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1. INTRODUÇÃO
A estratégia de comunicação definida para o período de programação 2014- 2020, pressupõe
que cada Programa Operacional estabeleça a sua Estratégia de acordo com a Estratégia Global
de Comunicação do Portugal 2020 (PT 2020)
As Estratégias de Comunicação dos diferentes Programas são da responsabilidade das
respectivas Autoridades de Gestão.
O Programa Operacional Assistência Técnica (POAT 2020) à semelhança dos restantes PO do
PT 2020 definiu o seu plano de comunicação específico. No entanto e dadas as suas,
características particulares, nomeadamente as que se prendem com o seu carácter
instrumental e o publico alvo a que maioritariamente se dirige determina que a estratégia
definida reflicta a sua dimensão em cumprimento do principio da proporcionalidade, tal como
previsto no art.º 16.º do Regulamento 1303/2014.
Considerando, assim, tal como se disse antes, que os objetivos fundamentais deste PO se
prendem com a possibilidade de assegurar a implementação e o bom funcionamento das
estruturas que suportam o PT 2020, assumido nesta medida um carácter instrumental e
transversal do PT 2020, cabe ao POAT apoiar também a implementação da Estratégia Global
de Comunicação do PT 2020.
É neste enquadramento que o POAT se propõe definir o seu Plano específico o qual é
desenhado à medida da sua dimensão, integrando a estratégia global de comunicação do PT
2020 que o PO apoia.
É neste contexto que a presente estratégia procura apresentar, igualmente, de forma sucinta
as principais linhas da Estratégia Global do POAT 2020, a qual assume um conjunto de
objetivos transversais em prol de uma comunicação global, claramente definida, e com um
papel fulcral na projeção de uma imagem de excelência do Portugal 2020, contribuindo
ativamente para o sucesso dos seus objetivos e para o crescimento do país de forma inclusiva
e sustentável procurando gerar uma perceção positiva da população em relação aos FEEI e à
União Europeia.
É com este enquadramento que se apresenta a Estratégia do POAT nas suas duas dimensões
específica e transversal, transversal aos FEEI.
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2.ENQUADRAMENTO
O Programa Operacional de Assistência Técnica (POAT2020) no período de programação 20142020, concentra as ações horizontais de Assistência Técnica num programa único, constituindo
um suporte instrumental de natureza transversal à implementação da estratégia definida para
os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), no âmbito do Portugal 2020.

A estrutura do POAT2020 enquadra-se nas orientações constantes do Portugal2020 e nas
disposições constantes dos regulamentos comunitários, nomeadamente o Regulamento (UE)
n.º 1303/2013 (Disposições Comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o
Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão) e o Regulamento (UE) n.º 1301/2006 (Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional).

Por ser um programa transversal, o POAT2020 caracteriza-se por apoiar um conjunto de
atividades suscetíveis, designadamente, de potenciar e promover a qualidade, a inovação e a
transferência de novas abordagens nas ações cofinanciadas pelos FEEI.

É nestes termos que visa contribuir para a criação das condições necessárias à intervenção dos
FEEI em particular em matéria de implementação e funcionamento dos sistemas e estruturas
de gestão, coordenação, monitorização, avaliação, auditoria, sistemas de informação e
divulgação, incluindo actividades de monitorização, gestão e avaliação estratégica ao nível do
Portugal2020, por forma a reforçar o aproveitamento eficaz e eficiente dos recursos
disponibilizados pelos Fundos.

São ainda passíveis de apoio do POAT2020, projectos de natureza inovadora, que se destinem
a testar e difundir novas abordagens relacionadas com o conteúdo, métodos e a organização
das ações cofinanciadas, bem como aqueles que visem a transferência de experiências e
“know-how” nas áreas de intervenção dos FEEI, que promovam políticas públicas ou, iniciativas
que pretendam reforçar a qualidade técnica dos projectos a financiar.

A concretização destes objectivos exige que o POAT2020 seja dotado de um Plano de
Comunicação, elaborado em linha com as orientações e normas comunitárias em vigor, e que
constitua por si só um instrumento de participação ao serviço dos seus beneficiários,
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stakeholders, e do público em geral, que contribua, igualmente, para garantir uma eficaz
concretização e relevância das ações e da estratégia de comunicação do Portugal2020.

Com o presente plano de comunicação, espera-se assim contribuir para o fortalecimento da
imagem dos Fundos Estruturais junto da Opinião Pública Portuguesa. Os FEEI, enquanto
instrumento com objetivos muito próprios, permitem uma compreensão plena das políticas de
incentivo da União Europeia a todos os níveis de intervenção, demonstrando assim o
importante papel que assume a ação da UE, e o seu contributo inquestionável para o
desenvolvimento e crescimento de Portugal.
Neste sentido, a Estratégia de Comunicação do POAT 2020, organiza-se em 8 pontos principais:

 Visão e Valores
 As estratégias de segmentação e posicionamento;
 A marca POAT 2020;
 Objectivos e estratégia da comunicação do POAT2020
 Descrição dos materiais em formatos acessíveis a pessoas com deficiências
 Monitorização e avaliação
 Articulação entre a estratégia de comunicação do POAT2020 e estratégia de
comunicação do Portugal2020

 Orçamento indicativo para a execução estratégica

3.VISÃO E VALORES
Apresentam-se a visão e valores do Portugal2020, com os quais o Plano de comunicação do
POAT 2020 se encontra alinhado:

