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odução
Intro
Ao lon
ngo dos tem
mpos, tem-s
se constatad
do que os cidadãos
c
da
a União Eurropeia não estão
suficie
entemente sensibilizad
s
dos para o papel dese
empenhado pela Uniãoo no âmbito
o dos
progra
amas de fin
nanciamentto, pelo qu
ue se afigu
ura necessá
ário suprir esta lacun
na no
domín
nio da comu
unicação e da
d informaçção.
É essencial infformar os potenciai s beneficiiários sobrre as opoortunidades
s de
financiamento ofe
erecidas co
onjuntamentte pela Uniião e pelos Estados-M
Membros através
ograma naccional, de modo
m
a pe
ermitir a div
vulgação da
as informaçções acerca
a das
do pro
eventu
uais oportun
nidades de financiame
ento a todo
os os interes
ssados e a fim de apo
oiar a
transp
parência.
Neste contexto, urge
u
definirr as medida
as mínimas de informa
ação e de ppublicidade para
garanttir que o ap
poio financeiro presta do aos pro
ogramas pe
ela União sseja visivelm
mente
reconh
hecido e, simultaneam
s
mente, seja
a reforçada
a a transp
parência naa utilização
o dos
fundoss.
Os pro
ojetos cofin
nanciados pelo
p
Quadro
o Financeirro Plurianua
al 2014-20220 encontra
am-se
sujeito
os às exig
gências co
omunitárias e nacion
nais em matéria
m
dee informaçã
ão e
publiciidade.
A divu
ulgação e publicitação
p
os ao abrigo de Fundoos FAMI e FSI e
dos apoioss concedido
pelo E
Estado Porttuguês con
nstituem ob
brigações consagradas
c
s na legislaação nacional e
comun
nitária, e tê
êm por obje
etivo inform
mar os beneficiários finais e o ppúblico em geral
sobre o papel de
esempenhad
do pela Un ião Europeia e pelo Estado Portuuguês, confforme
Regula
amento Delegado (UE) n.º 1048/2
2014 da Co
omissão, de 30 de julhoo de 20141.
O pressente docu
umento proc
cura munir a Autoridade de Gestão e os beeneficiários
s com
um insstrumento de
d apoio à divulgação
o e publicittação do fin
nanciamentto concedid
do no
âmbito
o dos projettos financiados por fun
ndos nacion
nais através da SGMAI e cofinanc
ciados
pela U
União, tendo
o em linha de
d conta ass caracterís
sticas técnic
cas ínsitas nno Regulam
mento
22
de Exe
ecução (UE
E) n.º 1049/2
2014 da Co
omissão, de
e 30 de julho
o de 2014.

1

Relativo às medidaas de informa
ação e de pu blicidade desstinadas ao pú
úblico e med idas de informação
egulamento (U
UE) n.º 514/22014 do Parlamento
destinadas aos beneeficiários nos termos do di sposto no Re
belece disposi ções gerais ap
plicáveis ao Fu
undo para o A
Asilo, a Migraçção e a
Europeu e do Conselho, que estab
eração policia
al, à prevençção e luta contra a
Integraçção e ao instrumento de apoio financceiro à coope
criminaalidade e à gesstão de crises.
2
Relativvo às características técniccas das mediddas de informaação e de pub
blicidade desttinadas ao público e
medidaas de informaação destinadas aos benefficiários nos termos
t
do dissposto no Reggulamento (U
UE) n.º
514/2014 do Parlam
mento Europeu
u e do Conse lho, que estabelece dispossições gerais aaplicáveis ao Fundo
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Obrigações
s de
eficiário
os
bene

