
COMO COMUNICAR PROJETOS 
APOIADOS POR FUNDOS DA UNIÃO 

EUROPEIA



• 1988: fundação da NERSANT como delegação da Associação Industrial Portuguesa, em Santarém;
• 1989: adquire autonomia jurídica;
• 1993: mudança da sede para Torres Novas;
• 1995: arranque da criação dos Núcleos NERSANT (de 1995 a 2000);
• 2001: inauguração da nova sede;
• 2002: certificação pelo ISO – Sistema Gestão da Qualidade;
• 2016: inauguração da Startup Santarém;
• 2017: 2668 associados.

Resenha histórica

Missão

• Promover o desenvolvimento económico da região do Ribatejo;
• Apoiar a atividade empresarial, através da prestação de serviços aos seus associados e da dinamizar de projetos de 

melhoria da envolvente empresarial.

ENQUADRAMENTO



Eixos estratégicos de atuação

Inovação e desenvolvimento tecnológico

Empreendedorismo

Cooperação Empresarial

Internacionalização

Formação / Qualificação

Financiamento de PME

Reforço da capacidade associativa e dos serviços 

ENQUADRAMENTO

• PROJETOS FINANCIADOS
• PROJETOS NÃO FINANCIADOS



Notas de Imprensa

Newsletter NOVIDADES

Revista Ribatejo Invest

Redes Sociais

COMUNICAÇÃO

Portal

Eventos

Marketing / Publicidade



Boas práticas

Eventos

COMUNICAÇÃO

Redes Sociais

Portal

Newsletter NOVIDADES

• Seminários;
• Sessões de apresentação de projetos;
• Workshops;
• Feiras e Certames;
• Encontros de negócios;
• Eventos outdoor;
• Fóruns…
http://www.nersant.pt/agenda/

Durante o ano de 2017 foram realizados 63 seminários / sessões de apresentação de 
projetos, em articulação entre a sede, em Torres Novas e os vários núcleos empresariais: 
Abrantes, Cartaxo, Ourém, Santarém e Benavente, com um total de 1442 participantes.

Notas de Imprensa

http://www.nersant.pt/agenda/


Boas práticas

Notas de Imprensa

COMUNICAÇÃO

Redes SociaisPortal Newsletter NOVIDADES

• Conhecer o público-alvo e adequar a escrita;
• Responder às questões “o quê, quando, onde e 

como”;
• Chamar a atenção no título;
• 1.º parágrafo – resumo;
• Envio com fotos (quando aplicável);
• Não esquecer contactos / financiamento;
• Conhecer a imprensa;
• Timings de envio;
• Cobertura total (antes, durante e depois):

• Promoção;
• Acompanhamento; 
• Resultados.

www.nersant.pt/comunicacao/notas-de-imprensa/

http://www.nersant.pt/comunicacao/notas-de-imprensa/


Boas práticas

COMUNICAÇÃO

• Área de notícias;
• Divulgação de serviços;
• Promoção de projetos / ações:

• Fichas de projeto 
(financiados)
• Designação
• Financiamento
• Promotores
• Objetivos
• Apoio
• Resultados esperados
• Contactos

Portal NERSANT

www.nersant.pt
www.nersant.pt/noticias/
www.nersant.pt/projetos/financiados/

http://www.nersant.pt/noticias/
http://www.nersant.pt/projetos/financiados/


Boas práticas

Redes Sociais

COMUNICAÇÃO

• Facebook: https://www.facebook.com/nersant/
5756 gostos

• Twitter: https://twitter.com/NERSANT?lang=pt_pt
169 seguidores

• Linkedin: https://www.linkedin.com/company/5065699/admin/updates/
1187 seguidores

Agenda

Notícias

Publicações

• Textos curtos e apelativos / imagem cuidada
• Remetem à fonte: a landing page
• Interface direto com o leitor

https://www.facebook.com/nersant/
https://twitter.com/NERSANT?lang=pt_pt
https://www.linkedin.com/company/5065699/admin/updates/


Boas práticas

Newsletter NOVIDADES

COMUNICAÇÃO

• Envio diário;
• Base de dados alargada:

• Sócios;
• Subscritores.

• 2 temas;
• Assume nome do tema em destaque;
• Informação atualizada;
• Remete para a landing page;
• Interface direto.



