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1. INTRODUÇÃO  
 
O “ Guia de Apoios à Cultura e Criatividade” dá a conhecer os programas de apoio e 

os mecanismos financeiros disponíveis para projectos na área da cultura e da 

criatividade, com o objectivo de dotar criadores, agentes culturais e empresários com 

um instrumento prático que ajude a promover e dinamizar as suas actividades. 

Com este Guia pretendemos ajudar a ultrapassar alguns dos constrangimentos 

provocados pelo desconhecimento sobre os instrumentos existentes, cuja informação 

– abrangendo áreas muito distintas e diferentes mecanismos de apoio - se 

encontrava dispersa e pouco acessível. 

Assim, coube à Direcção de Serviços de Planeamento do GPEARI reunir e 

sistematizar pela primeira vez, num único documento, o conjunto de apoios, 

incentivos, iniciativas e mecanismos financeiros, nacionais como internacionais, que 

estão ao dispor do sector.  

O Guia está permanentemente disponível para consulta no site do GPEARI 

(www.gpeari.pt) onde será regularmente actualizado e incluirá, tanto quanto possível, 

informação respeitante às datas de funcionamento dos programas de apoio, bem 

como a identificação das entidades gestoras dos programas. Para além da descrição 

dos programas existentes, o Guia lista os apoios por subsector cultural, (adoptando a 

metodologia do estudo da Comissão Europeia “A Economia da Cultura na Europa” - 

http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc873_en.htm) e por beneficiário. 

Esperamos, com esta iniciativa, colmatar uma necessidade muitas vezes apontada e 

ajudar a potenciar os projectos culturais e criativos, ao facilitar e promover o acesso 

aos apoios e financiamento ao dispor do sector. 

 

Lisboa, Junho de 2011 

 

 

 

http://www.gpeari.pt/
http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc873_en.htm
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2. ÂMBITO DO SECTOR CULTURAL E 

CRIATIVO  
 

 

 

 

 

 

 

SECTOR CULTURAL 

Actividades 
Nucleares 

Indústrias Criativas 

Indústrias Culturais 

SUBSECTOR 
CULTURAL 

Artes Performativas 

Artes Visuais e Criação Literária  

Património Cultural 

Arquitectura 

Design 

Publicidade 

Serviços de Software 

Cinema e Vídeo 

Edição  

Música 
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2.1. QUADRO-RESUMO DOS APOIOS POR SUBSECTOR 

CULTURAL: 

ACTIVIDADES NUCLEARES 
 

 

• Fundo de Salvaguarda do Património 
Cultural - pag. 40 

• Regulamento Específico Património Cultural 
(QREN) - pag. 65 

• Regulamento Específico Rede de 
Equipamentos Culturais (QREN) - pag. 67 

• Regulamento Específico Equipamentos 
para a Coesão Local (QREN) - pag. 70 

• Regulamento Específico Equipamentos 
Estruturantes para o Sistema Urbano 
Nacional (QREN) - pag. 71 

• Regulamento Específico Parcerias para a 
Regeneração Urbana (QREN) - pag. 73 

• Regulamento Específico Redes Urbanas 
para a Competitividade e Inovação (QREN) 
- pag. 76 

• Regulamento Específico Promoção e 
Capacitação Institucional (QREN) - pag. 80 

• Programa de Cooperação Transfronteiriça 
Espanha-Portugal 2007-2013  (QREN) - 
pag. 85 

• Programa Operacional de Cooperação 
Transnacional do Espaço Mediterrâneo 
(MED 2007-2013) - (QREN) - pag. 89 

• Programa Operacional de Cooperação 
Transnacional do Espaço Atlântico 2007-
2013 (QREN) - pag. 91 

• Programa Operacional de Cooperação 
Transnacional Espaço Sudoeste Europeu 
(SUDOE 2007-2013) - (QREN) - pag. 94 

• Programa Cultura  2007-2013 - pag. 101 

• Programa de Apoio à Política de 
Tecnologias de Informação e da 
Comunicação - pag. 109 

• Cooperação ACP - África, Caraíbas e 
Pacífico (ACP Cultures +) - pag. 116 

• Cooperação EUROMED HERITAGE - pag. 
121 

• Mecanismo Financeiro do Espaço 
Económico Europeu (EEA Grants) - pag. 
123 

Património: Museus, 
Bibliotecas, Arquivos, 
Lugares Históricos, 
Sítios Arqueológicos 
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• Apoio às Artes (Pontuais, Anuais, Bienais, 
Quadrienais e Acordo Tripartido) - pag. 21 

• Rede Portuguesa de Teatros Municipais (em 
preparação) - pag. 48 

• INOV-ART - pag. 42 

• Rede de Residências: Experimentação Arte | 
Ciência e Tecnologia - pag. 43 

• SI I&DT – Sistema de Incentivos à 
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico 
nas Empresas (QREN) - pag. 50 

• SI Inovação – Sistema de Incentivos à 
Inovação  (QREN) - pag. 54 

• SI Qualificação PME – Sistema de Incentivos 
à Qualificação e Internacionalização de PME 
(QREN) - pag. 56 

• Capital de Risco - pag. 96 

• Garantia Mútua - pag. 97 

• Regulamento Específico Rede de 
Equipamentos Culturais (QREN) - pag. 67 

• Programa Cultura  2007-2013 - pag. 101 

• Programa Grundtvig (ALV) - pag. 114 

• Cooperação ACP - (ACP Cultures +) - pag. 
116 
 

Artes Performativas 
Dança, Teatro, Circo, 

Festivais;  

• Apoio às Artes (Pontuais, Anuais, Bienais, 
Quadrienais e Acordo Tripartido) - pag. 21 

• Apoio à Internacionalização das Galerias de 
Arte - pag. 34 

• INOV-ART - pag. 42 

• Rede de Residências: Experimentação Arte 
| Ciência - pag. 43 

• SI I&DT – Sistema de Incentivos à 
Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico nas Empresas (QREN) - pag. 
50 

• SI Inovação – Sistema de Incentivos à 
Inovação  (QREN) - pag. 54 

• SI Qualificação PME – Sistema de 
Incentivos à Qualificação e 
Internacionalização de PME (QREN) - pag. 
56 

• Regulamento Específico Rede de 
Equipamentos Culturais (QREN) - pag. 67 

• Capital de Risco - pag. 96 

• Garantia Mútua - pag. 97 

• Programa Cultura  2007-2013 - pag. 101 

• Programa Empreendedorismo e Inovação - 
pag. 111 

• Programa Grundtvig (ALV) - pag. 114 

• Cooperação ACP (ACP Cultures +) - pag. 
116 
 

Artes Visuais: Artes 
Plásticas, Fotografia 
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INDÚSTRIAS CULTURAIS 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

• FICA - Fundo de Investimento para o 
Cinema - pag. 37 

• INOV-ART - pag. 42 

• Apoios Financeiros ao Cinema e ao 
Audiovisual - pag. 35 

• SI I&DT – Sistema de Incentivos à 
Investigação e Desenvolvimento  
Tecnológico nas Empresas (QREN) - pag. 
50 

• SI Inovação – Sistema de Incentivos à 
Inovação (QREN) - pag. 54 

• SI Qualificação PME – Sistema de 
Incentivos à Qualificação e 
Internacionalização de PME (QREN) - pag. 
56 

• Regulamento Específico Rede de 
Equipamentos Culturais (QREN) - pag. 67 

• Regulamento Específico Economia Digital e 
Sociedade do Conhecimento (QREN) - pag. 
79 

• Capital de Risco - pag. 96 

• Garantia Mútua - pag. 97 

• Programa Cultura  2007-2013 - pag. 101 

• Programa Media 2007-2013 - pag. 107 

• Programa Empreendedorismo e Inovação - 
pag. 111 

• Cooperação ACP - África, Caraíbas e 
Pacífico (ACP Cultures +) - pag. 116 

• Fundo EUROIMAGES - pag. 125 

• Fundo IBERMEDIA - pag. 126 

Audiovisual           
Cinema, Rádio, Televisão 
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• Portugal Music Export (em preparação) - 
pag. 46 

• Apoio às Artes (Pontuais, Anuais, Bienais, 
Quadrienais e Acordo Tripartido) - pag. 21 

• Rede de Residências: Experimentação Arte 
| Ciência e Tecnologia - pag. 43 

• SI I&DT – Sistema de Incentivos à 
Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico nas Empresas (QREN) - pag. 
50 

• SI Inovação – Sistema de Incentivos à 
Inovação (QREN) - pag. 54 

• SI Qualificação PME – Sistema de 
Incentivos à Qualificação e 
Internacionalização de PME (QREN) - pag. 
56 

• Capital de Risco - pag. 96 

• Garantia Mútua - pag. 97 

• Programa Empreendedorismo e Inovação - 
pag. 111 

• Programa Cultura  2007-2013 - pag. 101 

• Programa Grundtvig - pag. 114 

• Cooperação ACP - África, Caraíbas e 
Pacífico (ACP Cultures +) - pag. 116 

Música 
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• Apoio a Revistas Culturais pag. 24 

• Apoio à Edição de Ensaio - pag. 26 

• Apoio à Tradução de Obras de Autores 
Portugueses e de Autores Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa - pag. 28 

• Apoio à Edição de Obras de Autores 
Portugueses e de Autores Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa no Brasil - pag. 
30 

• Apoio à Edição no Estrangeiro - Ilustração 
e BD - pag. 32 

• Apoio à Edição (I.Camões) - pag. 49 

• INOV-ART - pag. 42 

• SI I&DT – Sistema de Incentivos à 
Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico nas Empresas (QREN) - pag. 
50 

• SI Inovação – Sistema de Incentivos à 
Inovação  (QREN) - pag. 54 

• SI Qualificação PME – Sistema de 
Incentivos à Qualificação e 
Internacionalização de PME (QREN) - pag. 
56 

• Capital de Risco - pag. 96 

• Garantia Mútua - pag. 97 

• Programa Empreendedorismo e Inovação - 
pag. 111 

• Cooperação ACP - África, Caraíbas e 
Pacífico (ACP Cultures +) - pag. 116 
 

Edição 
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INDÚSTRIAS CRIATIVAS 
 

 

 
 

 

 

• Apoio às Artes (Pontuais, Anuais, Bienais, 
Quadrienais e Acordo Tripartido) - pag. 21 

• INOV-ART - pag. 42 

• Rede de Residências: Experimentação 
Arte | Ciência e Tecnologia - pag. 43 

• SI I&DT – Sistema de Incentivos à 
Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico nas Empresas - pag. 50  

• SI Inovação – Sistema de Incentivos à 
Inovação - pag. 54 

• SI Qualificação PME – Sistema de 
Incentivos à Qualificação e 
Internacionalização de PME - pag. 56 

• Capital de Risco - pag. 96 

• Garantia Mútua - pag. 97 

• Programa Empreendedorismo e Inovação 
- pag. 111 

 

Arquitectura 

• Apoio às Artes (Pontuais, Anuais, Bienais, 
Quadrienais e Acordo Tripartido) - pag. 21 

• INOV-ART - pag. 42 

• Rede de Residências: Experimentação 
Arte | Ciência e Tecnologia - pag. 43 

• SI I&DT – Sistema de Incentivos à 
Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico nas Empresas - pag. 50 

• SI Inovação – Sistema de Incentivos à 
Inovação - pag. 54 

• SI Qualificação PME – Sistema de 
Incentivos à Qualificação e 
Internacionalização de PME - pag. 56 

• Capital de Risco - pag. 96 

• Garantia Mútua - pag. 97 

• Programa Empreendedorismo e Inovação - 
pag. 111 

• Programa Grundtvig - pag. 114 

• Cooperação ACP - África, Caraíbas e 
Pacífico (ACP Cultures +) - pag. 116 

Design 
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• SI I&DT – Sistema de Incentivos à 
Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico nas Empresas - pag. 50 

• SI Inovação – Sistema de Incentivos à 
Inovação - pag. 54 

• SI Qualificação PME – Sistema de 
Incentivos à Qualificação e 
Internacionalização de PME - pag. 56 

• Capital de Risco - pag. 96 

• Garantia Mútua - pag. 97 

• Programa Empreendedorismo e Inovação - 
pag. 111 

Publicidade 

• SI I&DT – Sistema de Incentivos à 
Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico nas Empresas - pag. 50 

• SI Inovação – Sistema de Incentivos à 
Inovação - pag. 53 

• SI Qualificação PME – Sistema de 
Incentivos à Qualificação e 
Internacionalização de PME - pag. 55 

• Capital de Risco pag. 96 

• Garantia Mútua - pag. 97 

• Programa Empreendedorismo e Inovação - 
pag. 111 

Multimédia/Software 
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2.2. QUADRO-RESUMO DOS APOIOS E SEUS BENEFICIÁRIOS: 
APOIOS DO MINISTÉRIO DA CULTURA 

 

 

•PME´s do sector do cinema e do audiovisual 
FICA - Fundo de Investimento para 
o Cinema e Audiovisual   

•Entidades Gestoras e/ou o proprietário do bem cultural  
Fundo de Salvaguarda do 
Património Cultural 

•Criadores nacionais 
Fundo para a Internacionalização 
da Cultura Portuguesa (em 
preparação) 

•Artistas dos diversos géneros musicais  
Portugal Music Export (em 
preparação) 

•Teatros, a Administração Central e as Autarquias 
Rede Portuguesa de Teatros 
Municipais (em preparação) 

•Entidades ou pessoas singulares (criação ou de programação)  Apoio às Artes  

•Galerias de Arte associadas da APGA 
Apoio à Internacionalização das 
Galerias de Arte 

•Jovens até 30 anos com qualificação no domínio cultural  INOV-ART 

•Cidadãos residentes em Portugal com currículo artístico 
Programa Rede de Residências 
(Arte/Ciência) 

•Pessoas colectivas de direito privado e de direito público 
Programa de Apoio a Revistas 
Culturais 

•Empresas editoras  
Programa de Apoio à Edição de 
Ensaio 

•Editores estrangeiros. 
Programa Apoio à Tradução (obras 
de Autores Portugueses e 
Africanos de Língua Portuguesa 

•Editores brasileiros. 

Programa de Apoio à Edição 
(Obras de Autores Portugueses e 
Africanos de Língua Portuguesa no 
Brasil) 

•Editores estrangeiros. 
Programa de Apoio à Edição no 
Estrangeiro - Ilustração e BD 

•Empresas Cinematográficas e Audiovisuais, argumentistas e 
realizadores 

Apoios Financeiros ao Cinema e ao 
Audiovisual 
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APOIOS DO INSTITUTO CAMÕES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Editores estrangeiros. Apoio à Edição 
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APOIOS NO ÂMBITO DO QREN 
 

- Sistema de Incentivos ao Investimento das Empresas e Linhas de Crédito 

 
 
- Regulamentos Específicos 

 

•Empresas; Entidades do SCT (Sistema Científico e 
Tecnológico); Associações empresariais (no caso 
de projectos de I&DT Colectiva). 

SI I&DT – Sistema de Incentivos à 
Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico  

•Empresas de qualquer natureza e sob qualquer 
forma jurídica. 

SI Inovação – Sistema de 
Incentivos à Inovação  

•Empresas de qualquer natureza e sob qualquer 
forma jurídica 

SI Qualif. PME – Sistema de 
Incentivos à Qualificação e 
Internacionalização de PME 

•Empresas com projectos com aprovados no 
âmbito do SI QREN 

Linha de Crédito "QREN Investe" 

•Empresas de qualquer natureza e sob qualquer 
forma jurídica 

Linha de Crédito "PME Investe VI" 

•Organismos do Ministério da Cultura, Municípios e 
Associações de Municípios, Fundações, Associações 
etc. 

Património Cultural 

•Organismos do Ministério da Cultura, Municípios e 
Associações de Municípios, Fundações, Associações 
etc. 

Rede de Equipamentos Culturais 

•Municípios, Associações de Municípios e Áreas 
Metropolitanas, IPSS ou equiparadas; etc. 

Equipamentos para a Coesão 
Local 

•Administração Pública Central, Municípios, 
Instituições de Ensino Superior, etc. 

Equipamentos Estruturantes para 
o Sistema Urbano Nacional 

•Município, Associações de municípios, 
Administração Central, Empresas, Instituições de 
ensino, fundações e associações, etc. 

Parcerias para a Regeneração 
Urbana 

•MunicípioS, Administração Central, Empresas, 
Agências e associações de desenvolvimento 
regional e local,etc. 

Redes Urbanas para a 
Competitividade e Inovação 

•Administração Pública Central e Local, Áreas 
metropolitanas, Instituições públicas ou privadas 
sem fins lucrativos, etc. 

Economia Digital e Sociedade do 
Conhecimento  

•Municípios, Administração Pública Central, 
entidades sem fins lucrativos, etc. 

Promoção e Capacitação 
Institucional 

•Organismos da Administração Pública 
Sistema de Apoios à 
Modernização Administrativa  
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- Programas de Cooperação Transfronteiriça 

 
 

 
 
 
 

FINANCIAMENTO E PARTILHA DE RISCO 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

•Organismos da AP, Comunidades Autónomas, 
CCDRs, Autarquias e Associações de municípios, 
Agências de desenvolvimento local e regional, 
Fundações, Instituições do ensino superior, etc. 

Programa de Cooperação 
Transfronteiriça Espanha-Portugal 
2007-2013  

•Autoridades nacionais, regionais e locais, Empresas 
privadas, Agências e institutos, Instituições 
internacionais, etc. 

Programa de Cooperação 
Transnacional do Espaço 
Mediterrâneo (MED 2007-2013) 

•Autoridades nacionais, regionais e locais; 
Organizações e parcerias transnacionais; 
Universidades, Agências de investigação e 
desenvolvimento; PME (como parceiros 
associados,) etc. 

Programa de Cooperação 
Transnacional do Espaço Atlântico 
2007-2013 

•Autoridades nacionais, regionais e locais, 
Universidades, Associações profissionais, 
Associações culturais, Fundações,Teatros 
Nacionais, Festivais de Verão, etc. 

Programa de Cooperação 
Transnacional Espaço Sudoeste 
Europeu (SUDOE 2007-2013) 

•Empresas de qualquer natureza e sob qualquer 
forma jurídica 

Capital de Risco 

•Empresas de qualquer natureza e sob qualquer 
forma jurídica 

Garantia Mútua 
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PROGRAMAS DE INICIATIVA COMUNITÁRIA 
 

 
 
 
 

PROGRAMAS NO ÂMBITO DA COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA UNIÃO EUROPEIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Operadores públicos e privados dos sectores 
culturais e criativos 

Programa Cultura  2007-2013 

•Pessoas singulares ou colectivas Programa Media 2007-2013 

•Biblioteca, arquivos e museus públicos ou privados 
em toda a Europa que desejem contribuir para o 
desenvolvimento da Europeana, 

Programa de Apoio àS TIC 

•PME, Autoridades de governo central, regional e 
local; instituições de ensino e investigação  

Programa Empreendedorismo e 
Inovação 

•Estabelecimentos ou organismos que oferecem 
oportunidades de aprendizagem no âmbito da 
educação de adultos; Professores e outro pessoal, 
etc  

Programa Grundtvig 

•Entidades públicas ou privadas e as organizações 
não-governamentais 

Cooperação ACP (ACP Cultures +) 

•Instituições internacionais, organismos públicos, 
autoridades locais,  entidades  da Sociedade civil, 
profissionais da área do património cultural e da 
educação  

Cooperação EUROMED HERITAGE  
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MECANISMO FINANCEIRO DO ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU (EEA 
GRANTS) 

 

 
 
 

 
 
 

OUTROS APOIOS INTERNACIONAIS 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Entidades públicas ou privadas, comerciais ou 
não comerciais, e as organizações não-
governamentais 

EEA Grants 

•Empresas de produção de cinema Fundo EUROIMAGES 

•Empresas de produção independentes ibero-
americanas  

Fundo IBERMEDIA 
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3. APOIOS E FINANCIAMENTOS 

DISPONÍVEIS  

3.1. APOIOS DO MINISTÉRIO DA CULTURA   
O Ministério da Cultura (MC) tem por missão a definição e execução de uma 
política global e coordenada na área da cultura e domínios com ela relacionados, 
designadamente na salvaguarda e valorização do património cultural, no incentivo 
à criação artística e à difusão cultural, na qualificação do tecido cultural e na 
internacionalização da cultura portuguesa. Entre as suas atribuições, o MC apoia a 
criação, produção e difusão das artes e à formação de novos públicos, a 
qualificação das redes de equipamentos culturais, a transversalidade da cultura e a 
internacionalização da cultura portuguesa. 

3.1.1. 

 
Âmbito: 
Tendo em conta o papel da cultura e, em especial, da área das artes, no 
desenvolvimento social e económico, bem como a necessidade da convergência de 
políticas sectoriais aproveitando sinergias e os seus efeitos reprodutivos, o Governo 
criou um quadro normativo, regulador dos apoios no âmbito da Direcção-Geral das 
Artes, que responde à necessidade de consolidação, dinamização e desenvolvimento 
sustentado das actividades artísticas, nas áreas da arquitectura, do design, das artes 
digitais, das artes plásticas, da dança, da fotografia, da música, do teatro e das áreas 
de cruzamento artístico. 
 

Objectivos: 
- Assegurar o acesso público aos diversos domínios da actividade artística, 
concorrendo para a promoção da qualidade de vida, da cidadania e da qualificação 
das populações; 
- Descentralizar e dinamizar a oferta cultural, corrigindo as assimetrias regionais, e 
promover a actividade artística como instrumento de desenvolvimento económico e 
de qualificação, inclusão e coesão sociais; 
- Promover a pesquisa, a experimentação, a criação e a inovação artísticas, 
actualizando e consolidando o tecido profissional; 
- Promover a partilha de responsabilidades do Estado com os agentes culturais, as 
autarquias locais e outras entidades, públicas e privadas, com vista a incentivar a 
criação, a produção e a difusão das artes; 
- Consolidar as entidades e actividades profissionais de criação, de programação e 
mistas valorizando a sua missão; 
- Promover a qualificação dos artistas portugueses e estrangeiros com residência 
fiscal em Portugal; 
- Promover a residência artística de entidades de criação; 
- Promover a produção artística em rede; 

Apoio às Artes (Pontuais, Anuais, Bienais, Quadrienais e Acordo 
Tripartido) 
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- Valorizar a rede de cineteatros e outros equipamentos culturais, apoiando uma 
programação regular de qualidade, que compreenda uma dimensão educativa; 
- Promover a internacionalização das artes portuguesas, bem como o 
aprofundamento da cooperação com outros países; 
- Promover publicações e outros materiais de difusão ou divulgação das artes, em 
suporte digital, em linha ou impressos; 
- Articular as artes com outras áreas sectoriais, designadamente educação, ciência e 
tecnologia, ambiente e ordenamento do território, turismo e solidariedade social. 

 
Beneficiários: 

Entidades ou pessoas singulares que exercem actividades de carácter profissional de 
criação ou de programação nas áreas: 
- Da arquitectura e do design,  
- Das artes digitais,  
- Das artes plásticas,  
- Da dança, 
- Da fotografia,  
- Da música,  
- Do teatro, 
- Dos cruzamentos transdisciplinares. 
 