inform
mação

e

publicid
p
dade

dos
d

O(s) b
beneficiário(s), cuja candidatura foi aprova
ada no âmb
bito do Quuadro Finan
nceiro
Plurian
nual 2014-2
2020, ficam sujeito(s), na execuçã
ão do(s) pro
ojeto(s), ao cumprimen
nto de
regrass e procedimentos em
m matéria de informa
ação e pub
blicidade, ddeterminado
o por
legisla
ação comun
nitária e nac
cional atravvés de disp
posições específicas d a Autoridad
de de
Gestão do SGMA
AI.
d aplicação de inform
mação e divulgação do projeto, ouu a ela atine
entes,
Todass as ações de
destinadas aos beneficiários
s, aos benefficiários pottenciais e ao
a público eem geral, de
evem,
nos te
ermos do preceituado
o no artigo
o 1.º do Regulamen
R
to de Exeecução (EU
U) n.º
1049/2
2014 da Co
omissão, de 30 de julho
o de 2014, incluir:
i
a) O emblem
ma da União Europe
eia, em co
onformidade
e com as regras grá
áficas
definidas no Anexo I,
I e a referê
ência à Uniã
ão Europeia
a;
F
de ap
poio ao projeto, tal com
mo indicadoo no Anexo
o III e
b) Uma referrência ao Fundo
Anexo IV;
hida pela autoridade responsáv
vel, evidennciando o valor
c) Um mençção escolh
acrescenttado da con
ntribuição da
a União Eurropeia (Ane
exo III e An
nexo VI).
o que conce
erne aos peq
quenos objetos promo
ocionais, apeenas é exig
gida a
Refira-se que, no
ncia ao Fun
ndo de apoio ao projeto
o (Anexo VII).
V
referên
As E
Entidades beneficiária
as devem incluir uma referência ao
comun
nitário na ho
omepage do
o seu sítio d
da web.

cofinanciam
mento

No que respeita a projetos de
d aquisiçã
ão de um objeto materrial ou ao fiinanciamen
nto de
os de infrae
estruturas ou
o de constrrução, cuja contribuiçã
ão total da U
UE seja sup
perior
projeto
a 100 000 euross, deve serr erigida um
ma placa proeminente permanennte de dime
ensão
derável, no prazo de três
t
meses após a conclusão do projeto, coom indicaçã
ão do
consid
tipo e designação
o do mesmo
o (Anexo V
VI).
As infformações a que se refere
r
o arttigo 1.º do Regulame
ento de Exeecução (UE
E) n.º
1049/2
2014 da Co
omissão, de
e 30 de jullho de 2014
4 devem ocupar pelo menos 25% da
superffície da pla
aca, conforme o prece
eituado no n.º 2 do artigo
a
2.º ddo Regulam
mento
Delega
ado (UE) n..º 1048/2014 da Comisssão, de 30 de julho de
e 2014.

para o Asilo, a Migrração e a Inte
egração e ao instrumento de apoio financeiro à coooperação policial, à
ntra a criminalidade e à gesstão de crises.
prevençção e luta con
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Ciclo de vid
da dos projetos
s – obriigações
s de info
ormaçã
ão e
e
publicidade
I-

Fase In
nicial

O ben
neficiário dá
á o seu co
onsentimentto (tácito) na
n inclusão na “lista dde beneficiá
ários”
para p
publicitação
o por parte da Autorida
ade de Ges
stão, nos te
ermos previ stos no n.º 2 do
artigo 53.º do Regulamento
R
o (UE) n.º 514/2014, de 16 de
e abril3 ex vi artigo 4.º
4 do
4
amento Delegado (UE) n.º 1048/2
2014 da Co
omissão, de 30 de julhoo de 2014 .
Regula
Semprre que o projeto receber financia
amento no âmbito de um prograama nacional, “o
benefiiciário gara
antirá que os particcipantes do
d projeto foram info
formados desse
d
financciamento”, nos
n
termos
s do prece ituado no n.º 3 do artigo
a
2.º ddo Regulam
mento
Delega
ado (UE) n..º 1048/2014 da Comisssão, de 30
0 de julho de
e 2014. (Esssa comunic
cação
tem lugar atravéss de uma ou
u mais açõe
es a definir pelo beneficiário).
A enttidade beneficiária de
eve criar u
uma página informativa no sítiio da Web
b (se
nte), suborrdinada à identificaçã
existen
ão e apresentação do(s)
d
projeeto(s), aces
ssível
atravé
és da sua homepage ou
o estrutura
a de navega
ação princip
pal. (Na eveentualidade
e de o
projeto
o desenvolver um sítio da web com domíínio próprio, a homeppage do síttio da
instituiição deverá
á disponibilizar um hipe
erlink).

