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I.

Introdução e Contexto

O Programa Operacional de Assistência Técnica Fundo Social Europeu (POAT FSE) no
período de programação 2007-2013, concentra as acções horizontais de Assistência FSE num
programa único, constituindo um suporte instrumental de natureza transversal à implementação
da estratégia definida para o Fundo Social Europeu, no âmbito do QREN (Quadro de
Referência Estratégico Nacional).

A estrutura do POAT FSE enquadra-se nas orientações constantes do QREN 2007-2013 e as
disposições constantes dos regulamentos comunitários, nomeadamente o Regulamento (CE)
n.º 1083/2006 (Disposições Gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o
Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão) e o Regulamento (CE) n.º 1081/2006 (Fundo
Social Europeu).

A intervenção específica do POAT FSE caracteriza-se por apoiar um conjunto de actividades
susceptíveis, designadamente, de potenciar e promover a qualidade, a inovação e a
transferência de novas abordagens nas acções co-financiadas pelo FSE.

É nestes termos que visa contribuir para a criação das condições necessárias à intervenção
deste Fundo estrutural 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 QREN, por forma a reforçar o aproveitamento eficaz e eficiente dos
recursos disponibilizados pelo Fundo Social Europeu.

Por ser um programa transversal de apoio à intervenção do FSE, concentrará a sua
intervenção, na coordenação, gestão, monitorização e auditoria do FSE, bem como em outras
acções de avaliação e estudo que permitam evidenciar a contribuição das intervenções
financiadas pelo FSE, no âmbito do QREN.

Nesta dimensão de avaliação e estudo, assume particular relevância o apoio do Programa às
iniciativas associadas à implementação do Plano Nacional de Emprego, do Plano nacional para
3
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a Igualdade, do Plano Nacional para a Integração de Pessoas com deficiência e do Plano
Nacional para a Inclusão, de modo a conhecer a contribuição do FSE para os objectivos da
acção pública nestes áreas de intervenção.

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

A concretização destes objectivos exige que o POAT FSE 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 e ao serviço dos seus beneficiários,
stakeholders, e do público em geral, que contribua, igualmente, para garantir uma eficaz
concretização e relevância das acções do FSE e do QREN

Com o presente plano de comunicação, espera-se assim contribuir para o fortalecimento da
imagem dos Fundos Estruturais junto da Opinião Pública Portuguesa, acentuando a identidade
do Fundo Social Europeu em particular. Este Fundo, enquanto instrumento com objectivos
muito próprios, permite na sua compreensão, uma compreensão plena das políticas de
incentivo da União Europeia a todos os níveis de intervenção, demonstrando assim o
importante papel que assume a acção da UE, e o seu contributo inquestionável para o
desenvolvimento e crescimento de Portugal.

Em resumo, um Plano de Comunicação, que constitua um instrumento estruturante de uma
relação comunicacional pró-activa e vincadamente Business to Business da marca POAT FSE,
em linha com os objectivos e exigências da intervenção do FSE no período de programação
2007-2013.
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II.

Objectivos Globais de Comunicação do POAT FSE

A comunicação da marca POAT FSE, pelo seu carácter business to business, tem que ser
desenhada como parte integrante, mas complementar, de um amplo leque de comunicação
sobre os fundos Comunitários, devendo assumir-se como um importante suporte instrumental
ao serviço de uma eficaz e eficiente intervenção do Fundo Social Europeu.

A sua natureza especifica e características próprias no sistema global de gestão do FSE,
facilitam um desenho comunicacional no qual se procurou uma não sobreposição de
mensagens, estilos ou meios de modo a facilitar o entendimento e atenção dos públicos alvo
destinatários, bem como a prossecução coerente da missão do Programa.

De facto, pretende-se que o POAT FSE se constitua como uma marca credível e segura,
munida de um conjunto de instrumentos e serviços, geradores de confiança de um rumo bem
traçado, bem balizado e indutor de metas a atingir com eficácia e transparência.

