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Introdução
O presente documento tem por intenção a divulgação e implementação de regras de comunicação estabelecidas pelo Guia de comunicação e informação para os beneficiários do PRR.
O Projeto Skills Boost2025@IPCA aprovado no âmbito dos programas
dos programas “Impulso Jovens STEAM” e “Impulso Adulto” consiste
em impulsionar a qualificação superior de jovens e adultos, promovendo um conjunto de programas de formação.
O “Impulso Adultos” visa a formação avançada e aprendizagem ao
longo da vida e o “Impulso Jovens STEAM” a formação de jovens em
áreas STEAM.
Este guia define as normas de comunicação e informação a adotar
pelo IPCA enquanto beneficiário do fundo do Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR).
Aqui estão contextualizadas as diferentes situações de comunicação e
exemplificados modelos a adotar.

01.
CONSIDERAÇÕES
Todos as ações de informação e comunicação devem conter o logótipo da EU
(com a referência por extenso) com a referência à Next Generation EU.
Nas ações de informação e comunicação do projeto devem constar os logótipos:
UE e Next Generation EU.

Todos os documentos a produzir (de qualquer natureza e mesmo que sejam
para utilizar em reuniões internas), assim como no âmbito da aquisição de
equipamento, devem constar os logótipos do PRR, seguido do logótipo da UE e
depois pelo logótipo Next Generation EU.

Nas apresentações deve constar a de barra de financiamento composta por PRR,
seguido da República Portuguesa e depois UE com extensão Next Generation.

Obs.: Tanto o símbolo do PRR como da UE devem ser utilizados, de preferência a cores e de forma visível, não
devendo ter uma dimensão inferior em relação a outros logótipos. O mesmo se aplica à barra de financiamento.
Alertar participantes que os trabalhos finais podem ser dispensados no âmbito do PRR

02.
COMUNICAÇÃO NO SITE E REDES SOCIAIS
Todos os beneficiários do PRR devem disponibilizar nos seus sites e redes
sociais, uma breve descrição do projeto a operar, onde se comuniquem os
objetivos e resultados, realçando sempre o apoio financeiro do PRR e da UE.
Desta feita, o projeto Skills Boost2025@IPCA deve ser inserido no separador
I&D+I, na categoria projetos em curso. Conforme exemplo de outro projeto
em anexo, com respetiva barra de financiamento em todos os separadores:
As páginas web devem ter visíveis as barras de financiamento. Neste caso,
pode ser publicada uma versão simplificada apenas com dois logótipos
obrigatórios do PRR e da UE com extensão da NextGeneration.

As páginas web devem fazer referência ao sítio web do PRR com o seguinte
link visível:

www.recuperarportugal.gov.pt

02.
As infografias e imagens gráficas utilizadas nas redes sociais para divulgar
os investimentos/projeto devem conter os logótipos do PRR e da UE com
extensão da NextGeneration.

Para se tornar mais visível a oferta dos cursos integrados no programa
Skills Boost2025@IPCA, sugere-se acrescentar uma página no site do IPCA
ao separador ENSINO com a oferta educativa dos cursos “Impulso Jovens
STEAM e “Impulso Adulto”.
Sendo esta opção não exequível, podemos optar por comunicar estes cursos
no separador Futuros Estudantes.
No separador de cada curso, deve estar visível a barra de financiamento.
Todos os logótipos obrigatórios a utilizar, estão disponíveis no site do IPCA.

03.
DOCUMENTOS, SESSÕES PÚBLICAS, INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO
Todos os documentos utilizados na comunicação deste projeto, quer
sejam impressos quer sejam digitais, devem ter a barra de financiamento
visível,composta por PRR, seguido da República Portuguesa e depois UE
com extensão Next Generation.

EXEMPLO DE COMUNICAÇÃO EM DOCUMENTOS
Documentos
Os layouts de suportes para documento serão disponibilizados pelos GCI,
seguindo o exemplo abaixo onde consta a identificação do IPCA/escola e a
barra de financiamento (obrigatória).

PowerPoint
Os layouts para apresentações em formato powerpoint serão
disponibilizados pelos GCI, seguindo o exemplo abaixo onde consta a
identificação do IPCA/escola e a barra de financiamento (obrigatória).

03.
EXEMPLO DE COMUNICAÇÃO EM DOCUMENTOS
Redes Sociais/Circuito TV
Os layouts para comunicações nas redes sociais e circuito tv (mesmo
formato), serão disponibilizados pelos GCI, seguindo o exemplo abaixo
onde consta a identificação do IPCA/escola e a barra de financiamento
(obrigatória).