II – D
Durante a Execuç
ção
A entidade bene
eficiária info
ormará, exxplicitamentte, nos dos
ssiers de iimprensa, press
p
releasses e açõess desenvolv
vidas com ó
órgãos de comunicação
o social sobbre o projetto, de
que se
e trata de uma
u
iniciativ
va, do cofin
nanciamento
o comunitário e da SG
GMAI (Anex
xo I e
Anexo
o II).
O ben
neficiário de
everá afixa
ar, de forma
a bem visíível, no loc
cal da interv
rvenção de uma
“placa
a proeminen
nte permane
ente”, no ca
aso de um projeto
p
de aquisição
a
dee objeto ma
aterial
ou de financiame
ento de projjetos de inffraestruturas ou de con
nstrução, c ujo montan
nte da
buição totall da UE ex
xceda 100 0
000 euros, nas condiç
ções previsstas no n.º 2 do
contrib
artigo 2.º do Reg
gulamento Delegado
D
( UE) n.º 104
48/2014 da
a Comissãoo, de 30 de julho
3

Diplom
ma que estabelece disposiçções gerais applicáveis ao fu
undo para o Asilo,
A
a Migraçção e a Integração e
ao instrrumento de apoio
a
financeiiro à coopera ção policial, à prevenção e luta contra a criminalidade e à
gestão de crises.
4
Diploma que defin
ne medidas de
d informaçãão e de publiicidade destin
nadas ao púbblica e medid
das de
das aos benefficiários nos t ermos do dissposto no Reg
gulamento (U E) n.º 514/20
014 do
informaação destinad
Parlameento Europeu
u e do Conselh
ho, que estabbelece disposiçções gerais ap
plicáveis ao fuundo para o Asilo,
A
a
Migraçãão e a Integraação e ao insttrumento de apoio finance
eiro à cooperação policial, à prevenção e luta
contra a criminalidad
de e à gestão de crises.
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de 2014, e de accordo com as especifi cações grá
áficas referidas neste ddocumento e no
Manua
al de norma
as gráficas de
d Identidad
de da SGM
MAI. (Anexo
o IX).
Referê
ência, bem visível, em todas as a
aplicações de
d informaç
ção e divulggação do prrojeto
(ou a elas relattivas), ao cofinanciam
mento com
munitário, através
a
da reproduçã
ão da
logomarca SGMA
AI, e da ins
sígnia da Un
nião Europe
eia com ind
dicação do Fundo. No caso
de sspots de rádio, attravés da menção áudio, precedida
da expre
p
essão
“Cofinanciamento
o”.
m emitidos pelas entid ades benefficiárias certificados dee participaçã
ão ou
No casso de serem
docum
mentos equivalentes re
elativos a attividades co
ofinanciadas
s, os mesm
mos devem incluir
a “barrra de assina
aturas” do cofinanciam
c
mento (Anex
xo X).
Os be
eneficiárioss devem assegurar
a
que, ante
es da apre
esentação do pedido
o de
pagam
mento, os originais
o
dos documen
ntos de des
spesa são objeto de aaposição de um
carimb
bo de acord
do com os modelos
m
con
nstantes do
o Anexo VIII.
Por último, deve
em ser aprresentados os relatórrios de exe
ecução da candidaturra de
indicad
dores e de
emonstrações de reallização (ma
ateriais ou fotográficoos) das açõ
ões e
aplicaçções de comunicação realizadas no âmbito do projeto, ou sobre a sua execução,
e, sem
mpre que possível,
p
do
os seus im pactos ou resultados. (Os ficheiiros de ima
agem,
áudio e vídeo deverão ser disponibiliza
d
ados. No ca
aso de notíc
cias de impprensa, inclu
uir os
respettivos docum
mentos).
7
.