Visão
Na elaboração da proposta de visão para a comunicação do Portugal 2020, encontra-se
presente a estratégia de crescimento inteligente, inclusivo e sustentável, bem como os
propósitos da excelência na informação dos diversos públicos.
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Assim, tem-se por Visão a seguinte:



A excelência na comunicação impulsiona o desempenho e o sucesso do Portugal
2020

Valores
Visão e valores são inseparáveis. Se a visão indica uma direção, os valores suportam o sentido
ético e certeiro desse caminho. Assim, a Estratégia de Comunicação rege-se pelos seguintes
valores:



Transparência



Credibilidade



Dinamismo

4. BENEFICIÁRIOS
Para melhor perceber e nos dirigirmos aos diferentes públicos-alvo, organizamos os mesmos,
considerando a matriz global da Estratégia de Comunicação do Portugal 2020, adaptando-a
aos objetivos do POAT 2020, a qual organiza os públicos em dois grupos “interno” e “externo”,
conforme figura 1 em baixo.
Deste modo no âmbito do POAT 2020 fazemos corresponder a organização assumida pela
Estratégia Global do PT 2020 da seguinte forma:


Público interno/ público-alvo direto do PO (tendo sido sinalizados como público
interno outros beneficiários para além dos previstos na Estratégia Global do PT 2020).



Público externo/público indirecto do POAT 2020.
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Público Externo/Publico Indireto POAT 2020

Público Interno/
Público direto POAT
2020

Beneficiários e
potenciais
beneficiários

Principais destinatários

Tutela e Decisores políticos

Empresas

Público em geral

União Europeia e suas
estruturas

Instituições que
promovam ou
desenvolvam atividades
educativas, formativas,
científicas ou tecnológicas

Jovens

Agência para o
Desenvolvimento e Coesão,
IP

Organizações da economia
social
Autoridades de Gestão dos
Programas Operacionais e
dos Programas de
Desenvolvimento Rural

Desempregados

Pessoas com necessidades
especiais

Media
Órgãos de Comunicação
Social (Generalistas e
Especialistas, de âmbito
Nacional e Regional)

Personalidades das
áreas da ciência,
cultura, economia e
desporto

Autoridades Nacionais,
Regionais e Locais

Organismos intermédios e
equiparados

Associações

Parceiros socais
Comités de
acompanhamento
Outros operadores
Parceiros Institucionais
Nacionais e Regionais.
Entidades

envolvidas

na

gestão dos FEEI;
Entidades

com

responsabilidades

na

conceção, desenvolvimento
e execução
públicas

de

políticas

associadas

a

intervenções apoiadas pelos
FEEI e que contribuem para
o

cumprimento

objectivos

da

dos

Estratégia

Europa 2020.
Outros

Órgãos

de

governação dos FEEI.
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5. MARCA POAT2020
No âmbito da Estratégia Global: Portugal 2020 foi a expressão de comunicação chave escolhida
para a representação simbólica da marca, para a construção da sua identidade e que estará
patente em todos os suportes de comunicação.
Paralelamente à marca Portugal2020 e logotipo EU, foi criada uma marca para o POAT2020

A marca POAT 2020 - a identidade da marca do POAT 2020
Tendo em atenção as características específicas do POAT e o público a que se dirige a imagem
visual, pretende transmitir uma mensagem de interoperacionalidade com os FEEI/ a marca do
PT 2020, e simultaneamente o carácter de suporte ao desenvolvimento de toda a estrutura de
implementação dos Fundos.
A letra P, do logótipo PO AT 2020 Programa Operacional de Assistência Técnica, tem um efeito
gráfico resultante da junção entre o símbolo do logótipo PT 2020 – a bandeira em movimento,
que é um elemento figurativo de grande revelação, dinamismo e emoção – e a letra P em si,
subentendendo-se o suporte/parceria/ instrumental e institucional entre estes dois logótipos.
O logótipo – é a forma individual da representação gráfica da designação “POAT2020”. O tipo
de letra é a Byington. É uma letra moderna com a “serifa” prolongada nas terminações das
letras, proporcionando boa leitura das palavras.
A identidade visual é a composição de dois elementos indissociáveis: o símbolo e o logótipo.
Na designação POAT 2020 Programa Operacional de Assistência Técnica são aplicadas duas
cores, o vermelho da bandeira nacional, que exalta o significado da conquista e da alegria
portuguesas, o preto a 80%, que significa a sobriedade, a elegância, a credibilidade. Assim,
subentende-se uma forte ligação ao Logótipo Portugal 2020, objetivos definidos para o
próximo período 2014-2020.
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Comportamento fotográfico

Todas as informações relevantes e obrigatórias sobre a correta utilização da marca encontramse no Guia de Normas Gráficas POAT2020, a estarão disponíveis no website do PO para
consulta e download.
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6. Objetivos e estratégia da comunicação do POAT2020
Por se tratar de um programa transversal, o grande objectivo da estratégia de comunicação do
POAT 2020, é essencialmente assimilado pelo objectivo principal do PORTUGAL 2020, nesta
medida este comporta uma dupla dimensão, procurando projetar simultaneamente uma
imagem de excelência do próprio Programa e do PORTUGAL2020, contribuindo assim, para o
alcance de um conjunto de metas e estratégias, gerando simultaneamente uma perceção
positiva da população em relação aos FEEI e à União Europeia.
Os objetivos prioritários a alcançar, assumidos no âmbito da Estratégia Global do PT 2020, são
apresentados na tabela seguinte.
Objetivos Prioritários