A missão deste Plano de Comunicação consiste pois em compor e estruturar o universo de
associações positivas que queremos que os seus destinatários valorizem e associem à marca
POAT FSE.

Um Plano compaginado, igualmente, pelo conhecimento no terreno do universo das acções
que financia, em que a responsabilidade de assegurar as normas de informação e divulgação
dos apoios concedidos e recebidos é partilhada por todos os intervenientes do sistema.

Neste sentido, o Plano de Comunicação POAT FSE assume-se também como um instrumento
ao serviço da coordenação e da monitorização das acções do FSE e do QREN, baseado na
preocupação efectiva de prestar contas, fomentar a transparência de processos, em suma
contribuir para corrigir trajectórias e potenciar a confiança e a credibilidade como valores que
devem caracterizar a intervenção deste fundo estrutural em Portugal.
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III.

A Estratégia de Comunicação do POAT FSE

Este desafio da marca POAT FSE obriga-a a pautar-se por uma matriz comunicacional em que
o envolvimento individual, seja gerador de movimentos de adesão participada, por todos os
actores deste processo de desenvolvimento: os beneficiários, os stakeholders e o público em
geral.

Assim teremos uma marca POAT FSE que se expressa num posicionamento revelador da sua
missão e visão, apostando num benefício credível, que facilite a eficiência de processos e que
conduza à obtenção de bons resultados.

OS BENEFÍCIOS
QUALIDADE

OBJECTIVO
DA MARCA
POAT FSE

Eficiência
dos
processos

CREDIVEL

RÁPIDA

SIMPLIFICADA

EFICÁCIA
Resultados

AMIGÁVEL

A imagem perceptiva da marca POAT FSE pode ser construída á luz de um qual “cockpit
aeroespacial”, dotado de instrumentação e software orientador de rumos e procedimentos e
conduzido por uma equipa experiente que a cada passo do trajecto, se for caso disso, possa
reajustar trajectórias, e informar os actores das fases de desenvolvimento e resultados de todo
o processo.
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Esta força da marca POAT FSE será construída a partir do contínuo reajustamento dos
instrumentos do “Cockpit aeronáutico”, envolvendo para tal todos os actores do processo, de
modo a que o POAT FSE contribua de forma decisiva para os bons resultados que se pretende
alcançar com utilização dos meios disponíveis

RESULTADOS

SOFTWARE DE
INSTRUMENTOS
DE RUMO

SEGURANÇA NA
NAVEGAÇÃO
POAT FSE
MARCA

“COCKPIT”
AMBIENTE DE
CONFIANÇA

VELOCIDADE
CERTA

EQUIPA DE
BORDO

Nesta perspectiva, a marca POAT deve:
•

Ser dotada de um espírito dinâmico, com uma equipa empenhada na qualidade da
gestão diária do programa;

•

Ser uma marca vincadamente profissional, experiente e minimizadora do risco de
acções não conducentes ao sucesso, partilhando o conhecimento acumulado de forma
a actuar com eficiência e a eficácia;

•

Uma marca que sabe que a informação aberta da Internet é muito mais que um
instrumento de transparência e de operacionalidade, e que usada de forma inovadora
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como ferramenta de partilha auditiva e videográfica, permitirá reforçar os laços com os
seus públicos alvo;
•

Uma marca que se apresenta com uma equipa dinâmica a desempenhar funções num
ambiente de trabalho acolhedor munido dos meios adequados à concretização dos
objectivos do Programa;

Em suma
Uma marca que induza confiança, garante de um rumo certo, estruturada por uma equipa de
profissionais competentes e facilitadores de serviço e de relação junto dos diferentes públicosalvo, contribuindo para o reconhecimento do esforço e resultados da intervenção do Fundo
Social Europeu.

III.I

Os valores a que Comunicação do POAT se obriga

A Estratégia de Comunicação da marca POAT FSE, pautada pelas orientações e normas
comunitárias, afirma-se como parte integrante das estratégias de comunicação dos Programas
Operacionais do QREN e do FSE, pautando-se por valores de:
1.