III – F
Fase de encerram
mento
Conclu
uída a inte
ervenção, e no prazo
o máximo de
d três me
eses após a conclusã
ão de
qualqu
uer projeto,, deverá se
er afixada n
no local da intervençã
ão uma “plaaca proemin
nente
perma
anente”, no
o caso de
e um proj eto de aq
quisição de
e objeto m
material ou de
financiamento de
e projetos de infraesstruturas ou de cons
strução, cujjo montantte da
contrib
buição totall da UE ex
xceda 100 0
000 euros, nas condiç
ções previsstas no n.º 2 do
artigo 2.º do Reg
gulamento Delegado
D
( UE) n.º 104
48/2014 da
a Comissãoo, de 30 de julho
de 2014, e de accordo com as especifi cações grá
áficas referidas neste ddocumento e no
al de norma
as gráficas de
d Identidad
de da SGM
MAI (Anexo IX).
Manua
Deverá ser inserida a inform
mação de co
onclusão da
a candidatura na páginna informativ
va do
sítio d
da web da
a entidade beneficiárria (se exiistente), ou
u no domíínio de intternet
específico, fazen
ndo referên
ncia aos re
esultados finais
f
da sua execuçãão, durante
e um
do temporal não inferrior a 12 m
meses, acessível atrav
vés da suaa homepag
ge ou
períod
estrutu
ura de nave
egação principal.
Aprese
entação no
o relatório final de e
execução de
d indicado
ores e dem
monstraçõe
es de
realiza
ação (mate
eriais ou fotográficass) das ações e aplicações dde comunic
cação
realiza
ados no âm
mbito do prrojeto, ou ssobre a su
ua execução, e dos sseus impac
ctos e
resulta
ados. (Os ficheiros
f
de
e imagem, áudio e víd
deo deverã
ão ser dispponibilizados
s. No
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caso d
de notíciass de impren
nsa, incluir os respetiv
vos documentos). O montante global
g
investiido em com
municação, através
a
do p
projeto, dev
ve ser explícito.

nclusão
Con
A pub
blicitação do financiam
mento conccedido ao abrigo
a
dos fundos esstruturais e pelo
Estado
o Portuguêss é uma obrigação con
nsagrada na
a legislação
o nacional e comunitária.
Para conhecimento integral das obrig
gações, reg
gras e procedimentoss vigentes, bem
p
a ad
dotar no âm
mbito de pro
ojetos cofina
anciados, é indispensá
ável a
como das boas práticas
mação e P
Publicidade para Bene
eficiários” e do “Manual de
consulta do “Guiia de Inform
as Gráfica
as” da SG
GMAI, doccumentos disponibiliz
zados no sítio da web
Norma
http://w
www.sg.ma
ai.gov.pt.
O não
o cumprime
ento das regras de infformação e publicidad
de por partee das entid
dades
beneficiárias dos apoios con
ncedidos im
mplica a inele
egibilidade das despessas.
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Ane
exos
ANEX
XO I – In
nstruções
s para a criação do
d emblema e a d
definição das
coress normalizadas de
escrição ssimbólica
a

Sobre um fundo azul-celeste
a
e, doze estrrelas doura
adas formam
m um círculoo representtando
a uniã
ão dos povo
os da Europ
pa. O núme ro de estrelas é fixo: 12
1 é o símbbolo da perffeição
e da u
unidade.
Para todos os pormenores e orientação
o, consultar:
http://e
ec.europa.e
eu/dgs/communication//services/vis
sual_identitty/pdf/use-eemblem_en.pdf

1. DE
ESCRIÇÃO
O HERÁLDICA
Sobre fundo azu
ul-marinho, um círculo
o definido por
p doze estrelas
e
douuradas de cinco
raios, cujas ponta
as não se to
ocam.

