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APLICAÇÃO DAS BARRAS DE FINANCIAMENTO, CARTAZES E PAINÉISi  
 

Todos os modelos são preenchíveis via formulário.  

Utilize o modelo referente ao fundo de cofinanciamento (FEDER, FSE OU FEEI) da sua operação. 

 

Barras de financiamento 

- Aplicável em sites, documentos: convites, programas, listas de apresentações, desdobráveis, 

contratos, emails, powerpoints, etc.) 

- Obrigatoriedade da expressão “Cofinanciado por: ” 

 

Exemplo de barra de financiamento: 

 

 

________________________________ 

 

Cartazes 

- Dimensão mínima A3 (cf. anexo XII do Regulamento (UE) N.º 1303/2013) 

- Para todas as operações cofinanciadas pelo FEDER e/ou FSE com apoio público inferior a 

500.000€  

- Aplica-se, ainda, a operações imateriais de apoio público superior a 500.000€. 

- O cartaz deverá estar num local facilmente visível do público. 

Exemplo de cartazes: 

     

Cartaz A3 (operações cofinanciadas inferiores a 500.000€ ou operações imateriais de apoio público superior a 
500.000€)  

  _________________________________ 
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Painel 

-> PAINEL – aplicação provisória do decorrer da operação 

- Tratando-se de uma operação que beneficie de um apoio público total superior a 500.000€, o 

beneficiário deverá, durante a execução da operação, afixar em local visível um painel de 

dimensão significativa por cada operação. 

 

  

Painel provisório 

-> CARTAZ PERMANENTE – afixação definitiva após a finalização da operação 

- Concluída a operação, e tratando-se de projetos de aquisição de um objeto físico ou de 

financiamento de trabalhos de infraestruturas ou construção com participação pública total 

superior a 500.000€, os beneficiários devem afixar, no prazo máximo de três meses, um painel 

ou cartaz permanente, de dimensão significativa e em local facilmente visível pelo público. 

 

    

 

Cartaz permanente 
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FAQ’S RELATIVAS AO PREENCHIMENTO DOS CARTAZES/PAINÉIS: 
 

Designação do projeto – Opte por designações apelativas e curtas  

 Objetivo principal - O objetivo a inscrever nos cartazes, painéis ou placas deve ser 

selecionado entre as seguintes alternativas, de acordo com o “objetivo principal do 

projeto”: 

    §  Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

§  Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas  

§  Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da comunicação, bem como a 

sua utilização e qualidade  

§  Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral  

§  Promover a inclusão social e combater a pobreza  

§  Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e 

formação 

§  Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono  

§  Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos  

§  Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos  

§  Melhorar a competitividade das redes de transportes 

§  Reforçar a competitividade do sector agroalimentar e florestal 

§  Dinamizar os territórios rurais 

§  Transferir conhecimento para o setor agro-florestal  

§  Reforçar a competitividade do sector das pescas e da aquicultura  

§  Reforçar a capacidade institucional e uma administração pública eficiente  

 Montantes financeiros 

Os montantes inscritos nos cartazes referem-se à operação e aos valores contratualizados 

com a Autoridade de Gestão à data de execução dos cartazes/painéis temporários. 
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O que significa “apoio público total”? 

O apoio público total é igual ao somatório do apoio financeiro da União Europeia com o 

apoio financeiro público nacional ou regional, no caso das Regiões Autónomas. 

  

Onde colocar os cartazes/painéis?  

Os cartazes, painéis e placas devem ser colocados num local facilmente visível pelo 

público, como por exemplo, a zona de entrada do edifício. Sempre que o projeto (ou 

operação) tiver presença em diferentes espaços ou locais, os cartazes devem repetir-se 

(ex. de diferentes salas de formação ou de diferentes empreitadas).  

  

De que material devem ser feitos os cartazes/painéis? 

Os materiais devem estar adaptados à localização (interior ou exterior) e à durabilidade 

esperada (temporários ou permanentes).  

  

Os cartazes/painéis podem ter mais informação? 

Os cartazes/painéis podem ter mais informação. Por exemplo, podem ter um resumo do 

projeto ou a data de conclusão ou inauguração, no caso dos permanentes. Se optar pela 

inclusão de um resumo, sugere-se que inclua o(s) objetivo(s), as principais atividades e os 

resultados esperados/atingidos. 

  

Um cartaz pode conter informação sobre mais do que um projeto? 

Desde que a informação seja passível de agregação, os cartazes podem conter informação 

relativa a mais do que um projeto (exemplo de organizações cujo número elevado de 

operações não permite a colocação de um cartaz por cada projeto ou operação). 

 

                                                           
i
 A utilização deste documento informativo não invalida a leitura do Guia de Informação e Comunicação 
para Beneficiários  


