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1. Página internet
Parte central da comunicação do 
Programa

Toda a informação passa pela 
página internet

A página do programa 2014-2020 
estará disponível em breve

Nela poderá encontrar o texto 
oficial da convocatória, o
formulário de candidatura, as 
apresentações dos seminários, etc.

Consulte-a!



2. Bolsa de projetos

Estará disponível na nossa página 
internet muito em breve

Útil para partilhar a sua idea de 
projeto, procurar sócios ou participar 
como sócio num projeto já existente

Exemplo →



3. Seminário de lançamento
7 - 8 de outubro 2015

Santander

Apresentações

+ Networking
Lista de participantes 
disponível na página internet 
antes do evento



4. Boletim de notícias Sudoe

Um ou dois por trimestre

Útil para conhecer as 
últimas notícias do
Programa

Inscreva-se em
www. interreg-sudoe.eu



5. Redes sociais

Serão abertos proximamente três canais do Programa 
Interreg Sudoe : Facebook, Twitter y LinkedIn

Já existe um canal YouTube do Programa

Nestes canais encontrará a informação da página internet 
e outras comunicações interessantes

Idioma principal: inglês. Para as comunicações
importantes: os quatro idiomas do Programa

Consulte-os! Siga-nos!



6. Formulário de assistência
Aberto durante o período da 
convocatória

Utilize-o se encontra dificuldades
na elaboração do seu projeto

Exemplo →



7. Base de dados KEEP

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

Inclui tabelas e estatísticas

www.keep.eu



8. Manual de implementação de projetos

Disponível em setembro!



9. Aplicação informática

Disponível em setembro!



10. Jornadas de portas abertas

Durante a convocatória e depois do seminário de 
lançamento

Encontro com o membros do Secretariado Conjunto 
para responder às suas perguntas

Presencial ou por vídeoconferência



Obrigada pela sua atenção!

Carmen Perales
Responsável de Comunicação e Capitalização
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