Indicadores

Ponto de Partida

Aumentar a perceção positiva sobre a
aplicação dos fundos em Portugal

% de pessoas que
consideram que os fundos
têm sido razoavelmente,
bem ou muito bem aplicados

43% no QREN

Aumentar a perceção da existência de
informação suficiente sobre os fundos
europeus e sobre a sua aplicação

% de pessoas que
consideram existir
informação suficiente sobre
os fundos europeus em vigor
e a sua aplicação

13% no QREN

Aumentar a visibilidade e notoriedade das
políticas públicas, dos PO e PDR e dos projetos,
com enfoque nos resultados, bem como do
papel desempenhado pelos Fundos e pela
União

Número de notícias
Índice de favorabilidade
média anual
Net AVE global
Alcance médio anual

Aumentar a notoriedade e reconhecimento da
marca Portugal 2020 face à marca QREN

No QREN (2008-2014):
- 93.774 notícias
- Favorabilidade média anual
de 3,3
- NET AVE acumulado de 45,1
milhões de euros
- Alcance médio anual de 1,2
milhões de cidadãos
29% no QREN
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No que se refere aos objetivos específicos associados diretamente ao Plano de comunicação
do POAT 2020 destacamos os principais:
• Incrementar a notoriedade do POAT 2020, enquanto Programa Operacional de suporte
ao Portugal 2020 que também inclui apoio a acções inovadoras neste âmbito;
• Criar um ambiente informativo que permita a correta utilização dos apoios postos à
disposição dos seus parceiros institucionais, que vise o cumprimento dos objectivos do
Programa;
• Estimular, junto do seu público, a associação imediata do Programa aos valores que lhe
estão inerentes.
• Projetar e sustentar uma imagem institucional credível junto dos seus beneficiários,
aliando o Programa ao valor acrescentado associado à implementação dos FEEI.
• Contribuir ativamente para a coordenação e complementaridade entre os diversos
canais de informação do Portugal 2020, participando dos esforços de qualificação da
visibilidade pública da aplicação dos FEEI;
• Dar relevo ao papel da União Europeia, enfatizando o valor acrescentado dos FEEI e
associando o Programa aos desígnios de uma Europa que visa o “Crescimento inclusivo
e sustentável”.

Em termos de programação temporal, os objectivos propostos apresentam-se da seguinte
forma:
Numa primeira fase
• Implementar a identidade visual do Programa;
• Incrementar a notoriedade junto dos seus parceiros institucionais;
• Apostar em mecanismos que facilitem pesquisar e encontrar a informação do programa;
• Conferir uma imagem de eficácia e eficiência: apresentar o POAT como um Programa
com regras bem definidas e transparentes, que valoriza a organização e o
cumprimento dos prazos.
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• Estimular a partilha de informação e dos valores do Programa entre os colaboradores;

Numa segunda fase:
• Consolidar a imagem institucional;
• Transmitir o sentido de pertença à União Europeia e o valor acrescentado da
participação dos FEEI, no esforço da construção de uma Europa que visa Crescimento
inclusivo e sustentável

Meios e Acções Especificas do Plano de Comunicação do POAT 2020
Meios Específicos do POAT 2020
No que respeita à opção pelos meios, o POAT 2020 considera as tecnologias de comunicação
digital sem no entanto abandonar os meios mais tradicionais como eventos, brochuras e
materiais informativos em formato papel e outros.

Ações Estratégicas de Comunicação Especificas do POAT2020

Ações de comunicação
POAT2020

DIGITAIS

EMAIL
PERSONALIZADO

FÍSICOS

NEWS LETTER

RELATÓRIO
ANUAL

FLYER E POSTER

PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES

WEBSITE
PERSONALIZADO
COMEMORAÇÃO DA
SEMANA DA UE

INICIATIVAS
DIVULGAÇÃO
RESULTADOS

SEMANA
DA UE
ANUAL

MANUAL DE NORMAS DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM
RESULTADOS
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As Ações de Comunicação
Imagem visual da marca – logótipo

Concebeu-se a imagem corporativa da marca para dar corpo visual a uma entidade que quer
comunicar com o seu público-alvo de uma forma personalizada.

Imagem gráfica corporativa da Comunicação POAT2020 – Manual de normas

A imagem corporativa gráfica da comunicação da marca difunde-se uniformemente por todos
os suportes, permitindo, por um lado, amplificar a sua notoriedade e por outro, minimizar
tentações criativas dispersas que muitas vezes perturbam a leitura e o reconhecimento da
marca.
Assim é criado um caderno de normas de utilização da marca que para além de toda a
referenciação de aplicações, suportes e cromias, incorporará a matriz corporativa da
comunicação do POAT2020, que se aplicará em todos os suportes, sejam eles digitais ou
impressos, e sob o qual todas as mensagens ou alusões gráficas criativas possam ser
acrescentadas, contribuindo assim para o reforço da notoriedade de uma marca que se
pretende afirmar com transparência de imagem e de atitude funcional.
O manual de normas será disponibilizado no website para consulta e download.