Tipos de Apoio:  
Apoios Directos: 

- Apoio Quadrienal: As candidaturas, a apresentar de quatro em quatro anos, para 
apoios quadrienais a entidades de criação, a entidades de programação e a 
entidades mistas, compreendem as áreas artísticas acima mencionadas.  
Podem candidatar -se ao apoio quadrienal as entidades de criação, as entidades de 
programação e as entidades mistas que preencham os seguintes requisitos: 
a) Ter à data de apresentação da candidatura, pelo menos, seis anos de actividade 
profissional continuada e ter beneficiado de apoio financeiro do Ministério da Cultura 
durante um período mínimo de três anos; 
b) Ter instalações próprias para os fins a que se destina, ou possibilidade de 
utilização regular de instalações através de cedência gratuita, arrendamento ou 
concessão, para apresentação das suas actividades. 
- Apoio Bienal: A apresentação de candidaturas, a realizar de dois em dois anos, para 
apoios bienais a entidades de criação, entidades de programação e entidades mistas, 
compreendem as áreas artísticas acima mencionadas.  
Podem candidatar -se ao apoio bienal, as entidades de criação, as entidades de 
programação e as entidades mistas que tenham, pelo menos, três anos de actividade 
profissional continuada na data de apresentação. 
- Apoio Anual: A apresentação de candidaturas, a apresentar anualmente, para 
apoios anuais a entidades de criação, entidades de programação e entidades mistas, 
compreendem as áreas artísticas acima mencionadas.  
Podem candidatar -se ao apoio bienal, as entidades de criação, as entidades de 
programação e as entidades mistas que tenham, pelo menos, dois anos de 
actividade profissional continuada na data de apresentação. 
- Apoio Pontual: As candidaturas, a apresentar, semestralmente, para apoio a 
projectos de natureza pontual por parte de entidades de criação, entidades de 
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programação, entidades mistas, grupos informais e pessoas singulares 
compreendem as áreas artísticas acima mencionadas.  
Podem candidatar -se ao apoio pontual, as entidades de criação, as entidades de 
programação e as entidades mistas, os grupos informais e as pessoas singulares. 
 
Apoio Indirecto: 

- Acordo tripartido celebrado entre Ministério da Cultura, através da Direcção -Geral 
das Artes, autarquia local e entidade de criação ou entidade de programação ou 
entidade mista. A autarquia local ou as autarquias locais e as entidades de criação, 
entidades de programação ou entidades mistas, nomeadamente, cineteatros, centros 
culturais e espaços de arte contemporânea, apresentam à DG Artes uma proposta 
conjunta.  
Podem candidatar -se para efeitos do número anterior, as entidades de criação, as 
entidades de programação ou as entidades mistas co-responsáveis que tenham, pelo 
menos, cinco anos de actividade profissional continuada na data de apresentação da 
candidatura.  
 

 O apoio financeiro concedido a cada entidade beneficiária é formalizado 
mediante contrato celebrado entre cada uma das entidades e a DG Artes. 
 

Candidaturas:  
- O aviso de abertura é publicado, na 2.ª série do Diário da República e no sítio da 
Internet da DG Artes. 
- Compete à DG Artes, mediante a publicação de um aviso de abertura, fixar os 
termos e condições de apresentação das candidaturas. 
- A apresentação de candidaturas é obrigatoriamente efectuada em formulário 
específico disponibilizado no sítio da Internet da DG Artes 

- O aviso de abertura inclui as seguintes menções: 
a) Destinatários; 
b) Modalidades e áreas artísticas objecto de apoio; 
c) Montante financeiro global disponível; 
d) Montante financeiro e número máximo de candidaturas a apoiar por área artística; 
e) Montante financeiro e número máximo de candidaturas a apoiar por zona de 
competência de cada direcção regional de cultura; 
f) Prazo de apresentação das candidaturas; 
g) Forma de apresentação das candidaturas; 
h) Composição das comissões de apreciação. 

 

 

Direcção-geral das Artes 

Av. da Liberdade, 144 - 2º andar, 1250-146 Lisboa 
T: (+351) 211 507 010 | F. (+351) 211 507 261 
E-mail: geral@dgartes.pt 
 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 
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3.1.2. 

 
Âmbito: 
Revistas culturais já existentes bem como novas revistas, isto é, revistas de que não 

tenha sido publicado o primeiro número à data de início da entrega das candidaturas 

e que são designadas, por projecto de revista. 

Objectivos: 
Publicação de revistas culturais que contribuam para:  

a) Divulgação da produção científica, literária e artística;  
b) Acesso à investigação e criação mais recentes e sua divulgação;  
c) Criação de novos interesses culturais e de novos públicos.  

 

Beneficiários: 

- Podem candidatar-se aos apoios as pessoas colectivas de direito privado e de 
direito público, com sede e actividade no território de Portugal continental.  
- Não podem candidatar-se aos apoios os serviços e organismos da administração 
central e local, com excepção das instituições universitárias ou do ensino superior. 

 
Áreas Temáticas Elegíveis:  
As revistas a apoiar devem obrigatoriamente ter como temática orientadora uma ou 
mais das seguintes áreas:  
- Literatura;  
- Ciências Sociais e Humanas;  
- Artes Visuais;  
- Design;  
- Arquitectura;  
- Teoria da Arte;  
- Teatro;  
- Música;  
- Dança;  
- Cinema.  
 

Requisitos:  
As revistas candidatas ao apoio devem cumprir os seguintes requisitos:  
- Publicações periódicas, em suporte papel, com uma tiragem mínima de 500 
exemplares, editadas em série com o mesmo título, de modo a que os exemplares da 
série tenham numeração consecutiva;  
- Âmbito e projecção nacional, assegurado pela distribuição comercial nacional 
através, nomeadamente, do circuito de livrarias, e, eventualmente, também 
disponíveis em outros pontos de venda de livros e revistas;  
- Maioria do conteúdo escrito em língua portuguesa;  
- Periodicidade máxima mensal e mínima semestral;  
- Registos do depósito legal e do ISSN;  
- PVP (preço de venda ao público) fixado.  

Apoio a Revistas Culturais 
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Modalidades de Apoio:  
- A concessão de apoio reveste a forma de aquisição de assinaturas da revista até 
um limite máximo de 250, destinando-se a ser distribuídas, preferencialmente, pelas 
bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas.  
- No caso de projectos de revista seleccionados para apoio, só se procederá à 
aquisição de assinaturas após a saída do primeiro número.  
- O apoio concedido não pode exceder 50% dos custos de produção da revista.  
- O apoio da DGLB é acumulável com outras subvenções concedidas por organismos 
ou instituições públicas ou privadas para o mesmo efeito, sempre que o montante 
global de apoio, isolada ou cumulativamente, não exceda o custo total da edição da 
revista.  
- O beneficiário está obrigado a comunicar à DGLB a obtenção de outras subvenções 

para a mesma finalidade, procedente de quaisquer entidades públicas ou privadas. 

Candidaturas:  
- O aviso para a entrega de candidaturas é publicado na página da Internet: 
www.dglb.pt e em três jornais de expansão nacional.  

- O aviso deverá mencionar, obrigatoriamente:  
a) As áreas temáticas susceptíveis de apoio;  
b) A modalidade de apoio;  
c) O local de entrega das candidaturas;  
d) O prazo para apresentação das candidaturas;  
e) A regulamentação aplicável.  

 
- A formalização das candidaturas é feita mediante o preenchimento de um 
formulário, que se encontra disponível em papel e em versão electrónica no site da 
DGLB.  
- Sempre que o formulário for preenchido e enviado por e-mail, devem ser remetidos 
à DGLB, por correio postal, os restantes documentos do processo, juntamente com 
uma cópia do formulário assinada e com o carimbo da entidade responsável pela 
revista.  
- As candidaturas devem ser acompanhadas de certidão do registo comercial da 
entidade candidata e de declaração assinada pelo seu representante legal, sob 
compromisso de honra, de que a sua representada tem a situação regularizada 
relativamente a dívidas por impostos ao Estado e a dívidas por contribuições para a 
Segurança Social.  
- No caso de revistas já existentes, deve ser entregue um exemplar de todos os 
números publicados no ano civil anterior à data do concurso; no caso dos projectos 
de revista deve ser entregue o número zero. 
 

 Apoio definido anualmente. Não disponível em 2011. 
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Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas 

Campo Grande, 83 – 1.º 
1700-088 Lisboa 
Tel: 217 982 143/ 217 982 145 
Fax: 217 982 141  
E-mail: dglb@dglb.pt 
 

3.1.3. 

 
Âmbito: 
- O apoio financeiro a conceder destina-se à edição, em Portugal, de: 
a) Obras de carácter ensaístico de autores portugueses; 
b) Obras de carácter ensaístico de autores estrangeiros, cujas obras incidam sobre 
temas da cultura portuguesa. 

 
Objectivos: 
Tem como objectivo a publicação de obras que contribuam para: 
a) O enriquecimento do património cultural e científico; 
b) O acesso a um conjunto diversificado de saberes por parte de um público mais 
vasto; 
c) A diminuição do preço de venda ao público. 

Beneficiários: 

- Podem candidatar-se e beneficiar do apoio previsto no presente regulamento as 
seguintes entidades: 
a). As empresas editoras com sede no território de Portugal continental e com 
actividade editorial regular há, pelo menos, dois anos; 
b). Outras pessoas colectivas de direito privado que tenham a sua sede e exerçam 
actividade editorial regular há, pelo menos, dois anos no território de Portugal 
continental. 
- Exceptuam-se as instituições universitárias e os serviços e organismos da 
administração central e local. 
 

Áreas Temáticas Elegíveis:  
As obras devem enquadrar-se nas áreas temáticas: 
- Do ensaísmo literário e do ensaísmo no domínio das ciências sociais e humanas,  
- Da biblioteconomia e bibliografia referente ao sector do livro, nomeadamente o 
mercado do livro, a actividade editorial, a distribuição, a comercialização e a 
promoção da leitura. 
 

Requisitos:  
As obras candidatas ao apoio, devem cumprir os seguintes requisitos: 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 

Apoio à Edição de Ensaio 
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a) Terem uma tiragem mínima de 1000 exemplares e serem primeiras edições, ou 
reedições de títulos cuja última edição tenha mais de 15 anos; 
b) Não serem reimpressões; 
c) Não serem anuários, nem publicações periódicas e separatas ou números 
monográficos destas; 
d) Não serem livros de bibliófilo, com edição limitada e numerada. 
 
Modalidades de Apoio:  
1. A concessão de apoio financeiro reveste a forma de subsídio a atribuir pela DGLB 
às editoras, tendo como contrapartida a oferta de um determinado número de 
exemplares cujos destinatários serão preferencialmente as Bibliotecas da Rede 
Nacional de Bibliotecas Públicas. 
2. O apoio a atribuir a cada uma das obras seleccionadas não pode exceder 50% do 
custo total de produção. 
3. O montante do apoio financeiro é determinado por uma percentagem que varia 
entre 30% e 50% do custo total de produção, ponderado o montante do custo e a sua 
relação com o preço de venda ao público. 
4. No caso de obras com custos de edição consideravelmente elevados, ou que pelo 
seu teor de especialização se destinem a públicos muito restritos, a DGLB pode, por 
essas razões, atribuir um apoio inferior a 30% desses custos. 
5. Para efeitos do apoio a conceder ao abrigo do presente regulamento considera-se 
que o custo total de edição não abrange os custos administrativos nem os custos de 
promoção da obra. 
6. O apoio da DGLB é acumulável com outras subvenções concedidas por 
organismos ou instituições públicas ou privadas para o mesmo efeito, sempre que o 
montante global de apoio, cumulativamente, não exceda o custo total da edição da 
obra. 
7. O beneficiário está obrigado a comunicar à DGLB a obtenção de outras 
subvenções para a mesma finalidade, procedentes de quaisquer entidades públicas 
ou privadas. 

 
Candidaturas:  
- O aviso para a entrega de candidaturas é publicado na página da Internet: 
www.dglb.pt e em três jornais de expansão nacional.  

- O aviso deverá mencionar, obrigatoriamente:  
a) As áreas temáticas susceptíveis de apoio;  
b) A modalidade de apoio;  
c) O local de entrega das candidaturas;  
d) O prazo para apresentação das candidaturas;  
e) A regulamentação aplicável.  

 
A formalização das candidaturas é feita mediante: 
a) Requerimento, dirigido à Direcção da DGLB, onde tem de constar a identificação 
da entidade concorrente, a identificação do Programa, o número de obras candidatas 
ao apoio com a indicação dos títulos e respectivos autores; 
b) Preenchimento de um formulário por cada obra apresentada, fornecido pela DGLB, 
disponível em papel e em versão electrónica no site da DGLB; 
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c) Dois exemplares do texto integral da obra a publicar, o qual deverá ser 
apresentado num único dossier organizado de forma a impedir a separação ou 
acréscimo de folhas; 
d) Sinopse do texto, indicando a área ou áreas temáticas dominantes; 
e) Certidão do registo comercial da entidade candidata; 
f) Declaração assinada pelo representante legal da entidade candidata, sob 
compromisso de honra, de que tem a situação regularizada relativamente a dívidas 
por impostos ao Estado e a dívidas por contribuições para a Segurança Social. 
- Sempre que o formulário for preenchido e enviado por e-mail, deve ser entregue 
uma cópia do mesmo, assinada e com o carimbo da entidade responsável pela 
candidatura, anexada a um dos exemplares do texto da obra a publicar 
 

 
Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas 

Campo Grande, 83 – 1.º 
1700-088 Lisboa 
Tel: 217 982 143/ 217 982 145 
Fax: 217 982 141  
E-mail: dglb@dglb.pt 
 
 

3.1.4. 

 
Âmbito: 
Concessão do apoio financeiro do Ministério da Cultura/Direcção-Geral do Livro e 
das Bibliotecas (DGLB), destinado a comparticipar os custos da tradução de obras de 
autores portugueses e de autores africanos de língua oficial portuguesa. 

 
Objectivo: 
A divulgação da literatura portuguesa e da literatura africana de língua oficial 
portuguesa no estrangeiro. 
 

Beneficiários: 

Do Programa de apoio à tradução de obras de autores portugueses e de autores 
africanos de língua portuguesa são entidades beneficiárias os editores estrangeiros. 

 
Obras Elegíveis:  
- O apoio financeiro a conceder destina-se à tradução inédita de obras, ou excertos 
de obras, escritas em português, por autores portugueses ou por autores africanos 
de língua portuguesa, para todas as línguas de destino e dos seguintes géneros 
literários: 
a) Ficção; 
b) Poesia; 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 

Apoio à Tradução de Obras de Autores Portugueses e de Autores 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa 
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c) Ensaio (literário e de ciências sociais e humanas); 
d) Literatura infanto-juvenil. 
 
- Quando se trate de publicações periódicas ou de antologias que incluam textos de 
autores portugueses ou de autores africanos de língua portuguesa, mas não 
exclusivamente, apenas estes são elegíveis. 
- Não são aceites obras já editadas, excepto se a reedição for aumentada (em termos 
de texto ou crítica), sendo, nesta circunstância, passível de apoio, exclusivamente a 
parcela de texto inédita em tradução. 
- Não são aceites obras inéditas em Portugal, salvo situações excepcionais, 
devidamente justificadas e previamente sujeitas a avaliação. 
 

Natureza e Limites do Apoio:  
- O apoio financeiro a conceder reveste a forma de subsídio a fundo perdido e é 
calculado a partir dos custos de tradução apresentados e devidamente justificados na 
candidatura. 
- O montante do apoio financeiro a atribuir por projecto é definido pela DGLB, após o 
encerramento das candidaturas, e corresponderá a uma percentagem variável a 
partir dos 20% do custo total da tradução e que pode, excepcionalmente, ser superior 
a 80%. Pode ser estabelecido um limite máximo, de acordo com a disponibilidade 
orçamental do projecto. 
- O apoio financeiro corresponde a uma parte do custo de tradução da obra e é 
considerado apoio supletivo, devendo o editor assegurar o pagamento da totalidade 
dos custos de tradução ao tradutor. 
- São tidos em conta os custos médios de tradução praticados no respectivo país. 
 

Candidaturas:  
- O Programa tem uma única edição anual, sendo a data do fecho da entrega das 
candidaturas o dia 31 de Março. 
- Quando o dia 31 de Março ocorra durante um fim-de-semana ou dia feriado, será 
considerado o primeiro dia útil seguinte. 
- As candidaturas, formalmente completas, recebidas após esta data são de imediato 
incluídas na edição seguinte do Programa. 
- As candidaturas devem ser apresentadas antes da publicação da tradução. 
- A formalização das candidaturas é feita mediante o preenchimento de um 
formulário, fornecido pela DGLB, que se encontra disponível em papel e em versão 
electrónica no site da DGLB. 
- Sempre que o formulário for preenchido e enviado por e-mail ou através do site da 
DGLB, devem ser enviados para a DGLB, por correio postal, os restantes 
documentos do processo, juntamente com uma cópia do formulário assinada e com o 
carimbo da editora. 
No formulário são solicitados os elementos abaixo descriminados: 
a) Identificação da editora: Nome, Pessoa a contactar, Morada, Código Postal, 
Cidade, País; Telefone, Fax, Endereço de e-mail e site internet. 
b) Obra a traduzir: Autor (es), título, editor da versão original portuguesa utilizada e 
ano de edição; Especificar sempre se se trata de uma tradução e edição integral da 
obra ou de parte, e neste último caso, detalhar a parte ou partes a traduzir; No caso 
das antologias, indicar os autores e especificar claramente os respectivos textos ou 
poemas; Número de páginas do livro. 
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c) Características da tradução a publicar: Título definitivo ou previsto da tradução; 
Língua para a qual será feita a tradução; Nome do tradutor ou tradutores, devendo 
ser os respectivos curriculum vita e apresentados em anexo; Data de edição (ano e 
mês); Tiragem da primeira edição; Número de páginas previsto. 
d) Custos: Custo total da tradução, em euro, e respectiva justificação: €/ página 
de2000 caracteres ou €/poema ou €/verso; Custo de edição em euro (sem os custos 
de tradução); Preço de venda ao público da obra traduzida; Outros apoios solicitados 
e/ou confirmados, junto de instituições portuguesas ou estrangeiras. 
 

 
Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas 

Campo Grande, 83 – 1.º 
1700-088 Lisboa 
Tel: 217 982 143/ 217 982 145 
Fax: 217 982 141  
E-mail: dglb@dglb.pt 

 
 

3.1.5. 

 
Âmbito: 
Concessão de apoio financeiro do Ministério da Cultura/Direcção-Geral do Livro e 
das Bibliotecas (DGLB), destinado a comparticipar os custos de edição de obras de 
autores portugueses e de autores africanos de língua oficial portuguesa no Brasil. 
 

Objectivo: 
A disponibilização de obras de autores portugueses e de autores africanos de língua 
portuguesa, no Brasil. 
 

Beneficiários: 

Do Programa de Apoio à Edição de Obras de Autores Portugueses e de Autores 
Africanos de Língua Portuguesa são entidades beneficiárias todos os editores 
brasileiros. 
 

Obras Elegíveis:  
- O apoio financeiro a conceder destina-se à edição de obras inéditas, ou excertos de 
obras, escritas em português por autores portugueses ou por autores africanos de 
língua portuguesa, no território brasileiro e dos seguintes géneros literários: 
a) Ficção; 
b) Poesia; 
c) Ensaio (literário e de ciências sociais e humanas); 
d) Literatura infanto-juvenil. 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 

Apoio à Edição de Obras de Autores Portugueses e de Autores Africanos 
de Língua Oficial Portuguesa no Brasil 
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– Quando se trate de publicações periódicas ou de antologias que incluam textos de 
autores portugueses ou de autores africanos de língua portuguesa, mas não 
exclusivamente, apenas estes são elegíveis. 
- Não são aceites obras já editadas, excepto se a reedição for aumentada (em termos 
de texto ou crítica), sendo, nesta circunstância, passível de apoio, exclusivamente a 
parcela de texto inédita no Brasil. 
- Não são aceites obras inéditas em Portugal salvo situações excepcionais, 
devidamente justificadas e previamente sujeitas a avaliação. 

 
Natureza e Limites do Apoio:  
- O apoio financeiro a conceder reveste a forma de subsídio a fundo perdido e é 
calculado a partir dos custos de produção apresentados, devidamente justificados 
pelo editor. 
- Não são passíveis de apoio os custos relativos a direitos de autor. 
- O montante do apoio financeiro a atribuir por projecto é definido pela DGLB, após o 
encerramento das candidaturas, e corresponderá a uma percentagem que pode 
variar entre os 20% a 60% do custo total da produção. 
 - São tidos em conta os custos médios de produção praticados no território 
brasileiro. 
 - Sempre que necessário, a DGLB pode estabelecer um limite máximo de acordo 
com a disponibilidade orçamental do programa. 
 

Candidaturas:  
- O Programa tem uma única edição anual, sendo a data do fecho da entrega das 
candidaturas o dia 30 de Novembro. 
- Quando o dia 30 de Novembro ocorra durante um fim-de-semana ou dia feriado, 
será considerado o primeiro dia útil seguinte. 
- As candidaturas, formalmente completas, recebidas após esta data são de imediato 
incluídas na edição seguinte do Programa. 
- As candidaturas devem ser apresentadas antes da publicação. 
– A formalização das candidaturas é feita mediante o preenchimento de um 
formulário, fornecido pela DGLB que se encontra disponível em papel e em versão 
electrónica no site da DGLB. 
- Sempre que o formulário for preenchido e enviado por email ou através do site da 
DGLB, devem ser enviados à DGLB, por correio postal, os restantes documentos do 
processo, juntamente com uma cópia do formulário assinada e com o carimbo da 
editora. 
- No formulário são solicitados os seguintes elementos: 
a) Identificação da editora: Nome, Pessoa a contactar, Morada, Código Postal, 
Cidade; 
Telefone, Fax, Endereço de e-mail e site internet; Pessoa a contactar; Início da 
actividade, facturação no ano anterior, nº de identificação fiscal. 
b) Obra a Publicar: Autor (es), título, editor da versão original portuguesa utilizada e 
ano de edição; Adaptação, ou não ao português do Brasil; Título (definitivo ou 
previsto). 
c) Características da edição: Existência de aparato crítico, prefácio, posfácio; 
Especificar se se trata de uma edição isolada ou integrada em colecção e, nessa 
circunstância, caracterizar a colecção. No caso das antologias, indicar os autores e 
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especificar claramente os respectivos textos ou poemas; Formato, tipo de 
acabamento, existência de ilustrações e número de páginas. Data de edição (ano e 
mês); Tiragem da primeira edição; 
d) Custos (todos os custos são assinalados em euro): Custos da produção – projecto 
gráfico, papel, composição/impressão e acabamentos; Custos editoriais – direitos de 
autor, revisão/adaptação; Custo Total, preço de venda ao público. 
 

 
Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas 

Campo Grande, 83 – 1.º 
1700-088 Lisboa 
Tel: 217 982 143/ 217 982 145 
Fax: 217 982 141  
E-mail: dglb@dglb.pt 

 

3.1.6. 

 
Âmbito: 
Comparticipar os custos da edição de obras com ilustração de autores portugueses e 
de obras de banda desenhada de autores portugueses. Podem também ser 
consideradas obras com ilustração ou banda desenhada de autores estrangeiros 
oficialmente residentes e desenvolvendo a sua actividade profissional em Portugal. 
 

Objectivo: 
A divulgação da ilustração e banda desenhada portuguesas no estrangeiro. 

 
Beneficiários: 

Do „Programa de apoio à edição no estrangeiro – ilustração e banda desenhada‟ são 
entidades beneficiárias os editores estrangeiros. 

 
Obras Elegíveis:  
O apoio financeiro a conceder destina-se à edição de livros infantis e juvenis com 
ilustração de autores portugueses e livros de banda desenhada de autores 
portugueses 
 

Natureza e Limites do Apoio:  
- O apoio financeiro a conceder reveste a forma de subsídio a fundo perdido. 
- O montante do apoio financeiro a atribuir por projecto é definido pela DGLB, após o 
encerramento das candidaturas, e corresponderá a uma percentagem dos custos de 
edição. 
- O montante do apoio é calculado a partir dos custos apresentados e devidamente 
justificados pelo editor. 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 

Apoio à Edição no Estrangeiro - Ilustração e BD 
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- Sempre que necessário, a DGLB pode estabelecer um limite máximo, de acordo 
com a disponibilidade orçamental do programa. 
 