Transparência de processos
O processo de comunicação do POAT FSE deve pautar-se pela plena informação dos
procedimentos, das acções e das regras, e pela confiança nos benefícios do POAT FSE
por todos os seus actores – stakeholders, beneficiários directos e o público em geral
O subsequente escrutínio de resultados reforçará a confiança e pertinência da
mensagem.

2.

Qualidade e rigor
Como valor de adesão à marca, a qualidade e rigor junto dos públicos alvo permitirá
uma forte mobilização dos actores beneficiários que directamente contribuem para os
resultados a alcançar;
8
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3.

Eficácia facilitadora - Acessibilidade
Como valor indutor da confiança e da pertinência do POAT FSE como parceiro
facilitador do sistema global de gestão do Fundo Social Europeu.

A

Estratégia

Comunicacional

do

POAT

FSE

pautar-se-á

por

uma

estratégia

de

complementaridade de meios e acções, adequadas aos objectivos da marca e que se afirmem
pela:
- Confiança – uma marca que se afirma como vector de uma relação Business to
Business, orientadora de processos e facilitadora de informação operacional para a
concretização dos seus objectivos.
- Credibilidade inter-activa das acções – permitindo uma ligação de dinâmica positiva,
a uma marca que aposta nos sistemas integrados de informação e de gestão como
ferramentas de serviço.
- Rapidez de procedimentos e acções – gerando fácil adesão às iniciativas da Marca,
seja porque despoletam acções na área de actuação próxima, seja porque impactam
directamente áreas que indirectamente beneficiam o seu desempenho.
- Amigável no relacionamento inter-pares – amplificando a confiança nos processos e
na segurança de que os rumos traçados conduzem seguramente a bons resultados.
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III. II.

O Posicionamento estratégico da Marca

Para uma efectiva comunicação dos benefícios, POAT FSE assume-se como uma marca
assente num posicionamento revelador da sua missão e visão, apostando num benefício
credível e facilitador na gestão global do Fundo Social Europeu em Portugal.

A VISÃO

Em 2013 o QREN, no âmbito do FSE, foi plenamente realizado com elevada taxa de execução
e efectiva qualificação dos Portugueses.
A Missão

Apoiar ao nível do QREN e na perspectiva do FSE as actividades de coordenação, gestão,
acompanhamento, avaliação, comunicação, auditoria e controlo, estando próximo de todos os
actores intervenientes no sistema, nomeadamente na realização de estudos que contribuam
para os objectivos de acção pública no âmbito do FSE, inspirando confiança, rigor, inovação e
qualidade.

O Posicionamento

Um POAT que assume o seu papel de promotor de mecanismos de apoio à gestão do QREN,
no contexto FSE, com uma visão sistemática, clara e rigorosa da gestão do Programa, como
garante da sua eficácia e rigor.
O Claim da Marca

Gerir, Conhecer e Intervir

10
POAT FSE : Gerir, Conhecer e Intervir

PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO POAT FSE

IV.

Os Públicos Alvo da Marca POAT FSE

Os Públicos Alvo da Comunicação da Marca POAT FSE, caracterizam a matriz operacional
business to business da marca, percorrem o universo dos stakeholders e beneficiários do
Programa, atingindo igualmente o público em geral. Importa assim identificar como públicosalvo da comunicação da Marca POAT os seguintes:



Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, I.P.



Inspecção-Geral de Finanças



Organismos do Ministério da tutela e outros organismos da Administração



Organismos de gestão e coordenação no âmbito do QREN



Universidades



Parceiros Sociais



Organizações da Sociedade Civil



Comissão Europeia



Outras entidades, sempre que tal se justifique, atendendo à natureza das acções a
desenvolver



Público em geral



Os Media de informação generalista e especializada

São também públicos alvo deste programa as entidades envolvidas no modelo de governação
do QREN conforme o quadro seguinte:
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SISTEMA DO MODELO DE GOVERNAÇÃO