Web Site

Criação, implementação e respetiva atualização sistemática de um Site na Internet com a
imagem corporativa da marca.
Um Site que informe os beneficiários e o público em geral sobre os apoios do Programa, que
disponibilize todos os elementos necessários à apresentação de candidaturas, que dê a
conhecer as iniciativas desenvolvidas, e simultaneamente aumente a notoriedade do
POAT2020, transmitindo à opinião pública uma percepção positiva, de confiança e de fácil
acesso à informação.
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O novo site POAT2020 integrará também, informação de âmbito geral, novidades, publicações
em texto integral, regulamentos de acesso a financiamentos, informação sobre contatos
relevantes garantindo a rapidez de acesso aos serviços. Mais incluirá informação sobre
processos, pontos de situação da execução do Programa, relatórios de execução, estudos de
avaliação, módulos de pesquisa e de questões mais frequentes, regras de comunicação e
informação, lista de beneficiários e outros temas considerados pertinentes.

E-mail personalizado

Dar corpo à postura do POAT 2020 implica que qualquer comunicação tenha que ser
imediatamente reconhecida como vinda de uma equipa que sabe definir o rumo e emite
orientações fiáveis e seguras. Este reconhecimento começa na certificação de uma mensagem
de timbre único e personalizadamente autenticada.
É este perfil de certificação personalizado que queremos imprimir a toda a troca de e-mails do
POAT2020 com os diferentes interlocutores do POAT.

Newsletter electrónica

Com uma periodicidade semestral disponível em formato electrónico no site institucional do
POAT2020, esta publicação deverá constituir-se como um instrumento de divulgação e
informação pertinente e atual, consolidando a credibilidade, a confiança e a transparência do
POAT junto dos seus públicos alvo e do grande público sempre que ocasionalmente contacte
com este.
Em cada número, o seu editorial, dará voz à mensagem do Gestor do Programa, e incluirá
conteúdos informação diversificada, destaques, notícias (relativas a candidaturas, execução do
Programa, etc.), eventos, espaço de perguntas e resposta, legislação de suporte, casos de boas
práticas apoiadas e outros campos que sejam considerados de interesse.
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Publicitação da lista das operações apoiadas

Dando sequência do regulamento da EU sobre informação e comunicação, a lista das
operações apoiadas, bem como os respectivos montantes, serão divulgados no website do
POAT2020 e no portal do Portugal2020, a atualizar semestralmente.

Flyer e Poster da marca

A marca proverá a criação de cartazes e flyers como instrumentos para a notoriedade e o
reconhecimento do PO, em todos os eventos ou ocasiões em que a sua presença seja
solicitada, fomentando a perenidade da sua imagem ao longo do seu período de vida. Estes
mesmos instrumentos, serão também disponibilizados aos benificiários, para que os utilizem
em ações financiadas pelo POAT2020.

Comemoração Dia da União Europeia

Para

além

do

cumprimento

das

regras

regulamentares

comunitárias

existentes,

designadamente o hasteamento da bandeira da UE, a comemoração anual da semana
europeia, com início a 9 de Maio, pode assinalar-se, com outros meios e iniciativas no sentido
de reforçar a importância do papel da União Europeia.

Publicações e Estudos

Promoção e ou produção de publicações para divulgação dos resultados obtidos, sobretudo
em projetos que se destaquem pelo seu carácter inovador e pelo seu efeito demonstrativo e
que sendo apoiados pelo POAT2020 devem graficamente ser autenticados pela imagem do
POAT 2020.
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Regras de informação e comunicação/ Estratégia Global de Comunicação
A divulgação e publicitação dos apoios concedidos pelos FEEI constituem uma
responsabilidade dos Estados Membros, das Autoridades de Gestão e das Entidades
Beneficiárias, conforme regulamentação da União Europeia e nacional:

 Regulamento da UE n.º 1303/2013 (artºs 115º a 117º)
Regulamento da UE n.º 1304/2013 (art.º 20º)
Regulamento da UE nº 1305/2013 (art.º 66.º)
Regulamento da UE nº 508/2014 (art.º 119.º)
Regulamento de Execução da UE n.º 763/2014
Regulamento de Execução da UE n.º 821/2014 (art.ºs 3.º a 5.º)
Regulamento de Execução da UE nº 808/2014 (art.º 13.º)

 Decreto-Lei n.º137/2014 (artºs 61º e 63º)
Decreto-Lei n.º159/2014 (artºs 23º e 27º)
As medidas de informação e comunicação sobre as intervenções dos FEEI têm por objetivo
informar os cidadãos e os destinatários dos apoios sobre o papel desempenhado pela UE
através destes fundos, assegurando a transparência relativa aos projetos e aos programas
cofinanciados.
Com o objetivo de apoiar os beneficiários no cumprimento destas regras, bem como incentivar
os gestores das operações a comunicar melhor os seus projetos, será colocado online um
eGuia de Informação e Comunicação.
A barra de logótipos é uma das formas obrigatórias de publicitar os apoios. Ao longo dos vários
períodos de programação, temos assistido a uma proliferação de logos e lemas que não tem
contribuído para a difusão de uma mensagem esclarecedora. No âmbito da estratégia de
comunicação do PT 2020, adotam-se regras que permitem uniformizar a utilização dos
diferentes Logos.
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7. Descrição dos materiais em formatos acessíveis a
pessoas com deficiência
A comunicação do POAT2020 compromete-se com a utilização de uma linguagem inclusiva,
pelo que privilegia a linguagem paritária e não discriminatória, a produção de formatos
alternativos (exemplos da leitura fácil, do texto ampliado com símbolos, do filme com recurso
à língua gestual), a criação de websites acessíveis a todos, a verificação das condições de
acessibilidade ao espaço edificado e à informação por parte de pessoas com necessidades
especiais aquando da realização de eventos, bem como a integração nos formulários de
inscrição de um campo de recolha de informação sobre necessidades especiais, implicando a
disponibilização de apoio específico por parte da organização do evento. É exemplo, o seguinte
campo:
Se é uma pessoa com necessidades especiais, gostaria de ter algum apoio por parte da organização do
evento? (Identifique) __________________________________________________________________

8.