Candidaturas:  
- O Programa tem uma única edição anual, sendo a data do fecho da entrega das 
candidaturas o dia 31 de Maio. 
- Quando o dia 31 de Maio ocorra durante um fim-de-semana ou dia feriado, será 
considerado o primeiro dia útil seguinte. 
- As candidaturas, formalmente completas, recebidas após esta data são de imediato 
incluídas na edição seguinte do Programa. 
- As candidaturas devem ser apresentadas antes da publicação da obra. 
– A formalização das candidaturas é feita mediante o preenchimento de um 
formulário, fornecido pela DGLB, que se encontra disponível em papel e em versão 
electrónica no site da DGLB na Internet. 
- Sempre que o formulário for preenchido e enviado por e-mail ou através do site de 
Internet da DGLB, devem ser enviados para a DGLB, por correio postal, os restantes 
documentos do processo, juntamente com uma cópia do formulário assinada e com o 
carimbo da editora. 
- No formulário são solicitados os elementos abaixo descriminados: 
a) Identificação da editora: Nome, Pessoa a contactar, Morada, Código Postal, 
Cidade, País; 
Telefone, Fax, Endereço de e-mail e site internet. 
b) Obra a publicar: Se existe versão portuguesa da obra: escritor (es) e ilustrador 
(es), título da versão portuguesa; editora da versão original portuguesa utilizada e 
respectivo ano de edição; número de páginas; Se for ilustração original: escritor (es) 
e respectivas (s) nacionalidades (se o escritor não for português anexar bibliografia e 
eventuais prémios); Ilustrador (es); título, número de páginas e número de páginas 
ilustradas. 
E ainda: Língua da edição a apoiar e mercados de distribuição; Nome do tradutor, 
sempre que se trate de texto de autor português ou africano de língua oficial 
portuguesa (anexar curriculum vitae); Data de edição (ano e mês); Tiragem da 
primeira edição; 
c) Custos: 
Custo total de edição e custos detalhados em euro: direitos de autor da ilustração, 
custos de produção, direitos de autor do escritor, tradução (estes dois só se se tratar 
de texto de autor português ou africano de língua portuguesa); Preço de venda ao 
público da obra a publicar; Outros apoios solicitados e/ou confirmados, junto de 
instituições portuguesas ou estrangeiras. 
 

 
Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas 

Campo Grande, 83 – 1.º 
1700-088 Lisboa 
Tel: 217 982 143/ 217 982 145 
Fax: 217 982 141  
E-mail: dglb@dglb.pt 

 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 
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3.1.7. 

 
Âmbito: 
Ministério da Cultura e a Associação Portuguesa de Galerias de Arte (APGA) 
celebraram um protocolo de cooperação de apoio à internacionalização que prevê 
um apoio anual de 200.000 euros, contemplando a realização de iniciativas, 
particularmente, através da presença de galerias nacionais nas principais feiras 
internacionais de Arte Contemporânea. 
 

Objectivos: 
Divulgação e promoção da arte contemporânea portuguesa, através de iniciativas, 
nacionais e internacionais, particularmente através da presença das galerias 
nacionais nas principais feiras de arte contemporânea que se realizam no mundo.  
 

Beneficiários: 

Galerias de Arte associadas da Associação Portuguesa de Galerias de Arte (APGA). 

 
Feiras de Arte Elegíveis:  
* ARCO, Madrid  
* ARMORY, Nova York  
* ZONA MACO, Cidade do México;  
* ART BRUSSELS, Bruxelas  
* São Paulo ARTE  
* ART BASEL, Basileia 
* ARTFORUM, Berlim  
* FRIEZE, Londres  
* FIAC, Paris  
* ARTISSIMA, Turim  
* ART BASEL MIAMI BEACH, Miami  

 
Apoio: 
A concessão do apoio pode ascender a um máximo de 50% do custo total de um 
stand mínimo do programa geral exigido na respectiva Feira de Arte  

 
Candidaturas:  
- O anúncio para apresentação de candidaturas é fixado pela APGA. 
- O prazo para a presentação de candidaturas tem início pelo menos 15 dias antes da 
realização do evento. 
- O anúncio de abertura do prazo para apresentação de candidaturas é 
disponibilizado, em simultâneo, nos sítios de internet da DG Artes e da APGA. 
- Cada galeria de arte poderá apresentar até duas candidaturas.  
- As candidaturas devem ser apresentadas junto da APGA. 
 

 
 

Apoio à Internacionalização das Galerias de Arte 
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Concursos 2011:  
* ARCO, Madrid (16 a 20 de Fevereiro) - 11 de Fevereiro (data limite);  
* ARMORY, Nova York (2 a 6 de Março) - 15 de Fevereiro (data limite);  
* ZONA MACO, Cidade do México (6 a 10 de Abril) - 22 de Março (data limite);  
* ART BRUSSELS, Bruxelas (28 de Abril a 1 de Maio) - 13 de Abril (data limite);  
* São Paulo ARTE (12 a 15 de Maio) - 27 de Abril (data limite);  
* ART BASEL, Basileia (15 a 19 de Junho) - 31 de Maio (data limite);  
* ARTFORUM, Berlim (30 de Setembro a 2 de Outubro) - 15 de Setembro (data 
limite);  
* FRIEZE, Londres (13 a 16 de Outubro) - 28 de Setembro (data limite);  
* FIAC, Paris (20 a 23 de Outubro) - 4 de Outubro (data limite);  
* ARTISSIMA, Turim (4 a 6 de Novembro) - 20 de Outubro (data limite);  
* ART BASEL MIAMI BEACH, Miami (1 a 4 de Dezembro) - 16 de Novembro (data 
limite). 
 

APGA - Associação Portuguesa de Galerias de Arte  

LXFactory  
Edifício I, piso 1, sala 1.6  
Rua Rodrigues Faria, 103 1300-501 Lisboa  
T. 21 355 7121  
E-mail: apga@apga.pt  
 

3.1.8. 

 
Âmbito: 
Apoios à criação, produção, promoção, distribuição e exibição de obras 
cinematográficas, bem como à formação 
 

Objectivo: 
O fomento e o desenvolvimento da actividade cinematográfica e audiovisual nos seus 
diversos domínios, respeitando e valorizando a diversidade cultural. 
 

Beneficiários: 

Podem candidatar-se aos programas de apoio financeiro a conceder no âmbito dos 
regulamentos do ICA, as entidades inscritas no Registo de Empresas 
Cinematográficas e Audiovisuais, em www.e-registo.ica-ip.pt, bem como os 
argumentistas e realizadores, os quais não carecem de inscrição. 
 

Tipos de Apoio: 
Apoios à Criação: Esta área de apoio incentiva a escrita de argumentos para 

longas-metragens de ficção e o desenvolvimento de séries e filmes de animação e de 
documentários cinematográficos. Podem beneficiar destes programas de apoio 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 

Apoios Financeiros ao Cinema e ao Audiovisual 



 

36 

argumentistas e produtores independentes. Após admitidos os projectos a concurso o 
júri analisa as candidaturas e avalia de acordo com os seguintes aspectos: qualidade, 
valor artístico e potencial de produção do projecto; curriculum do autor do projecto; e 
curriculum do produtor. O montante e condições dos apoios são estabelecidos, 
ouvindo o produtor, o realizador, o júri e, quando necessário, outros especialistas, 
com base na análise do projecto de escrita ou desenvolvimento e do respectivo 
orçamento previsional. 
 
Apoios à Produção: No âmbito da produção, o apoio financeiro é atribuído a 

produtores12 independentes na produção de obras cinematográficas de produção 
independente. Não é admitido a concurso em cada programa de apoio mais de um 
projecto de um mesmo realizador. O mesmo projecto só pode beneficiar de um único 
apoio financeiro a atribuir no âmbito dos programas de apoio previstos na produção, 
com excepção do apoio automático. 
 
Apoios à Distribuição e Exibição Cinematográfica: 
 - Apoio à Distribuição Cinematográfica: O ICA atribui apoio financeiro à 

distribuição em território nacional de obras nacionais, europeias ou de outros países 
com os quais o Estado tenha celebrado acordos bilaterais ou multilaterais que 
incluam cláusulas de tratamento nacional e de reciprocidade no domínio 
cinematográfico, bem como à distribuição de obras nacionais no estrangeiro. Todas 
as obras que sejam objecto de apoio financeiro do ICA à produção podem beneficiar 
de apoio à distribuição, cumprindo o referido anteriormente, com os limites do 
orçamento disponível para o apoio à distribuição e segundo modalidades a aprovar 
anualmente pelo ICA. 
 - Apoio à Exibição Cinematográfica: O ICA atribui igualmente apoio 
financeiro aos exibidores que ofereçam ao público uma programação regular que 
comprovadamente contribua para o aumento da diversidade da oferta 
cinematográfica, designadamente obras nacionais, europeias ou de outros países 
com os quais o Estado tenha celebrado acordos bilaterais ou multilaterais que 
incluam cláusulas de tratamento nacional e de reciprocidade no domínio 
cinematográfico. 
 - Apoio à Realização de Festivais em Território Nacional: O ICA concede 
apoios para a realização de festivais de cinema que se celebrem em Portugal, não 
podendo o referido apoio exceder 50% do orçamento de cada festival. O ICA pode 
apoiar a realização de retrospectivas culturais e de mostras e festivais de cinema 
português contemporâneo no estrangeiro, em especial nos países de língua oficial 
portuguesa. 
 - Apoio à Participação em Festivais e Mercados Internacionais: A fim de 
fomentar a promoção do cinema português e o acesso ao mercado internacional, o 
ICA concede apoio financeiro aos produtores independentes de obras 
cinematográficas seleccionadas para festivais internacionais, secções desses 
festivais e mercados internacionais determinados anualmente como prioritários pela 
direcção do ICAM, ouvidas as associações profissionais do sector. O ICA apoia 
iniciativas de exibição não comercial, salvaguardados os interesses económicos e 
comerciais dos profissionais da actividade cinematográfica. 
 - Apoio à Exibição Não Comercial: O ICA apoia iniciativas de exibição não 
comercial, salvaguardados os interesses económicos e comerciais dos profissionais 
da actividade cinematográfica. 
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 -Apoio à Formação – VER: No âmbito da sua política de apoio à realização 
de acções de formação profissional nas áreas do cinema e audiovisual, com o 
objectivo de estimular, aprofundar e diversificar a formação dos profissionais do 
sector, o ICA pode estabelecer acordos, com entidades públicas ou privadas de 
ensino. 
 - Apoio a entidades do sector: o ICA pode estabelecer acordos com 
entidades do sector, nomeadamente associações sem fins lucrativos, com a 
finalidade de contribuir para a divulgação e promoção do cinema português. 
 

Natureza do Apoio: 
Os apoios financeiros, a atribuir no âmbito dos programas de apoio estabelecidos, 
têm a natureza de apoio financeiro não reembolsável 

 
Candidaturas:  
O acesso ao financiamento no âmbito dos programas de apoio em vigor, é 
concretizado através da apresentação de candidaturas por parte dos candidatos a 
projectos. O ICA divulga anualmente, até 31 de Outubro, através de anúncio 
publicado simultaneamente em dois jornais de informação geral, de âmbito nacional e 
de grande circulação, bem como no seu sítio na Internet, os concursos a abrir para 
cada programa de apoio financeiro a atribuir pelo ICA no ano subsequente. Do 
anúncio de abertura referido constam obrigatoriamente: 
- O número de concursos a abrir para cada secção dos programas de apoio 
financeiro; 
- As condições de acesso aos diferentes programas de apoio; 
- Os prazos para apresentação das candidaturas; 
_ O montante disponível para cada programa, discriminado por secção de projectos, 
bem como os montantes máximos de apoio por projecto. 

 

 
ICA - Instituto do Cinema e do Audiovisual 

Rua S. Pedro de Alcântara, 45, 1º 
1269-138 Lisboa. 
Tel : 21 3230800 
Fax: +351 21 3431952 
Mail Geral : mail@ica-ip.pt 
Informações e esclarecimentos: info@ica-ip.pt 

 
 

3.1.9. 

 
Âmbito: 
O FICA tem por objecto o investimento em obras cinematográficas, audiovisuais e 
multi-plataforma, visando uma exploração alargada das mesmas, com vista a 
melhorar e aumentar substancialmente a oferta e o valor potencial dessas produções, 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 

FICA - Fundo de Investimento para o Cinema e Audiovisual   
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com a finalidade última do fomento e do desenvolvimento da arte cinematográfica e 
do audiovisual 

 
Objectivos Específicos:  
a) Realizar investimentos capazes de facilitar o acesso das PME´s do sector e 
respectivos projectos de produção independente a outros financiamentos e parcerias, 
nacionais ou internacionais, públicos ou privados, procurando, desta forma, partilhar 
e minorar o risco dos investimentos do Fundo; 
b) Contribuir para promover uma maior aproximação entre o público e a criação 
cinematográfica nacional e, de um modo geral, para uma maior notoriedade e difusão 
da produção independente de cinema e de televisão, estimulando dessa forma, bem 
como por outros meios ao seu alcance, o crescimento do mercado e da procura. 

 
Tipos de Investimento:  
Os investimentos do Fundo podem ser directos ou indirectos. 
 
1. Investimentos Directos 

Os investimentos directos têm por objecto obras em fase de projecto, revestindo a 
forma e as modalidades contratuais aprovadas pela Entidade Gestora.  
Os investimentos directos em Obras visam uma exploração alargada das mesmas, 
com vista a tendencialmente aumentar e melhorar a oferta e a aumentar o valor 
potencial dessas produções, com a finalidade última do fomento e do 
desenvolvimento da arte cinematográfica e do audiovisual. 
2. Investimentos Indirectos 

Os investimentos indirectos materializam-se através da participação do Fundo em 
PME certificadas pelo IAPMEI que promovam ou invistam em produções 
cinematográficas, audiovisuais ou multi-plataforma, inclusivamente com vista a atrair 
capitais e investidores adicionais, a partilhar riscos e a oferecer benefícios para além 
do financiamento, entre os quais apoios à gestão, à qualificação e à modernização 
das empresas e dos seus quadros.   
 
A participação poderá ser concretizada através da subscrição e ou da aquisição de 
participações no capital de entidades com objecto compatível com a prossecução do 
objecto do Fundo e que apresentem potencial de crescimento e valorização e 
podendo tal tomada de capital ser acompanhada, se necessário ou conveniente, de 
financiamentos, iniciais ou subsequentes, próprios da qualidade de sócio, associado, 
participante ou membro, incluindo, designadamente a realização de prestações 
acessórias ou suplementares de capital e suprimentos. 
Os investimentos indirectos do Fundo sempre que se trate de investimentos em 
sociedades baseiam-se em planos de produção plurianuais das entidades objecto 

desses investimentos, entendendo-se esses como as estratégias empresariais a 
médio ou longo prazo relativa ao desenvolvimento e produção de um conjunto de 
obras cinematográficas ou audiovisuais, estabelecida por um produto independente.  
 
Política de Investimento:  
- Transparência do investimento do FICA, através da publicitação periódica da 
política de investimento, impondo-se que as prioridades da política de investimento 
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para cada ano ou período plurianual devem ser divulgadas até 15 de Dezembro do 
ano que antecede o ano de referência; 
 
- Necessidade de adopção de uma política de diversificação do portfolio de 
obras a investir, impondo-se que o investimento do FICA contemple 

necessariamente as seguintes obras:  
a) Longas-metragens cinematográficas de ficção e animação;  
b) Documentários de criação para televisão;   
c) Séries de televisão de ficção ou animação, ou séries documentais;  
d) Telefilmes.  

 
Condições de Elegibilidade:  
Não podem ser objecto dos investimentos directos ou indirectos do Fundo as 
seguintes obras: 
a) As de conteúdo essencialmente publicitário ou de propaganda política;  
b) As classificadas como pornográficas;  
c) As que veiculem mensagens ou de algum modo promovam intencionalmente, em 
abuso da liberdade de expressão, o racismo, a xenofobia, a violência ou a 
intolerância política e religiosa, ou outros valores e atitudes manifestamente 
contrários aos direitos e liberdades fundamentais, tal como consagrados na 
Constituição Portuguesa e no direito internacional;  
d) Noticiários, reportagens e manifestações desportivas;  
e) Concursos, talk-shows, reality shows, programas de variedades e outros 
programas de entretenimento;  
f) Outros produtos audiovisuais considerados de fluxo;  
g) Sitcoms e telenovelas;  
h) Adaptações ou versões nacionais de formatos importados (ficção ou outros 
géneros), que não apresentem valor criativo. 
 

Requisitos de acesso ao investimento:  
As empresas que pretendam apresentar projectos, directos ou indirectos, à 
apreciação do investimento pelo FICA, estão sujeitas aos seguintes requisitos: 
a) Estarem as empresas beneficiárias inscritas no Registo de Empresas 
Cinematográficas e Audiovisuais, mantido pelo ICA e serem essas empresas 
produtoras independentes, nos termos definidos no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 
227/2006, de 15 de Novembro;  
b) Comprovarem serem empresas pequenas ou médias empresas, na acepção da 
Recomendação da Comissão Europeia n.º 2003/361/CE, de 6 de Maio, relativa à 
definição de micro, pequena e médias empresas, através de Certificado emitido pelo 
IAPMEI;  
c) Apresentarem essas empresas uma situação de cumprimento das respectivas 
obrigações perante o Fundo ou perante o ICA, e que tenham a sua situação tributária 
e contributiva regularizada, perante o Fisco e a Segurança Social, respectivamente. 
 
Os investimentos indirectos do Fundo deverão observar ainda as seguintes 
condições cumulativas: 
a) As empresas beneficiárias devem ter necessariamente a sua sede social nas 
regiões NUTS II Norte, Centro e Alentejo; 
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b) As operações de investimento indirecto devem configurar operações de capital 
semente, capital de arranque ou capital de expansão, cujos conceitos estão definidos 
no artigo 3º do Regulamento do Sistema de Apoio ao Financiamento e Partilha de 
Risco da Inovação (SAFPRI). 

 
Desembolso dos montantes a investir:  
O desembolso efectivo dos montantes investidos pelo FICA deverá ter lugar de forma 
faseada, à medida que se encontrem comprovadamente executadas as seguintes 
fases do processo produtivo e de exploração das obras:  
a) Desenvolvimento;  
b) Plano de produção;  
c) Início da rodagem;  
d) Final da rodagem;  
e) Fim da montagem;  
f) Cópia para visionamento;  
g) Distribuição e promoção;  
h) Início de exibição comercial.  

 
Recuperação dos investimentos:  
Os financiamentos concedidos pelo Fundo são por este recuperados através da sua 
participação nas receitas de exploração das obras, bem como através da valorização 
de outros activos ligados aos investimentos indirectos.  
As condições de recuperação do investimento são estabelecidas contratualmente, 
atentas as posições de outros financiadores, nacionais ou internacionais. 
O Fundo assegura o controlo total das receitas de exploração das obras através da 
contratação de serviços de collecting agent ou equivalente 
 

 
BANIF GESTÃO DE ACTIVOS – Sociedade gestora de fundos de investimento 
mobiliário, s.a. 

Coordenador Geral 
Miguel Barreiras  
Rua Tierno Galvan, Torre 3, 14º Piso, 1070-274 Lisboa 
Telf: +351 213 805 490  
Fax:  +351 213 816 241  
Email: geral@fundo-fica.pt 

3.1.10. 

 

Objectivos: 

O Fundo de Salvaguarda destina -se a financiar medidas de protecção e valorização 
em relação a: 
 
a) Imóveis, conjuntos e sítios integrados na lista do património mundial; 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 

Fundo de Salvaguarda do Património Cultural 
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b) Bens culturais classificados, ou em vias de classificação, como de interesse 
nacional ou de interesse público em risco de destruição, perda ou deterioração. 
 
O Fundo de Salvaguarda destina -se, ainda, a: 
a) Acudir a situações de emergência ou de calamidade pública em relação a bens 

culturais classificados, ou em vias de classificação, como de interesse nacional ou de 
interesse público; 
b) Financiar operações de reabilitação, conservação e restauro de imóveis 
classificados no âmbito do Programa de Gestão do Património Imobiliário do Estado, 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 162/2008, de 24 de Outubro; 
c) Financiar a aquisição de bens culturais classificados, ou em vias de classificação, 
designadamente, através do exercício do direito de preferência pelo Estado ou de 
expropriação; 
d) Prestar apoio financeiro a obras ou intervenções ordenadas pela Administração 
Pública em relação a bens culturais classificados, ou em vias de classificação, como 
de interesse nacional ou de interesse público. 
 

Beneficiários: 

Entidades Gestoras e/ou o proprietário do bem cultural que se pretende que seja 
beneficiário do financiamento. 

 
Financiamento:  
- As candidaturas ao Fundo têm como limite máximo de financiamento por projecto o 
montante de três milhões de euros. 
- As operações de intervenção cujo orçamento global seja inferior a 50 mil euros não 
serão objecto de financiamento, salvo em situações urgentes e prioritárias. 

 Sempre que a entidade gestora ou o proprietário do bem cultural não for o 
Estado, o financiamento só poderá ocorrer em 50%, até ao limite de 200 mil euros.  

 Não são sujeitos a financiamento os custos relativos a: 
- Projecto de arquitectura; 
- Projecto de engenharia; 
- Obras que sirvam apenas para a modernização das instalações.  
 

Candidaturas:  
As candidaturas ao fundo são publicitadas mediante Anúncio/Aviso nas páginas 
electrónicas da Secretaria-Geral do Ministério da Cultura, IGESPAR, IMC e Portal da 
Cultura. 
 
As candidaturas deverão ser dirigidas à Presidente da Comissão Directiva do Fundo 
de Salvaguarda e remetidas a:  
Secretaria-Geral 
Rua Dom Francisco Manuel de Melo nº 15  
1070-085 Lisboa 
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Núcleo de Gestão do FFC  

Telefone: 21 3848400 extensão 476  
E-mail: ffcmc@mc.gov.pt  

 

3.1.11. 

 
Objectivo: 
O Programa INOV-Art visa a profissionalização de jovens nos domínios culturais e 
artísticos através de um estágio  profissional numa entidade de referência 
internacional, entendendo-se por estágio profissional o desenvolvimento de 
actividades supervisionadas por um  coordenador de estágio, que não se destinem 
prioritariamente a actividades de docência, discência ou obtenção de  grau 
académico, bem como ao desenvolvimento de projectos individuais não integrados 
na actividade da entidade  de acolhimento. 
 

Destinatários:  
Jovens que preencham cumulativamente os seguintes requisitos: 
- Permaneçam legalmente em território nacional; 
- Tenham maioridade e idade até 30 anos, ou que não excedam essa idade no ano 
em que concorrem à medida; 
- Estejam desempregados, à procura do primeiro emprego ou de novo emprego; 
- Possuam qualificação profissional específica no domínio cultural e ou artístico, 
comprovada pela posse de diploma do ensino superior, certificado de formação 
artística especializada ou especiais aptidões e ou experiência nesses domínios, 
comprovadas pelos candidatos; 
- Sejam fluentes em português e outra língua oficial da União Europeia; 
- Tenham domínio da informática na óptica do utilizador. 
- Tenham disponibilidade para viver no estrangeiro e capacidade para, com total 
autonomia, garantir o normal  cumprimento das obrigações decorrentes do Programa. 

 
Áreas a Apoiar:  
Estágios nas seguintes áreas, nas suas dimensões artísticas ou técnicas: 
- Arquitectura e Urbanismo: 
- Artes Performativas 
- Artes Visuais 
- Cinema e Audiovisual 
- Cruzamentos Artísticos 
- Design 
- Escrita e Edição 
- Gestão, Indústrias Criativas e Marketing 
- Património 
- Serviços Educativos e Actividades Artísticas em Meio Educativo 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 

INOV-ART 
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Duração dos Estágios:  
Os estágios têm a duração mínima de três meses e máxima de nove. 
 

Apoios: 
Os estagiários terão mensalmente direito a: 
• Bolsa de formação  
• Subsídio de alimentação e alojamento  
• Subsídio para ligação à Internet  
 
E ainda, direito a: 
• Viagem de ida e volta entre Portugal e o país onde o estágio se realiza; 
• Seguro de Saúde e Acidentes Pessoais; 
 

Candidaturas:  
O processo de candidatura e admissão ao INOV-Art é aberto por meio de aviso de 
abertura publicado no sítio da Internet da DG Artes, o qual deve conter as datas, 
prazos, sistema e formato de envio relativos à apresentação de candidaturas, bem 
como o respectivo modelo de avaliação. 
 
