do que o logotipo do projeto

4. Identidade corporativa
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 Fichas de projetos

Documentação
relevante 
“Gestão de 
projetos”

Manuais, logos 
e templates em
“Comunicação”

5. Web e redes sociais: poctep.eu

 Multimédia: “notícias”, 
vídeos, vídeo tutorial 
links às redes socias, 
contactos, etc)

 Subscrição newsletter
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5. Web e redes sociais: Twitter @Poctep

#POCTEP

#PoctepEnLosMedios

#PoctepNosMedia

#HistoriasIbéricas

@poctep

Menções-

divulgação

• Conversas
• Divulgação
• Especializado
• Jornalistas
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5. Web e redes sociais: Facebook @Poctep

Vídeos

Visibilidade

Eventos

• Público / idade - menos específicos
• Clicks / engagement
• Stories, lives, vídeo nativo

https://www.facebook.com/poctep/videos/448450335699421/?__xts__[0]=68.ARCcuYE-THcqw1d_hFzBdOxQWrM2ijBCD9hc91FfoSgUXTC1-Av3nr0bK0KM925-L--DHXpkdmVb8OECWwqas5IHO71y0WqxYqikLKOtyFPoIUCYiYo4I-olGzgBGMKM6dNh7REpNUA02dN23_j2zL7FaVRUdU59kTrLe8-1ourtxYpMCdJ-PDzl7ZlVcq6aQi_LZxdn5D-nL_hEkYDJ9mtNNuqcf13wzOY_HKYWKMM0vvh4FgUp6AAaLZ3mHxB-_HhIAQHZzIrwpT_QYRVOBR2OtkCxD-pF0mM15SnrHtRZrlD-SQFFB4Ok65jdYSiaQeYnHSHTYhQGjvFG04XHrMHol8ZwitGbKhpeHw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/poctep/videos/448450335699421/?__xts__[0]=68.ARCcuYE-THcqw1d_hFzBdOxQWrM2ijBCD9hc91FfoSgUXTC1-Av3nr0bK0KM925-L--DHXpkdmVb8OECWwqas5IHO71y0WqxYqikLKOtyFPoIUCYiYo4I-olGzgBGMKM6dNh7REpNUA02dN23_j2zL7FaVRUdU59kTrLe8-1ourtxYpMCdJ-PDzl7ZlVcq6aQi_LZxdn5D-nL_hEkYDJ9mtNNuqcf13wzOY_HKYWKMM0vvh4FgUp6AAaLZ3mHxB-_HhIAQHZzIrwpT_QYRVOBR2OtkCxD-pF0mM15SnrHtRZrlD-SQFFB4Ok65jdYSiaQeYnHSHTYhQGjvFG04XHrMHol8ZwitGbKhpeHw&__tn__=-R
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5. Web e redes sociais: @Poctep

Listas em poctep.eu B2B

#Poctep

• Líder entre os jovens, 
vídeo tendência absoluta 

• Líder entre os jovens
• Seguir #hashtags
• Stories
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6. Exemplos: visibilidade

“Este vídeo/web/perfil… foi cofinanciado pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional FEDER através do Programa Interreg V-A España-
Portugal (POCTEP) 2014-2020. As opiniões são da exclusiva responsabilidade

do autor que as emite” (*)

Não é 
somente

“cumprir”

“Que não
tenhas que 
procurá-lo”

(*)  Disclaimer sobre opiniões caso proceda.
Excecionalmente pode-se abreviar “FEDER” / “Interreg España-Portugal”
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6. Exemplos: webs / redes sociais

“Visível ao
entrar”

Entendível
para os 

cidadãos!
Recomendado: 

Na profile
picture
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6. Exemplos: vídeos 

Recomendado: 

Logo – “mosca”

Ordem / 
tamanho

Logos 

“Visível ao
entrar”

“Que não tenhas
que procurar”
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Logos: preferivelmente
na parte superior

Em baixo, pouca
visibilidade

Boa visibilidade

6. Exemplos: Roll Ups-Fotocalls
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6. Exemplos: publicações

Póster científico (Euroage)