2. DE
ESCRIÇÃO
O GEOMÉ
ÉTRICA

O emb
blema tem a forma de
e uma band
deira retang
gular de co
or azul cujoo comprime
ento é
uma vvez e meia
a superior à altura. D
Doze estrelas dourada
as, colocaddas a interrvalos
regula
ares, formam
m uma circu
unferência i nvisível, cu
ujo centro é o ponto de intersecção das
diagon
nais do rettângulo. O raio da ccircunferênc
cia é igual a um terçço da alturra do
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retâng
gulo. Cada estrela
e
tem cinco ponta
as, situadas numa circ
cunferênciaa invisível de
e raio
igual a 1/18 da altura
a
do rettângulo. To
odas as estrrelas estão ao alto, ouu seja, com
m uma
ponta na vertical e duas pon
ntas numa reta perpen
ndicular à haste.
h
Na ciircunferência, as
estrela
as são dispostas na po
osição das h
horas no mostrador
m
de
e um relógioo. O seu nú
úmero
é invariável.

3. CORES DE
E REFER
RÊNCIA
As corres do embllema são as
s seguintess:
PAN
NTONE REFLEX BLUE
E para a su
uperfície do retângulo;
PA
ANTONE YE
ELLOW parra as estrela
as.

Impre
essão em quadricro
omia
Quand
do se recorrre ao proc
cesso de im
mpressão a quatro cores, é neceessário obtter as
duas ccores norma
alizadas a partir
p
das qu
uatro cores da quadric
cromia.
PANTONE YELLOW é obtid
do utilizando
o 100 % de «Process Yellow».
Y
PANTONE REFL
LEX BLUE é obtido missturando 10
00 % de «Prrocess Cyaan» com 80 % de
«Proce
ess Magentta».

4. IN
NTERNET
T
Na pa
aleta de co
ores da web
b, PANTON
NE REFLEX
X BLUE co
orresponde a RGB:0/0
0/153
(hexad
decimal: 003399)
0
e PANTONE
E YELLOW
W a RGB
B:255/204/00 (hexadec
cimal:
FFCC00).

5. PR
ROCESSO
O DE REPRODUÇ
ÇÃO EM MONOCR
M
ROMIA

Se utilizar preto, o contorno do retângu
ulo deve fic
car a preto e as estrelaas a preto sobre
s
fundo branco.
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Se forr utilizado o azul (Reeflex Blue)), deve serr utilizado a 100 %, ccom as esttrelas
reprodduzidas a branco,
b
em
m negativoo.

1
11

6. RE
EPRODUÇ
ÇÃO SOBR
RE UM FU
UNDO DE COR
Se nã
ão houver alternativa
a
a um fund o de cor, deve
d
ser acrescentad
a
da uma ma
argem
branca
a à volta do
o retângulo, com uma e
espessura ig
gual a 1/25 da sua altuura.
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7. AP
PLICAÇÃO
O DE TEXTO
FINAN
NCIAMENTO DA UE
E

SOBRE

O

RE
ECONHEC IMENTO

DE

Regrras de ba
ase
A alturra mínima do
d emblema
a da UE devve ser de 1 cm.
O nom
me da União
o Europeia deve
d
ser se
empre explicitado na ín
ntegra.
Os ca
arateres a utilizar
u
em conjunto co
om o emble
ema da UE
E podem seer os seguintes:
Arial, C
Calibri, Garramond, Tre
ebuchet, Ta
ahoma e Ve
erdana.
As va
ariações em
m itálico e a sublinha
ado e a uttilização de
e efeitos dde tipo não
o são
autorizzadas.
— O posicionam
mento do texto
t
relativvamente ao emblema
a da UE nnão obede
ece a
qua
alquer dispo
osição espe
ecial, mas o texto não deve interfe
erir com o eemblema se
eja de
que
e maneira for.
f
— O ttamanho do
os carateres
s utilizados deve ser proporcional à dimensãão do emble
ema.
—

A ccor da letra a utilizar de
eve ser Refflex Blue (a mesma cor azul que a da bandeiira da
UE
E), preta ou branca, em
m função do
o contexto.