Monitorização e avaliação

A existência de um modelo bem delineado para a monitorização e avaliação da comunicação é
crucial, na medida em que permite aferir, por um lado, se os resultados alcançados pela
estratégia implementada foram de encontro aos objetivos traçados e, por outro, possibilita,
caso haja necessidade, uma correção atempada da trajetória planeada.
Nos termos do artigo 110º articulado com o artigo 111º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, cabe ao Comité de
Acompanhamento, entre outras funções, no Relatório de Execução apresentando pelo
Programa Operacional, examinar e aprovar a sua Estratégia de Comunicação, os resultados das
medidas de informação e publicidade dos fundos executadas no âmbito da estratégia de
comunicação e propor eventuais alterações a essa mesma estratégia.
Neste contexto a estratégia de comunicação será permanentemente objeto de
acompanhamento e monitorização tendo por base a unidade responsável por esta área que
integra o secretariado técnico do POAT, sob supervisão da sua Comissão Diretiva, tendo um
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papel fundamental na concretização dos princípios da utilidade, da transparência e da
aprendizagem.
Caberá, assim, à unidade acima referida a preparação de balanços sobre o ponto da situação
da implementação desta estratégia, focada igualmente nos respetivos resultados alcançados,
como instrumento nuclear de suporte aos ajustamentos que vierem a ser considerados
ajustados e a considerar pela Comissão de Acompanhamento do PO, a quem cabe não só
aprovar esta estratégia, como as suas atualizações, sempre que necessário.
Sem prejuízo do que acima ficou dito importa sublinhar que no âmbito da Estratégia Global de
Comunicação do PT 2020 foi assumido que por forma a aferir o impacto e êxito das medidas de
informação e publicidade desenvolvidos, serão analisados através de estudos de avaliação e de
opinião qualitativa e quantitativa, os indicadores a seguir identificados:
Indicadores

Unidade de
medida

Tipo

Periodicidade de
cálculo

Nível de perceção sobre a contribuição dos fundos para o
desenvolvimento das regiões

%

Resultado

2016 e 2020

Nível de perceção sobre a razoável, boa ou muito boa
aplicação dos fundos

%

Resultado

2016 e 2020

Nível de perceção sobre a existência de informação
suficiente sobre os fundos e a sua aplicação

%

Resultado

2016 e 2020

Índice de notoriedade da marca Portugal 2020

%

Resultado

2016 e 2020

Índice de notoriedade de cada marca dos PO

%

Resultado

2016 e 2020

Nº de notícias veiculadas

Nº

Realização

Anual/
semestral

Índice de favorabilidade das notícias

Nº

Resultado

Anual

Euros

Resultado

Anual

Alcance das notícias

Nº

Realização

Anual/
semestral

Nº de notas de imprensa

Nº

Realização

Anual/
semestral

Anúncios institucionais

Nº

Realização

Anual/
semestral

Inserções (somatório do nº de vezes que cada anúncio é

Nº

Realização

Anual/

Net AVE
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publicado)

semestral

Nº de visitantes do Portal Portugal 2020

Nº

Realização

Anual/
semestral

Nº de destinatários das newsletters

Nº

Realização

Anual/
semestral

Nº de destinatários dos Flashes

Nº

Realização

Anual/
semestral

Nº de seguidores nas Redes Sociais

Nº

Realização

Anual/
semestral

Nº de participantes nos eventos (e.g. seminários,
conferências, workshops, etc.)

Nº

Realização

Anual/
semestral

9. Articulação entre a estratégia de comunicação do
POAT 2020 e a estratégia de comunicação do PORTUGAL
2020
O n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, estabelece que a
estratégia de comunicação do Portugal 2020 define “o conjunto de requisitos mínimos que os
planos de comunicação dos diferentes PO e PDR devem observar, por forma a maximizar
sinergias em matéria de comunicação.” O n.º 2 do mesmo artigo determina, por sua vez, que
as Autoridades de Gestão dos PO ou dos DR devem cumprir o estabelecido na estratégia de
comunicação do Portugal 2020 e adequar a estratégia do respetivo Programa ao disposto
naquela estratégia.
Foram assim estabilizadas as fronteiras entre estes dois planos de comunicação no âmbito do
Portugal 2020, potenciando sinergias entre os mesmos e a assunção de um conjunto de
requisitos básicos que as estratégias de comunicação ou planos de comunicação de cada PO
devem garantir, como contributo para a concretização da estratégia global de comunicação do
Portugal 2020.
Importa, deste modo, dar a conhecer as linhas de gerais da Estratégia Global do PT 2020, não
só porque são assimiladas pelo presente Plano de Comunicação, à semelhança dos restantes
PO, mas também porque dada a natureza do POAT 2020 em particular o seu carácter
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instrumental e transversal de apoio ao PT 2020, cabe a este PO apoiar também a
implementação da Estratégia Global do PT 2020.
Assim apresentam-se em baixo as linhas gerais da Estratégia Global/Comum de Comunicação
do PT2020, aprovada no âmbito da Comissão Interministerial de Coordenação do PT 2020, e da
sua articulação com os restantes PO.
O Plano de Comunicação do POAT2020, em estreita articulação com a Estratégia Comum de
Comunicação do Portugal 2020 cooperará para assegurar o conhecimento transparente dos
Fundos Europeus Estruturais e de Investimentos (FEEI); mobilizar os stakeholders relevantes
para um desígnio comum; garantir a elevação do reconhecimento e valorização do papel da
União Europeia; bem como, demonstrar o esforço de investimento nacional que acompanha
os financiamentos das intervenções estruturais

