
Ferramentas à disposição dos 
potenciais beneficiários
Carmen Perales, responsável de 
Comunicação e Capitalização



1. Página web
www.interreg-sudoe.com

Parte central da estratégia de 
comunicação

Toda a informação passa 
pela página de internet

Nela poderá encontrar o
texto oficial da convocatória,
o guia do Programa, as
apresentações dos
seminários, etc.

Consulte-a!



2. Bolsa de projetos
Disponível na nossa página 
de internet.

Útil para partilhar a sua ideia 
de projeto, procurar 
beneficiários ou participar 
como beneficiário num 
projeto já existente



3. Seminários

Seminário de lançamento

Reunião técnica sobre a 
segunda fase

Seminários de gestão de 
projetos

Seminários de abertura de 
convocatórias de projetos

Seminários de capitalização



4. Boletim de notícias Sudoe News

Com mais de 11.200 
assinantes.

Não tem periodicidade fixa: é 
enviado quando há
comunicações importantes 
do Programa.

Podem inscrever-se através 
da nossa página de internet.



5. Redes sociais

Abertas desde o dia 1 de setembro

Interreg Sudoe Programme

@Sudoe5

Interreg Sudoe Programme

Sudoe Interreg



HT para o seminário de lançamento:

#SudoeLaunch



6. Formulário de assistência

Disponível desde a 
abertura da primeira
convocatória de projetos.

Podem encontrá-lo na 
página de internet.

Se tiverem dúvidas na 
montagem do projeto, 
podem preencher os 
dados e enviar por e-mail 
ao Secretariado Conjunto.



7. Base de dados KEEP

Base de dados de todos os
projetos de cooperação
territorial (Interreg,
Instrument for pre-accession
IPA e European Neighbouring
Instrument ENI)

Inclui tabelas e estatísticas

www.keep.eu

Mais informação na 
apresentação de Ivano 
Magazzù!



8. Guia Sudoe para a elaboração e gestão de projetos
Toda a informação sobre a 
montagem de projetos que é 
necessária para a primeira 
fase da convocatória de 
projetos.

As fichas que faltam serão 
fornecidas para a segunda 
fase.

Onde?

Página de internet → Projetos 
→ como elaborar um projeto



Nela poderão introduzir o 
seu projeto. 

Mais informação na 
apresentação de Alexandra 
Lopes 7 de outubro!

9. Aplicação informática eSudoe



Quê? Encontro com o Secretariado Conjunto para realizar consultas 
individuais sobre a montagem de um projeto.

10. Jornadas de portas abertas

Quando? Entre os dias 13 e 30 de outubro de 2015.

Como? Solicitando um encontro com o Secretariado Conjunto e anexando o 
formulário de assistência por e-mail ao correio eletrónico scsudoe@interreg-
sudoe.eu

De forma presencial (Santander) ou por teleconferência (Webex ou Skype)

Mais informação em breve na página www.interreg-sudoe.eu



Obrigada para a sua atenção!

Carmen Perales, responsável de Comunicação e Capitalização
Secretariado Conjunto do Programa Interreg Sudoe
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