Direção de Serviçoss de Gestão de Fu
undos Comunitárrios
Rua de São Mam
mede, n.º 23 – 11
100‐533 Lisboa
Teel// 213583732 Fa
ax// 213583749 EEmail// gestao.fu
undos.comunitarios@sg.mai.gov.ppt

1
12

Anexxo II - Verrsões de Logótipo
o da SGM
MAI

cipal
Versão a cores Princ

Versão a uma cor

Versão ico
onográfica

As co
ores e tona
alidades do
o logótipo d
devem seg
guir as regras definiddas na trad
dução
cromá
ática.

A utilizzação por entidades
e
externas
e
ou
u para fins específicos
s carece dee autorizaçã
ão da
Direçã
ão, caso a caso.
c
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Anexxo III - Versões
V
de Logó
ótipo da FSI
Identiddade Gráfica

Varriações
Ver tical:

Horizontal Flaat:

Horizontal:

14
1

Cores
Monarcch Red
R: 128 G:
G 12 B: 22
C: 11 M:
M 100 Y: 80 K: 51
#800C166
C
Blue
Cape Cod
R: 71 G: 82 B: 82
C: 66 M:
M 47 Y: 49 K: 46
4
#4752522
Jumbo
R: 136 G:
G 136 B: 140
C: 45 M:
M 36 Y: 33 K: 19
1
#88888C
C

Sh
hining Red
R: 242
2 G: 5 B: 0
C: 1 M: 98 Y: 100
0 K: 4
#F2
20500
2 G: 11 B: 0
R: 222
C: 2 M: 85 Y: 100
0 K: 11
#DE0B00
R: 111 G: 0 B: 29
7 K: 51
C: 11 M: 100 Y: 77
F001D
#6F
R: 22
2 G: 0 B: 11
C: 37 M: 100 Y: 70
7 K: 86
6000B
#16

Font Faamily – Timees New Romaan

Aa Bb Cc
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Anex
xo IV - Versões
V
s de Log
gótipo da
d FSI
Identtidade Grá
áfica
Variações
V
Vertical:
V

Horizonta
H
al Flat:

Horizonta
H
al:

15
1

Cores

Olive Drab
D
Green
Sh ining Green
R: 116 G: 160 B: 32C
C: 55
M: 4 Y: 100 K: 18
#74A02
20
Cape Cod Blue
R: 71 G:
G 82 B: 82
C: 66 M:
M 47 Y: 49 K: 46
#4752
252

Jumbo
o
R: 136 G: 136 B: 140
0
C: 45 M:
M 36 Y: 33 K: 19
#88888
8C

Crusoe Green
R: 0 G: 71 B: 25

R: 117 G: 255 B:
B 0
C: 54 M: 0 Y: 100
1
K: 0
#75
5FF00
R: 12 G: 110 B: 1
C: 90 M: 12 Y: 99
9 K: 51
C6E01
#0C
R: 94 G: 201 B: 0
C: 53 M: 0 Y: 100
0 K: 21
#5E
EC900

R: 0 G: 25 B: 0
C: 100 M: 35 Y: 100 K: 85
01900
#00

C: 100 M: 0 Y: 64 K:
K 72
#0047
719
Font Faamily – Timees New Roma n
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Anex
xo V – Modelo de
e barra d
de assina
aturas

5.1 F
FAMI
Espaço para in
nserção
de outros lo
ogótipos

União Europeia
a

5.2 F
FSI
Espaço para in
nserção
de outros lo
ogótipos

União Europe
eia

uzidos a obrigação
o
de
d figuraçãão da barrra de
Nota: Aplica-se nos materiais produ
aturas do co
ofinanciame
ento.
assina
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Anex
xo VI – Equipame
E
entos
Eleme
ento gráfico em todos os
o equipam entos objetto de cofinanciamento.

