
 

À sem
elabo
proje
progr

Neste
docum
Com
2014-

Toda
cofina
elegib
1303/
821/2
devem







Exem

 
Segu
proje
desen
respo

1

O “M
(men
poss



 

1   

REGRAS

melhança do 
orar um “Gu
etos sobre a 
rama, fornec

e sentido, e e
mento para
unicação (
-2020, nome

s as ações
anciados dev
bilidade das 
/2013 (artigo
2014 (artigos
m incluir obr

 O emble
abreviar

 Uma refe
 O logotip
 O logotip

mplo 1: 

idamente, es
etos junto 
nvolvimento 
onsabilidades

1. LOGOTIP

anual de Ide
nu Interreg 
sibilidades: 

 Utilizar 
personal
estabele

S DE INFO
COFINA

que foi feito
ia de Comu
matéria, te

cendo também

enquanto o 
a prestar a
(IC) vigente
eadamente, n

s de infor
vem obedec
despesas a

os 115-117 
s 3, 4, 5 e a
rigatoriame

ema da UE, 
r; 
erência ao Fu
po “Interre
po do proje

sclarecemos 
com o log
das página

s dos benefic

POS DOS P

entidade Grá
2014-2020>

o logotip
lizando-o ape
cidas no pon

ORMAÇÃO
NCIADOS

o no anterior 
unicação” c
endo em con
m exemplos 

guia de com
lguns escla

es no atual 
no que respe

rmação e 
cer a um co
a elas ineren
e anexo XII

anexo II) e a
ente:  

com a desig

undo Europ
eg Espanha-
eto. 

quais as reg
gotipo Inte
as web dos 
ciários em ma

ROJETOS E

fica INTERR
0>Comunicaçã

po Interre
enas com o 
nto 2.2. do re

O E COMU
S PELO PO

programa, P
com as princi
nta a legisla
tipificados d

municação nã
recimentos 
programa I

eita aos logo

comunicaç
onjunto de r
ntes. Assim,
I, pontos 2.2
as regras est

gnação «Uniã

eu de Dese
-Portugal”;

 

gras estabele
erreg Espan

projetos, d
atéria de IC 

E LOGOTIPO

EG”, atualme
ção>Identida

eg Espanha
acrónimo 

eferido manu

NICAÇÃO
OCTEP 20

POCTEP 2007
ipais orientaç

ação comunit
de alguns sup

o se encontr
sobre as 

Interreg V-A
otipos dos p

ção realizad
regras de ba
, de acordo 
2.-5), o Regu
abelecidas n

ão Europeia»

envolviment
; 

ecidas para 
nha-Portugal,
destacando a
para o atual 

O INTERREG

ente disponív
ade Corpora

a-Portugal 
da operaçã
ual.  

 
O PARA PR
014-2020 

7-2013, esta
ções para os
tária e as p
portes de com

ra publicado,
regras de 

A Espanha-P
projetos e p

das no âmb
ase para nã

com o Reg
ulamento de

no POCTEP, o

», que apare

to Regiona

a utilização 
, ou como
ainda algum
período de p

G ESPANHA

vel na págin
ativa Interre

como log
ão, de acord

ROJETOS 

amos atualme
s beneficiário
próprias regr
municação. 

, serve o pre
Informaç

ortugal (PO
páginas we

bito dos pr
o comprome
gulamento U
e Execução U
os materiais 

ecerá sempre

l (FEDER); 

 

dos logotipo
o parte de
mas das prin
programação

A-PORTUGA

a web do PO
eg), refere 

go do pro
do com as no

ente a 
os dos 
ras do 

esente 
ção e 
CTEP) 
b. 

ojetos 
eter a 
UE Nº 
UE Nº 
de IC 

e sem 

os dos 
ele, o 
ncipais 
o. 