Tipologia das Funções dos
Órgãos de Governação
Direcção Política

QREN

PO

Comissões Ministeriais de Coordenação

Coordenação Técnica Global

Comissão Técnica de Coordenação

Monitorização Estratégica

Observatório do QREN, Centros de Racionalidade Temática e Centros de
Observação das Dinâmicas Regionais

Monitorização Financeira

Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional e Instituto de Gestão
do Fundo Social Europeu

Auditoria e Controlo

Inspecção-Geral de Finanças, Instituto Financeiro para o Desenvolvimento
Regional e Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu

Gestão

Autoridades de Gestão
Órgãos de Aconselhamento
Estratégico

Aconselhamento Estratégico
Controlo Interno

Autoridades de Gestão

Avaliação

Autoridades de Gestão

Participação Económica, Social e
Institucional

Comissões de Acompanhamento
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V.

As Acções Estratégicas de Comunicação da Marca POAT FSE

A marca com sua Visão e Missão, materializada no seu posicionamento de mercado,
estabelece o seu território de comunicação – a Imagem de Cockpit – incorporando todo um
conjunto de valores e atributos específicos dessa postura de mercado, materializados nas
acções de comunicação projectadas pelo programa.

Esta relação intrínseca de atributos e acções, permitem com solidez validar a
Credibilidade do Claim da marca – GERIR, CONHECER e INTERVIR

A Missão

A Visão

O Posicionamento

Estabelecem o Território da Comunicação:
(a Imagem de Cockpit)

Relatórios
Newsletter

Apresentações
Publicações,

O Novo Office

E-Mail

Web Site

personalizado

contactos U.E.

Validam o Claim da marca
GERIR, CONHECER e INTERVIR

Centrado o foco das acções no posicionamento da marca, no seu carácter de actuação
eminentemente Business to Business, sistematizamos no quadro seguinte a globalidade das
acções propostas e que individualmente iremos descrever.
13
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Quadro síntese das Acções de Comunicação da marca POAT FSE

A MARCA E A SUA
IMAGEM – LOGOTIPO
CANAIS

DIGITAIS

WEBSITE
INOVADOR
Podcast
Multimédia

E MAIL
PERSONALIZADO

FÍSICOS

NEWS LETTER

FLYER E
POSTER

APRESENTAÇÃO
PÚBLICA POAT

RELATÓRIO
ANUAL

PUBLICAÇÕES

COMEMORAÇÃO
SEMANA DA UE

INICIATIVAS
DIVULGAÇÃO
RESULTADOS

OFFICE
POAT FSE
Marcante e
Representativo

ACÇÕES

MANUAL DE NORMAS DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM

A marca com o seu logótipo de autenticação, estrutura a sua Comunicação em dois canais
complementares: um de carácter digital, o WebSite Inovador e outro de natureza física e
empática, o seu novo Office POAT FSE.

Todas as outras acções inscritas no quadro síntese, complementam e estruturam o diálogo
entre estes dois pilares, reforçando-lhe a consistência e actuação.

14
POAT FSE : Gerir, Conhecer e Intervir

PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO POAT FSE

As Acções de Comunicação
1.

Imagem visual da marca – logótipo

Construi-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, autenticada e afirmativa.

2.

Imagem gráfica corporativa da Comunicação POAT FSE – Manual de normas

É fundamental construir uma imagem corporativa gráfica da comunicação da marca, que se
difunda 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 será criado um caderno de normas de comunicação da marca que para além de toda a
referenciação de aplicações, suportes e cromias, incorporará a matriz corporativa da
comunicação da POAT FSE, semelhante a um banner das linguagens da Web, que se
desdobrará 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
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reforço da notoriedade de uma marca que se pretende afirmar com transparência de imagem e
de atitude funcional.
3.

Web Site inovador da marca

O primeiro grande pilar digital da imagem de marca POAT FSE.
Criação, implementação e respectiva actualização sistemática de um Site na Internet com a
imagem corporativa da marca, de matriz moderna e inovadora.

