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4. PLANO DE TRABALHO DO PROJETO
4.1.Atividades

 Regulamento (CE) Nº 1303/2013: os projetos cofinanciados pelos Fundos Estruturais
têm necessariamente de incluir medidas de informação e comunicação.

Atividade 6: COMUNICAÇÃO

 Objetivos específicos do projeto

Ç
PLANO DE COMUNICAÇÃO (PC)

Objetivos específicos do projeto
 Objetivos de comunicação
 Estratégia de divulgaçãoEstratégia de divulgação
 Descrição da atividade e das ações
 Produtos ou resultados
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4.1. Atividades (Atv. 6 Comunicação)

3



INFORMAÇÃO & COMUNICAÇÃO (IC) 

REGULAMENTO UE OBJETO

Normativa de referência de IC:

REGULAMENTO UE 
Nº1303/2013
(disposições gerais)

OBJETO

Artigos 115 - 117 Informação e comunicação (IC)Artigos 115 117 Informação e comunicação (IC)

Anexo XII (pontos 2.2. - 5) Responsabilidades dos beneficiários

REGULAMENTO DE 
EXECUÇÃO UE Nº 821/2014

Caraterísticas técnicas das medidas de IC e instruções
para a criação do emblema da UE e a definição dasÇ

(capítulo II,  Arts. 3, 4, 5 e Anexo II) 
p ç ç
cores normalizadas
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CARATERÍSTICAS  TÉCNICAS MEDIDAS IC
Anexo XII, seção 2.2, ponto 1, do Regulamento UE nº 1303/2013 e Regulamento de Execução nº 821/2014 

Todas as medidas de IC devem incluir obrigatoriamente:

 o emblema da UE, com o nome «União

Todas as medidas de IC devem incluir obrigatoriamente:

,
Europeia», que sempre aparecerá sem
abreviar

 uma referência ao Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER)

União Europeia
Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional
Desenvolvimento Regional (FEDER)
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LOGO INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL

VERSÃO PORTUGUESA

6



PÁGINA WEB POCTEP www.poctep.eu
Nova página web online
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PÁGINA WEB POCTEP www.poctep.eu

POCTEP 2007 - 2013 POCTEP 2014 - 2020





 Bolsa de Projetos, menu “Convocatórias”
(ferramenta de apoio à pesquisa de parceiros, etc)




 Microsite de promoção e gestão de eventos
(inscrições, programa, apresentações, etc)

 Conteúdos multimedia (vídeos redes sociais e Conteúdos multimedia (vídeos, redes sociais, e-
newsletter, catálogo virtual de projetos e produtos,
motores de pesquisa, etc)

 Conteúdos acessíveis para pessoas com necessidades
especiais, em português e espanhol (e inglês, nalguns
casos)
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 Subscrição ao Boletim Informativo



MEDIDAS DE COMUNICAÇÃO
Alguns exemplos de ferramentas de IC:

 Plano de Comunicação
 Responsável técnico de comunicação

Alguns exemplos de ferramentas de IC:

 Responsável técnico de comunicação

 Logotipo e identidade gráfica
 Página web e redes sociais

 Vídeo promocional
 Material Promocional (cartazes, folhetos, merchandising, etc)

 Publicações impressas e/ou digitais (revistas newsletters guias e manuais catálogos Publicações impressas e/ou digitais (revistas, newsletters, guias e manuais, catálogos,
etc)

 Meios de comunicação (anúncios de imprensa, notas de imprensa, entrevistas e
l b ã i di fó i )colaboração em artigos, programas radiofónicos, etc)

 Eventos (seminário de lançamento e evento final, jornadas e seminários técnicos,
informativos e/ou formativos, exposições, workshops, open days, etc)

 Banco de imagens (fotografias e material audiovisual de qualidade)
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i  i   Muito obrigada pela atenção

www.poctep.eu
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