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Comunicar os projetos financiados  - compromissos públicos

 O apoio dos fundos da União Europeia resulta do esforço conjunto dos 

contribuintes europeus para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, 

procurando reduzir as disparidades económicas, sociais e territoriais que 

ainda subsistem na UE com vista à criação de emprego, à 

competitividade empresarial, ao crescimento económico e ao 

desenvolvimento inclusivo e sustentável;

Compromisso #1
Com a União Europeia e 

com os seus EM

 Os cidadãos têm o direito de ser informados sobre a aplicação dos 

recursos coletivos - princípio da transparência Compromisso #2
com os cidadãos 

europeus 
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Comunicar os projetos financiados – sinergias

 Porque pretendemos aumentar o conhecimento da ação da União Europeia em Portugal - Cidadania

 Porque devemos divulgar metodologias , resultados dos projetos que gerimos, permitindo que outros se 

apropriem – dinâmica reciproca – benchmarking;

 Porque sempre que outros se apropriam dos nossos projetos, incorporando-os na íntegra ou adaptando-os a 

novos contextos ou públicos-alvo, estamos a rentabilizar a utilização de fundos públicos, a rentabilizar 

produtos e práticas inovadoras e a criar valor acrescentado ao país (obter mais resultados com menos esforço 

e menos recursos);
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Comunicar os projetos financiados – vantagens para os projetos

 O cumprimento das regras de informação e comunicação promove a idoneidade dos beneficiários e 

aumenta da notoriedade e prestígio do projeto;

 Promove o desenvolvimento de estratégias de comunicação – promovendo competências e curriculum 

aos gestor/a dos projetos outros atores);

 Os participantes (formandos/docentes) ficam mais motivados quando percecionam que os seus 

resultados também contribuem para os resultados de quem os acolhe; 
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A partir de quando é obrigatório comunicar?

As obrigações de informação e comunicação dos apoios dos fundos devem ser cumpridas pelos beneficiários depois 

da assinatura do termo de aceitação ou celebração do contrato;
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Template de barras de cofinanciamento

Os logótipos 
referentes a outros 
apoios ou parcerias 

devem estar afastados 
da barra de 

cofinanciamento e 
nunca ter dimensão 

superior

Consulte a página 7 e seguintes do Guia de Informação e Comunicação para Beneficiários 

Todas as ações de informação e comunicação realizadas pelas beneficiários devem reconhecer o apoio dos 

fundos, apresentando, no caso do POCH, a barra de cofinanciamento abaixo. 

https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Programa/Paginas/comunicacao-e-marca-poch.aspx
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Template de cartazes

 Modelos (A3) a usar durante e após a execução do projeto quando o apoio público é inferior a €500.000

Consulte o separador 
“Regras de 

Comunicação” no 
portal do POCH para 

download dos 
cartazes

https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Programa/Paginas/comunicacao-e-marca-poch.aspx
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Template de cartazes

 Formato (1000x1500) a usar durante e após a execução do projeto quando o apoio público é superior a €500.000

Consulte o separador 

“Regras de 

Comunicação” no portal 

do POCH para 

download dos cartazes

https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Programa/Paginas/comunicacao-e-marca-poch.aspx


PO CH | 9 | www.PO CH.portugal2020.pt

 Os beneficiários devem disponibilizar nas suas páginas na internet a informação relativa aos projetos apoiados e 

esta deve ser facilmente identificável (e.g. bloco de conteúdos na homepage com link de 1º nível para listagem 

de projetos apoiados. Este bloco poderá ser representado por link integrado no menu ou independente, na 

forma de "botão/imagem”. 

Exemplo: “Projetos apoiados pela UE”

 Na página de acolhimento (homepage) deve também constar a barra de cofinanciamento.

Regras para portal/site
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Filmes, anúncios de rádios e merchandising

 Filmes cofinanciados: A barra de cofinanciamento deve figurar antes da ficha técnica. 

 Anúncios de rádio: 

Superiores a 30 seg devem conter “Projeto cofinanciado pelo Programa Operacional Capital Humano, Portugal 

2020 e União Europeia, através do Fundos Social Europeu

Inferiores a 30 seg devem conter “Projeto cofinanciado pela União Europeia através do Fundos Social Europeu

 Merchandising: 

No mínimo, devem ter a bandeira da União Europeia, com 

referência por extenso à União Europeia. Sempre que possível 

inscrever a barra de cofinanciamento completa

* A altura mínima da insígnia da União Europeia é de 1 cm. Para pequenos objetos promocionais é de 5 mm.
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A Comunicação do POCH (alguns exemplos)

Em 2017/2018

 Instragram (para alem do portal, do Facebook,

do Linkedin e do Twitter)

 Videos “A minha História: Portugal, União

Europeia e Capital Humano”

 QUIZ FSE/PT 2020/PO CH

 Boletim Trimestral PO CH – Implementação do

PO e históricas de sucesso

Em 2019

 “Roteiro: histórias de sucesso” (imagens,

narrativa e video)

 Concurso “Premio Capital Humano” (entidades

beneficiarias e ex-formandos)
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Comunicação Pós 2020
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www.poch.portugal2020.pt

136.ª Sessão Plenária do Conselho Nacional de Educação

https://www.facebook.com/pocapitalhumano/
https://www.facebook.com/pocapitalhumano/
https://www.instagram.com/capitalhumano2020/
https://www.instagram.com/capitalhumano2020/
https://twitter.com/poch2020portuga
https://twitter.com/poch2020portuga