As candidaturas podem ser apresentadas pelo candidato a estagiário e/ou pela 
entidade de acolhimento, através dos formulários electrónicos disponíveis no site da 
DG Artes. Depois de devidamente preenchidos, os formulários devem ser submetidos 
pela Internet (candidaturas enviadas por correio, mão própria ou e-mail não serão 
aceites). 
 

 
Direcção-geral das Artes 

Av. da Liberdade, 144 - 2º andar, 1250-146 Lisboa 
Telefone: 211 507 129 [Durante o período de candidaturas: dias úteis - das 10h00 às 
13h00] 
E-mail: inov-art@dgartes.pt 

 

3.1.12. 

 
Âmbito: 
Residências artísticas realizadas no âmbito do Programa operacionalizado pela DG 
Artes e pela Ciência Viva para a realização de projectos artísticos de carácter 
experimental e transdisciplinar, a desenvolver nas instalações de uma instituição da 
rede de instituições científicas de acolhimento, formalizada para o efeito. 
 

 
 
 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 

Rede de Residências: Experimentação Arte | Ciência e Tecnologia 
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Objectivos: 
- Estabelecer um sistema de apoio à formação artística, à mobilidade intelectual e à 
descentralização dos focos de formação e criação artística, apoiando a realização de 
actividades artísticas em centros de investigação científica e tecnológica; 
-Potenciar situações que estimulem a inovação e criatividade na investigação 
científica e tecnológica; e 
- Divulgar junto dos vários públicos o trabalho conjunto de artistas e cientistas. 
 

Destinatários:  
O financiamento para realização da residência é atribuído após selecção de 
candidaturas nas áreas de Arquitectura, Artes Digitais, Artes Plásticas, Cruzamentos 
Disciplinares, Dança, Design, Fotografia, Música e Teatro. Podem candidatar-se ao 
Programa todos os que reúnam os seguintes requisitos: 
- Cidadãos nacionais ou estrangeiros residentes em Portugal; 
- Portador de currículo profissional e artístico, atestado por certificado de habilitações 
ou outro documento que demonstre formação adequada e experiência específica 
para o tipo de projecto a que se candidata; 
- Candidatos que não tenham participado no Programa na edição anterior àquela a 
que se candidatam. 

 
Residências Artísticas:  
- As residências artísticas do Programa implicam o desenvolvimento de um projecto 
artístico numa das instituições da rede de instituições científicas de acolhimento. 
- As residências artísticas nas instituições científicas de acolhimento, cujo apoio 
financeiro é assegurado pela DGArtes e pela Ciência Viva, destinam-se a um máximo 
de dez artistas e têm uma duração de quatro a nove meses. 
 

Instituições Científicas de Acolhimento:  
- Constam da rede de instituições científicas de acolhimento do Programa entidades 
de carácter público e privado cuja actividade se desenvolva no âmbito da 
investigação científica e tecnológica. 
- A rede de instituições científicas de acolhimento participantes neste Programa será 
publicada nos sítios da Internet da DGArtes e da Ciência Viva, no início do período 
de candidaturas a residências artísticas. 
 

Montantes do Apoio:  
- O apoio financeiro a atribuir é proporcional à duração da residência, à razão de mil 
euros mensais. 
- O pagamento será efectuado em três tranches, contra apresentação de recibo 
comprovativo, nos seguintes termos: 
a) 50% Após assinatura do contrato; 
b) 40% Após avaliação intercalar; 
c) 10% Após entrega de relatório final. 

Candidaturas:  
- A abertura do período de candidatura para residências do Programa é publicitada 
nos sítios da Internet da DG Artes e da Ciência Viva. 
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- As candidaturas são apresentadas em formulário próprio disponibilizado nos sítios 
da Internet da DG Artes e da Ciência Viva a partir da data de abertura do período de 
candidatura. 
 
- As candidaturas devem incluir a seguinte documentação: 
a)Currículo profissional e artístico, atestado por certificado de habilitações ou outro 
documento que demonstre formação adequada e experiência específica para o tipo 
de projecto a que se candidata; 
b) Portfolio ou outro tipo de suporte que documente a actividade desenvolvida pelo 
candidato na área para a qual requer a residência ou outra área correlativa ao 
projecto de investigação; 
c) Descrição detalhada do projecto a desenvolver na instituição científica de 
acolhimento seleccionada pelo artista; 
d) Declaração de situação regularizada perante as Finanças e a Segurança Social; 
e) Declaração de disponibilidade do candidato para o período de residência a que se 
candidata e para, na sequência da mesma, colaborar com a DG Artes e com a 
Ciência Viva no sentido da aplicação dos conhecimentos adquiridos em função do 
plano de trabalhos desenvolvido e da eventual exposição dos trabalhos resultantes. 
 

A cada dois anos, a Direcção Geral das Artes e a Ciência Viva - ANCCT abrem 
concurso (próxima Edição 2011/2012) 
 

 

Direcção-Geral das Artes 

Av. da Liberdade, 144 - 2º andar, 1250-
146 Lisboa 
T: (+351) 211 507 010 | F. (+351) 211 
507 261 
E-mail: geral@dgartes.pt 

Ciência Viva – Agência Nacional para a 
Cultura Científica e Tecnológica 
R. do Pólo Sul, Lote 1.01.1.1, 3ºA, 1990-
273 Lisboa 
T: (+351) 218 985 020 | F. (+351) 218 985 
055 
E. arte@cienciaviva.pt |  

 
 

3.1.13. OUTROS APOIOS (EM PREPARAÇÃO) 

3.1.13.1. 

 

A necessidade de uma estratégia concertada de apoio à internacionalização da 
cultura portuguesa levou o Ministério da Cultura a criar o Fundo para a 
Internacionalização da Cultura Portuguesa, no quadro de uma parceria com o MNE, 
através do Instituto Camões. 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 

Fundo para a Internacionalização da Cultura Portuguesa  
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Este Fundo visa promover a mobilidade internacional de artistas e de obras 
portuguesas e vem dar respostas muito concretas à necessidade que os criadores 
nacionais sentem de se movimentarem no espaço internacional, angariando 
parcerias para a criação e divulgação da sua actividade. Para o triénio de 2011-2013, 
foi disponibilizado um montante de 3 milhões de euros, encontrando-se em curso a 
elaboração do respectivo Regulamento. 
 

 Em preparação. 

 

3.1.13.2. 

 
No dia 15 de Fevereiro de 2011, foi assinado um protocolo de cooperação entre o 
Ministério da Cultura, a Sociedade Portuguesa de Autores e a Cooperativa de Gestão 
dos Direitos dos Artistas com vista à constituição de uma entidade exclusivamente 
dedicada ao apoio, ao fomento e ao desenvolvimento da exportação e 
internacionalização da música portuguesa.  

 
Missão:  
A principal missão da associação Portugal Music Export é a internacionalização e a 
exportação da música Portuguesa. 
 

Objectivos: 

- Aumento da exportação em volume e facturação: do nº de concertos realizados; da 
música gravada exportada; dos direitos autorais e direitos conexos gerados. 
- Aumento de economias de escala nos principais mercados da exportação da 
música Portuguesa, com aumento da capacidade de intervenção nomeadamente no 
conjunto de investimentos, recursos alocados e meios utilizados. 
- Aumento da notoriedade e valor percebido dos diferentes artistas/projectos dos 
diversos géneros musicais de forma a gerar um nível exportador com aumento da 
facturação e valor de cada artista/projecto. 
 

Actividades Exportadoras a Apoiar:  
Numa primeira fase, as actividades que possuam uma ou mais das seguintes 
características: 
- Actividades nas quais o sector exportador reconheça a sua importância estratégica 
independentemente da existência de apoios e em que tenha a necessária 
experiência e know-how para as concretizar; 
- Actividades que sejam realizáveis em horizontes de curto prazo (planeadas a 1 ou 2 
anos no máximo), que não envolvam grandes engenharias financeiras nem volumes 
de investimento muito consideráveis; 
- Actividades cuja implementação e concretização dependa quase exclusivamente 
dos seus proponentes (à excepção de actividades integradas e coordenadas pela 
própria associação), e que envolvam persistentemente os próprios beneficiários 
directos dos projectos; 

Portugal Music Export  
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- Actividades que tenham um impacto visível e real no curto prazo, que possam 
alavancar outras actividades não apoiadas e preparar terreno para investimentos 
superiores e mais sofisticados. 

Investimento:  
O investimento previsto para o primeiro triénio da actividade a desenvolver pela 
entidade a constituir é de € 1.055.720, que será repartido do seguinte modo: 

 Ano 2011: € 229.197 

 Ano 2012: € 406.738 

 Ano 2013: € 419.785 
Este investimento será repartido por três programas distintos: 

 Programa 1 – Feiras Internacionais 

 Programa 2 – Festivais e Tournés Internacionais 

 Programa 3 – Conteúdos e Promoção Internacional 
 

Objectivos dos Programas:  
Programa 1 – Feiras Internacionais 

Objectivo: Divulgação de projectos/artistas nos principais certames internacionais 
(Womex, Midem, etc), em condições de representação com dignidade e qualidade e 
que possam gerar contactos frutíferos com os principais players mundiais aí 
presentes. 
 
Programa 2 – Festivais e Tournés Internacionais 

Objectivo Festivais Internacionais: Garantir a inclusão em Festivais Internacionais 
(temáticos ou outros), prioritários para o segmento de repertório do artista, tendentes 
a criar visibilidade e notoriedade internacional ao artista e gerar contactos com vista à 
futura edição e/ou distribuição de repertório, e consequente contratação para 
tournées internacionais. 
Objectivo Tournés Internacionais: Expor um artista num ou mais mercados prioritários 
para o seu segmento de repertório e/ou para a sua carreira, permitindo criar efeitos 
de escala no sentido de redução de custos e aumento do valor exportável. 
 
Programa 3 – Conteúdos e Promoção Internacional 

Objectivo Conteúdos: Promover a criação de conteúdos de qualidade internacional - 
vídeos, fotos, material gráfico, press releases, etc - tendentes a apoiar a divulgação 
internacional do artista. 
Objectivo Promoção Internacional: Garantir a presença promocional de artistas, para 
efeitos de divulgação do seu trabalho junto de media internacional, em mercados 
prioritários para o seu segmento de repertório e/ou para a sua carreira. 
 

 Em preparação. 
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3.1.13.3. 

 
A criação da Rede Portuguesa de Teatros Municipais (RPTM) insere-se na iniciativa 
«Mais Cultura» e visa, através da adesão voluntária, promover a cooperação entre 
Teatros, a Administração Central e as Autarquias, na prossecução de objectivos 
comuns no quadro da programação artística e do funcionamento dos teatros e salas 
de espectáculos que a integram.  
 

Objectivos: 
1. Dar visibilidade, nacional e internacional, aos teatros e salas de espectáculos, à 
sua programação e à criação artística nacional; 
2. Contribuir para a estabilidade de funcionamento e programação dos teatros que 
integra; 
3. Promover projectos adequados à prossecução do interesse comum dos teatros, 
nomeadamente nos domínios da cooperação técnico-artística, da formação, de 
articulação de recursos e de criação de economias de escala entre teatros da rede; 
4. Contribuir para um progressivo aumento do número de teatros e salas de 
espectáculos, em todo o território nacional, que cumpram critérios de elevada 
qualidade estrutural, técnica e artística; 
5. Promover acordos e parcerias entre os teatros da rede e organismos públicos e 
privados, nacionais e internacionais, que contribuam para a qualificação dos 
mesmos, nos âmbitos da programação, programação em rede, formação técnica, 
gestão, internacionalização, investigação e intercâmbio de informação sobre as artes 
performativas; 
6. Promover a disseminação de boas práticas de gestão e de programação. 
 

Investimento:  
Além do Ministério da Cultura, a RPTM contará também com o apoio mecenático da 
Fundação EDP, ao qual se juntará financiamento QREN, num investimento total de 
4,5 Milhões de euros para o triénio de 2011-2013. 
 

 Em preparação. 

 
 
 
 
 
 
 

Rede Portuguesa de Teatros Municipais  
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3.2. APOIOS DO INSTITUTO CAMÕES 

3.2.1. 

 
Âmbito: 
O Instituto Camões apoia a edição, no estrangeiro, de obras de autores de língua 
portuguesa traduzidas para outros idiomas e de obras que versem temas da língua e 
da cultura portuguesas. 
 

Objectivo: 
O programa de apoio à edição tem como objectivos: 
a) Apoiar a edição, no estrangeiro, de obras de autores de língua portuguesa 
traduzida para outros idiomas, bem como de obras que versem sobre temas de 
língua e cultura portuguesa; 
b) Promover o conhecimento de autores de língua portuguesa no estrangeiro. 

 
Beneficiários:  
Editoras estrangeiras que pretendam editar obras de autores de língua portuguesa 
traduzidas noutros idiomas e disponham de capacidade de distribuição internacional. 
 

Natureza do Apoio: 
O apoio financeiro a conceder pelo IC destina-se a comparticipar os custos de edição 
das obras. 
 
O apoio é pago de uma única vez, à ordem do editor, numa única tranche, até ao 
final do ano em que são anunciados os resultados da edição do programa, por 
transferência bancária, para a conta indicada na candidatura. 
 

Candidaturas:  
O procedimento de candidatura ao programa de apoio à edição é divulgado 
anualmente por anúncio publicitado na página electrónica do IC, I. P. (www.instituto-
camoes.pt). 

 
Cada editor só poderá apresentar anualmente uma candidatura. 
 
As candidaturas serão validadas através do preenchimento do formulário on line 
disponível no site do Instituto Camões. 
 

Relativamente a 2011, a data limite para a recepção das candidaturas é o 
dia 5 de Abril. 
 
 

Apoio à Edição 
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Instituto Camões, I.P. 

Av. da Liberdade, 270,  
1250-149 Lisboa. 
Tel: +351 213 109 132/37/75/ 
Fax: +351 213 143 987 
Mail Geral : icgeral@instituto-camoes.pt  
 

 

3.3. APOIOS NO ÂMBITO DO QREN   

3.3.1. SISTEMA DE INCENTIVOS AO INVESTIMENTO E 

LINHAS DE CRÉDITO  
Para responder às necessidades de desenvolvimento do tecido empresarial e de 
inserção no mercado global das empresas portuguesas, foram criados, no âmbito do 
QREN, 3 Sistema de Incentivos (SI I&DT – Sistema de Incentivos à Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico nas Empresas, SI Inovação – Sistema de Incentivos à 
Inovação, SI Qualificação PME – Sistema de Incentivos à Qualificação e 
Internacionalização de PME). Complementarmente aos sistemas de incentivos ao 
investimento nas empresas, são apoiadas Linhas de Crédito, como as PME Investe e 
a QREN Invest. 
 

3.3.1.1. 

 
Âmbito: 
Projectos de investigação e desenvolvimento tecnológico (I&DT) e de demonstração 
tecnológica, individuais ou em co-promoção, liderados por empresas ou, no caso de 
projectos de I&DT Colectiva, promovidos por associações empresariais, 
representando os interesses e necessidades de um conjunto significativo de 
empresas. Intervém igualmente, ao nível da capacitação e reforço de competências 
internas de I&DT e da valorização de resultados de  I&DT junto das empresas. 

 
Objectivos: 

 Intensificar o esforço empresarial nacional de I&DT;  

 Criar novos conhecimentos com vista ao aumento da competitividade das 
empresas;  

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 

SI I&DT – Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico nas Empresas 
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 Promover a inserção das empresas em redes internacionais de 
conhecimento, estimulando a criação e endogeneização de novos 
conhecimentos indutores de novas oportunidades económicas;  

 Promover a cooperação e o desenvolvimento de projectos de I&DT entre as 
empresas e as entidades do SCT;  

 Estimular a demonstração, experimentação tecnológica, a disseminação e a 
transferência de tecnologia para o sector empresarial. 

 
Beneficiários:  

 Empresas;  

 Entidades do SCT (Sistema Científico e Tecnológico);   

 Associações empresariais (no caso de projectos de I&DT Colectiva). 

Sectores de Actividade:  
Em termos genéricos, e entre outras de outros sectores, são elegíveis as seguintes 
CAE do sector cultural e criativo, identificadas segundo a Classificação Portuguesa 
das Actividades Económicas (CAE), Revisão 3:  
 
58 - Actividades de edição (Edição de livros, de jornais e de outras publicações; 
Edição de programas informáticos) 
59 - Actividades cinematográficas, de vídeo, de produção de programas de televisão, 
de gravação de som e de edição de música 
62 - Consultoria e programação informática e actividades relacionadas 
71 - Actividades de arquitectura, de engenharia e técnicas afins; actividades de 
ensaios e de análises técnicas  
73 - Publicidade, estudos de mercados e sondagens opinião 
74 - Outras actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (Actividades 
de design, Actividades fotográficas; Actividades de tradução e interpretação; Outras 
actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, n.e 
90 - Actividades de teatro, de música, de dança e outras actividades artísticas e 
literárias 
(Excepto 90040 - Exploração de salas de espectáculos e actividades conexas) 
91 - Actividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras actividades culturais 
(Excepto 91041 - Actividades dos jardins zoológicos, botânicos e aquários e 91042 - 
Actividade dos parques e reservas naturais). 

 
Tipologia de Projectos:  

• I&DT Empresas  

Projectos que envolvam actividades de investigação industrial e/ou de 
desenvolvimento experimental, conducentes à criação de novos produtos, processos 
ou sistemas ou à introdução de melhorias significativas em produtos, processos ou 
sistemas existentes, de acordo com as seguintes modalidades: 
 
Projectos Individuais  - Projecto realizado por uma empresa compreendendo 

actividades de investigação industrial e/ou de desenvolvimento experimental, 
conducentes à criação de novos produtos, processos ou sistemas ou à introdução de 
melhorias significativas em produtos, processos ou sistemas existentes. 
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Projectos em Co-Promoção  - Projectos realizados em parceria entre empresas ou 

entre estas e entidades do SCT (Sistema Científico e Tecnológico), as quais, em 
resultado da complementaridade de competências ou de interesses comuns no 
aproveitamento de resultados de actividades de I&DT, se associam para potenciarem 
sinergias ou partilharem custos e riscos, sendo esta parceria formalizada através de 
um contrato de consórcio e coordenada por uma empresa; 

 
Projectos Mobilizadores - Projectos mobilizadores de capacidades e competências 

científicas e tecnológicas, com elevado conteúdo tecnológico e de inovação e com 
impactes significativos a nível multisectorial, regional, cluster, pólo de competitividade 
e tecnologia ou da consolidação das cadeias de valor de determinados sectores de 
actividade e da introdução de novas competências em áreas estratégicas de 
conhecimento, visando uma efectiva transferência do conhecimento e valorização 
dos resultados de I&DT junto das empresas, realizados em co-promoção entre estas 
e entidades do SCT; 

 
Vale I&DT - Projectos promovidos exclusivamente por PME visando a aquisição de 

serviços de I&DT a entidades do SCT qualificadas para o efeito. 
 

• I&DT Colectiva  
I&DT Colectiva - Projectos promovidos por associações empresariais que 

resultam da identificação de problemas e necessidades de I&DT partilhados 
por um conjunto significativo de empresas, designadamente ao nível de um 
determinado sector, cluster, pólo de competitividade e tecnologia ou região, 
sendo os resultados largamente disseminados pelas empresas dos 
agregados em causa. 

 
• Capacitação e Reforço de Competências Internas de I&DT  
Núcleos de I&DT - Projectos promovidos por PME, visando desenvolver na 

empresa de forma sustentada competências internas de I&DT e de gestão da 
inovação, através da criação de unidades estruturadas com características de 
permanência e dedicadas exclusivamente a actividades de I&DT; 

 
Centros de I&DT - Promovidos por empresas que já desenvolvem de forma contínua 

e estruturada actividades de I&DT, visando o aumento do esforço de I&DT para além 
das linhas de investigação quotidianas normais da empresa. 
 

• Valorização de I&DT  
Projectos Demonstradores - Projectos promovidos por empresas que, partindo de 

actividades de I&D concluídas com sucesso, visam a demonstração tecnológica e a 
divulgação de novas tecnologias sob a forma de novos produtos, processos ou 
serviços inovadores, no sentido de evidenciar, perante um público especializado e 
em situação real, as vantagens económicas e técnicas das novas soluções que se 
pretendem difundir. 

 
Incentivo: 
O apoio a conceder no âmbito do SI I&DT assume naturezas diversas, de acordo 
com a tipologia de projecto:  
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 Núcleos de I&DT – Incentivo não reembolsável até 500 mil euros; 

 Centros de I&DT – Incentivo não reembolsável até 1 milhão de euros; 

 Vale I&DT – Incentivo não reembolsável até 25 mil euros; 

 Projecto Individual – Incentivo não reembolsável, no caso de projectos com 
incentivo superior a 1 milhão de euros, incentivo não reembolsável até este 
montante, assumindo o excedente em 75%, a forma de incentivo não 
reembolsável, e incentivo reembolsável nos restantes 25% (sendo que esta 
última parcela será incorporada no incentivo não reembolsável sempre que 
o seu valor for inferior a 50 mil euros); 

 I&DT Colectiva – Incentivo não reembolsável; 

 Projectos Demonstradores – Incentivo não reembolsável, para projectos 
com incentivo igual ou inferior a 750 mil euros. Para projectos com incentivo 
superior, incentivo não reembolsável até 750 mil euros, assumindo o 
excedente em 75%, a forma de incentivo não reembolsável, e incentivo 
reembolsável nos restantes 25% (sendo que esta última parcela será 
incorporada no incentivo não reembolsável sempre que o seu valor for 
inferior a 50 mil euros). 
 

Candidaturas: 
 A apresentação de candidaturas ao SI I&DT (à excepção dos projectos do 

regime especial), processa-se através de concursos, cujos Avisos de 
Abertura são definidos e divulgados pelos Órgãos de Gestão, através dos 
seus respectivos sítios na Internet e no Portal “Incentivos QREN”.  

 A abertura dos concursos é objecto de programação anual a aprovar por 
Despacho Conjunto do Ministro da Economia e da Inovação e do Ministro do 
Ambiente, Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. 

 As candidaturas são enviadas pela Internet através de formulário electrónico 
disponível no site “Incentivos QREN” (www.incentivos.qren.pt). No mesmo 

site encontra-se disponível um Guia de Preenchimento do Formulário. 
 

 Cada tipologia de projecto tem um formulário próprio 
 

 Ver também FAQ’s Candidaturas ao Sistema de Incentivos QREN (pág. 62) 

 
Plano de Abertura de Concursos – 2011: 
Janeiro - Vale I&DT: de 25-Jan-11 a 9-Mar-11  
Fevereiro - Projectos em Co-Promoção: de 01-Fev-11 a 4-Abr-11; Núcleos de 
I&DT: de 16-Fev-11 a 21-Abr-11  
Junho - Projectos Individuais: de 01-Jun-11 a 15-Set-11  
Julho - Projectos em Co-Promoção: de 11-Jul-11 a 30-Set-11  
Outubro - Vale I&DT: de 7-Out-11 a 21-Nov-11  
Novembro - Núcleos de I&DT: de 4-Nov-11 a 10-Jan-12; Projectos Individuais: de 

15-Nov-11 a 2-Mar-12  
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3.3.1.2. 

 
Âmbito: 
Apoio a projectos de investimento de inovação produtiva promovidos por empresas, a 
título individual ou em cooperação. 

 
Objectivos: 
O Sistema de Incentivos à Inovação, visa promover a inovação no tecido empresarial, 
através da produção de novos bens, serviços e processos que induzam a progressão 
na cadeia de valor, e o reforço da sua orientação para mercados internacionais, 
introdução de melhorias tecnológicas, criação de unidades de produção e da 
promoção do empreendedorismo qualificado e do investimento em novas áreas com 
potencial de crescimento. 
 
Beneficiários:  
Podem beneficiar do SI Inovação as empresas de qualquer natureza e sob qualquer 
forma jurídica. 
 

