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DIGA-NOS QUAL 
É A HISTÓRIA 

DO SEU 
PROJETO



Sítios Web  Publicações

Campanhas

- Cooperar com outros 
promotores de projetos, 
encontrar parceiros

Para promover 
as suas 
atividades

Aumentar a 
sensibilização 
para os 
projetos 
financiados 
pela UE

– Inspirar outros projetos 
– Encontrar apoios para as 
atividades de seguimento

COMO POSSO 
FAZÊ-LO? 

Encontrar as melhores formas de estabelecer uma 
ligação com o seu público; adaptar a mensagem para 
que seja relevante para esse público

FORMAS DE COMUNICAR:

Eventos — 
debates, jornadas 

abertas 

Vídeos & 
fotografias

Se estiver a utilizar as redes sociais, não se esqueça de marcar a conta 
do programa operacional] [e/ou utilizar os marcadores do [programa 
operacional] e #euinmyregion

POR QUE MOTIVO 
É IMPORTANTE?

- Informar os cidadãos 
de como é gasto o 
dinheiro 

Meios de 
comunicação social

Comunicados de 
imprensa



ENQUANTO O PROJETO DECORRE, A REGULAMENTAÇÃO DA UE OBRIGA A:

Por exemplo:

Fornecer uma descrição sugestiva no seu 
sítio Internet, caso exista, destacando o 
apoio recebido da UE

Colocar num local visível um cartaz de 
formato A3, pelo menos, com 
informações pertinentes sobre o seu 
projeto, incluindo a referência à ajuda 
financeira da UE

Se o custo do seu projeto for superior a 
EUR 500 000 e envolver a aquisição de 
um objeto físico ou o financiamento de 
infraestruturas ou de trabalhos de 
construção, colocar temporariamente um 
painel de dimensão proporcionada num 
local visível

Depois de terminado o projeto, colocar um 
painel ou cartaz permanente de dimensão 
proporcionada num local claramente 
visível pelo público. Assegurar-se de que o 
nome e o objetivo do projeto são 
indicados no painel

Se o projeto é cofinanciado pelo Fundo Social Europeu e, em 
alguns casos, pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional ou pelo Fundo de Coesão, assegurar-se de que 
todas as pessoas envolvidas estão cientes do apoio da UE. 
Por exemplo, se está a dar uma formação, o material ou os 
certificados fornecidos aos participantes devem incluir uma 
referência ao apoio da UE

Todas as atividades de comunicação do projeto são obrigadas a assinalar o apoio da UE, com a bandeira da 
UE e o nome «União Europeia» escrito por extenso, bem como com uma referência ao fundo, ao lado do 
logótipo do [seu] [programa] e de [outras entidades]

ASSINALAR SEMPRE 
O APOIO DA UE



facebook.com/EUinmyregion

@EUinmyregion

euinmyregion

cohesiondata.ec.europa.eu

youtube.com/user/RegioNetwork

europa.eu/!UR46Hx

Sim, dar informação sobre o apoio que a UE dá ao 
seu projeto é uma obrigação jurídica, mas é também 
uma oportunidade de contar a sua história e mostrar 
o seu contributo para a sociedade e a economia.