Boas práticas

Revista Ribatejo Invest

COMUNICAÇÃO

• 1.ª edição: 09/2015 (mensal);
• Foco nas empresas;
• Envio e consulta online: 

http://www.nersant.pt/comuni
cacao/nersant-na-imprensa/

• Áreas temáticas:
• Desenvolvimento regional
• Inovação 

empreendedorismo
• Informação e apoios
• Internacionalização

ReportagensNotícias Artigos técnicosEntrevistas Fichas de projetos

http://www.nersant.pt/comunicacao/nersant-na-imprensa/


Boas práticas

Clipping – Dossier de Imprensa

COMUNICAÇÃO

• Monitorização / Avaliação de resultados;
• Evidência da promoção dos projetos;
• Formulário / dossier digital c/ motor de busca;
• Envio interno;
• Consulta online no portal.

www.nersant.pt/comunicacao/nersant-na-imprensa/

http://www.nersant.pt/comunicacao/nersant-na-imprensa/


Evolução

COMUNICAÇÃO

Ano Notas de Imprensa Newsletter Clipping

2008 67 12 289

2009 161 12 334

2010 86 12 406

2011 143 12 420

2012 307 12 962

2013 303 52 1182

2014 219 52 995

2015 162 51 668

2016 228 52 751

2017 217 230 808

2018 195 190 615

PROMOÇÃO
GRATUITA!



Boas práticas

Marketing / Publicidade

COMUNICAÇÃO

Não gratuitas (sob orçamento):
• Publicidade – Anúncios (imprensa escrita, spots rádio, 

TV’s);
• Outdoors;
• Merchandising;
• Marketing Digital;
• Vídeos promocionais;
• Folhetos;
• Portais próprios (NERSANT Business; Viver o Tejo; Sítio do 

Empreendedor; Startup Santarém; Sítio dos Negócios, 
entre outros);

• Publicações / Revistas / Brochuras;
• Roadshow…



Boas práticas

Comunicação e Inovação

COMUNICAÇÃO

Em 2017, ao abrigo do projeto Ribatejo Empreende, a NERSANT realizou uma ação de comunicação inovadora. O 
roadshow empreendedorismo percorreu todos os 21 concelhos do distrito de Santarém a promover o projeto e apoio o 
seu referente apoio ao empreendedorismo e criação de empresas. 



COMUNICAÇÃO

Cuidados a ter:
- Conhecer os projetos e seus objetivos;
- Conhecer comunicação aprovada em 

projeto;
- Implementar o plano de ação para a 

comunicação;
- Comunicar resultados;
- Em qualquer dos suportes, evidenciar 

SEMPRE os financiamentos e de forma 
correta:

- Parte escrita;
- Normas gráficas.

Projetos financiados

• Boa comunicação interna com os gestores de 
projeto;

• Boa comunicação interna com gestão intermédia 
e gestão de topo na definição de estratégias e 
implementação de planos de ação;

• Boa articulação com autoridades de gestão.



Vantagens

COMUNICAÇÃO

• O grau de qualidade solicitado pela União Europeia é elevado, pelo que a aprovação de qualquer candidatura deve ser 
motivo de orgulho para o promotor, uma vez que denota:
• Empenho e profissionalismo na elaboração da candidatura;
• Qualidade da candidatura;
• Compromisso com os princípios de transparência ao longo da implementação do projeto;
• Foco na boa execução e resultados do projeto;

• A implementação de projetos financiados pela União Europeia denota ainda, por parte do promotor:
• Incessante procura de soluções que satisfaçam mais e melhor o cliente (e com melhores condições);
• Preocupação / trabalho constante na melhoria da competitividade regional;
• Garantia de projetos de qualidade e adequados à envolvente.

+ credíveis
+ 

respeitadas

MISSÃO NERSANTMelhor 
imagem

Reconhecimento

nacional e 
internacional

+ 
clientes



“Para que uma organização tenha uma reputação positiva, ela tem que 
se comunicar, e isso deve ser visível a todos os possíveis interessados. 

Seria muito difícil ter uma boa reputação se os clientes, futuros 
empregados e investidores não soubessem nada sobre a organização.”

Terry Flynn



Gabinete de Apoio e Comunicação 

Cláudia Monteiro

claudia.monteiro@nersant.pt

249 839 500 | 93 296 17 12

OBRIGADA!

mailto:claudia.monteiro@nersant.pt
Portugal Inovação Social_apresentação Seminário Comunicação ADC_PF.pptx
Portugal Inovação Social_apresentação Seminário Comunicação ADC_PF.pptx