Um Site gerador de confiança, potenciador da transparência de processos e acções, facilitador
de toda a informação necessária á execução assertiva das acções do Programa, um Site que
seja a voz e a cara virtual de uma marca que se afirma pela modernidade e pertinência
empática da sua comunicação.

Um site que fale de viva voz com quem lá entra, um site onde se possa encontrar todas as
respostas às dúvidas ou vontades de conhecer as virtualidades da marca e do seu Programa.
Um site assim estrutura-se com uma área pública e universal e outra restrita apenas ao público
autenticado por password autorizada, mas que usa as ferramentas do Podcast para transmitir
mensagens e informações do Gestor do Programa ou para difundir extractos de palestras ou
seminários marcantes.

Em suma, um site que actua como operador confiável de ferramentas e serviços de rumos bem
traçados gerador de credibilidade e confiança.

Naturalmente, o novo site POAT FSE integrará também, informação de âmbito geral,
novidades, publicações em texto integral, regulamentos de acesso a financiamentos,
informação sobre contactos 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, e
outros temas considerados pertinentes.

16
POAT FSE : Gerir, Conhecer e Intervir

PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO POAT FSE

4.

O NOVO Office POAT FSE

O 2º grande pilar de comunicação da marca.
Um espaço imediatamente reconhecido pela marca POAT FSE, em placa identificadora afixada
nas instalações do programa.

Um Escritório que se quer digno representante de uma marca que transmite a segurança e a
confiança de que o rumo e os meios cumprem os objectivos traçados. Um espaço amigável
onde o saber receber é proporcional ao saber instalado, num ambiente moderno, digno e
acolhedor, em linha com a Qualificação que a marca ajuda a consolidar e tendo sempre em
mente, os actores convidados a partilhar o espaço físico da marca POAT FSE.

Escritório como espaço de acolhimento aos Stakeholders e aos Beneficiários, caracterizado por
uma agradável sala de espera, onde pequenas reuniões informais possam ter lugar, secundada
por uma ampla sala de reuniões reservada às mais formais e demoradas reuniões
operacionais.

Um espaço interior de gabinetes personalizados com o nome dos responsáveis, de cada
departamento temático ou funcional, introduzindo assim os valores da responsabilidade e da
transparência. Em suma um espaço funcional e técnico com a natural extensão de uma
verdadeira marca Cockpit.
5.

E-mail personalizado

Dar corpo à postura de marca Cockpit, 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
POAT FSE com os muitos interlocutores que esperam ouvir da marca a segurança dos rumos
traçados.
17
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6.

Newsletter electrónica

Com uma periodicidade semestral disponível em formato electrónico no site institucional do
POAT FSE, esta publicação deverá constituir-se como um instrumento de divulgação e
informação pertinente e actual, consolidando a credibilidade, a confiança e a transparência da
marca junto dos seus públicos alvo e do grande público sempre que ocasionalmente contacte
com a marca.

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 apoiados pela marca e outros campos que sejam considerados de interesse.
A newsletter será enviada via correio electrónico para todos os membros da “network” do POAT
FSE.

7.

Publicitação da lista de beneficiários

Dando sequência ao normativo legal, o novo Site e a Newsletter POAT FSE contemplarão um
espaço dedicado à divulgação da lista dos beneficiários do POAT FSE, bem como dos
projectos apoiados e respectivos montantes.
8.

Acção de Apresentação do POAT FSE

Com o objectivo de promover a notoriedade da marca e dos seus objectivos junto dos
potenciais beneficiários do POAT FSE, organizaremos uma sessão formal de apresentação e
divulgação do “novo” POAT FSE, sendo igualmente uma oportunidade para fazer uma
demonstração do Sistema de Informação do Fundo Social Europeu, enquanto instrumento
fundamental no relacionamento entre a estrutura de gestão do Programa e as entidades
beneficiárias, na medida em que este acompanha todo o ciclo de vida do projecto;
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9.

Flyer e Poster da marca

A marca proverá a criação de cartazes e flyers como instrumentos valiosos para a notoriedade
e o reconhecimento da marca, 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.
10.