AL 

OCTEP 
duas 

ojeto, 
ormas 



 

Exem



Exem

Exem

IMPO
supor
dimen
o Reg

2

Tend
821/2






Os be
criare
proje

2   

mplo 2: 

 
 Desenh

Espanha
2.3. Nes
projeto

 
mplo 3: 

 
mplo 4: 

ORTANTE: 
rte de comu
nsão, medida
gulamento de

2. PÁGINA

o em conta
2014) estabe

 Deve ser 
fundo, ou

 Sempre a
 Pelo men

eneficiários d
em as págin
etos alojadas 

har um logo
a-Portugal,

ste caso, as e
s devem ser

Relativamen
nicação outr
a em altura 
e Execução (

S WEB DOS

 que as reg
elecem, relat

visível quan
u seja, sem f
a cores; 
os, com a m

dos projetos 
nas web esp

nos sítios w

otipo própr
, de acordo 
especificaçõe
r colocados a

nte ao logo
ros logotipos
ou largura, q
(UE) Nº 821/

S PROJETOS

gras europe
ivamente ao

ndo se acede
fazer scroll); 

mesma dimen

cofinanciado
pecíficas do
eb das entid

 

 

io do proje
com as esp

es técnicas d
abaixo ou à

 

 

 

otipo POCT
, o logo do p
que o maior 
/2014 (Artigo

S 

ias (artigo 4
o emblema d

e ao sítio w

nsão que o m

os devem cu
os projetos
ades. 

eto e combi
pecificações d
do manual in
 direita do 

TEP, sempre
programa de
dos outros 

o 4, ponto 5)

4 do Capítu
da UE, que e

eb (sem ter 

maior dos out

mprir estes 
s, ou aquelas

 

 

iná-lo com 
do manual i
ndicam que o
logotipo do p

 

 

e que figur
eve ter, pelo 
logotipos, ta
). 

lo II do Re
este:  

que desliza

tros logotipos

requisitos ob
s páginas co

o logo Inte
ncluídas no 
os logotipo
programa. 

rem num m
 menos, a m
l como estab

gulamento U

r a página a

s exibidos. 

brigatórios qu
m informaçã

erreg 
ponto 
s dos 

mesmo 
mesma 
belece 

UE nº 

até ao 

uando 
ão dos 



 

Exem

3

















3   

mplo 5: 

3. PRINCIP

 Comun
qualque
do proje

 Incluir n
breve d
(fazendo

 Colocar,
projeto 

 Colocar,
construç

 Colocar,
de aqui
construç

 Dispor 
exemplo
todos os

 Incluir i
que aco

 Tratand
prática
âmbito 
pelo me

PAIS RESPO

nicar ao SC
er publicação
eto (notícias,

nas páginas
descrição (cu
o referência 

, num lugar
(fazendo ref

, num lugar
ção de infrae

, num lugar 
sição de um
ção, o mais t

de um reg
os (fotografia
s materiais p

nformação s
ompanharão 

do-se de proj
a disponibiliza
do POCTEP o

enos, num do

ONSABILID

C o logotipo
o, divulgação
, notas de im

s web dos be
usto total e 
à ajuda fina

r visível, um
ferência à aju

r visível, um
estruturas, d

visível, um 
m objeto físic
tardar três m

gisto crono
as, trípticos,
produzidos, e

sobre os resu
cada pedido 

jetos de coo
ar informaçã
os projetos d
os idiomas d

 

DADES DOS

o do projeto
o em meios 
mprensa, foto

eneficiários i
FEDER, dura
nceira da UE

m cartaz A3
uda financeir

m painel pa
urante a exe

painel ou c
co ou financi
meses após a

ológico de 
 etc), em fo

evidenciando

ultados das 
de pagamen

operação ter
ão e conteúd
devem també
do program

 BENEFICIÁ

o, página we
de comunica

ografias, repo

nformação d
ação, parceir
E/FEDER/POC

3 (dimensão 
ra da UE/FED

ara cada op
ecução do pro

cartaz perm
amento de t

a conclusão d

todas as a
ormato papel
 os elemento

ações de IC
nto; 

rritorial europ
dos dos proje
ém ter essa 

ma (portuguê

 

ÁRIOS EM M

eb, redes so
ação ou pub
ortagens, víd

do projeto: N
ros,...), obje
CTEP); 

mínima) co
DER/POCTEP

peração de 
ojeto; 

manente pa
trabalhos de
do projeto; 

ações de IC
/eletrónico, 
os de publicid

C nos relatór

peia, é cons
etos em inglê
mesma infor
ês e espanho

MATÉRIA D

ociais, bem 
blicidade rele
deos, etc); 

ome da oper
etivos e resu

om informaç
P); 

financiamen

ara cada ope
e infraestrutu

C realizadas,
das mesmas
dade obrigat

rios de evo

siderada uma
ês, no entan
rmação dispo
ol). 

 

DE IC 

como 
evante 

ração, 
ltados 

ão do 

to ou 

eração 
ura ou 

, com 
s e de 
tórios.  

lução 

a boa 
to, no 
onível, 


