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I. ENQUADRAMENTO

A informoçÕo e publicitoçÕo dos operoções opoiodos pelos Fundos Europeus

Estruturois e de lnvestimento (FEEI) tem por objetivo informor os cidodÕos sobre

o popel do UniÕo Europeio (UE) no opoio oo desenvolvimento económico e

sociol dos Estodos-Membros, bem como osseguror o tronsporêncio dqs

operoções opoìodos.

É umo obrigoçõo de todos os beneficiórios informqr o público sobre os opoios

oblidos o portir do Fundo Europeu Agrícolo de Desenvolvimento Rurol (FEADER),

nos termos do definido no legisloçõo europeio e nocionol oplicóvel,

respetivomente o ortigo l3.o do Regulomenio de Execuçõo (UE) n." 808/2O14 da

Comissõo, de 17 de julho, e o número2 do Anexo lll do mesmo Regulomento

olterodo pelo Regulomento de ExecuçÕo (UE) n.o 201 ó/669 do Comissõo, de 28

de obril, e o olíneo d) do n.o ì do ortigo 24.o do Decreto-Lei n.o 159/2014, de 27

de ouÌubro.

A obrigoçõo de informoçõo e comunicoçõo dos opoios do FEADER previstos no

legisloçõo do UE e nocionol deve ser cumprido pelos beneficiórios opós

ossinoluro do lermo de oceiloçõo.

Assim, enquonto nõo houver oprovoçõo do operoçõo e subsequente

oceìtoçõo do decisÕo, os beneficiorios nÕo se encontrom sujeitos ò obrigoçÕo

de cumprir os regros de informoçÕo e comunicoçÕo.

A presente Orientoçõo Tecnico pretende opoior os beneficiórios do PRODERAM

2020, no cumprimento dos regros em motério de publicidode e informoçÕo no

que se refere ò publicitoçõo do opoio do FEADER.

A Orientoçõo obronge lodos os oções e medidos de opoio do PRODERAM 2020

que impliquem um investimento.
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montenho o situoçõo cousodoro do incumprimento nos termos do olíneo f) do

n.o 2 do ortigo 23.o do Decreto-Lei n.o 1 59 /2014, de 27 de outubro.

O conteÚdo desÌo OrientoçÕo nõo dispenso o consulto do legisloçÕo europeio

e nocionol sobre regros de informoçõo e comunicoçÕo dos FEEI, bem como o

respeito por ouiros orientoções emonodos pelo AutorÌdode de Gestõo do

PRODERAM 2020 nesto motério.

2. AçÕEs DE tNFoRMAçÃo E coMUNtcAçÃo Dos BENEFtctÁRtos

2.1. BARRAS DE COFINANCIAMENTO

Todos os oções de informoçõo e comunicoçÕo promovidos pelos beneficiórios

devem reconhecer o opoio do FEADER. Poro o efeito deveró ser utilizodo o borro

mo

proieto opoiodo. Trotondo-se de eso
r r{ili:nÀn n l-. Àa nnfinn nciomeni Átinn I tr^ ntrP

As publìcoções (brochuros, folhetos e boletins) e os cortozes relotivos o projetos

opoiodos pelo FEADER devem conter no copo o borro de cofinonciomento

odequodo cloromente visível.

No coso de o beneficiório ter um sítio web poro utilìzoçÕo profissionol o borro de

cofinoncìomento deve figuror no pógino de ocolhimento, com umo

hiperligoçÕo oo sítio web do ComissÕo Europeio relotivo oo FEADER, bem como

umo descriçõo do projeto opoiodo, incluindo objeiivos e resultodos do mesmo.

Deve ser dedicodo, pelo menos, 25% do pógino web poro o borro de

cofinonciomento e poro o referido descriçõo do projeto.
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Quondo se trote de oções opoiodos no ômbito LEADER deve ser usodo q borro

de cofinonciomento oboixo:
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As borros de cofinonciomento estõo disponíveis poro downlood no Sìte do

PRODERAM 2O2O

https: " .oderom2020.madeira.qov.pt ' ,oderom2121/comunicocao '.eqros-de-

publicitocoo.html

Deve ser tido em conto o comporiomento cromótico do borro de

cofinonciomento.

2.2. CARTAZES

2.2.1. Operoções com opoio público lolol superior o 50.000€

Se o operoçõo opoiodo tiver um opoio público totol superior o 50.000€ o

benefìciório deveró, duronte o execuçÕo dq operoçõo, ofixor um cortqz, de

dimensõo mínimo A3, conforme modelo l.

O cqrtoz deve ser colocodo num locol focilmente visível pelo público, como o

zono de entrodo de um edifício.

Todos os operoçÕes opoiodos no ômbito LEADER devem, duronte o execuçÕo

do operoçÕo, opresentor um cortoz de dimensÕo mínimo A3, com o logotÌpo

do LEADER, conforme modelo l.
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Um corioz deve ser iguolmenÌe colocodo nos instqloções dos Grupos de AçÕo

Locol (GAL) opoiodos no ômbito LEADER, conforme modelo l, com o referêncio

oo logótipo LEADER.