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.
11.

Iniciativas anuais de demonstração de resultados

Através de iniciativas diversas, criar meios de informação e difusão anuais que demonstrem os
resultados alcançados: estas iniciativas podem assumir a forma de encontros temáticos,
encontros de divulgação dos produtos financiados ou através de edição especiais da newsletter
do POAT

12.

Relatório Anual da marca

Os relatórios anuais do POAT FSE, sendo instrumentos que permitem um acompanhamento
regular da sua actividade, contribuindo igualmente para uma avaliação on going da actividade
do Fundo, devem pautar-se por uma apresentação gráfica extremamente cuidada, apelativa e
moderna,

13.

Publicações e Estudos

Promoção e ou produção de publicações para divulgação dos resultados obtidos, sobretudo em
projectos que se destaquem pelo seu carácter inovador e pelo seu efeito demonstrativo e que
sendo apoiados pelo POAT FSE devem graficamente ser autenticados pela imagem
corporativa da marca.
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VI.

Cronograma das Acções

Elencadas as acções e os canais de Comunicação que agregam e sustentam o Plano de
Comunicação Estratégico do POAT FSE para o seu ciclo de vida 2007-2013, estabelece-se
um cronograma da acção que integra 3 fases complementares

Fase 1:

Lançamento da imagem de marca POAT FSE

Fase 2 : Consolidação operacional da marca
Fase 3:

Apresentação de resultados consolidados.

Fase 2

Fase 1

Fase 3

OBJECTIVOS
Lançamento
POAT FSE

2007-2008

Consolidação
POAT FSE

Resultados
Consolidados
POAT FSE

2008-2012

2013

Cronograma das Acções

OBJECTIVOS

FASES

ACÇÕES

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

IMAGEM CORPORATIVA DE MARCA
SITE INTERNET CONSTRUÇÃO

POAT FSE

ACÇÃO APRESENTAÇÃO POAT FSE
FOLDER-FLYER INSTITUCIONAL

A MARCA

FASE 1

A IMAGEM

LANÇAMENTO

CARTAZ INSTITUCIONAL
NEWS LETTER ELECTRONICA Nº 0
COMEMORAÇÃO DO DIA DA UNIÃO
EUROPEIA
PUBLICITAÇÃO LISTA DE BENEFICIÁRIOS
MANUAL DE NORMAS DE IMAGEM
NOVO OFFICE POAT FSE

E- MAIL PERSONALIZADO
SITE INTERNET

OS DOIS

FASE 2

EIXOS

CONSOLIDAÇÃO

NEWS LETTER ELECTRONICA SEMESTRAL
PUBLICAÇÕES

PRIORITÁRIOS

INICIATIVAS DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS
RELATÓRIOS ANUAIS

MONITORIZAÇÃO

CONTROLO E DIFUSÃO DE RESULTADOS

FASE 3

RESULTADOS

RESULTADOS CONSOLIDADOS
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VI.

Recursos Financeiros – Orçamento Indicativo

O Plano de Comunicação do POAT FSE ao equacionar as acções estratégicas conducentes ao
cumprimento cabal dos objectivos traçados, estimou os custos envolvidos nas acções
apresentadas.

No quadro seguinte espelhamos o orçamento estimativo requerido, bem como o cronograma
da sua distribuição no ciclo de vida do Programa.

