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IMPORTÂNCIA 
DA 

COMUNICAÇÃO
Comissão Europeia pede reforço de actividades de 
comunicação por todos os actores de programas 
comunitários para:

• Tornar as instituições da UE mais próximas e acessíveis

• Melhor conhecimento do uso do orçamento da UE

• Assegurar e incrementar a visibilidade e transparência da 
política de coesão europeia em geral e do Programa SUDOE 
e dos seus projectos em particular  

Para combater

Afastamento UE-cidadão



PLANO DE 
COMUNICAÇÃO

•
 

Realizar, como mínimo, todas as actividades indicadas no 
GT de Comunicação do Formulário de candidatura

Objectivo:

• Que o projecto e seus resultados se conheçam, difundindo 
os benefícios que este e a cooperação transnacional 
europeia aportam à região de que se trata 

• Avaliação contínua do Plano 

• Informar o STC de todas as actividades e alterações 
(Responsável de Comunicação do projecto)



OBRIGAÇÕES 
REGULAMENTARES

Projectos co-financiados por Fundos Estruturais

Obrigados a informar e difundir as acções que realizem 
(Regulamento (CE) nº 1828/2006)

Cada beneficiário do projecto

Responsável por informar todas as partes que intervêm na 
operação e a opinião pública em geral da ajuda obtida dos 
Fundos e que a operação se executa no quadro de um 
programa co-financiado pelo FEDER.



USO DOS 
LOGÓTIPOS

•
 

Toda a documentação e material (em papel ou electrónico) 
elaborados durante o projecto deverá mencionar que se 
realizou graças a co-financiamento da UE e ao Programa  
SUDOE.  

Inserir obrigatoriamente os seguintes logótipos

Consultar:

• Manual uso logótipo SUDOE (web do Programa)

• Regras de uso do emblema europeu

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_es.htm


UE/EU - FEDER/ERDF

* Menção União 
Europeia e 
fundo FEDER

USO DOS 
LOGÓTIPOS



• O projecto também deverá ter o seu logótipo específico

USO DOS 
LOGÓTIPOS



Combinações incorrectas no uso dos logos

1.

2.

USO DOS 
LOGÓTIPOS



Combinações incorrectas no uso dos logos II

3.

4.

USO DOS 
LOGÓTIPOS



PRINCIPAIS 
FERRAMENTAS DE 

COMUNICAÇÃO
•

 
Respeito pelo meio ambiente e desenvolvimento 

sustentável em tudo o que seja elaborado

• Opiniões apresentadas comprometem só os beneficiários

Página web projecto:

- Obrigatória

- Prática e dirigida a grupos alvo

- Logos na página principal

-Actualização
contínua

- Comunicar endereço
ao STC

*Banners para 
possível uso:



•
 

Eventos: pelo menos um evento público final. Bandeira 
europeia. Eventos exteriores.

• Folheto de apresentação do projecto.

• Boletins periódicos com progressos e eventos do projecto.

• Publicações: internas e externas.

• Material promocional: uso de logótipos.

• Vídeos: estudar a sua relevância.  

PRINCIPAIS 
FERRAMENTAS DE 

COMUNICAÇÃO



•
 

Contactos meios de comunicação: Sudoe nos media. Atenção 
aos media durante todo o projecto. Tentar despertar o seu 
interesse. Menção ao Programa SUDOE e fundo FEDER.

PRINCIPAIS 
FERRAMENTAS DE 

COMUNICAÇÃO

http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/f/133/COMUNICACION/Sudoe-en-los-Medios


CAPITALIZAÇÃO E 
DIFUSÃO DE 

RESULTADOS

•
 

Capitalização: não só difusão de resultados mas também 
compartilhar experiências entre territórios e actores 
beneficiários do Programa SUDOE e transferir o 
conhecimento adquirido para melhorar a qualidade de 
projectos futuros evitando repetir o que já foi feito.  

Intercâmbio de boas práticas

No quadro do Programa



•
 

Publicação da lista de beneficiários, financiamento, 
informação sobre projectos e seus resultados: Lista e fichas 
página web; Publicação “Os projectos aprovados”.

CAPITALIZAÇÃO E 
DIFUSÃO DE 

RESULTADOS
No quadro do Programa



•
 

Página web 
programa: - Diferença 

convocatória- 
gestão de  
projectos. 

- Documentos  
úteis.  

- Novas  
secções:  

Logótipos,  
Sudoe nos  

media,
Tríptico/  

Sudoe News.

http://www.interreg-sudoe.eu/ESP
http://www.interreg-sudoe.eu/ESP


• Boletim SUDOE 
News: Necessidade de 
receber informação de 
projectos

• Presença nos media:

CAPITALIZAÇÃO E 
DIFUSÃO DE 

RESULTADOS



• Folheto do programa

CAPITALIZAÇÃO E 
DIFUSÃO DE 

RESULTADOS



•
 

Eventos:                                                        
Jornada de                                                      
lançamento 
Santander,                                                      
20-21 Abril                                                        
2008

•
 

Apoio do                                                             
STC-contacto                                                        
contínuo:                                                               
enviar cópia 
de todo o                                                       
material

CAPITALIZAÇÃO E 
DIFUSÃO DE 

RESULTADOS



OBRIGADOOBRIGADO
PELA ATENPELA ATENÇÇÃOÃO
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