6.1 F
FAMI

17
1

6.2 F
FSI
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Anex
xo VII – Pequeno
P
os objeto
os promo
ocionais
Logótipos respeittantes a peq
quenos obje
etos promocionais

18

Direção de Serviçoss de Gestão de Fu
undos Comunitárrios
Rua de São Mam
mede, n.º 23 – 11
100‐533 Lisboa
Teel// 213583732 Fa
ax// 213583749 EEmail// gestao.fu
undos.comunitarios@sg.mai.gov.ppt

Anex
xo VIII – Carimbo
o
O cariimbo a apo
or nos comprovativos de despesa
a (faturas, recibos ou documento
os de
valor probatório equivalente
es) depend e do progrrama de fin
nanciamentoo, da instittuição
ealiza a de
espesa e da
d respetiva
a fonte de financiame
ento do proojeto em causa,
que re
devendo seguir os
o modelos adiante aprresentados.
A aposição do ca
arimbo visa inviabilizarr o duplo fin
nanciamento, pelo quee, deverá oc
correr
e todos os d
documentos de despesa e ser préévia ao env
vio de
semprre sobre os originais de
docum
mentos a ap
presentar pelo
p
Benefi ciário, junta
amente com
m o pedidoo de pagam
mento
para e
efeitos de ve
erificação administrativva.

F
FINANCIADO
pelo FSI
F

FINA
ANCIADO pelo FAM
MI
Códig
go do projeto

Có digo do projeto

Valorr imputado

Vallor imputado

Valorr Total

Vallor Total

Taxa de imputação %

Tax
xa de imputação %

Class
sificação contabilístic
ca

Cla
assificação contabilís
stica

Rubrica despesa

Ru brica despesa

Taxa de cofinanciamento %

Tax
xa de cofinanciamento
o%

1
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go do Proje
eto - Trata-se de um ccódigo composto, tal como
c
constaa da Decisã
ão de
Códig
Financciamento, atribuído
a
pe
elo Sistema Informação da Gestã
ão de Fundoos Comunitários
(SIGFC) da SGM
MAI.
Valor Imputado – montante
e que resulta
a da aplicaç
ção da taxa
a ao valor doo documento.
Taxa de imputa
ação ao projeto
p
- p
percentagem
m que resu
ulta do qu ociente en
ntre o
monta
ante da despesa elegív
vel do docu mento e o montante
m
to
otal do messmo, mesmo
o que
este in
nclua uma parcela
p
de despesa
d
nã
ão elegível.
Classificação contabilístic
c
ca – rubri ca da con
ntabilidade geral/ no lançamentto na
Contabilidade Ge
eral ou n.º de
d PAP (Pe
edido de Autorização de Pagamennto, nos serrviços
ministração
o Pública).
da Adm

ca da desp
pesa – Clas
ssificação d
da despesa
a de acordo com a esttrutura de custos
c
Rubric
aprova
ada em can
ndidatura.
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Taxa d
de cofinanciamento – Correspo nde à perce
entagem da
a contribuiçãão do fundo
o EU,
aplicávvel, fixada na
n convenç
ção de subvvenção.
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Anex
xo IX – Operaçõe
O
es de Infrraestrutu
uras
Placa
a Permanente
9.1 FAMI
A placa proeminente permaneente, deverá ser de
dim
mensão conside
erável, e ser errigida, no máxim
mo, três
me
eses após a co
onclusão de quaalquer projeto em
e local
de
e acesso ao público ou evidente visib
bilidade
(preferencialmentte em entradass ou átrios pú
úblicos).
Es
ste procedime
ento é uma obrigação para
p
o
fin
nanciamento de projetos infraestruturais, de
co
onstrução ou de aquisição dee um objeto material,
m
cu
ujo montante da
a contribuição tootal da UE exce
eda 100
00
00 euros, nas condições previsstas no n.º 2 do
o artigo
2.ºº do Regulamento Delegado ((UE) n.º 1048/2
2014 da
Co
omissão, de 30
0 de julho de 20014, e de acord
do com
as
s especificações
s gráficas referridas neste documento
e no Manual de
e normas gráficcas de Identidade da
GMAI.
SG