Sectores de Actividade:  
Em termos genéricos, e entre outras de outros sectores, são elegíveis as seguintes 
CAE do sector cultural e criativo, identificadas segundo a Classificação Portuguesa 
das Actividades Económicas (CAE), Revisão 3:  
 
58 - Actividades de edição (Edição de livros, de jornais e de outras publicações; 
Edição de programas informáticos) 
59 - Actividades cinematográficas, de vídeo, de produção de programas de televisão, 
de gravação de som e de edição de música 
62 - Consultoria e programação informática e actividades relacionadas 
71 - Actividades de arquitectura, de engenharia e técnicas afins; actividades de 
ensaios e de análises técnicas  
73 - Publicidade, estudos de mercados e sondagens opinião 
74 - Outras actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (Actividades 
de design, Actividades fotográficas; Actividades de tradução e interpretação; Outras 
actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, n.e 
90 - Actividades de teatro, de música, de dança e outras actividades artísticas e 
literárias 
(Excepto 90040 - Exploração de salas de espectáculos e actividades conexas) 
91 - Actividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras actividades culturais 
(Excepto 91041 - Actividades dos jardins zoológicos, botânicos e aquários e 91042 - 
Actividade dos parques e reservas naturais). 

 
Tipologia de Projectos:  

 Produção de novos bens e serviços ou melhorias significativas da produção 
actual através da transferência e aplicação de conhecimento; 

SI Inovação – Sistema de Incentivos à Inovação  
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 Adopção de novos, ou significativamente melhorados, processos ou 
métodos de fabrico, de logística e distribuição, bem como métodos 
organizacionais ou de marketing; 

  Expansão de capacidades de produção em actividades de alto conteúdo 
tecnológico ou com procuras internacionais dinâmicas; 

 Criação de empresas e actividades nos primeiros anos de desenvolvimento, 
dotadas de recursos qualificados ou que desenvolvam actividades em 
sectores com fortes dinâmicas de crescimento, incluindo as resultantes do 
empreendedorismo feminino ou do empreendedorismo jovem. 

 
Incentivo: 
O apoio a conceder no âmbito do SI Inovação assume a natureza de incentivo 
reembolsável (com excepção para as despesas elegíveis com formação profissional). 
 
A taxa base máxima do incentivo é de 45%, sendo consideradas as seguintes 
majorações: 

 20% para pequenas empresas;  

 10% para empresas de média dimensão;  

 10% para projectos de estratégia de eficiência colectiva;  

 10% para projectos de empreendedorismo feminino ou jovem. 

 
Candidaturas: 

 A apresentação de candidaturas processa-se através de concursos (à 
excepção dos Projectos de Regime Especial e de Projectos de Interesse 
Estratégico). 

 As candidaturas são enviadas pela Internet através de formulário electrónico 
disponível no Site “Incentivos às Empresas”. 

 Os Avisos de Abertura são divulgados para além dos meios legais 
estabelecidos, através dos sítios na Internet dos Órgãos de Gestão e no 
Portal ”Incentivos às Empresas”. 

 Ver também FAQ’s Candidaturas ao Sistema de Incentivos QREN (pág. 
62) 
 

Plano de Abertura de Concursos – 2011: 
Fevereiro - Projectos de Inovação: de 28-Fev-11 a 4-Mai-11; Projectos de 
Empreendedorismo: de 28-Fev-11 a 4-Mai-11 
Novembro - Projectos de Inovação: de 30-Nov-11 a 10-Fev-12; Projectos de 
Empreendedorismo: de 30-Nov-11 a 10-Fev-12 
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3.3.1.3. 

 
Âmbito: 
Apoio a projectos de investimento promovidos por empresas, a título individual ou em 
cooperação, bem como por entidades públicas, associações empresariais ou 
entidades do Sistema Cientifico e Tecnológico (SCT) direccionados para a 
intervenção nas PME, tendo em vista a inovação, modernização e 
internacionalização, através da utilização de factores dinâmicos da competitividade. 
 

Objectivos: 
Promoção da competitividade das empresas através do aumento da produtividade, da 
flexibilidade e da capacidade de resposta e presença activa das PME no mercado global. 
 
Beneficiários:  

 Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica;  

 Entidades públicas com competências especificas em politicas públicas 
dirigidas às PME, associações que com aquelas entidades tenham 
estabelecido parcerias para a prossecução de políticas públicas, 
associações empresariais e entidades do SCT, no caso dos projectos 
conjuntos definidos na alínea b) do nº 1 do artigo 6º.  

 

Sectores de Actividade:  
Em termos genéricos, e entre outras de outros sectores, são elegíveis as seguintes 
CAE do sector cultural e criativo, identificadas segundo a Classificação Portuguesa 
das Actividades Económicas (CAE), Revisão 3:  
 
58 - Actividades de edição (Edição de livros, de jornais e de outras publicações; 

Edição de programas informáticos) 

59 - Actividades cinematográficas, de vídeo, de produção de programas de televisão, 

de gravação de som e de edição de música 

62 - Consultoria e programação informática e actividades relacionadas 

71 - Actividades de arquitectura, de engenharia e técnicas afins; actividades de 

ensaios e de análises técnicas  

73 - Publicidade, estudos de mercados e sondagens opinião 

74 - Outras actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (Actividades 

de design, Actividades fotográficas; Actividades de tradução e interpretação; Outras 

actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, n.e 

90 - Actividades de teatro, de música, de dança e outras actividades artísticas e 
literárias 
(Excepto 90040 - Exploração de salas de espectáculos e actividades conexas) 

91 - Actividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras actividades culturais 

(Excepto 91041 - Actividades dos jardins zoológicos, botânicos e aquários e 91042 - 

Actividade dos parques e reservas naturais). 

 

SI Qualificação PME – Sistema de Incentivos à Qualificação e 
Internacionalização de PME 
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Tipologia de Projectos:  
São susceptíveis de apoio as seguintes tipologias de investimento em factores 
dinâmicos da competitividade:  
a) Propriedade Industrial – Formulação de pedidos de patentes, modelos de 

utilidade e desenhos ou modelos, nacionais, no estrangeiro pela via directa nas 
administrações nacionais, comunitários, europeus e internacionais; 
b) Criação, Moda & Design – Criação de marcas, insígnias e colecções próprias e 

melhoria das capacidades de moda e design; 
c) Desenvolvimento e Engenharia de Produtos, Serviços e Processos – Melhoria 

das capacidades de desenvolvimento de produtos, processos e serviços, 
designadamente pela criação ou reforço das capacidades laboratoriais; 
d) Organização e Gestão e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) -  

Introdução de novos modelos ou novas filosofias de organização do trabalho, reforço 
das capacidades de gestão, introdução de TIC, redesenho e melhorias de Layout, 
acções de Benchmarking;  
e) Qualidade – Certificação, no âmbito do Sistema Português da Qualidade (SPQ), 

de sistemas de gestão da qualidade, certificação de produtos e serviços com 
obtenção de marcas bem como a implementação de sistemas de gestão pela 
qualidade total; 
f) Ambiente – Investimentos associados a controlo de emissões, auditorias 

ambientais, gestão de resíduos, redução de ruído, gestão eficiente de água, 
introdução de tecnologias eco-eficientes, bem como certificação, no âmbito do SPQ, 
de sistemas de gestão ambiental, obtenção do rótulo ecológico, Sistema de Eco-
Gestão e Auditoria (EMAS); 
g) Inovação – Investimentos associados à aquisição de serviços de consultoria e de 

apoio à inovação bem como à certificação, no âmbito do SPQ, de sistemas de gestão 
da investigação, desenvolvimento e inovação (IDI);  
h) Diversificação e Eficiência Energética – Aumento da eficiência energética e 

diversificação das fontes de energia com base na utilização de recursos renováveis; 
i) Economia Digital - Criação e/ou adequação da infra-estrutura interna de suporte 

com vista à inserção da PME na economia digital e à melhoria dos modelos de 
negócios com base numa presença mais efectiva na economia digital que permitam a 
concretização de processos de negócios desmaterializados com clientes e 
fornecedores através da utilização das TIC; 
j) Comercialização e Marketing – Reforço das capacidades de comercialização, 

marketing, distribuição e logística; 
l) Internacionalização – Conhecimento de mercados, desenvolvimento e promoção 

internacional de marcas, prospecção e presença em mercados internacionais, com 
exclusão da criação de redes de comercialização no exterior, e promoção e 
marketing internacional; 
m) Responsabilidade Social e Segurança e Saúde no Trabalho - Investimentos de 

melhoria das condições de higiene, segurança e saúde no trabalho, bem como na 
certificação de sistemas de gestão da responsabilidade social, de sistemas de gestão 
da segurança alimentar, de sistemas de gestão de recursos humanos e de sistemas 
de gestão da segurança e saúde no trabalho, no âmbito do SPQ; 
n) Igualdade de Oportunidades – Definição e implementação de planos de 

igualdade com contributos efectivos para a conciliação da vida profissional com a 
vida familiar, bem como a facilitação do mercado de trabalho inclusivo.  
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Modalidades de Projectos: 
 Projecto Individual – apresentado a título individual por uma PME;  

 Projecto Conjunto – apresentado por uma ou mais entidades referidas na 

alínea b) do nº 1 do artº 6º que, com o apoio de entidades contratadas, 
desenvolve um programa estruturado de intervenção num conjunto 
maioritariamente composto por PME, observando as condições expressas 
no Anexo A; 

 Projecto de Cooperação – apresentado por uma PME ou consórcio 

liderado por PME, que resulte de uma acção de cooperação 
interempresarial; 

 Projecto Simplificado de Inovação (Vale Inovação) – apresentado por 

uma PME para aquisição de serviços de consultoria e de apoio à inovação a 
entidades do SCT, qualificadas para o efeito.  

Cada aviso de abertura de concurso para selecção de projectos fixará as 
modalidades de projecto aceites 

 
Incentivo: 
O apoio a conceder no âmbito do SI Qualificação PME assume a natureza de 
incentivo não reembolsável até aos seguintes limites: 

 400 000 euros, para Projectos Individuais e Projectos de Cooperação; 

 180 000 euros vezes o número de empresas participantes em Projectos 
Conjuntos; 

 25 000 euros para Projectos Simplificados de Inovação (200 000 euros, no 
caso de ser cumulável com Vale I&DT). 

 
A taxa máxima do incentivo é 75% para Projectos Simplificados e a taxa base, para 
as restantes tipologias, (com excepção para as despesas elegíveis com formação 
profissional) é de 40%. São consideradas as seguintes majorações:  

 5% para pequenas empresas; 

 5% para médias empresas aplicável em outras despesas elegíveis (alínea c) 
do art. 12º) excepto nas despesas de contratação 

 10% para pequenas empresas ou 5% para médias empresas em despesas 
elegíveis na rubrica de custos associados aos pedidos de propriedade 
industrial  

 5% para projectos de estratégia de eficiência colectiva excepto em 
despesas elegíveis na rubrica de custos associados aos pedidos de 
propriedade industrial e nas médias empresas em despesas em Activo 
Corpóreo e Incorpóreo (alíneas a) e b) do art. 12º)  e em despesas de 
contratação; 

 
Candidaturas: 

 A apresentação de candidaturas processa-se através de concursos  

 As candidaturas são enviadas pela Internet através de formulário electrónico 
disponível no Site “Incentivos às Empresas”. 
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 Os Avisos de Abertura são divulgados para além dos meios legais 
estabelecidos, através dos sítios na Internet dos Órgãos de Gestão e no 
Portal ”Incentivos às Empresas”. 

 Ver também FAQ’s Candidaturas ao Sistema de Incentivos QREN (pág. 
62) 
 

Plano de Abertura de Concursos – 2011: 
Janeiro - Vale Inovação: de 25-Jan-11 a 9-Mar-11 
Março - Projectos Individuais e em Cooperação: de 01-Mar-11 a 18-Abr-11; 
Projectos Conjuntos | Outras Tipologias: de 01-Mar-11 a 18-Abr-11 
Maio - Projectos Conjuntos | Internacionalização: de 02-Mai-11 a 24-Jun-11 
Outubro - Vale Inovação: de 7-Out-11 a 21-Nov-11; Projectos Individuais ou em 
Cooperação: de 18-Out-11 a 16-Dez-11 
 

3.3.1.4. 

 
A Linha de Crédito “QREN Investe” visa acelerar a disponibilização de fundos para 

projectos de investimento já aprovados no âmbito dos Sistemas de Incentivos do 

QREN (SI QREN). Os beneficiários são as empresas com projectos aprovados até 

30 de Junho de 2010, com investimento elegível inferior a 30 milhões de euros. 

Esta linha de crédito foi protocolada no dia 14 de Julho de 2010 com um conjunto de 

Instituições de Crédito e Sociedades de Garantia Mútua. 

Montante: 
800 Milhões de euros. 
 

Beneficiários:  
Empresas com projectos com investimento elegível inferior a 30 milhões de euros, 
entrados até 30 de Junho de 2010 e aprovados no âmbito do Sistema de Incentivos 
do QREN, com a situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança 
Social e sem incumprimentos junto da Banca. 
 

Operações Elegíveis:  

 Financiamento de projectos aprovados nos Sistemas de Incentivos do 
QREN, incluindo o reforço do Fundo de Maneio relacionado com o 
incremento de actividade gerado pelo projecto; 

 Garantias autónomas, à primeira solicitação, a ser prestadas ao QREN para 
efeitos de adiantamentos de incentivos dos projectos aprovados nos 

Sistemas de Incentivos do QREN. 

 
 

Linha de Crédito "QREN Investe" 
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Tipo de Operações:  
Empréstimos de médio e longo prazo, locação financeira imobiliária e locação 
financeira de equipamentos. 
 

Montante máximo por projecto: 
O total dos financiamentos e garantias autónomas enquadráveis na presente Linha 
tem como limite máximo, por projecto, 7.500.000 euros e não poderão exceder o 
valor correspondente ao seu investimento elegível deduzido dos seguintes valores: 
 

 Somatório dos incentivos do SI QREN e dos capitais próprios exigidos pelos 
SI QREN, conforme declaração a emitir pelo Organismo Técnico 
comprovativo das condições de elegibilidade do projecto;  

 Garantias autónomas emitidas pelo sistema de garantia mútua para efeitos 
de recebimento de adiantamentos do QREN, não enquadráveis na presente 
Linha; 

 
Prazos do Financiamento: 
Prazo total - Idêntico ao do subsídio reembolsável do SI QREN ou outro acordado 

entre a empresa e o Banco 
Prazo de carência - Idêntico ao do subsídio reembolsável do SI QREN ou outro 

acordado entre a empresa e o Banco 
Amortização - Prestações de capital trimestrais, iguais e sucessivas 
Prazo de utilização - De acordo com a calendarização do projecto aprovada pelo 

QREN, com um máximo de 7 utilizações. 
 

Incentivos Públicos: 

 Garantia mútua para cobertura de risco do financiamento  
 

o Até 40% do financiamento, majorado para 50% para projectos com 
operações enquadráveis até 1 M € 
 

 Garantia mútua a prestar ao QREN para efeitos de adiantamento de 
incentivos  

o Até 40% do valor total garantia , majorado para:  

 50% para projectos com operações enquadráveis até 1 M 
€  

 100% quando o pedido for apresentado directamente junto 
das SGM e o Banco indicado pela Empresa recuse a 
operação 

 Bonificações:Pagamento integral da comissão de garantia mútua 

 
Processo de Candidatura: 
A Empresa contacta um dos Bancos protocolados com vista a apresentar a sua 

candidatura à Linha de Crédito. No caso das operações de garantia autónoma a 

prestar ao QREN para efeitos de adiantamento de incentivos do SI QREN, a 

Empresa poderá apresentar a candidatura directamente junto da Sociedade de 
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Garantia Mútua (SGM). Em ambos os casos, o pedido deve ser acompanhado de 

declaração do Organismo Técnico comprovativa da elegibilidade da operação. 

 

3.3.1.5. 

 
Através da linha de financiamento “PME Investe”, na 6.ª edição, as PME podem 
aceder a financiamentos bancários com garantia mútua e com juro e despesas 
bonificadas.  
 

A PME Investe VI apoia o investimento em activos fixos corpóreos ou incorpóreos, o 
reforço do fundo de maneio ou dos capitais permanentes e a regularização de dívida 
ao Fisco e à Segurança Social, e os apoios são normalmente agrupados em Linhas 
Específicas e Linha Geral. As Linhas Específicas destinam-se a financiar pequenos 
investimentos e os pedidos de financiamento são normalmente apresentados e 
preenchidos directamente nos balcões das instituições financeiras. 
 

Montante Global e Linhas Específicas: 
Linhas Específicas Linha PME Investe 

V 

(milhões €) 

Linha PME 
Investe VI  

(milhões €) 

Total  

(milhões €) 

Montante global da 
Linha 

750 1.250 2.000 

Linhas Específicas:       

Micros e Pequenas 
Empresas 

250 350 600 

Geral* 500 900 1.400 

Dotação Geral 500 450 950 

Dotação Específica 
Exportadoras 

- 450 450 

 

- (*) Do montante atribuído, 450 milhões de euros destinam-se a empresas 
exportadoras. 

Condições a observar pelas empresas beneficiárias:  
A Empresa contacta um dos Bancos protocolados com vista a apresentar a sua 
candidatura à Linha de Crédito. No caso das operações de garantia autónoma a 
prestar ao QREN para efeitos de adiantamento de incentivos do SI QREN, a 
Empresa poderá apresentar a candidatura directamente junto da Sociedade de 
Garantia Mútua (SGM).  
 

 
 

Linha de Crédito "PME Investe VI" 
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Operações Elegíveis:  
- Investimento novo em activos fixos corpóreos ou incorpóreos (realizados no prazo 

máximo de 6 meses após a data da contratação) 

- Reforço do fundo de maneio ou dos capitais permanentes 

- Até 30% do empréstimo para liquidar dívidas contraídas junto do sistema financeiro 

nos 3 meses anteriores à contratação da operação e destinadas, exclusivamente, à 

regularização de dívidas à Administração Fiscal e Segurança Social 

Tipo de operações:  
- Empréstimos de médio e longo prazo 

- Locação Financeira (com prestações de capital constantes) 

Montante máximo por empresa:  
Linha Específica  Montante (€) 

   

   Micro Empresas     25.000 

   Pequenas Empresas     50.000 

   PME Líder 1.000.000 

   Outras    750.000 

 

Bonificações:  
- Pagamento integral da comissão de garantia mútua;  
- Pagamento parcial do spread no caso das Micro e Pequenas Empresas. 
 

Processo de Candidatura: 
O primeiro passo que a empresa terá que realizar é a certificação on-line no site do 

IAPMEI. O segundo passo será o contacto da empresa com o balcão do Banco onde 

pretende formalizar a candidatura para apresentar o seu pedido de crédito. 

 

3.3.1.6. 

 
 
O que são Avisos de Abertura de Concursos? 

Os Avisos de Abertura de concursos visam a apresentação de candidaturas aos 
sistemas de incentivos, fixando as condições de apresentação das mesmas e 
estabelecem obrigatoriamente: 
a) Os objectivos e as prioridades visadas; 
b) A tipologia dos projectos a apoiar; 
c) O âmbito territorial; 
d) Os prazos para apresentação de candidaturas; 
e) A metodologia de apuramento do mérito do projecto 

FAQ'S  

CANDIDATURAS AO SISTEMA DE INCENTIVOS DO QREN 
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f) A data limite para a comunicação da decisão aos promotores; 
g) O orçamento de incentivos a conceder; 
Os avisos de abertura de concursos podem ainda definir em função das prioridades, 
outras regras específicas, nomeadamente:  
a) Limites aos sectores de actividade beneficiários; 
b)   Limite ao número de candidaturas apresentadas por promotor; 
c) Ajustamento das condições de elegibilidade estabelecidas no presente 
Regulamento; 
d) Regras e limites à elegibilidade de despesa, em função das prioridades e 
objectivos fixados em cada concurso; 
e) Novas despesas não elegíveis; 
f) Restrições nas condições de atribuição de incentivos, nomeadamente, natureza, 
taxas e montantes mínimos e máximos; 
g) Substituição do incentivo reembolsável pela bonificação de juros. 
  
A apresentação de candidaturas do regime especial e de projectos de investimento 
considerados de interesse estratégico para a economia nacional ou de determinada 
região, no seguimento de Resolução do Conselho de Ministros, não está sujeita ao 
regime de concursos. 
  
Um empresário em nome individual pode candidatar-se?  

Podem candidatar-se empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica 
que se proponham desenvolver projectos de investimento enquadráveis nos apoios 
do Programa Operacional Factores de Competitividade, nelas se incluindo os 
empresários em nome individual. 
  
O que fazer para apresentar uma candidatura? 

Para se candidatar deverá preencher o formulário de candidatura específico do apoio 
que melhor se adequa ao projecto que pretende realizar. O formulário de candidatura 
está disponível no menu Formulários do site Incentivos QREN. 
Se um promotor enviar uma candidatura pela Internet recebe algum recibo a 
confirmar este envio?   

No fim da sessão de envio da candidatura pela Internet, o promotor obtém uma 
chave confirmando que os seus dados foram recebidos com sucesso. Posteriormente 
será enviado ao promotor um recibo com a indicação da data, do número atribuído à 
sua candidatura e da palavra-chave que lhe permite consultar o ponto de situação do 
seu projecto.  
  
Pode uma candidatura ser enviada por correio electrónico? 

As candidaturas enviadas por correio electrónico não são aceites.  
Devem ser enviadas pela Internet através de formulário electrónico disponível no site 
Incentivos QREN, no menu formulários. 
 
Fonte: Site Incentivos QREN 
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3.3.1.7. 

 
 
Programa Operacional Factores de Competitividade 

 

Programas Operacionais Regionais: 
 
 
 
 
 
 

 PO Norte: 
Rua Rainha D. Estefânia n.º 251, 4150-304 Porto,  
Telefone (geral): 226 086 300, Fax (geral): 226 061489, 
 E-mail: geral@ccdr-n.pt.   
Linha Telefónica de Atendimento (Exclusiva para o ON.2) : 22 609 07 13 
E-mail para esclarecimentos sobre Sistemas de Incentivos às Empresas: 
novonorte.SI@ccdr-n.pt   
 

 PO Centro: 
Rua Bernardim Ribeiro, 80 
 3000-069 Coimbra 
Tel: 239 863 505  
E-mail: maiscentro@ccdrc.pt 
Linha de atendimento ao cidadão 
Tel. 808 202 777, das 9.30h às 12.30h e das 14.00h às 17.00h 
 

 PO Lisboa: 
Rua Artilharia Um, nº 33 1269 - 145 LISBOA 
Telf. 21 383 71 00 
Fax. 21 384 79 84 
Correio electrónico: porlisboa@ccdr-lvt.pt  
Nota: para contactar o PORLisboa enquanto beneficiário, deve usar o sistema de 
mensagens, registando-se em http://porlisboa.qren.pt/si  

 

 PO Alentejo: 
Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, nº 193 
7004 - 514 Évora 
Telefone: 266 740 300 
Fax:  266 706 562 
Email: inalentejo@ccdr-a.gov.pt 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 

Edifício Expo 98 
Av. D.João II 
Lote 1.07.2.1 - 3º Piso 
1998-014 Lisboa 
Tel: 211 548 700 
Fax: 211 548 799 
Linha Azul: 808 260 260 
E-mail: info@compete-pofc.org  
http://www.pofc.qren.pt/   

 

Incentivos às Empresas 
 
Linha Azul: 808 212 212 
E-mail: 
incentivos.empresas@observatorio.pt 
http://www.incentivos.qren.pt/   
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Linha Verde 
800 205 238 
Horário de Atendimento 
10h - 12h 
14:30h - 16:30h 

 

 PO Algarve: 
Praça da Liberdade, 2 
8000-164 Faro - Portugal 
Tel.: 289 895 200 
Fax: 289 807 623 
E-mail: geral@ccdr-alg.pt 

 
IAPMEI – Centros de Desenvolvimento Empresarial (Norte, Centro, Lisboa, 

Alentejo ou Algarve) –  ver página 99. 

 
 

3.3.2. REGULAMENTOS ESPECÍFICOS  

A estruturação operacional do Quadro de Referência Estratégico Nacional - QREN é 
sistematizada através de Programas Operacionais. Cada PO desdobra-se em Eixos 
Prioritários/áreas de intervenção e a atribuição de co-financiamento comunitário é 
definida em Regulamentos Específicos para cada tipologia de intervenção.  
 