OBJECTIVOS

FASES

ACÇÕES

5

A MARCA

FASE 1
LANÇAMENTO

OS VALORES

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL
000€

5

10
16

ACÇÃO APRESENTAÇÃO POAT FSE

4

4

FOLDER-FLYER INSTITUCIONAL

4

4

CARTAZ INSTITUCIONAL

6

6

NEWS LETTER ELECTRONICA Nº 0

6

6

COMEMORAÇÃO DO DIA DA UNIÃO
EUROPEIA

4

4

3

3

10

10

SITE INTERNET CONSTRUÇÃO

A IMAGEM

2008

16

IMAGEM CORPORATIVA DE MARCA

POAT FSE

2007

PUBLICITAÇÃO LISTA DE BENEFICIÁRIOS
MANUAL DE NORMAS DE IMAGEM
NOVO OFFICE POAT FSE

OS DOIS

FASE 2

EIXOS

CONSOLIDAÇÃO

PRIORITÁRIOS

MONITORIZAÇÃO

FASE 3

E- MAIL PERSONALIZADO

5

SITE INTERNET

5

NEWS LETTER ELECTRONICA SEMESTRAL

5

5
5

5

5

5

5

30

2

2

2

2

2

15

PUBLICAÇÕES

3

3

3

3

3

15

INICIATIVAS DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS

2

2

2

2

4

12

RELATÓRIOS ANUAIS

8

8

8

8

8

8

48

CONTROLO E DIFUSÃO DE RESULTADOS

2

2

2

2

2

2

12

83

22

22

22

22

24

200

RESULTADOS

TOTAL 000 €

5
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VIII.

Monitorização - Organismo Responsável

Monitorizar a assertividade das Acções de Comunicação é uma ferramenta determinante para
garantir a eficácia dos resultados.

Nos termos previstos no Regulamento Comunitário (CE) nº 1828/2006 de 8 de Dezembro, a
avaliação

das

acções

de

informação

e

publicidade

passará

pela

Comissão

de

Acompanhamento, devendo os relatórios de execução anuais dar conta das medidas
empreendidas no âmbito desta matéria. Será dada plena execução ao disposto no artigo 4º
deste normativo: “o relatório anual de execução para o ano 2010 e o relatório final de execução
deverão conter um capítulo dedicado à avaliação dos resultados das medidas de informação e
publicidade em termos de visibilidade e notoriedade dos programas operacionais e do papel
desempenhado pela Comunidade”.

Assim sendo, prevê-se a definição de critérios técnicos de avaliação que permitam aferir, junto
dos públicos alvo, o grau de satisfação e eficiência face ao serviço prestado e aos instrumentos
de comunicação implementados pelo POAT FSE.

A título de exemplo, o quadro seguinte referencia algumas metas, a que o POAT FSE se
propõe atingir:

Indicadores de aferição de resultados

Metas acumuladas
2010

2013

5.000

15.000

85%

95%

2

5

Grau de conhecimento da marcas e notoriedade das acções
POAT FSE (espontâneo e provocado)

75%

85%

Cumprimento pelos beneficiários das obrigações em matéria de
informação e publicidade dos apoios concedidos

80%

90%

Número de visitas ao site POAT FSE
Grau de adesão das entidades mais representativas dos
públicos-alvo, nas acções temáticas e reuniões técnicas
Número de estudos de avaliação e monitorização do Plano de
comunicação
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Para dar cumprimento a este objectivo estratégico, recorrer-se-á a estudos de mercado, de
matriz qualitativa e quantitativa, junto daqueles públicos alvo, de modo a identificar as razões
que amplificam ou limitam a adesão à marca e consequentemente, neste caso, obter
recomendações de acção para que a percepção do produto “POAT FSE” seja a desejada.

POAT FSE, dando cabal execução ao seu posicionamento de garantia de rigor, deve, no
exercício da sua actividade de acompanhamento dos projectos que financia, assumir-se como
o garante do cumprimento das regras de Informação e Publicidade nacionais e comunitárias.

Conforme o exposto no Regulamento comunitário já citado no presente documento,
designadamente no seu artigo 7º, a execução das medidas de informação e publicidade
constantes do Plano de Comunicação do POAT FSE, é da responsabilidade da Autoridade de
Gestão designada para o Programa.

Contactos:
Secretariado Técnico do Programa Operacional Assistência Técnica do FSE
Rua Barata Salgueiro, n.º 37 – 5º
1250-042 Lisboa
Telefone: + 351 21 359 16 00
Fax: + 351 21 359 16 01
poat.geral@igfse.pt
cristina.farinha@igfse.pt
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