Imagem Notícia

Post Instagram

Story Instagram

1200 x 628px

1080 x 1080px

1080 x 1920px

Flyers/Brochuras (A4)
Uma das proposta de divulgação/informação dos cursos no âmbito
deste projeto, passa pela realização de brochuras onde consta toda a
informação necessária à candidatura a esses cursos. Os layouts serão
definidos pelo GCI e disponibilizados à comunidade IPCA.

03.
EXEMPLO DE COMUNICAÇÃO EM DOCUMENTOS
Etiquetas autocolantes
Todos os equipamentos que sejam adquiridos ao abrigo deste projeto
devem, obrigatoriamente, ser etiquetados com materialde vinil com os
logotipos da barra de financiamento.
10 cm x 2 cm

Assinatura de e-mail no âmbito do projeto
Em ações de divulgação do projeto, sugerimos que os docentes e
colaboradores relacionados usem na assinatura a referência ao link
www.recuperarportugal.gov.pt, conforme exemplo abaixo.
Serviços Centrais do IPCA
Campus do IPCA, Edifício C
Av. Professor Doutor João Carvalho
4750-810 Vila Frescaínha S. Martinho
Telf: 253 802 190

Exemplo de colagem

www.recuperarportugal.gov.pt

03.
EXEMPLO DE COMUNICAÇÃO EM DOCUMENTOS
Comunicação do projeto na Connect IPCA - Newsletter
Sempre que se justificar (o IPCA ter candidaturas abertas, realizar
sessões públicas...) todas as atividades realizadas no âmbito deste
projeto devem ser divulgadas na newsletter mensal do IPCA.
A informação deverá ser partilhada com o GCI atenpadamente.

A Presidente do IPCA, Maria José Fernandes,
afirmou, na apresentação oficial do Projeto
Skills Boost 2025@IPCA...

Sessões Públicas
De modo a disseminar a informação de forma clara à população, o IPCA
organizará sessões públicas de esclarecimento sobre estes cursos e
respetivas candidaturas.
Para estas divulgações o IPCA recorrerá ao apoio de parceiros
institucionais como centros de emprego e formação, Câmaras Municipais
e escolas profissionais.

04.
COLOCAÇÃO DE LOGÓTIPOS
As intervenções previstas no PRR têm natureza diversa.
No caso do financiamento relativo a equipamento informático a
comunicação deve ser feita através da colocação de autocolante, seguindo
o exemplo no ponto 3.
No caso de equipamentos de pequena dimensão alocados a espaços
físicos,onde não seja possível colocar etiqueta, a referência à intervenção
do PRR deve ser feita através da colocação de um cartaz em local visível
(entrada de edifícios, salas...), respeitando o layout de comunicação
(conforme ponto 3).

05.
VÍDEOS E MATERIAL AUDIOVISUAL
Os vídeos ou outros materiais audiovisuais a divulgar no âmbito do PRR,
devem ter no final, antes da ficha técnica, a barra de financiamento seguida
da referência ao site www.recuperarportugal.gov.pt.
Estas referências devem aparecer separadamente de outros apoios ou
logótipos de outra natureza.
No Copy, deve fazer-se referência à mensagem: #Recuperação em Ação
Nos anúncios para imprensa é obrigatória a barra de financiamento e a
referência www.recuperarportugal.gov.pt

Exemplo

06.
RÁDIO, ANÚNCIOS E PROGRAMAS
Em programas de rádio é obrigatória a referência ao financiamento do PRR
e da Next Generation EU.
No caso da comunicação ser realizada em anúncios breves pode-se usar a
sigla PRR.
Em programas, é obrigatório a comunicação por extenso: Projeto/
Investimento apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, e pelos
fundos Europeus Next Generation EU.
Deve ainda ser informado que, para mais informações, deverão aceder ao
site: www.recuperarportugal.gov.pt

07.
PAINÉIS E BANNER EM SESSÕES PÚBLICAS
As mensagens nos banners ou painéis deverão ter uma área de impressão
até ao chão. Deverá ter uma mancha gráfica de 2/3 na parte superior.
É dentro desta mancha que deve ser colocada a barra de financiamento.

08.

Normas Gráficas
Margens de Segurança

Dimensões Mínimas à escala

60mm
25mm

Proibições

08.

Normas Gráficas
Universo Cromático

Versão de Cor

Versões Monocromáticas

08.

Normas Gráficas
Comportamento sobre fundo fotográfico

CAMPUS DO IPCA - BARCELOS
Vila Frescaínha S. Martinho
4750-810 BARCELOS
Tel. 253 802 190 | geral@ipca.pt