Existem Regulamentos Específicos para o sector da cultura (Património Cultural e 
Rede de Equipamentos Culturais), e outros Regulamentos (Regeneração Urbana, 
Equipamentos para Coesão Local, etc.), que não se dirigindo especificamente à 
cultura, representam oportunidades para o sector cultural.  
 
A apresentação de candidaturas efectua-se mediante avisos de abertura de 
concurso, onde se definem as prioridades e objectivos, o montante financeiro a 
concurso, as ponderações dos critérios de selecção, entre outras condições 
específicas. A apresentação de candidaturas é efectuada através de avisos de 
abertura de concursos, fixados e divulgados pelas Autoridades de Gestão dos 

Programas Operacionais Regionais. 
 

3.3.2.1. 

 
Objectivos: 
Melhorar as condições de salvaguarda, de valorização e de animação do património 
cultural (imóvel, móvel, imaterial e oral), numa perspectiva de transmissão para o 
futuro dos bens culturais, de forma a manter a sua existência e assegurar a sua 
fruição com respeito pela sua identidade específica, nela considerando os valores de 
originalidade aliados aos da respectiva integridade patrimonial 

 

Património Cultural 
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Beneficiários: 

- Organismos nacionais e regionais do Ministério da Cultura 
- Municípios e Associações de Municípios 
- Outras entidades públicas ou equiparadas detidas pelo Estado ou pelas autarquias 
(objecto principal: actividades culturais) 
- Parcerias entre instituições públicas e privadas sem fins lucrativos (fins culturais) 
- Fundações, Associações e outras entidades sem fins lucrativos (fins culturais); 
- Outras entidades da Administração Central e instituições sem fins lucrativos que 
detenham à sua guarda património imóvel ou móvel, ou que tutelem museus da RPM 

 
Tipologia das Operações: 

a) Conservação, restauro, valorização ou reabilitação de monumentos, 
conjuntos e sítios arqueológicos, classificados ou vias de classificação  

b) Criação de centros interpretativos de património cultural e criação, 
remodelação e instalação de serviços de apoio ao visitante 

c) Criação, remodelação, ampliação, recuperação, modernização e 
beneficiação de instalações, imóveis e espaços envolventes de museus que 
integram a Rede Portuguesa de Museus, bem como a instalação ou 
requalificação de exposições permanentes e temporárias dos museus 
integrados na RPM  

d) Realização de programas de animação do património cultural, criação de 
circuitos ou roteiros de património associados a redes de cooperação e 
organização de bens patrimoniais culturais em rede 

e) Valorização, sensibilização, divulgação e promoção do património cultural 
móvel, imóvel, imaterial e oral que contribuam para o acréscimo de públicos 

f) Inventariação, investigação e divulgação dos patrimónios rural, fluvio-
marítimo e edificado vernacular (…) e levantamento de expressões culturais 
tradicionais imateriais individuais e colectivas 

g) Edição de publicações e outros suportes documentais e digitais com 
conteúdos relativos ao património cultural e actividades de inventariação e 
investigação científica sobre o património cultural 

h) Conservação, restauro e valorização do património cultural móvel 
classificado, em vias de classificação, ou pertencente a museus da RPM ou 
de relevante valor patrimonial comprovado por entidade competente e 
devidamente inventariado 

i) Projectos que visem a divulgação de “boas práticas” de conservação, 
restauro e valorização do património cultural 

j) Elaboração de cartas de risco e planos de segurança do património cultural 
imóvel classificado 

k) Projectos integrados * de salvaguarda, valorização e animação do 
património 

O Programa Operacional Regional de Lisboa apenas apoia as tipologias 

de operações previstas nas alíneas d), e), f), g) e i). 

PO abrangidos e respectiva Taxa Máxima de Comparticipação:  
- PO Norte, Centro e Alentejo: 70%  
- PO Lisboa e Algarve: 50% 
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3.3.2.2. 

 
Objectivos: 
Contribuir para melhorar o acesso público à fruição das actividades culturais e à 
participação das artes do espectáculo, das artes visuais e do património móvel no 
processo de construção e aprofundamento da cidadania. 

 

Beneficiários: 

a) Organismos nacionais e regionais do Ministério da Cultura 
b) Municípios e Associações de Municípios 
c) Outras entidades públicas ou equiparadas detidas pelo Estado ou pelas 

autarquias (objecto principal: actividades culturais) 
d) Parcerias entre instituições públicas e privadas sem fins lucrativos (fins 

culturais) 
e) Fundações, Associações e outras entidades sem fins lucrativos (fins 

culturais) 

 
Tipologia das Operações: 

1. Criação, ampliação, instalação e desenvolvimento de serviços de 
Bibliotecas Públicas a integrar na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas 

(conforme normas técnicas do anexo A) 
2. Criação, instalação e desenvolvimento de serviços de Arquivos Públicos 

(conforme normas técnicas do anexo B) 
3. Recuperação e valorização de teatros e cineteatros (conforme normas 

técnicas do anexo C) 
4. Programação cultural em rede, com a participação de diferentes 

equipamentos culturais (conforme normas técnicas do anexo D) 
5. Equipamento de recintos de exibição cinematográfica com sistemas de 

cinema digital e produção de conteúdos digitais (conforme normas técnicas 

do anexo E) 
6. Estruturação e consolidação de centros de arte contemporânea (conforme 

normas técnicas do anexo F) 

 
Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (anexo A):  
Tipologias de operações: 

a) Criação e instalação de bibliotecas municipais, de acordo com a tipologia do 
Programa de Apoio às Bibliotecas Públicas da Direcção-Geral do Livro e das 
Bibliotecas (DGLB), nomeadamente: 

i. Biblioteca Municipal de tipo 1 (BM1): concelhos com <20 000 
habitantes 

ii. Biblioteca Municipal de tipo 2 (BM2): concelhos com ≥ 20 000 habit. 
e <50 000 habitantes 

iii. Biblioteca Municipal de tipo 3 (BM3): concelhos com ≥ 50 000 
habitantes 

b) Ampliação de bibliotecas municipais, desde que integrem a Rede Nacional de 
Bibliotecas Públicas 

Rede de Equipamentos Culturais 
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c) Criação e instalação de bibliotecas fixas, funcionando como bibliotecas 
anexas da biblioteca central, desde que esta esteja integrada na Rede 
Nacional de Bibliotecas Públicas, no âmbito de redes concelhias 

d) Aquisição e apetrechamento de bibliotecas itinerantes, desde que 
enquadradas por uma Biblioteca Pública, incluindo a adaptação de veículos 
para o efeito 

e) Digitalização de colecções pré existentes relativas ao fundo local 
f) Operações integradas, que conjuguem tipologias mencionadas nas alíneas 

anteriores 
 

Beneficiários: 

a) Municípios, Associações de Municípios e Áreas Metropolitanas 
b) Organismos do Ministério da Cultura 

 
Taxa Máxima de comparticipação: 

- PO Norte, Centro e Alentejo: 70%  
- PO Lisboa e Algarve: 50% 

 
Rede Pública de Arquivos (anexo B):  
Tipologias de operações: 

1. Instalação de arquivo em edifício a construir de raiz ou a adaptar:  
a) e destinado a essa função exclusiva 
b) ou destinado a uso partilhado com Bibliotecas da Rede Nacional de 

Bibliotecas Públicas e Museus da Rede Portuguesa de Museus 
2. Aquisição de equipamentos de suporte à instalação, conservação, gestão, 

utilização e divulgação de património arquivístico 
3. Digitalização e acesso à distância a património arquivístico; 
4. Operações integradas, que conjuguem tipologias mencionadas nos pontos 

anteriores 
 
Beneficiários: 

a) Municípios, Associações de Municípios e Áreas Metropolitanas 
b) Organismos do Ministério da Cultura 

Taxa Máxima de comparticipação: 

- PO Norte, Centro e Alentejo: 70%  
- PO Lisboa e Algarve: 50% 

 
Teatros e Cineteatros (anexo C):  
Tipologias de operações: 

1. Reabilitação e adaptação de espaços em teatros e cineteatros existentes  
2. Re-equipamento técnico e bilheteiras electrónicas 

 Está excluído o apoio a novos teatros ou cineteatros (novos edifícios) 
 
Beneficiários: 

a) Municípios, Associações de Municípios e Áreas Metropolitanas, desde que 
proprietários ou gestores de teatros e cineteatros 
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b) Fundações, associações e outras entidades sem fins lucrativos, desde que 
proprietárias ou gestoras dos teatros e cineteatros 

c) Outras entidades públicas ou equiparadas, nomeadamente empresas 
públicas ou municipais, detidas pelo Estado ou pelas autarquias, que 
tenham como objecto principal o desenvolvimento de actividades culturais, 
desde que proprietários ou gestores de teatros e cineteatros 

Taxa Máxima de comparticipação: 40% 

 
Programação Cultural em Rede (anexo D):  
Tipologias de operações: 

Programas de Acção que contemplem: 
a) Co-produções em rede envolvendo pelo menos dois teatros e 

actividades de serviço educativo e de formação de públicos 
b) Programação em rede envolvendo pelo menos três teatros com as 

características previstas no ponto III (alíneas b) a g)) e actividades 
de serviço educativo e de formação de públicos 

Supletivamente, são ainda consideradas:  
• Acções de co-produções e inclusão na programação de 

espectáculos de Teatros Nacionais, da Fundação Centro Cultural 
de Belém, do Organismo de Produção Artística, E.P.E., da 
Fundação Casa da Música e das estruturas apoiadas pela Direcção 
Geral das Artes 

• Acções de itinerância noutros equipamentos sem as características 
expressas nas alíneas b) a g) do ponto III do anexo D 

Beneficiários: 

a) Municípios, Associações de Municípios e Áreas Metropolitanas, desde que 
proprietários ou gestores de teatros e cineteatros 

b) Fundações, associações e outras entidades sem fins lucrativos, desde que 
proprietárias ou gestores de teatros e cineteatros ou desde que constituídas 
por entidades proprietárias ou gestoras de teatros e cineteatros 

c) Outras entidades públicas ou equiparadas, nomeadamente empresas 
públicas ou municipais, detidas pelo Estado ou pelas autarquias, que 
tenham como objecto principal o desenvolvimento de actividades culturais, 
desde que proprietários ou gestores de teatros e cineteatros 

Taxa Máxima de comparticipação:  

- 40% 
- Montante máximo de financiamento: 150.000 € por ano e por entidade 
 

Cinema Digital (anexo E):  
Tipologias de operações: 

- Equipamento de recintos destinados a exibição cinematográfica com sistemas de 
cinema digital, incluindo todas as componentes e serviços de instalação necessários 
ao ciclo integrado de processos que culmina na projecção digital de cinema 
- Produção de masters digitais encriptados de filmes elegíveis, destinados a 
projecção cinematográfica digital, de acordo com as normas internacionais mais 
abrangentes em vigor (DCI), ou as que venham a ser adoptadas a nível europeu, 
com a resolução mínima de 2K 
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 O Anexo E do Regulamento define o conceito de filmes elegíveis 
Beneficiários: 

a) Municípios, Associações de Municípios e Áreas Metropolitanas 
b) Outras entidades públicas ou equiparadas, nomeadamente empresas 

públicas ou municipais, detidas pelo Estado ou pelas autarquias, que 
tenham como objecto principal o desenvolvimento de actividades culturais 

c) Fundações, associações e outras entidades sem fins lucrativos 
d) Organismos do Ministério da Cultura com competências no domínio do 

cinema, isoladamente ou em consórcio, podendo este incluir pessoas 
colectivas, públicas ou equiparadas, nomeadamente empresas públicas ou 
municipais, detidas pelo Estado ou pelas autarquias, bem como fundações, 
associações e outras entidades sem fins lucrativos 

 
Taxa Máxima de comparticipação:  

- Sistemas de cinema digital: 50% 
- Produção de masters digitais: 65%  
 

Centros de Arte Contemporânea (anexo F):  
Tipologias de operações: 

Remodelação e adaptação de imóveis a afectar a centros de arte contemporânea e 
apoio à programação do 1º ano  
Beneficiários: 

a) Municípios e Associações de Municípios e Áreas Metropolitanas 
b) Organismos do Ministério da Cultura 
c) Fundações, associações e outras entidades sem fins lucrativos 

Taxa Máxima de comparticipação: 40% 

 

3.3.2.3. 

 
Objectivos: 
Os domínios de intervenção deste regulamento abrangem operações que reforcem o 
acesso a equipamentos e serviços colectivos que concorram para a coesão territorial, 
particularmente os desportivos e os sociais, concebidas de modo integrado e em 
concertação intermunicipal, visando a melhoria da qualidade de vida das populações, 
a inclusão social e o equilíbrio das redes locais de equipamentos. 

 
Beneficiários: 

a) Municípios, Associações de Municípios e Áreas Metropolitanas 
b) Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou equiparadas 
c) Outras entidades públicas ou entidades privadas declaradas de utilidade 

pública, nomeadamente empresas do Sector Empresarial do Estado ou do 
Sector Empresarial Local, que tenham como objecto principal a intervenção 
e o desenvolvimento de actividades no âmbito das tipologias de 

Equipamentos para a Coesão Local 
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equipamentos em causa, mediante protocolos ou outras formas de 
cooperação com os Municípios ou a Administração Central 

 
Tipologia das Operações: 
- Equipamentos desportivos, de proximidade e pequena escala global, de interesse 

municipal e intermunicipal, não abrangidos pelo Programa Operacional Valorização 
do Território (POVT), designadamente (…) *: 

(i) Equipamentos polivalentes e adaptáveis a actividades físico-desportivas 
não formais 

(ii) Equipamentos de base formativa (sem bancadas fixas para 
espectadores) 
 
- Equipamentos sociais, de âmbito supra-municipal, (…), sendo prioritários a 

construção, qualificação e/ou equipamento dos seguintes tipos de equipamentos: 
creches, lares de apoio, centros de acolhimento temporário, lares de infância e 
juventude, apartamento de autonomização, centros de apoio a imigrantes, centros de 
dia, lares de idosos, serviços de apoio domiciliário (…) 
 
- Equipamentos públicos específicos vocacionados para a promoção de serviços, 

actividades e recursos, sobretudo quando concorram para requalificar e animar o 

património construído ou integrem intervenções de regeneração urbana. 

PO abrangidos e respectiva Taxa Máxima de Comparticipação:  
- PO Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve: 70% 

 As taxas máximas podem ser ajustadas em função da taxa de co-
financiamento programada no eixo prioritário do Programa onde a operação se 
enquadra. 

 
Potencial interesse para o sector cultural:  
Possível enquadramento de equipamentos culturais não contemplados nos 
regulamentos “património cultural” e “redes de equipamentos culturais”: centros 
culturais (ou “casas de cultura”, “casas das artes”, etc.), núcleos museológicos e 
casas-museu (não integrados na RPM), auditórios (não integrados em cineteatros, 
bibliotecas, arquivos, etc.), intervenções em património não classificado, entre outros. 

 

3.3.2.4. 

 
Objectivos: 
São objectivos deste domínio de intervenção o apoio à construção ou requalificação 
de equipamentos especializados de elevada raridade ou dotados de grande área de 
influência, que contribuam para a estruturação e desenvolvimento do sistema urbano 
nacional, para a afirmação e diferenciação dos centros urbanos dos níveis superiores 
da hierarquia urbana e, no contexto global do país, para o reforço do policentrismo. 

Equipamentos Estruturantes para o Sistema Urbano Nacional 
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Beneficiários: 

a) Administração Pública Central 
b) Municípios e suas associações 
c) Instituições de Ensino Superior 
d) Empresas Públicas e Sector Empresarial Local 
e) Entidades privadas sem fins lucrativos 
f) Outras entidades privadas, no quadro de parcerias público-privado  

 
Tipologia das Operações: 
Equipamentos especializados, de elevada raridade ou de grande área de 
influência, com efeitos estruturantes na diferenciação e competitividade dos 

principais centros urbanos: 
a) Equipamentos urbanos da iniciativa da Administração Pública Central 
necessários ao completamento e qualificação das redes nacionais de 
equipamentos estruturantes 
b) Equipamentos urbanos inovadores ou únicos, da iniciativa de entidades de 
âmbito nacional, que contribuam para o reforço do policentrismo e para a melhoria 

do potencial do sistema urbano 
c) Equipamentos urbanos que contribuam para a diferenciação e reforço dos 
factores de atracção e de competitividade de uma cidade e para a sua imagem 
distintiva no contexto nacional 
Os equipamentos devem demonstrar grande relevância para o reforço das funções 
urbanas, nomeadamente nos domínios da saúde, da inovação, do conhecimento, do 
ensino superior incluindo acção social, da cultura e de suporte à dinamização das 

actividades económicas. 
As operações não devem ser enquadráveis noutros regulamentos específicos 

dos Programas Operacionais Temáticos e dos Programas Operacionais Regionais 
(redes de equipamentos de âmbito regional). 

 
PO abrangidos e respectiva Taxa Máxima de Comparticipação:  
PO Valorização do Território: 70% 

 
Âmbito Geográfico: 
Operações localizadas nas regiões NUTS II do Continente incluídas no Objectivo 
Convergência:  
- Norte 
- Centro  
- Alentejo 
 
As operações são elegíveis desde que localizadas em centros urbanos de nível 
superior dos Planos Regionais de Ordenamento do Território: 
Centro Urbano Regional  tipologias a), b) e c)  
Centro Urbano Estruturante  tipologias b) e c) 
Centro Urbano Complementar  tipologia b)  

 
Potencial interesse para o sector cultural:  
Enquadramento de projectos emblemáticos para o sector – localizados nas regiões 

Norte, Centro e Alentejo – de elevado montante financeiro associado e que 
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demonstrem, pela sua raridade/especificidade, forte impacte regional (p.ex. “Capital 

Europeia da Cultura”). 

 

3.3.2.5. 

 
Objectivos: 
São objectivos específicos do Instrumento de Política “Parcerias para a Regeneração 
Urbana”: 
a) Promover a coesão e a inclusão sociais, a integração e a igualdade de 
oportunidades das diferentes comunidades que constituem a cidade; 
b) Promover os factores de igualdade entre homens e mulheres; 
c) Estimular a revitalização sócio-económica de espaços urbanos degradados; 
d) Qualificar o ambiente urbano e os factores determinantes da qualidade de vida da 
população; 
e) Reforçar a atractividade das cidades através da preservação e valorização de 
espaços de excelência urbana; 
f) Reforçar a participação dos cidadãos e inovar nas formas de governação urbana 
através da cooperação dos diversos actores urbanos. 

 
Beneficiários: 

• Município (entidade liderante da preparação do Programa de Acção) 
• Associações de municípios 
• Serviços da Administração Central 
• Outras entidades públicas 
• Associações empresariais 
• Empresas privadas no quadro de parcerias público-privado (PPP) lideradas 

por entidades públicas ou no quadro do regime de auxílios de Estado 
• Instituições de ensino e formação profissional 
• ONG, fundações e associações sem fins lucrativos 

Subscritores do Protocolo de Parceria Local 

 
Parceria para a Regeneração Urbana: 
Processo estruturado e formal de cooperação entre entidades que se propõem 
elaborar e implementar um Programa de Acção comum de regeneração de uma 

área específica de uma dada cidade. 
Entidades envolvidas na Parceria Local: 

• Município (entidade liderante da preparação do Programa de 
Acção) 

• Empresas e associações empresariais 
• Serviços da administração central e outras entidades do sector 

público  
• Concessionários de serviços públicos 
• Instituições de ensino, de formação profissional e de investigação 

Parcerias para a Regeneração Urbana 
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• Fundações, organizações não governamentais (ONG) e outras 
associações  

• Moradores e suas associações 

 As entidades envolvidas na Parceria Local não são necessariamente 

beneficiárias do regulamento 

Programas de Acção: 
• Os Programas de Acção devem corresponder a uma área urbana 

específica: 
• Programas integrados de valorização de áreas de excelência 

urbana (centros históricos e frentes ribeirinhas e marítimas) 
• Programas integrados de qualificação de periferias urbanas e de 

outros espaços relevantes para a estruturação urbana 
• Programas integrados de renovação das funções e dos usos de 

áreas abandonadas ou com usos desqualificados 
• Programas integrados de requalificação e inserção urbana de 

bairros críticos 
•  Um Programa de Acção deve ser plurianual e integrado, 

articulando as dimensões física, ambiental, económica, social e 
cultural  

•  O Programa de Acção envolve operações da responsabilidade de diversos 
parceiros 

•  O horizonte temporal de execução do Programa de Acção é de 3 anos 
 

Tipologia das Operações: 
Qualificação do espaço público e do ambiente urbano:  

• Modernização das infra-estruturas urbanas 
• Melhoria do ambiente urbano (espaços verdes urbanos, frentes 

ribeirinhas e marítimas) 
• Melhoria da acessibilidade e mobilidade (modos de transporte 

favoráveis ao ambiente, reestruturação da rede viária, supressão 
de barreiras arquitectónicas, etc.) 

• Equipamentos colectivos de identidade e referência urbana 
• Melhoria da qualidade visual da paisagem urbana 
• Promoção da multifuncionalidade dos espaços urbanos 
• Criação de estruturas de gestão e manutenção do espaço público 
• Apoio técnico aos moradores para auto-reabilitação dos edifícios e 

habitações 
• Entre outros 

 
Desenvolvimento económico:  

• Recuperação de edifícios e espaços para a instalação de novas 
actividades económicas 

• Apoio a iniciativas económicas das populações locais 
nomeadamente através de formas adequadas de apoio técnico e 
organizativo 
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• Desenvolvimento de novas oportunidades de qualificação, de auto-
emprego e de empreendedorismo  

 
 
Desenvolvimento social:  

• Qualificação e modernização dos serviços de interesse colectivo 
para a população ou empresas 

• Criação/remodelação de equipamentos e de serviços de 
proximidade 

• Melhoria de competências e da inserção no mercado de trabalho, 
em particular das pessoas em risco de exclusão social 

• Entre outros 
 
Desenvolvimento cultural:  

• Recuperação e valorização do património cultural, incluindo, 

desde que possível, a refuncionalização do património edificado em 
desuso 

• Criação e dinamização de equipamentos culturais 
• Qualificação e modernização de serviços culturais vocacionados 

para a educação artística e a fruição cultural 
• Dinamização das actividades culturais 

 

PO abrangidos e respectiva Taxa Máxima de Comparticipação:  
- PO Norte, Centro e Alentejo: 70% 
- PO Lisboa: 50% 
- PO Algarve: 60% 

 As taxas de comparticipação de cada operação podem ser ajustadas mediante 

decisão da Autoridade de Gestão do PO regional, de acordo com a valia do 

Programa de Acção, a relevância das metas propostas, a possibilidade de geração 

de receitas, etc. 

Potencial interesse para o sector cultural:  
O PO Lisboa, por questões de dotação orçamental, não está abrangido pelos 
regulamentos “Património cultural” e “Rede de equipamentos culturais” (com 
excepção do anexo D – programação em rede)  A política de cidades constitui o 
melhor enquadramento para apoio a património e equipamentos culturais através de 
fundos comunitários do QREN na região de Lisboa (Grande Lisboa e Península de 
Setúbal). 
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3.3.2.6. 

 
Objectivos: 
São objectivos específicos do Instrumento de Política “Redes Urbanas para a 
Competitividade e a Inovação”: 
a) Apoiar a afirmação das cidades enquanto nós de redes de inovação e 
competitividade de âmbito nacional ou internacional; 
b) Promover o reforço das funções económicas superiores das cidades, através da 
obtenção em rede de limiares e sinergias para a qualificação das infra-estruturas 
tecnológicas e o desenvolvimento dos factores de atracção de actividades inovadoras 
e competitivas; 
c) Estimular a cooperação entre cidades portuguesas para a valorização partilhada 
de recursos, potencialidades e conhecimento, valorizando os factores de 
diferenciação; 
d) Promover a inserção das cidades em redes internacionais e afirmar a sua imagem 
internacional; 
e) Optimizar o potencial das infra-estruturas e equipamentos, numa perspectiva de 
rede. 

