
Como devo comunicar os 
resultados do meu projeto?
Isabelle Roger
Diretora Secretariado Conjunto



1) O papel principal da comunicação
2) Aparecer bem acompanhado
3) Aparecer no local certo
4) Mostrar os resultados
5) Algumas recomendações

Conteúdo



O Papel Principal da Comunicação



O Papel Principal da Comunicação

A parceria

A comunicação

Os Outputs



A construção da estratégia de comunicação

Objetivos 
específicos do 

projeto Objetivos de 
comunicação

Objetivo específico do 
programa

Objetivo principal do projeto

1 2 3

21 3

Grupos-alvo

Aproximação

Atividades



Bandeira
União

Europeia

Menção
do 

FEDER

Aparecer 
bem

acompanha
do

Evento final

Aparecer 
no local 

certo

Cartaz do projeto
A3

Redes 
sociais

Página 
Internet do 

projeto

ImprensaA comunicação dos 
resultados do projeto

Transferir os 
resultados



Aparecer bem acompanhado



Aparecer bem acompanhado

Obrigação
Regulamentária





Criação de um logótipo do projeto

14



 Criarem os vossos modelos de documentos com a 
identidade visual do vosso projeto

 Distribuirem aos parceiros desde o início do projeto

 Respeito das normas relativas ao logótipo: elegibilidade
assegurada

Conselhos



Colocação da bandeira Europeia

Obrigação
Regulamentária



Aparecer no lugar certo



Poster do projeto

 Mínimo tamanho A3
 Colocar nas instalações

de cada participante

 Facilmente visível pelo 
público

 Descarregar os modelos 
da página de internet 

Obrigação
Regulamentária



Página Internet

Obrigatório

Homepag
e

O projeto Atualidad
es

Resultado
s Contatos

Conteúdo disponível até 2023

O projeto é co-financiado
pelo Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional



Redes Sociais



Imprensa



Transferência dos resultados



 Organizar durante o último trimestre de execução do projeto

 Marcar a data e o local antecipadamente

 Convidar e garantir a presença das partes interessadas

Evento final

Obrigatório



 Difundir os outputs na página internet, nas redes 
sociais e informar a imprensa

 Colocar à disposição do público e com caráter gratuito 
os outputs do projeto

Falem de vocês 



Algumas recomendações



 Esses itens promocionais só serão aceites se forem 
necessários e indispensáveis

 50 euros máximo por unidade (regulamento
delegado (UE) n481/2014, artigo 2,2,b 

 Priorize os artigos que respeitem o meio ambiente

A vossa melhor publicidade são os outputs do 
vosso projeto… e não os objetos promocionais





 De avaliar a estratégia de comunicação ao longo da 
execução do projeto

 O Secretariado Conjunto Sudoe!

Não se esqueça..



Obrigado pela vossa atenção
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