Esta cooperação terá especial expressão nos seguintes pontos:
a)

A diferenciação nos serviços prestados

Para operacionalização, a estratégia comum de comunicação destacam-se os seguintes
elementos de diferenciação nos serviços prestados, para os quais o Plano de Comunicação do
POAT2020 contribuirá:
 Portal PORTUGAL 2020 – o sítio único da internet que disponibiliza informação

sobre todos os FEEI e todos os Programas financiados pelos mesmos;
 Balcão 2020 - O ponto de acesso virtual e comum dos promotores de projetos no

âmbito dos FEEI. Uma forma mais simples de apresentar, executar e acompanhar
o processo de candidatura aos FEEI. Dispõe de ferramentas de interatividade e dá
expressão à simplificação dos processos administrativos;
 Aplicação do princípio do “only one” que dá expressão à iniciativa eCohesion e

que consiste na recolha de toda a informação disponível na administração púbica
de modo a que não tenha de ser de novo disponibilizada pelo beneficiário;


Desmaterialização dos processos, privilegiando os meios eletrónicos para
recolha de toda a informação e para as comunicações;
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 Formação de beneficiários – prestação de um serviço gratuito de formação aos

beneficiários mediante a realização de seminários e workshops temáticos bem
como pela disponibilização de orientações técnicas;
 Aposta nas ferramentas de autoaferição e auto-capacitação – primado do

empowerment dos beneficiários;
 Divulgação de todos os projetos aprovados em lista editável e com os títulos dos

campos de dados em português e inglês;
 Plano Anual de Avisos – dá a conhecer as oportunidades de financiamento que

ao longo de um ano serão abertas no âmbito dos PO para um melhor
planeamento dos investimentos;
 Curador do beneficiário – tem por missão receber e apreciar queixas

apresentadas pelos beneficiários dos fundos europeus e emitir recomendações
sobre elas, bem como propor a adoção de medidas que contribuam para a
melhoria do funcionamento da administração dos FEEI.

b) A diferenciação nas pessoas

 Resposta rápida e personalizada: o “suporte Portugal 2020” consiste num help

desk para o conjunto dos temas relacionados com o Portugal 2020 e todos os PO
e PDR. É assistido pela AD&C e por todas as Autoridades de Gestão, integrando a
gestão de perguntas e respostas, a produção de FAQ e a ligação ao helpdesk das
Autoridades de Gestão. Consiste ainda num canal de comunicação entre as
Autoridades de Gestão e os beneficiários;
 Perfil Automático – consiste numa ferramenta que permite obter

automaticamente as oportunidades de financiamento que poderão ser obtidas
com o apoio dos FEEI e principais condições a reunir. Este resultado é obtido pelo
cruzamento entre uma área temática selecionada e a tipologia de beneficiário.
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c) A Estratégia é implementada tendo em atenção o Grupo alvo a que se dirige.
Ao longo do plano de comunicação do POAT 2020 foram apresentados os objetivos gerais e o
público alvo a que se dirige a estratégia comum/Global de comunicação.
Na comunicação com os diferentes grupos alvo deve-se ter presente a abrangência (cobrir
audiências cada vez mais vastas), a frequência (comunicar de forma repetida, assegurando a
absorção das mensagens chave), bem como a adequação da linguagem (escrita/gráfica) aos
meios de comunicação utilizados e ao respectivo grupo alvo.
A tabela abaixo relaciona os principais interesses de comunicação das audiências que a
comunicação do PT 2020 serve com as ferramentas de comunicação a utilizar, garantindo
coerência na estratégia de comunicação.
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Público Externo
Público Interno

Que ferramentas utilizar

O que devem as audiências saber

Beneficiários

Potenciais
beneficiários

Público em geral

1

Media

Orientações de
2
gestão
Resultados dos
apoios a nível
macro
Ferramentas de
divulgação junto
dos beneficiários
Relatórios Finais
dos exercícios de
Avaliação, incluindo
os Sumários
Executivos

Simplificação
dos processos
de candidatura
Notificação dos
avisos de
candidatura
Ferramentas de
apoio à gestão
dos projetos
Como gerir de
forma criteriosa
e sem erro
Como
comunicar os
projetos
Resultados
globais com
benefícios para
as pessoas e
territórios

Apoio dos fundos
significa
oportunidade
O processo de
candidatura é
agora mais
simples
Resultados dos
projetos apoiados
Resultados
globais com
benefícios para as
pessoas e
territórios

Resultados dos
projetos apoiados
com benefícios para
as pessoas e
territórios
Resultados globais
da aplicação dos
fundos, realçando a
contribuição para o
crescimento
inclusivo e
sustentável de
Portugal
Divulgação de
oportunidades e
projetos dirigidos a
estes grupos,
designadamente
nas áreas da
educação,
formação,
desporto, cultura,
necessidades
especiais, etc.