 
Beneficiários: 

• Município (entidade liderante da preparação do Programa Estratégico) 
• Associações de municípios 
• Serviços da Administração Central 
• Outras entidades públicas 
• Associações empresariais 
• Empresas privadas no quadro de parcerias público-privado (PPP) lideradas 

por entidades públicas  
• Instituições de ensino superior e centros de I&D 
• ONG, fundações e associações sem fins lucrativos 

 

Subscritores do Programa Estratégico  

 
Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação: 
Processo estruturado de cooperação entre municípios, entidades públicas e 
entidades privadas que se propõem elaborar e implementar em comum um 
Programa Estratégico de desenvolvimento urbano centrado nos factores 

territoriais de competitividade e inovação 
Entidades envolvidas no Protocolo de Cooperação (Pacto para a Competitividade 

e a Inovação Urbanas): 
• Município (entidade liderante da preparação do Programa 

Estratégico) 
• Empresas e associações empresariais 
• Serviços da administração central e outras entidades do sector 

público  
• Concessionários de serviços públicos 

Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação 
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• Instituições de ensino superior e de investigação 

• Fundações, organizações não governamentais (ONG) e outras 

associações  

• Agências e associações de desenvolvimento regional e local 

 As entidades envolvidas no Programa Estratégico não são necessariamente 

beneficiárias do regulamento 

Programas Estratégicos: 
• Os Programas Estratégicos podem ser relativas a: 

• Redes de cidades cooperando numa base territorial na formulação 
e concretização de uma estratégia comum de reforço dos factores 
de criatividade e de promoção do conhecimento, inovação e 
internacionalização, tendo por objectivo o seu reposicionamento 
nacional e internacional 

• Redes de cidades que cooperam numa base temática na 
elaboração e implementação de um programa de acção 
estruturante, visando valorizar elementos patrimoniais comuns, 
valias estratégicas para um mesmo cluster de actividades ou 
factores específicos que beneficiem do reforço de 
complementaridades interurbanas 

• Redes de actores de uma mesma cidade que se proponham  
trabalhar em conjunto para a implementação de uma estratégia 
fortemente inovadora de reforço dos factores de competitividade da 
cidade, de promoção do seu potencial económico e de 
reposicionamento nas redes urbanas nacionais e internacionais  

•  O Programa de Acção envolve operações da responsabilidade de diversos 
parceiros 

•  O horizonte temporal de execução do Programa de Acção é de 4 anos 

 
Tipologia das Operações: 

a) Animação da rede de cidades (fórum de cooperação, conferências, sítio 

web) 
b) Lançamento de estruturas de cooperação interurbana, nomeadamente 

parcerias operacionais para projectos específicos, agências de 
desenvolvimento, centros para promoção das competências específicas das 
cidades (incluindo serviços de apoio aos actores económicos, culturais 

e sociais) 
c) Estabelecimento de redes entre equipamentos públicos: programação, 

especialização de serviços, partilha de recursos, criação de estruturas de 

gestão em comum 
d) Desenvolvimento de comunidades de utilização avançada de tecnologias de 

informação e comunicação, incluindo a criação das respectivas infra-
estruturas como suporte a aplicações, serviços e conteúdos inovadores 

e) Parcerias entre instituições de ensino superior e instituições de I&D, 
juntamente com outros parceiros, empresariais e institucionais, no sentido 
de promover a capacidade criativa e inovadora do tecido económico e 
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social e de dinamizar a introdução da inovação nos serviços e funções 

urbanas 
f) Organização de eventos de projecção internacional  

g) Marketing urbano, incluindo comunicação e imagem do cidade/rede de 
cidades, participação em redes internacionais, estruturas de prospecção 
exterior e divulgação de oportunidades de investimento 

h) Criação de espaços, centros comunitários e equipamentos – em particular 
para acolhimento de pessoas (estudantes, investigadores estrangeiros, 
recursos humanos qualificados e profissionais criativos) ou de novas 
actividades e serviços (culturais, económicos, educacionais e de 

inclusão) - que contribuam para a diferenciação e a internacionalização das 
cidades 

i) Investimentos necessários à viabilização da estratégia temática de 
cooperação, incluindo a construção de equipamentos colectivos e a 
recuperação e valorização de elementos do património histórico e 
cultural 

j) Reforço e sustentabilidade dos fluxos de pessoas e bens, incluindo as 
condições de acessibilidade, entre os diversos nós da rede de cidades 
 

PO abrangidos e respectiva Taxa Máxima de Comparticipação:  
- PO Norte, Centro e Alentejo: 65% 
- PO Lisboa: 40% 
- PO Algarve: 45% 

 As taxas de comparticipação de cada operação podem ser ajustadas mediante 

decisão da Autoridade de Gestão do PO regional, de acordo com a valia do 

Programa Estratégico, a relevância das metas propostas, a possibilidade de geração 

de receitas, etc. 

Potencial interesse para o sector cultural:  
As “Redes urbanas para a competitividade e inovação” dispõem de menores 
restrições que os regulamentos “Património cultural” e “Rede de equipamentos 
culturais”, quer ao nível da dotação orçamental prevista pelos Programas 
Operacionais Regionais, quer ao nível da taxa máxima de comparticipação 
Por isso, a dinamização de “redes urbanas” centradas em temas como o património, 
as indústrias criativas e culturais, etc., pode constituir uma oportunidade de 
investimento/financiamento em projectos promovidos por organismos do Ministério da 
Cultura (ou que possam ser objecto de cooperação/parceria com outras entidades) 
A política de cidades constitui o melhor enquadramento para apoio a património e 
equipamentos culturais através de fundos comunitários do QREN na região de Lisboa 
(Grande Lisboa e Península de Setúbal). 
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3.3.2.7. 

 
Objectivos: 
Esta intervenção tem como objectivo criar condições para a generalização do acesso 
à INTERNET e para a produção de conteúdos on-line de forma a permitir a 
prossecução dos objectivos definidos no âmbito das políticas públicas nacionais para 
as áreas da Sociedade da Informação e do Conhecimento contribuindo para a 
competitividade e afirmação das regiões portuguesas. 

 
Beneficiários: 

a) Administração Pública Central 
b) Administração Pública Local do Continente e suas Associações 
c) Áreas metropolitanas 
d) Empresas públicas municipais, inter-municipais e metropolitanas e serviços 

municipalizados 
e) Instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, que promovam ou 

desenvolvam actividades educativas, sociais, culturais, científicas ou 
tecnológicas 

f) As sociedades, agências ou consórcios de desenvolvimento nacional, 
regional e local com capitais maioritariamente públicos 

 
Tipologia das Operações: 

a) Projectos de sensibilização, massificação e dinamização da utilização da 
Internet em Banda Larga em espaços de acesso públicos que reúnam as 
condições para o efeito * 

b) Projectos ao nível dos conteúdos e plataformas de massificação e 
dinamização da Internet em Banda Larga de Alta Velocidade nos 
estabelecimentos de educação e ensino, no âmbito do Plano Tecnológico 
da Educação 

c) Projectos que visem integrarem as TIC nos processos de ensino e 
aprendizagem, no âmbito do Plano Tecnológico da Educação 

d) Projectos de promoção da literacia digital, em particular os projectos 
baseados em relações de proximidade com grupos info-excluídos  

e) Projectos de expansão da rede de espaços Internet*  
f) Projectos de apoio à dinamização de novos serviços de carácter 

comunitário 
g) Projectos de criação e digitalização de conteúdos temáticos e 

desenvolvimento de conteúdos e aplicações científicas, educativas e 
culturais 

h) Projectos de desenvolvimento de conteúdos e aplicações dirigidos ao 
melhoramento de processos e eficiência interna 

i) Projectos de criação e desenvolvimento de conteúdos e aplicações 
dirigidas a cidadãos com necessidades especiais 

j) Infra-estruturas de Banda Larga em áreas onde o “mercado” não encontre 
condições operacionais de disponibilização destes serviços, por questões 
de limiares demográficos * 

Economia Digital e Sociedade do Conhecimento 
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 As tipologias de projectos referidos nas alíneas a), e) e j) não são aplicáveis ao 

PO Lisboa 

PO abrangidos e respectiva Taxa Máxima de Comparticipação:  
- PO Norte e Alentejo: 70% 
- PO Centro: 60% 
- PO Lisboa: 40% 
- PO Algarve: 50% 

 
Potencial interesse para o sector cultural:  
Enquadramento de projectos relacionados com a criação e digitalização de 
conteúdos culturais, incluindo a respectiva disponibilização “on-line”  

 

3.3.2.8. 

 
Objectivos: 
O domínio “Promoção e Capacitação Institucional” visa, designadamente, apoiar 
iniciativas inovadoras e de elevado efeito demonstrativo de promoção e capacitação 
das principais instituições regionais e locais, tendo em vista, designadamente, o 
exercício de funções fundamentais em matéria de estudo e investigação, informação, 
animação sócio-económica, promoção da Região e dos seus produtos e cooperação 
inter-institucional e inter-regional, bem como, a potenciação, ao nível regional, da 
aplicação da generalidade dos instrumentos de financiamento nacionais e 
comunitários. 

 
Beneficiários: 

a) Municípios, Associações de Municípios e Áreas Metropolitanas 
b) Empresas Públicas municipais, intermunicipais e metropolitanas e Serviços 

Municipalizados 
c) Agências de Desenvolvimento Regional 
d) Organismos da Administração Pública Central (directa ou indirecta) 
e) Outras entidades públicas 
f) Outras pessoas colectivas de direito público e de direito privado sem fins 

lucrativos, bem como outras entidades públicas ou privadas similares 
 

Tipologia das Operações: 
Operações que visem a preparação de parcerias estratégicas para a implementação 
de iniciativas inovadoras para o desenvolvimento territorial, bem como a promoção 
de projectos inovadores com elevado efeito demonstrativo, que, simultaneamente, 
permitam a densificação e qualificação das redes de instituições regionais de apoio 
ao desenvolvimento. 
 
 

Promoção e Capacitação Institucional 
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Domínios de intervenção:  
• Prospectiva e planeamento 

• Informação de apoio ao desenvolvimento 
• Dinamização turística 
• Desenvolvimento local 
• Promoção dos produtos regionais ou de fileiras produtivas 
• Valorização do património, cultura e artesanato 

• Acções de promoção e valorização da escola e das qualificações 
escolares como motores de desenvolvimento regional 

• Acções de dinamização dos interfaces entre a escola e agentes 
locais, nomeadamente empresas, instituições gestoras de 
equipamentos culturais e de lazer  

• Cooperação e promoção externa 
• Valorização dos recursos naturais e sensibilização ambiental 
• Promoção e produção de conteúdos regionais e apoio à 

inovação organizacional 

 A alínea a) não é aplicável ao PO Lisboa e ao PO Algarve 

PO abrangidos e respectiva Taxa Máxima de Comparticipação:  
- PO Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve: 70% 

 As taxas máximas podem ser ajustadas em função da taxa de co-

financiamento programada no eixo prioritário do Programa onde a operação se 

enquadra 

Potencial interesse para o sector cultural:  
• Enquadramento para a elaboração de estudos estratégicos de interesse 

para o sector 
• Enquadramento para projectos imateriais de valorização do património e 

cultura (p. ex., acções de divulgação, integração de novas tecnologias na 

interpretação do património/museus, produção de conteúdos, etc.) 

 

3.3.2.9. 

 
Objectivos: 
- Aumentar a eficácia e a eficiência da actividade administrativa com reflexo nas 
condições e no desempenho de funções de interacção do Estado com os cidadãos e 
com os agentes económicos -  oferta de um novo modelo de distribuição de serviços 
públicos, qualificando o atendimento aos cidadãos e às empresas e melhorando o 
acesso por parte destes a esses serviços; 
- Reduzir os “custos públicos de contexto” que representam constrangimentos à 
criação de empresas e ao desenvolvimento da sua actividade – estimular a 

SAMA - Sistema de Apoios à Modernização Administrativa  
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racionalização da organização administrativa e a previsibilidade, transparência e 
simplificação do processo legislativo e dos processos administrativos;  
- Promover o uso intensivo das tecnologias de informação e comunicação, 
promovendo uma administração em rede -  incentivar a utilização intensiva das TIC, 
apostando, também, na racionalização e redução dos custos relativos à infra-
estrutura tecnológica, de comunicações e de sistemas de informações; 
- Qualificar a prestação do serviço público, com impacte nos funcionários que 
prestam directamente o serviço aos cidadãos e às empresas, bem como naqueles 
que os apoiam - promover a formação e especialização dos funcionários da 
Administração Pública integrados no processo de modernização da Administração 
Pública Central.  

 
Beneficiários: 

• Entidades da Administração central do Estado  
• Entidades da Administração local do Estado (serviços desconcentrados) 
• Entidades da Administração Local Autárquica 
• Agências de Desenvolvimento Regional (capitais maioritariamente públicos) 
• Agência para a Modernização Administrativa - beneficiária única da 

expansão e reorganização da rede nacional de Lojas do Cidadão e 
Empresas, bem como das operações globais 

 

Modalidades das Operações: 
• Operações Individuais - promovida por um único beneficiário 
• Operações Transversais - operação em co-promoção envolvendo pelo 

menos dois beneficiários, um dos quais assume a coordenação geral e a 
interlocução junto da Autoridade de Gestão do PO Financiador  

• Operações Globais - operação integrada de grande dimensão e âmbito 
inter-ministerial (no mínimo, 3 Ministérios), com potencial de geração de 

massa crítica a nível nacional e de efeitos de aprendizagem e/ou difusão 
significativos  

 
Tipologia das Operações: 
Qualificação e simplificação do atendimento dos serviços públicos aos 
cidadãos e às empresas:  

• Expansão e reorganização da rede nacional de Lojas do Cidadão e 
Empresas 

• Criação de unidades móveis da rede de Lojas do Cidadão 
• Organização e integração transversal de serviços e de informação, 

numa lógica de "balcão único" 
• Disponibilização de serviços com tecnologias multi-canal para 

atendimento e/ou comunicação 
• Avaliação da satisfação dos utentes, dos níveis de serviço 

alcançados, de certificação de qualidade dos serviços, e introdução 
e difusão de melhores práticas 

• Entre outros 
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Racionalização dos modelos de organização e gestão da Administração 
Pública:  

• Racionalização e simplificação organizacional 
• Reengenharia e desmaterialização nos processos 
• Promoção da inovação organizacional e de gestão 
• Criação de redes de relação e partilha de conhecimento 

 
Operações no domínio da administração em rede:  

• Desenvolvimento de infra-estruturas tecnológicas de suporte à 
modernização administrativa 

• Desenvolvimento dos mecanismos de interoperabilidade entre 
sistemas de informação 

• Desenvolvimento de soluções de comunicação integradas 
• Implementação das prioridades a nível europeu para a área da 

administração electrónica 
• Implementação de instrumentos de gestão e monitorização do 

território 
• Implementação de tecnologias inovadoras, com reforço da 

administração electrónica no exercício de cidadania 

 
PO abrangidos e respectiva Taxa Máxima de Comparticipação:  
- PO F. Competitividade: (Taxa média (70%); Taxa Máxima (85%); 68,5% das 

despesas elegíveis realizadas na região NUTS II de Lisboa. 
- PO Norte, Centro e Alentejo: (Taxa Base (60%); Majorações (operações 

transversais até 10%; operações Prioritárias até 10%); Taxa Máxima (70%) 
- PO Lisboa: (Taxa Base (35%); Majorações (operações transversais até 5%; 
operações Prioritárias até 5%); Taxa Máxima (40%) 
- PO Algarve (Taxa Base (50%); Majorações (operações transversais até 10%; 
operações Prioritárias até 10%); Taxa Máxima (60%) 
 

Potencial interesse para o sector cultural:  
Enquadramento de projectos de modernização administrativa dos organismos do 
Ministério da Cultura: melhoria dos serviços prestados aos cidadãos, empresas e 
outros organismos da Administração Pública (p.ex. autarquias), reengenharia e 
simplificação de processos, modernização das infra-estruturas tecnológicas, entre 
outros. 
 

3.3.2.10. 

 
- Regulamentos “Património Cultural”; Rede de Equipamentos Culturais”; 
“Equipamentos para a Coesão Local”; “Parcerias para a Regeneração Urbana”; 
Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação”; “Economia Digital e 
Sociedade do Conhecimento”; “Promoção e Capacitação Institucional”. 
 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 
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 PO Norte: 
Rua Rainha D. Estefânia n.º 251, 4150-304 Porto,  
Telefone (geral): 226 086 300, Fax (geral): 226 061489, 
 E-mail: geral@ccdr-n.pt.   
Linha Telefónica de Atendimento (Exclusiva para o ON.2) : 22 609 07 13 
E-mail para esclarecimentos sobre Sistemas de Incentivos às Empresas: 
novonorte.SI@ccdr-n.pt   
 

 PO Centro: 
Rua Bernardim Ribeiro, 80 
 3000-069 Coimbra 
Tel: 239 863 505  
E-mail: maiscentro@ccdrc.pt 
Linha de atendimento ao cidadão 
Tel. 808 202 777, das 9.30h às 12.30h e das 14.00h às 17.00h 
 

 PO Lisboa: 
Rua Artilharia Um, nº 33 1269 - 145 LISBOA 
Telf. 21 383 71 00 
Fax. 21 384 79 84 
Correio electrónico: porlisboa@ccdr-lvt.pt  
Nota: para contactar o PORLisboa enquanto beneficiário, deve usar o sistema de 
mensagens, registando-se em http://porlisboa.qren.pt/si  

 

 PO Alentejo: 
Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, nº 193 
7004 - 514 Évora 
Telefone: 266 740 300 
Fax:  266 706 562 
Email: inalentejo@ccdr-a.gov.pt 
Linha Verde 
800 205 238 
Horário de Atendimento 
10h - 12h 
14:30h - 16:30h 

 

 PO Algarve: 
Praça da Liberdade, 2 
8000-164 Faro - Portugal 
Tel.: 289 895 200 
Fax: 289 807 623 
E-mail: geral@ccdr-alg.pt 

 
- Regulamento “Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano Nacional”  

Programa Operacional Valorização do Território 
Avenida D. João II, lote 1.07.2.1 – 2º 
1998-014 Lisboa 
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Tel  (+351) 211 545 000 
Fax (+351) 211 545 099 
Opiniões, comentários ou pedidos de informação: 
povt@povt.qren.pt 

 
- Regulamento “SAMA – Sistema de Apoios à Modernização Administrativa” 

                         Programa Operacional Factores de Competitividade 
Edifício Expo 98 
Av. D. João II 
Lote 1.07.2.1 - 3º Piso 
1998-014 Lisboa 
Tel: 211 548 700 Fax: 211 548 799 
Linha Azul: 808 260 260 
E-mail: info@compete-pofc.org  
http://www.pofc.qren.pt/ 

 

3.3.3. PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO 

TRANSFRONTEIRIÇA/TRANSNACIONAL  
A Cooperação Territorial Europeia abrange o conjunto de actuações que visam 
promover e favorecer a integração harmoniosa e equilibrada do território da União 
Europeia através do apoio à cooperação entre as suas diferentes parcelas nas 
questões de importância comunitária, aos níveis transfronteiriço (cooperação 
transfronteiriça), transnacional (cooperação transnacional, partilhando experiências) e 
inter-regional (cooperação inter-regional, trabalhar em rede).  
 
Neste contexto, as orientações estabelecidas em Portugal promovem a coerência da 
cooperação com os princípios orientadores e prioridades estratégicas do QREN e 
estimulam as articulações e complementaridades com os demais Programas 
Operacionais.  

3.3.3.1. 

 
Objectivos: 
O Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal 2007-2013 promove 
o desenvolvimento das zonas fronteiriças entre Espanha e Portugal, reforçando as 
relações económicas e as redes de cooperação existentes entre as cinco Áreas 
definidas no Programa: 
- Galícia / Norte de Portugal  
- Norte de Portugal / Castilla y León  
- Centro /  Castilla y León  
- Alentejo / Centro / Extremadura  
- Alentejo / Algarve / Andalucia  

Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal 2007-2013  
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Zonas Elegíveis: 
O Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal 2007-2013 abrange 
um território composto por 17 NUT III fronteiriças e que constitui o seu âmbito básico 
aplicação. 
Províncias espanholas: Pontevedra, Orense, Zamora, Cáceres, Badajoz e Huelva. 
Regiões NUT III portuguesas: Minho-Lima, Cávado, Alto Trás-os-Montes, Douro, 
Beira Interior Norte, Beira Interior Sul, Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo e 
Algarve. 
Em casos especiais poderão ser financiados projectos desenvolvidos em áreas 
adjacentes às de âmbito básico e que se encontram identificadas no Programa. 

 

 
 
Beneficiários: 

• Serviços e Organismos da Administração Pública 
• Comunidades Autónomas 
• CCDRs  
• Agrupamentos Europeus de Cooperação Territorial 
• Autarquias e Associações de municípios  
• Associações e agências de desenvolvimento local e regional 
• Fundações, Instituições do ensino superior 
• Entre outros 

 
Prioridades:  

 Cooperação e gestão conjunta para o fomento da competividade e a 
promoção do emprego: com uma dotação de 93,63 M€ de ajuda FEDER; 

poderão desenvolver-se projectos destinados a promover a implantação de 
estruturas mistas de inovação e desenvolvimento tecnológico, dinamizar a 
sociedade de informação, desenvolver as economias locais, promover as 
relações entre empresas e associações empresariais e comerciais.  

 Cooperação e gestão conjunta em ambiente, património e prevenção 
de risco: contará com uma ajuda FEDER de 76,754 M€ para apoio a infra-

estruturas e serviços ambientais coordenados (protecção, conservação e 
valorização do ambiente), gestão conjunta de recursos humanos e materiais 
em situações de catástrofe, promoção de recursos culturais e produtos 
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turísticos comuns que assentem nos recursos ambientais, bem como 
projectos de utilização partilhada de recursos energéticos.  

 Cooperação e gestão conjunta em ordenamento do território e 
acessibilidades: as actuações destinar-se-ão a reforçar a integração 

territorial, desenvolver a cooperação entre áreas urbanas e rurais, melhorar 
as conexões transfronteiriças de âmbito regional e local e planificação de 
uma rede conjunta de infra-estruturas logísticas. A dotação financeira deste 
eixo é de 56,17 M€.  

 Cooperação e gestão conjunta para a integração sócio-económica e 
institucional: os recursos disponíveis ascendem a 22,80 Meuros destinados 

a promover a utilização conjunta de equipamentos e serviços sociais, 
educativos, económicos, de saúde, administrativos, entre outros, bem como 
melhorar a eficácia das redes de cooperação existentes de âmbito 
municipal, empresarial, social e institucional.  

 
Tipologia de Projectos (cultura): 
- Projectos transfronteiriços de gestão conjunta para a protecção, reabilitação e 
preservação do património histórico e cultural 
- Projectos transfronteiriços de gestão conjunta para a valorização do património 
histórico e cultural 
 

Taxa Máxima de Co-financiamento: 
75% 
 

Candidaturas: 
Para solicitar um co-financiamento FEDER no âmbito do POCTEP, os promotores de 
projectos devem apresentar uma candidatura durante os períodos estabelecidos nas 
convocatórias públicas de projectos. Sempre que haja uma nova convocatória aberta, 
toda a informação será publicada na página web  www.poctep.eu – rubrica 

"Convocatórias". 
 
Para facilitar a procura de parceiros de projectos foi criada uma plataforma on-line, 
dentro da rubrica "Convocatórias" dessa página web, denominada "Bolsa de 
Projectos". Aqui, os potenciais interessados em apresentar uma candidatura, poderão 
registrar on-line uma proposta/ideia de projecto, completando o formulário disponível 
para esse efeito. Além disso, também poderão consultar as propostas de projecto 
publicadas, recorrendo a vários critérios: áreas de cooperação, temática e tipo de 
apoio solicitado. Para solicitar apoio na preparação e elaboração de uma candidatura 
e na procura de parceiros, os promotores de projectos poderão contactar 
directamente com as respectivas Coordenações Regionais/Nacionais do seu território 
(vide ponto abaixo: Contactos). 
 
