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REGRAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PROJETOS 
COFINANCIADOS PELO POCTEP 2014-2020 

Versão 21/12/2017 

O presente documento resume as principais regras de Informação e Comunicação 
(IC) vigentes no Programa Interreg V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020, 
nomeadamente, no que respeita à utilização dos logotipos dos projetos, páginas web, 
papelaria e material promocional de acordo com a legislação comunitária e as regras do 
Programa. 

Em geral, a legislação básica em matéria de Informação e Comunicação rege-se pelos 
seguintes documentos: 

- Regulamento UE Nº 1303/2013 (artigos 115-117 e anexo XII, pontos 2.2.-5);  
- Regulamento de Execução UE Nº 821/2014 (artigos 3, 4, 5 e anexo II), 

 
Por outro lado, o Programa Interreg V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020 dispõe 
de um Manual de Identidade Corporativa do POCTEP, que foi elaborado tendo em 
conta a legislação comunitária aplicável, assim como o Manual de Identidade Gráfica 
do Interreg, fornecendo informação detalhada para a correta utlização dos logotipos 
em todas as ações de informação e comunicação cofinanciadas pelo POCTEP. Ambos 
Manuais estão disponíveis na página web do Programa www.poctep.eu. 

Todas as ações de informação e comunicação realizadas no âmbito dos projetos 
aprovados cofinanciados pelo Programa devem obedecer a um conjunto de regras de 
base para não comprometer a elegibilidade das despesas a elas inerentes, devendo para 
isso incluir obrigatoriamente:  

ü O emblema da UE, com a designação «União Europeia», que deverá estar 
sempre bem visível e num lugar destacado. É indissociável do logotipo Interreg 
España-Potugal e deve aparecer sempre sem abreviar; 
 

ü Uma referência ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER). Nos objetos de dimensão reduzida poderá omitir-se esta referência. 

 
ü O logotipo do Programa “Interreg Espanha-Portugal”. Em virtude da 

regulamentação da União Europeia, citada anteriormente, o logotipo já tem 
integrado o emblema estabelecido pela UE e a referência ao  Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional. As dimensões mínimas do logotipo devem respeitar 
as seguintes medidas: 
 

• Logo Interreg (incluído o emblema da UE): 38.1 mm. 
• Logo Interreg Espanha-Portugal (incluído pictograma+emblema de UE): 

50,4 mm 
 
O desenho e utilização de um logotipo do Projeto é opcional.  
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Seguidamente, especificamos quais as regras estabelecidas para a utilização dos 
logotipos dos projetos junto com o logotipo Interreg Espanha-Portugal, o 
desenvolvimento das páginas web dos projetos, destacando ainda algumas das 
principais responsabilidades dos beneficiários em matéria de IC para o atual período de 
programação. 

LOGOTIPO INTERREG ESPANHA-PORTUGAL E OUTROS LOGOTIPOS, 
INCLUÍDO LOGOTIPOS DE PROJETOS 

 

No ponto 2 “Elementos de la Marca” do Manual de Identidade Corporativa do 
POCTEP estabelece-se as regras práticas e fundamentais para combinar os logotipos 
assim como a sua correta colocação juntamente com o logo Interreg Espanha-Portugal, 
de acordo com as normas estabelecidas no Manual. 

Como primeira opção, os beneficários podem criar/desenhar um logo representativo do 
projeto. Neste caso o logo do projeto deverá combinar com o logo do Programa, 
colocando-se à direita do logo Interreg (exemplo 1) ou abaixo do mesmo 
(exemplo 2). 

 

Exemplo 1: 
 

 

 
 

Exemplo 2:  

 

A outra opção permite utilizar o logotipo Interreg Espanha-Portugal com o acrónimo 
do projeto. Neste sentido, as dimensões do referido acrónimo não poderão ser maior 
em termos de largura que a denominação “Interrreg” e em termos de altura o acrónimo 
não poderá ser maior que a referência “Espanha-Portugal” de acordo com as normas 
estabelecidas no Manual. 
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Exemplo 3: 
 

 
 

 
Sempre que figurem num mesmo suporte de comunicação logotipos de projetos ou de 
outras entidades, o logotipo do Programa Interreg V-A Espanha-Portugal 
(POCTEP) 2014-2020 deverá ter pelo menos a mesma dimensão em altura e largura 
que o maior dos outros logotipos, ou seja o logotipo do Programa não poderá, em 
nenhum caso,  ser inferior aos restantes logos. Além disso, a altura máxima permitida 
do logo do projeto é de 3 vezes a altura do emblema (bandeira) da UE. 

Nas seguintes imagens estão indicadas as medidas que devem ter os logos dos projetos:  

Imagem 1 

 

 
 

 

Imagem 2 
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PÁGINAS WEB DOS PROJETOS 

Tendo em conta que as regras europeias (artigo 4 do Capítulo II do Regulamento UE nº 
821/2014) estabelecem, relativamente ao emblema da UE e à referência da União, 
que:  

ü Deve ser visível quando se acede ao sítio web (sem ter que deslizar a página 
até ao fundo, ou seja, sem fazer scroll); 

ü Sempre a cores; 
ü Pelo menos, com a mesma dimensão que o maior dos outros logotipos exibidos. 

 
Os beneficiários dos projetos cofinanciados devem cumprir estes requisitos obrigatórios 
quando criarem as páginas web específicas dos projetos, ou aquelas páginas com 
informação dos projetos alojadas nos sítios web das entidades. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES DOS BENEFICIÁRIOS EM MATÉRIA DE IC 

ü Comunicar ao SC o logotipo do projeto, página web, redes sociais, bem como 
qualquer publicação, divulgação em meios de comunicação ou publicidade 
relevante do projeto (notícias, notas de imprensa, fotografias, reportagens, 
vídeos, etc); 

ü Incluir nas páginas web dos beneficiários informação do projeto: nome da 
operação, breve descrição (custo total e FEDER, duração, parceiros,...), 
objetivos e resultados (fazendo referência à ajuda financeira da 
UE/FEDER/POCTEP); 

ü Colocar, num lugar visível, um cartaz A3 (dimensão mínima) com informação 
do projeto (fazendo referência à ajuda financeira da UE/FEDER/POCTEP); 

ü Colocar, num lugar visível, um painel para cada operação de financiamento ou 
construção de infraestruturas, durante a execução do projeto; 

ü Colocar, num lugar visível, um painel ou cartaz permanente (25% 
cabeçalho e 50% do corpo do painel ou cartaz) para cada operação de 
aquisição de um objeto físico ou financiamento de trabalhos de infraestrutura 
ou construção, o mais tardar três meses após a conclusão do projeto; 

ü Dispor de um registo cronológico de todas as ações de IC realizadas, com 
exemplos (fotografias, trípticos, etc), em formato papel/eletrónico, das mesmas 
e de todos os materiais produzidos, evidenciando os elementos de publicidade 
obrigatórios.  

ü Incluir informação sobre os resultados das ações de IC nos relatórios de 
evolução que acompanharão cada pedido de pagamento; 

ü Tratando-se de projetos de cooperação territorial europeia, é considerada uma 
boa prática disponibilizar informação e conteúdos dos projetos em inglês, no 
entanto, no âmbito do POCTEP os projetos devem também ter essa mesma 
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informação disponível, pelo menos, num dos idiomas do programa (português 
e espanhol). 