Informação clara,
atualizada e concisa
Resposta rápida às
solicitações
Comunicados de
imprensa e policy
brief com o objetivo
de apresentar a
relevância e
pertinência do objeto
da avaliação, os
principais resultados
e as principais
recomendações

Reuniões periódicas
Portal Portugal
2020
News PT2020
Flash PT2020
Seminários
Workshops e
Conferências

Portal Portugal
2020
Suporte PT2020
Balcão 2020
Portais dos PO,
dos PDR e
Portal da Rede
Rural Nacional
News PT2020
Flash PT2020
Seminários
Workshops e
Conferências
Redes Sociais
Outdoors
Media online
Feiras e mostras
Eventos
Artigos
promocionais
Ferramentas de
apoio

Portal Portugal
2020
Suporte PT2020
Portais dos PO
e dos PDR, e
Portal da Rede
Rural Nacional
News PT2020
Flash PT2020
Seminários
Workshops e
Conferências
Redes Sociais
Rádio
Televisão
Media online
Outdoors
Feiras e mostras
Eventos
Artigos
promocionais

Portal Portugal
2020
Suporte PT2020
Portais dos PO, dos
PDR e Portal da
Rede Rural Nacional
Flash PT2020
Seminários
Workshops e
Conferências
Redes Sociais
Rádio
Televisão
Media online
Outdoors
Eventos
Feiras e mostras
Artigos
promocionais

Portal Portugal 2020
Suporte PT2020
Portais dos PO, dos
PDR e Portal da Rede
Rural Nacional
News PT2020
Workshops e
Conferências
Redes Sociais
Rádio
Televisão
Outdoors
Media online
Eventos
Feiras e mostras

1

Na estratégia de comunicação com o público em geral, deverão merecer especial atenção os jovens, os desempregados e as
pessoas com necessidades especiais.
2
As orientações de gestão devem ser, preferencialmente, avaliadas pelos beneficiários e público em geral, assegurando a
transparência.
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d)

Fases da comunicação

A estratégia de comunicação acompanhará o ciclo de vida do PT 2020/POAT2020, focando de
forma genérica as fases de implementação encontram-se ilustradas na figura em baixo:

4º
1º
2º
trimestre trimestre trimestre
2014
2015
2015

3º
trimestre
2015

4º
trimestre
2015

2016

2017- 2020

Divulgação do POAT2020 /
Portugal2020 e dos
resultados do QREN
Mobilização de públicos
para a captação de
oportunidades de
financiamento
Formação e apoio a
beneficiários
Construção da perceção
positiva sobre a aplicação
e resultados dos fundos

e) Lema

O lema adotado na promoção do Portugal 2020 visa centrar o discurso no essencial da
estratégia: “Crescimento inclusivo e sustentável”

f) Estrutura de implementação – Rede de comunicação Portugal2020
A estrutura que implementará as ações de comunicação do Portugal 2020 utiliza o
funcionamento em Rede, no âmbito da articulação funcional que em vários domínios é
preconizado no Portugal 2020.
Terá um papel crucial na implementação da estratégia de comunicação, funcionando como
órgão charneira na mobilização alinhada dos seus membros. Constitui também um elemento
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de continuidade e de replicação de boas práticas face à experiência muito positiva da anterior
Rede de Comunicação do QREN 3
A Rede de Comunicação Portugal 2020 é coordenada pela AD&C, tal como previsto no nº.3 do
artigo 61.º do Decreto-Lei 159/2014, de 27 de outubro, e conta com a participação dos
responsáveis pela área de comunicação de todos os PO e PDR.

g) Medidas destinadas a informar beneficiários e potenciais beneficiários
A informação clara e na hora para os potenciais beneficiários é um objetivo prioritário no
Portugal 2020, exigindo a utilização inteligente dos vários canais de comunicação – Televisão,
rádio, digital, imprensa escrita, portal, seminários, feiras, publicações, direct mail, etc. – e
focalização nos temas chave.
As principais medidas incluem:



Comunicar as oportunidades de financiamento dos FEEI e outras, de forma
abrangente, envolvendo todos os atores relevantes (administração central, regional e
local e suas associações, associações empresariais e outras entidades associativas das
áreas económicas, sociais e cooperativas);



Diversificar canais e ferramentas: Portal Portugal 2020, serviço de Suporte PT2020 com
ligação ao helpdesk das Autoridades de Gestão, portais dos PO e PDR, newsletter News
PT2020, Flash PT2020, newsletters das Autoridades de Gestão, seminários, workshops
e conferências, feiras e mostras, redes sociais, rádio, televisão, outdoors, media online,
artigos promocionais, ferramentas de apoio aos beneficiários (Autoauditoria,
fluxogramas sobre Contratação Pública, Guia de Informação e Comunicação, etc.);



Disponibilizar informação estratégica, de que são exemplos os Relatórios da Coesão, os
Relatórios de Execução do Portugal 2020, os estudos e avaliações e outras publicações
da AD&C e das Autoridades de Gestão;



Investir na construção de kits: são exemplos o kit de gestão de projetos cofinanciados
(análise custo-benefício, gestão de projetos, técnicas de avaliação), o kit de
comunicação de projetos cofinanciados pelos FEEI, ou o Kit do/a professor/a ou do/a
formador/a (em versão física ou eletrónica, com Power Point, plano das sessões

3

O documento da Estratégia Global do PT 2020 incorpora as conclusões de uma análise SWOT
desenvolvida para este efeito.
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formativas, publicações para as bibliotecas/centros de documentação das escolas ou
centros de formação, etc.);