Logo

Na capa (principalmente 
bibliotecas virtuais)
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• FEDER > 500  mil euros
• Formato específico
• Tamanho significativo

6. Exemplos: Cartaz temporal / placa / A3 

Cartaz temporal “de 
obra” + placa

• FEDER < 500  mil euros
• MÍNIMO A3
• Sem formato específico
• Nome projeto / Eixo / menção

Cartaz “A3”
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6. Boas práticas ao comunicar

O Quê Como A quem

• Indicadores, resultados
• Histórias
• Perspetivas (impacto 

económico, social,
• etc)

• Vídeo
• Notas de imprensa
• Eventos
• Redes (posts, stories)
• Blogs, etc.

• Mapping públicos:
• Especializado
• Jornalistas
• Cidadaõs

• “Reunião” sem
mais contexto

• Encontro “ao
redor da 
mesa” 

• Jornalista que 
não trabalha na
área

• Contactos 
desatualizados

• Notas de imprensa de 
mais de 1-2 páginas

• Linguagem muito
técnica, administrativa, 
académica, etc.

• Fotos baixa qualidade
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6. #HistoriasIbéricas

 Colaboração agências LUSA e EFE + POCTEP

 Um ano de histórias semanais + 12 

reportagens especiais multimédia

 33 histórias no primeiro trimestre

 Histórias “humanas”, “personagens” de 

ambos os lados da fronteira

 Assessoria de imprensa: sugestão ativa de 

conteúdos, acompanhamento, etc

http://euroefe.euractiv.es/6675_cohesion/6100972_las-valedoras-de-cerveira-tomino-dos-pioneras-en-la-europa-sin-fronteras.html
http://euroefe.euractiv.es/6675_cohesion/6100972_las-valedoras-de-cerveira-tomino-dos-pioneras-en-la-europa-sin-fronteras.html
http://euroefe.euractiv.es/6675_cohesion/6076579_lorena-vasco-isabel-asi-son-los-impulsores-de-la-nueva-ciencia-europea.html
http://euroefe.euractiv.es/6675_cohesion/6076579_lorena-vasco-isabel-asi-son-los-impulsores-de-la-nueva-ciencia-europea.html
http://bit.ly/historias_ibericas_efe_lusa
http://bit.ly/historias_ibericas_efe_lusa
https://www.rtp.pt/noticias/economia/projeto-luso-espanhol-apoia-investigacao-e-inovacao-nas-empresas-em-tres-regioes_n1148246
https://www.rtp.pt/noticias/economia/projeto-luso-espanhol-apoia-investigacao-e-inovacao-nas-empresas-em-tres-regioes_n1148246
http://euroefe.euractiv.es/6675_cohesion/6149350_musicas-da-raya-memoria-de-una-cultura-que-rompe-fronteras.html
http://euroefe.euractiv.es/6675_cohesion/6149350_musicas-da-raya-memoria-de-una-cultura-que-rompe-fronteras.html
https://www.dn.pt/lusa/interior/projeto-euroage-promove-envelhecimento-ativo-em-portugal-e-espanha--10889315.html
https://www.dn.pt/lusa/interior/projeto-euroage-promove-envelhecimento-ativo-em-portugal-e-espanha--10889315.html
https://www.jn.pt/local/noticias/viana-do-castelo/caminha/interior/rio-minho-repovoado-com-600-mil-salmoes-10932992.html
https://www.jn.pt/local/noticias/viana-do-castelo/caminha/interior/rio-minho-repovoado-com-600-mil-salmoes-10932992.html
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Conclusões

• Mensagens devem atingir o público especializado, mas também o cidadão.

• As ações devem sempre garantir a visibilidade dos Fundos

• Jornalistas precisam de mensagens claras, concisas, “prontas para 

consumir” e com videos / fotos de qualidade

• Comunicar historias – “conectar” com os jornalistas e os cidadãos



¡Gracias! Obrigada

www.poctep.eu | @poctep