Entidade Responsáve
el
nação do projeto
o
Design
da inauguração
Data d

___
____
União Europeia

25% da
Superfície
da placa
___
_____

2
21
_______
________________

0,40 m

______
__________________
____

mínimo
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Entidade Responsáve
el
nação do projeto
o
Design
da inauguração
Data d

União Europeia

A placa proeminente permaneente, deverá ser de
dim
mensão conside
erável, e ser errigida, no máxim
mo, três
me
eses após a co
onclusão de quaalquer projeto em
e local
de
e acesso ao público ou evidente visib
bilidade
(preferencialmentte em entradass ou átrios pú
úblicos).
Es
ste procedime
ento é uma obrigação para
p
o
fin
nanciamento de projetos infraestruturais, de
co
onstrução ou de aquisição dee um objeto material,
m
cu
ujo montante da
a contribuição tootal da UE exce
eda 100
00
00 euros, nas condições previsstas no n.º 2 do
o artigo
2.ºº do Regulamento Delegado ((UE) n.º 1048/2
2014 da
Co
omissão, de 30
0 de julho de 20014, e de acord
do com
as
s especificações
s gráficas referridas neste documento
e no Manual de
e normas gráficcas de Identidade da
GMAI.
SG
___
____
25% da
Superfície
da placa
___
_____

9.2 FSI

2
22
_______
________________

0,40 m

______
__________________
____

Mínimo

Direção
D
de Serviçoos de Gestão de Fundos
F
Comunitá
ários
Rua de São Maamede, n.º 23 – 1100‐533
1
Lisboa
T
Tel//
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F
213583749 Email// gestao.ffundos.comunitarrios@sg.mai.gov..pt

Ane
exo X - Certificad
C
dos de pa
articipaç
ção

Quallquer proje
eto ou doc
cumento do
o programa
a nacional, incluindo certificado
os de
particcipação de
evem incluirr a indicaçã
ão de que o projeto é financiaddo ao abrig
go do
programa nacio
onal, n.º 4 do
d artigo 2. º do Regulamento Delegado (EU
U) n.º 1048//2014
da C
Comissão de
e 30 de julho de 2014.
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Doc
cumenttos Fundamenttais
Sem prejuízo das
d
orientaç
ções e esp
pecificações
s apresenta
adas, considderam-se, neste
conte
exto, docum
mentos de le
eitura e apliicação imprrescindíveis
s os seguinttes:



Regulam
mento Deleg
gado (UE) n.º 1048/2
2014 da Co
omissão de 30 de julh
ho de
2014;



ções para a criação do emblem
ma e indicaação das cores
“Anexo I – Instruç
R
to de Execu
ução (UE) n.º
n 1049/20 14 da Com
missão
normalizzadas” do Regulament
de 30 de
e julho de 2014;



Manual de
d Normas gráficas SG
GMAI;



Normas de identida
ade gráfica d
do FAMI;



Normas de identida
ade gráfica d
do FSI;



Convençção de Subv
venção.

2
24

Direção
D
de Serviçoos de Gestão de Fundos
F
Comunitá
ários
Rua de São Maamede, n.º 23 – 1100‐533
1
Lisboa
T
Tel//
213583732 Fax//
F
213583749 Email// gestao.ffundos.comunitarrios@sg.mai.gov..pt