2.2.2. Operoçõo com opoio público lolol superior o 500.000€

Duronle o execuçõo do oPeroçõo

por codo operoçõo de finonciomento ou construçõo de infroestruturos que

beneficie de um opoio público totol superior o 500.000€ o beneficiÓrio deve,

duronte o execucÕo do operoçõo, ofixor em locol visível um cortoz provisório,

conforme modelo 2.

Concluídq o operoçõo

Se o operoçõo consisÍir no oquisiçõo de um objeto físico ou no finonciomento

de trobolhos de infroestruturos ou construçõo, com opoio pÚblico ïotol superior

o 5O0.OOO€ o beneficiório deve ofixor, no prozo móximo de três meses opós o

conclusõo do operoçõo, um cortoz permonente onde deveró constor umo

breve descriçÕo do operoçõo, conforme modelo 2.

É do responsobilidode do beneficiório osseguror o visibilidode e legibilidode do

informoÇÕo que consto do cortoz, ossÌm como o durobilidode do mesmo.

Os cortozes devem ser sempre colocodos em locois focilmente visíveis pelo

público.

As moquetos dos cortozes estõo disponíveis porq downlood no Site do

PRODERAM 2O2O

https://proderam2020.madeira.oov.pt'oderom2020 nunicocaotrearas-de-

publicitocao.html

As informoções que constom dos cortozes: descriçõo do operoçõo, logotipo do

PRODERAM 2O2O e do Portugol 2020, bem como o bondeiro do Regiõo

Autónomo do Modeiro e o bondeiro do Uniõo Europeio ocupom pelo menos

25% do cortoz ou Poinel.
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2.3. MODELOS DOS CARTAZES

MODETO r - ORTENTAçÃO VERTTCAT

Formoto A3 oo ollo 29,7 cm (L) x 42 cm (A)

MODETO 1 - ORTENTAçÃO HORTZONTAT

Formqto A3 oo bqixo 42 cm (L) x29,7 cm (A)
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MODETO 1 VERSÃO LEADER - ORIENTAçÃO VERTICAL

Formoto A329,7 cm (L) x 42 cm (A)

MODELO 1 VERSÃO TEADER - ORIENTAçÃO HORIZONTAT

Formoto A3 42 cm (L) x29,7 cm (A)
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MODETO 2 MODELO 2 VERSÃO TEADER

Formoto 100 cm (L) x 
.l50 cm (A) Formoto 100 cm (L) x 150 cm (A)
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2.4. TNSTRUçÕES DE PREENCHIMENTO DOS CARTAZES

Designoçõo do projeto - Optor por designoçÕes opeloÌivos e curtos

Objetivo principol - O objetivo o inscrever nos cortozes, poinéis ou plocos deve

ser selecionodo entre os seguinïes olternoÌivos, de ocordo com o "objetivo

principol do projeto":

. Reforçor o investigoçõo, o desenvolvimenio tecnológico e o inovoçõo

o Promover o odoptoçÕo òs olieroções climóÌicos e o prevençõo e gestõo

de riscos

. Proteger o ombiente e promover o eficiêncio dos recursos

. Elevor o quolìficoçõo dos jovens e odultos, reforçondo o quolidode do

educoçÕo e formoçõo

. Reforçor o competitividode do sector ogroolimentor e florestol

. Dinqmizor os ierritórios rurois

. Tronsferir conhecimento poro o seÌor ogro-floresiql

Monlontes finonceiros

Os montontes inscritos nos coriozes referem-se ò operoçÕo e oos volores

controtuolizodos com o AuÌoridode de Gestõo o doto de execuÇÕo dos

mesmos.

Os monïontes finonceiros o inscrever nos poinéis/plocos permonentes devem

ser os volores opurodos oquondo do encerromenÌo do projeto ou operoçÕo.

Apoio público totol

O opoio público totol é iguol oo somoÌório do opoio finonceiro do Uniõo

Europeio com o opoio finonceiro público regìonol.

Colocoçõo dos corlozes/poinéis

Os cortozes e poìnéis devem ser colocodos num locol focilmente visível pelo

público, como por exempl <r zono de do do edifício. Sempre que o
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projeto (ou operoçÕo) Ìiver presenço em diferentes espoços ou locois, os

cortozes devem repetir-se (ex. de diferentes solos de formoçõo ou de diferentes

empreitodos).

Moleriol dos cortqzes/poinéis

Os moteriois devem estor odoptodos ò locolizoçõo (interior ou exterior) e o
durobilidode esperodo (temporórios ou permonentes).

Mois Informoçõo nos corlozes/poinéis

Os cortozes/poinéis podem ter mois informoçÕo. Por exemplo, podem Ìer um

resumo do projeto ou o doto de conclusõo ou inouguroçõo, no coso dos

permonentes.

Informoçõo num corloz sobre mois do que um projeto

Desde que o informoçÕo sejo possívelde ogregoçÕo, os cortozes podem conter

informoçÕo relotìvo o mois do que um projeto (exemplo de orgonizoçÕes cujo

número elevodo de operoções nõo permite o colocoçÕo de um cortoz por

codo projeto ou operoçõo).
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