Utilizar a comunicação inclusiva, matéria abordada no ponto 5.

h) Ações a implementar à escala nacional
No âmbito da estratégia de comunicação do Portugal 2020, existem ações que, pela sua
importância estratégica e cobertura nacional, exigem implementação concertada de todos os
operadores, envolvendo a gestão dos fundos mas também, sempre que possível, a
Representação da Comissão Europeia em Portugal, dada a missão que desenvolvem através
dos 19 Centros Europe Direct no território nacional.
Elencamos abaixo as que consideramos prioritárias:
 Eventos de lançamento dos PO ao nível das NUTS II, com apresentação da

estratégia global do Portugal 2020 e dos vários PO Regionais e Temáticos;
 Roadshow “A Europa e o Portugal 2020” pelas escolas de todo o país, no

âmbito da celebração do Dia da Europa e em articulação com a
Representação da Comissão Europeia em Portugal;
 Roadshow de projetos no território nacional, que complemente a grande ação

anual de apresentação dos resultados de cada PO, concentrando a
apresentação de projetos e resultados - seminários, exposições/feiras com a
participação da tutela governamental e cobertura mediática;
 Prémio do Desenvolvimento Regional, com o objetivo de destacar as

intervenções com maiores resultados no desenvolvimento das regiões, quer
pela redução das assimetrias regionais, quer através de operações
financiadas pelo FEDER, FSE ou pelo FC;
 Campanha de divulgação do Portugal 2020 na TV, rádio, digital e imprensa;
 Programa televisivo “Minuto Portugal 2020”, com breve apresentação de

conteúdos sobre o Portugal 2020 – abertura e elaboração de candidaturas,
autoauditoria, apresentação de projetos, apresentação de resultados,
entrevistas e testemunhos são exemplos de conteúdos a tratar.
Paralelamente, admite-se o estabelecimento de parcerias com os “canais
televisivos” in home dos vários organismos públicos, onde seria possível
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passar conteúdos relativos ao Portugal 2020 (ex.: Ministério das Finanças,
Segurança Social);
 Open days de projetos à comunidade, em todo o território nacional. Escolas,

associações, empresários, cidadãos e outros grupos da comunidade podem
percorrer um itinerário de projetos apoiados pelo Portugal 2020, retratando
desta forma a aplicação dos fundos da União Europeia. São exemplos a
fábrica que organiza uma visita guiada ou a escola que partilha com a
comunidade os resultados do seu projeto de redução do abandono escolar;
 Investir em opinion leaders, personalidades de referência, com contacto

privilegiado ao universo Portugal 2020, que possam contribuir para uma
discussão pública mais informada e séria sobre a temática dos fundos, no
âmbito dos seus comentários e análises nos media;
 Angariação de beneficiários “Embaixadores de comunicação”, disponíveis para

partilhar o seu testemunho sobre o processo de candidaturas, obstáculos
encontrados e formas de os ultrapassar. Estes embaixadores poderiam
participar em seminários, workshops, dar o seu testemunho por escrito nas
newsletters PT2020;
 Gestão mediática de uma seleção de projetos emblemáticos nas áreas

estratégicas do Portugal 2020;
 Ações diversificadas (Conferências, Seminários, divulgação nos media, etc.)

com base em produtos de comunicação que têm por objetivo disseminar os
resultados das avaliações e o debate público alargado sobre os mesmos;
 Eventos de partilha de informação entre as várias Redes do Portugal 2020,

privilegiando resultados, complementaridades e sinergias.

i) Serão utilizados diferentes meios e canais de comunicação dos quais se destacam
os seguintes:
Comunicação digital; Estratégia de Media bem delineada e marketing social.
Na sequencia do que aqui já foi dito quanto à estabilização as fronteiras e respetiva articulação
entre os Planos de comunicação dos diferentes PO e o Plano de Comunicação no âmbito do PT
2020, importa, ainda, referir que as ações de comunicação a desenvolver nos diferentes planos
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devem assegurar a complementaridade entre si, convergindo para fins comuns, traduzidas em
metas por todos partilhadas, sem prejuízo das especificidades associadas a cada um desses
planos e que podem implicar metas e/ou indicadores específicos.
Neste contexto a Rede de Comunicação constitui, por excelência, a instância para assegurar
sistematicamente esta articulação virtuosa entre os diferentes planos de comunicação, onde
obviamente, se inclui o Plano específico do POAT 2020.

Alimenta e complementa
Comunicação Portugal 2020

Dá visibilidade ao Portugal
2020 e aos PO, apoiando
ações de comunicação dos
mesmos

A figura seguinte exemplifica o perfil de intervenção da estratégia global de comunicação do
Portugal 2020 e dos diferentes PO.

* Para assegurar em particular o requerido no n.º 3 do ponto 2.1. do capítulo 2 do anexo II do Regulamento n.º.
1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013.
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10.Orçamento indicativo para a execução da estratégia
O programa Operacional Assistência Técnica (POAT) tem uma dotação indicativa de 7.600
milhões de euros destinadas a garantir a comunicação do Portugal 2020 e dos FEEI, bem como
a estratégia do próprio programa. Este valor representa 5.5% da dotação total do programa
dedicado a este domínio de intervenção.
O POAT assume os encargos decorrentes das ações de comunicação e informação comuns do
Portugal 2020, cabendo a cada PO afetar financiamento dos respetivos eixos de Assistência
Técnica ao desenvolvimento dos Planos de Comunicação.
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