Os projectos serão apresentados pelo Beneficiário Principal no seu idioma, na sede 
do 
Secretariado Técnico Conjunto do Programa, situada em: 
Calle Luis Álvarez Lencero 3, Planta 3ª, oficina 13 
06011 BADAJOZ (España) 
E-mail: stc@poctep.eu 
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Os pedidos incluirão um único exemplar dos seguintes documentos, devidamente 
preenchidos, segundo os modelos normalizados, e que constituirão a 
candidatura completa: 
1. Ofício 
2. Formulário de candidatura 
3. Formulário financeiro 
4. Cartas de compromisso 
5. Acordo entre Beneficiários 
 

 
Coordenador Nacional: 
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional (IFDR) 

Rua Alfândega, 160 – 3º 
1100-016 LISBOA (Portugal) 
Telf: 00 351 21 880 70 60 
Fax: 00 351 21 880 70 79 
Contacto: João Bule 
E-mail: joao.bule@ifdr.pt 

 
CCDR Norte 

Rua Raínha D. Estefãnia 251 
4150-304 PORTO 
Contacto: 

Júlia Abrantes 
Telf : 00 351 22 608 63 00 
Fax : 00 351 22 608 63 01 

Email: julia.abrantes@ccdr-n.pt 
 
CCDR Centro 
Rua Bernardim Ribeiro 
80 3000-069 COIMBRA 
Contacto: 

Jorge Brandão 
Telf : 00 351 239 400 131 
Fax : 00 351 239 400 151 

Email: jorge.brandao@ccdrc.pt 
 
CCDR Alentejo 
Av. Eng.º. Arrantes e Oliveira, 193 
7004-514 ÉVORA 
Contacto: 

Lina Jan 
Telf : 00 351 266740300 
Fax: 00 351 266706562 

Email: poctep@ccdr-a.gov.pt 
 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 
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CCDR Algarve 
Praça da Liberdade, 2 
8000-164 FARO 
Contacto: 

Susana Faísca 
Telf: 00 351 289895200/289895299 
Fax: 00 351 289803591 

Email: poctep@ccdr-alg.pt 

 

3.3.3.2. 

 
Objectivos: 
Fazer do conjunto do espaço MED um território capaz de rivalizar com os seus 
concorrentes internacionais, condição essencial para assegurar o crescimento e o 
emprego para as gerações próximas. O princípio de desenvolvimento duradouro 
implica além disso favorecer a coesão territorial e intervir activamente em prol da 
protecção do ambiente. 

 
Zonas Elegíveis: 
- Chipre: conjunto do território nacional 
- Espanha: seis Regiões Autónomas e duas cidades autónomas - Andaluzia, Aragão, 

Catalunha, ilhas Baleares, Murcia, Valencia Ceuta e Melilla. 
- França: quatro Regiões - Córsega, Languedoc-Roussillon, Provence - Alpes - Cote 

d‟Azur, Rhône-Alpes. 
- Grécia: conjunto do território nacional 
- Itália: dezoito Regiões: Abruzzes, Basilicate, Calábria, Campanie, Emilie-Romagne, 

Friuli Venezia Giulia, Latium, Ligurie, Lombardia, Degraus, Molise, Úmbria, Piemonte, 
Puglia, Sardenha, Sicília, Toscana, Vénétie. 
- Malta: conjunto do território nacional 
- Portugal: duas Regiões - Algarve, Alentejo 
- Reino Unido: Gibraltar 
- Eslovénia: conjunto do território nacional 

 

 
 

Programa Operacional de Cooperação Transnacional do Espaço 
Mediterrâneo (MED 2007-2013) 
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Beneficiários: 
- Autoridades nacionais, regionais e locais,  
- Empresas privadas,  
- Agências e institutos, 
- Instituições internacionais, 
- Entre outras 

 
Prioridades:  
- Eixo prioritário i: Reforço das capacidades de inovação;  
- Eixo prioritário ii: Protecção do ambiente e promoção de um desenvolvimento 
sustentável territorial;  
- Eixo prioritário iii: Melhoria da mobilidade e a acessibilidade dos territórios;  
- Eixo prioritário iv: Promoção de um desenvolvimento policêntrico e integrado do 
espaço MED  
 

Tipologia de Projectos (cultura): 
- Desenvolvimento de redes transnacionais, promoção de iniciativas transnacionais 
que promovam o património cultural e os recursos culturais (materiais e imateriais) 
numa perspectiva de desenvolvimento territorial integrado;  
- Apoio ao intercâmbio de ferramentas e desenvolvimento de estratégias comuns de 
implementação de serviços culturais inovadores;  
- Promoção de iniciativas culturais que aumentam a atractividade económica (turismo 
de negócios, congressos, ferias, conferências, festivais, etc.);  
- Disseminação de experiências sobre a valorização económica do património e dos 
recursos culturais regionais e locais 
 

Taxa Máxima de Co-financiamento: 
75,3% 

 
Candidaturas: 
O Comité de Monitorização do Programa poderá lançar dois tipos de Avisos de 
Abertura de concurso, os quais são publicados no site do PO 
(www.programmemed.eu)  

 
 

 
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional (IFDR) 
Núcleo de Cooperação Territorial e Iniciativas Comunitárias 
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional 

Rua da Alfândega nº 170 - 3º  
1100-016 Lisboa    
 Tel:+351 218 807 078   E-mail: arlete.cruz@ifdr.pt  
 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 
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3.3.3.3. 

 
Objectivos: 
O Programa Operacional de Cooperação Transnacional Europeia Espaço Atlântico 
(POCTEA), visa atingir progressos significativos na cooperação transnacional 
direccionados para a coesão, a competitividade e o desenvolvimento territorial 
sustentável e equilibrado do Espaço Atlântico, com particular incidência na sua 
herança marítima. 
 
Zonas Elegíveis: 
- Espanha – Galicia; Principado de Asturias; Cantabria; País Vasco; Comunidad Foral 
de Navarra; Andalucía (Cádiz, Huelva, Sevilla).  
- França – Haute-Normandie; Basse-Normandie; Pays de la Loire; Bretagne; Poitou-
Charentes; Aquitaine.  
- Irlanda – todo o território nacional.  
- Portugal – território continental.  

- Reino Unido – Cumbria;  Cheshire; Greater Manchester; Lancashire; Merseyside; 
Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset; Dorset and Somerset; Cornwall and 
Isles of Scilly; Devon; West Wales and The Valleys; East Wales; South Western 
Scotland; Highlands and Islands; Northern Ireland.   
Áreas adjacentes: em Espanha, La Rioja, Castilla y León, Canarias; em França, 
Limousin, Centre, Midi-Pyrénées; em Portugal, Açores, Madeira; no Reino Unido, 

Worcestershire and Warwickshire, Avon, Staffordshire, Herefordshire, Shropshire, 
West Midlands. 
 

 
 
 

Programa Operacional de Cooperação Transnacional do Espaço Atlântico 
2007-2013 

http://atlanticarea.inescporto.pt/space/teste/atlantic-area-map/image_view_fullscreen
http://atlanticarea.inescporto.pt/space/teste/atlantic-area-map/image_view_fullscreen
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Beneficiários: 
- Autoridades nacionais, regionais e locais;  
- Organizações e parcerias transnacionais;  
- Universidades,  
- Agências de investigação e desenvolvimento;  
- ONG's.  

 As PME poderão participar como parceiros associados. 

 
Prioridades:  
- Prioridade 1 – Promover redes transnacionais de empreendedorismo e inovação  

- Obj. 1.1 – Desenvolver a transferência do conhecimento entre empresas e 
centros de investigação;  

- Obj. 1.2 – Reforçar a competitividade e a capacidade de inovação nos 
nichos de excelência da economia marítima;  

- Obj. 1.3 – Estimular a reconversão económica e a diversificação 
valorizando o potencial endógeno das regiões.  
- Prioridade 2 – Proteger, assegurar e valorizar de forma sustentável o ambiente 
marinho e costeiro  

- Obj. 2.1 – Reforçar a segurança marítima;  
- Obj. 2.2 – Gerir de forma sustentável e proteger os recursos dos espaços 

marinhos;  
- Obj. 2.3 – Explorar o potencial de energia renovável do ambiente marinho 

e costeiro;  
- Obj. 2.4 – Proteger e valorizar os espaços naturais, os recursos hídricos e 

as zonas costeiras.  
- Prioridade 3 – Melhorar a acessibilidade e as ligações internas  

- Obj. 3.1 – Promover a interoperabilidade e continuidade das redes de 
transporte existentes e a intermodalidade entre transportes marítimos, 
rodoviários, ferroviários e aéreos;  
- Obj. 3.2 – Promover a cabotagem marítima e a cooperação entre os 

portos.  
- Prioridade 4 – Valorizar as sinergias transnacionais em matéria de desenvolvimento 
urbano e regional sustentável  

- Obj. 4.1 – Pôr em comum os recursos e competências no domínio do 
desenvolvimento urbano rural sustentável;  

- Obj. 4.2 – Aumentar a radiação das cidades e das regiões promovendo a 
respectiva conexão em rede;  

- Obj. 4.3 – Conservar e valorizar o património cultural atlântico de 
interesse transnacional.  

- Prioridade 5 – Assistência Técnica  

 
Tipologia de Projectos (cultura): 
Projectos relacionados com os componentes tangíveis (paisagens, monumentos, 
locais) do património cultural ou locais dedicados à sua promoção (museus, etc.), e 
que contribuam para o desenvolvimento do seu potencial endógeno. Por exemplo:  
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1. Acções conjuntas de Formação Profissional em conservação do património 
cultural, especializada em assuntos de interesse comum (por ex. a preservação de 
locais Celtas);  
2. Acções conjuntas de promoção dos locais históricos relacionados por um tema 
transnacional, como os portos dos quais os grandes exploradores dos diferentes 
países partiram para as suas viagem de descobertas, de acordo com os princípios de 
turismo sustentável.  
3. Acções conjuntas de labelling e de estratégia de comunicação no seio de redes 
transnacionais de regiões onde se localizam recursos considerados como 
proeminentes para a cultura Europeia ou considerados Património Mundial 
(UNESCO);  
4. Intercâmbio transnacional de conhecimento arqueológico e investigação em locais 
de escavações ou locais arqueológicos submarinos relacionados por um traço 
comum de património Atlântico. 

 
Taxa Máxima de Co-financiamento: 
65% 

 
Candidaturas: 
Para apresentar uma candidatura é necessário preencher o formulário eletrónico 
de candidatura com todas as informações relacionadas com o projecto: descrição de 

parceria e das suas responsabilidades, calendário, orçamento detalhado, objectivos, 
resultados, implementação do projecto e demais actividades pertinentes. Deve 
registar-se previamente na página web do Programa 
(http://atlanticarea.inescporto.pt/), fazer o download do formulário electrónico 

(ficheiro Access) e guardar no seu computador para posterior preenchimento 
(consulte o Manual do Candidato, "Como instalar o formulário de candidatura?"). 
 
O formulário de candidatura, o Manual do Candidato e os modelos de declarações a 
serem apresentados com a candidatura estão disponíveis na secção 
"Convocatória de Projectos " no website do Programa. Depois de ser preencher o 

formulário electrónico de candidatura, este deve ser submetido no domínio disponível 
para esse efeito, na secção "Convocatória de Projectos", na página web do 
Programa, respeitando a data limite de encerramento da convocatória. 
 

 
CORRESPONDENTE NACIONAL 
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, I.P. 

Francisca Cordovil  
Fernando Nogueira 
E-mail: francisca.cordovil@ifdr.pt  
E-mail: fernando.nogueira@ifdr.pt 

 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 

http://atlanticarea.inescporto.pt/join_form
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3.3.3.4. 

 
Objectivos: 
O objectivo fundamental do Programa de Cooperação Transnacional Sudoeste 
Europeu 2007-2013 (SUDOE) é contribuir para o reforço da coesão económica e 
social das regiões do sudoeste europeu, através da cooperação no âmbito da 
inovação, sustentabilidade e território. 
 
Zonas Elegíveis: 
O espaço SUDOE integra regiões pertencentes a quatro países europeus, incluindo: 
a totalidade do território espanhol (com excepção das Canárias), a totalidade de 
Portugal continental, seis regiões do sudoeste de França (Poitou-Charentes, 
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin, Auvergne e Languedoc-Roussillon) e Gibraltar 
(Reino Unido). 
 

 
 
Beneficiários: 
- Autoridades nacionais, regionais e locais,  
- Universidades,  
- Agências de desenvolvimento regional,  
- Associações de desenvolvimento local,  
- Associações profissionais,  
- Associações interprofissionais,  
- Associações culturais,  
- Fundações  
- Associações de produtores,  
- Associações de fabricantes,  
- Câmaras de Comércio e Indústria,  
- Centros de ensino,  

Programa Operacional de Cooperação Transnacional Espaço Sudoeste 
Europeu (SUDOE 2007-2013) 
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- Centros e Parques Tecnológicos,  
- Institutos de Investigação,  
- Actores públicos de inovação e transferência tecnológica,  
- Sindicatos mistos,  
- Parques Nacionais,  
- Teatros Nacionais,  
- Festivais de Verão 

 
Prioridades:  
1. Promoção da inovação e constituição de redes estáveis de cooperação na área 
tecnológica; 
2. Melhoria da sustentabilidade para a protecção e conservação do ambiente e meio 
natural do SUDOE; 
3. Integração harmoniosa do espaço SUDOE e melhoria da acessibilidade a redes de 
informação; 
4. Impulsionar o desenvolvimento urbano sustentável, aproveitando os efeitos 
positivos da cooperação transnacional; 
5. Reforço da capacidade institucional e assistência técnica. 
 
Tipologia de Projectos (cultura): 
1. Constituição e desenvolvimento de redes urbanas e regionais destinadas a 
promover uma imagem transnacional num campo específico (turismo, recursos 
histórico-culturais, etc.).  
2. Revalorização de elementos transnacionais do património histórico e cultural de 
carácter físico que puderam estar vinculados por algum nexo transnacional. 3. 
Recuperação e protecção de monumentos do património cultural, que puderam estar 
vinculados por algum nexo transnacional.  
4. Valorização dos principais eixos do SUDOE que tenham uma vocação dupla 
cultural e turística.  
5. Desenvolvimento de circuitos temáticos que puderam estar vinculados por algum 
nexo transnacional.  
6. Acções de restauração e de animação do pequeno património rural e local.  
7. Ajuda à criação de actividades culturais vinculadas ao património e à promoção da 
cultura contemporânea.  
8. Criação de equipamentos encarregados de aumentar a valorização do património 
histórico (museus, centros temáticos e restante infra-estrutura cultural). 

 
Taxa Máxima de Co-financiamento: 
75% 
 

Candidaturas: 
Para solicitar um co-financiamento FEDER no âmbito do Programa SUDOE, os 
promotores devem apresentar a sua candidatura durante os períodos estabelecidos 
nas convocatórias de projectos. 
 
As candidaturas de projectos devem ser apresentadas obrigatoriamente através do 
formulário de candidatura elaborado para o efeito. As candidaturas recebidas noutro 
tipo de documentos não serão aceites.  O formulário de candidatura do Programa 
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SUDOE deve ser obrigatoriamente apresentado através da Aplicação Informática.  O 
modelo do formulário de candidatura (partes 1 e 2), poderá ser descarregado no site 
do Programa (http://www.interreg-sudoe.eu/PRT). Poderá encontrar outros 

documentos úteis para a apresentação de um projecto na secção e-Biblioteca (Kit de 
candidatura), do mesmo site. 
 
As candidaturas devem ser enviadas no prazo indicado em cada convocatória, em 
versão electrónica (através da aplicação informática) e em versão papel (a enviar ao 
Secretariado Técnico Conjunto). 
 

 
INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Rua São Julião, nº 63 
1149-030 Lisboa 
Pessoa de contacto: Francisca CORDOVIL 
Telefone: +351 218807060 
Fax: +351 218807079 E-mail: francisca.cordovil@ifdr.pt 

 

3.4. FINANCIAMENTO E PARTILHA DE RISCO   
Os pequenos empresários podem financiar-se através de dívida e capital. O 
financiamento através da dívida consiste, nomeadamente, num empréstimo de 
curto/médio/longo prazo, linha de crédito ou leasing. O financiamento por via do 
capital implica a entrada de um sócio, que injecta capital na empresa, passando a 
partilhar a propriedade da empresa.  

3.4.1. 

 
O capital de risco é um instrumento de financiamento empresarial, especialmente 
vocacionado para o apoio às PME em fases iniciais do ciclo de vida e aos projectos 
de investimento com forte cariz inovador. Os investidores em capital de risco – 
Sociedades de Capital de Risco, Fundos de Capital de Risco, Business Angels – com 

base na análise dos planos de negócio apresentados pelos empreendedores, aferem 
o potencial de crescimento e o risco envolvido nas propostas de financiamento, e, ao 
assumir uma participação accionista nas empresas, partilham dos seus êxitos e 
fracassos, aportando à gestão um contributo importante na definição e 
implementação de políticas e estratégias de desenvolvimento empresarial.  
 
A intervenção dos instrumentos públicos de capital de risco visa a partilha do risco 
com os investidores privados de forma a fomentar o desenvolvimento de projectos 
inovadores e o aumento da solidez e competitividade do tecido empresarial.  
 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 

Capital de Risco 
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O capital de risco é particularmente útil na fase de criação de empresas (capital 
semente e start-ups) e na expansão da actividade de revitalização empresarial, 
proporcionando o reforço da estrutura financeira da empresa e a facilitação do 
acesso a outras fontes de financiamento. O Capital de Risco permite complementar 
mas não substitui, o crédito bancário e pressupõe que os promotores estejam 
dispostos a ter parceiros de negócio.  
 

3.4.2. 

 

O Sistema de Garantia Mútua tem por objectivo proporcionar a facilitação do acesso 
ao crédito pelas PME, através da prestação de garantias financeiras pelas 
Sociedades de Garantia Mútua (SGM) existentes (Norgarante, Lisgarante, Garval e 
Agrogarante). O sistema consiste na aquisição prévia, por parte das PME 
beneficiárias, de participação accionista na SGM prestadora da garantia solicitada.  
 
A garantia mútua permite disponibilizar as garantias necessárias no âmbito das 
relações comerciais correntes das empresas, facilita a escolha das melhores 
soluções de financiamento e a obtenção do crédito em menos tempo e elimina ou 
reduz a necessidade de garantias reais ou pessoais dos sócios, com a redução dos 
custos que isso implica, por exemplo, em escrituras e registos de hipotecas. 

 
Adicionalmente, este sistema presta garantias a favor de instituições não financeiras, 
assegurando o cumprimento de obrigações assumidas pelas empresas no decurso 
da sua actividade, designadamente, garantias técnicas no âmbito do cumprimento e 
boa execução de contratos, garantias de bom pagamento, nomeadamente a 
fornecedores, garantias ao Estado, exigidas pela Administração Pública central e 
local, garantias a Sistemas de Incentivos, no âmbito dos programas que beneficiam 
de ajudas da UE, como o QREN. 
 

3.4.3. 

 
Para garantir o acesso aos meios financeiros como o Capital de Risco e as Garantias 
Mútuas, o Estado, através do IAPMEI, criou Programas que facilitam o acesso a 
soluções de financiamento e assistência técnica nas diferentes etapas do ciclo de 
vida das PME: 
 

Garantia Mútua 

Programas de soluções financeiras para PME 
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Fonte: Apresentação da Direcção de Participadas e Instrumentos Financeiros do IAPMEI 
 
 

  
O FINICIA é um programa que facilita o acesso a soluções de financiamento e 
assistência técnica na criação de empresas, ou em empresas na fase inicial do seu 
ciclo de vida, com projectos empresariais diferenciadores, próximos do mercado ou 
com potencial de valorização económica. Para garantir o acesso aos meios 
financeiros o Estado, através do IAPMEI, partilha o risco destas operações com 
sociedades de capital de risco, instituições bancárias, sociedades de garantia mútua 
e “Business Angels”.  
 
 

  
O Programa FINCRESCE tem como objectivo conferir notoriedade e optimizar as 
condições de financiamento das empresas com superior perfil de risco e que 
prossigam estratégias de crescimento e de reforço da sua base competitiva. Para 
isso lançou o Estatuto PME Líder. O Estatuto PME Líder é atribuído, pelo IAPMEI e 
Turismo de Portugal, em conjunto com os Bancos Parceiros, com base em notações 
de rating e em critérios económico-financeiros.  
 
O Programa visa ainda estimular a eficiência do processo de intermediação bancária 
e o alargamento do mercado de capitais a empresas de dimensão intermédia O 
acesso ao Programa FINCRESCE passa pela obtenção do estatuto PME Líder, 
através da rede de Bancos – Barclays, BES, BES dos Açores, BPI, CGD, 
MillenniumBCP e Santander, que estabeleceram acordos de parceria no âmbito do 
Programa, directamente junto do IAPMEI. 
 

  
O Projecto FINTRANS – Dimensão e Transmissão empresarial, é uma parceria entre 
a AEP e o IAPMEI, que visa contribuir para o aumento da competitividade das PME 



 

99 

portuguesas através do estímulo ao redimensionamento e transmissão empresarial 
impulsionando processos de crescimento rápido que permitam às PME portuguesas 
alcançar a dimensão necessária para competir em mercados globalizados e 
simultaneamente proporcionar condições para facilitar casos de sucessão 
empresarial.   O Projecto FINTRANS – Dimensão e Transmissão empresarial, é uma 
parceria entre a AEP e o IAPMEI. 
 
As PME passam a ter  à sua disposição serviços de aconselhamento técnico e apoio 
na pré-avaliação e apresentação do negócio, assegurando-se também apoio a 
investidores através de assistência técnica e consultoria especializada, em particular 
nos casos de operações MBO e MBI. 
 
Promove-se a facilitação de contactos para a transacção de negócios entre 
investidores e vendedores e igualmente o acesso a soluções de financiamento 
adequados a processos de fusão e aquisição de empresas, no âmbito de parcerias 
com instituições financeiras. O Fintrans destina-se especialmente a:  

 PME que queiram aumentar a sua competitividade através de uma 
estratégia de crescimento por aquisição, fusão e outras formas de 
concentração empresarial; 

 Investidores interessados na aquisição de uma empresa já existente; 

 Empresários que estejam a planear a sucessão; 

 PME em fase de maturidade ou com activos pouco rentáveis, que podem 
ser revitalizados por inclusão numa nova cadeia de valor.  

Fonte: Site IAPMEI 

 

3.4.4. 

 
O IAPMEI, através da estrutura descentralizada de Centros de Desenvolvimento 
Empresarial promove a assistência empresarial às PME, fornecendo informação 
técnica de forma personalizada e simplificada sobre os apoios públicos existentes, 
assiste as PME na utilização de instrumentos de diagnóstico estratégico e 
desenvolve uma facilitação institucional no contacto entre as empresas e as 
estruturas públicas, bem como uma intermediação com os centros de conhecimento.  
 
Adicionalmente, o IAPMEI criou uma Academia de PME que assegura um programa 
de formação profissional e organiza laboratórios de criatividade.  
 

 Para mais informações contacte o Centro de Desenvolvimento Empresarial do 
IAPMEI da sua região (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo ou Algarve). 
 
Norte: 
Rua dos Salazares, 842 
4100-442 Porto 
Porto 

PONTO DE CONTACTO - CENTROS DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL (IAPMEI) 
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Telefone: 226 152 000 
Fax: 226 152 022 
E-mail: info.porto@iapmei.pt 
 
Centro: 
Rua de Olivença, Ed. Topázio 11, 1º 
3000-306 Coimbra 
Coimbra 
Telefone: 239 853 940 
Fax: 239 853 955 
Mail: info.coimbra@iapmei.pt 
 
Lisboa: 
Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar - Edíficio A 
1649-038 Lisboa 
Lisboa 
Telefone: 213 836 000 
Fax: 213 836 283 
E-mail: info.lisboa@iapmei.pt 

 
Alentejo: 
Rua do Valasco 19 C 
7000-878 Évora 
Évora 
Telefone: 266 739 700 
Fax: 266 739 701 
Mail: info.evora@iapmei.pt 
 
Algarve: 
Rua Dr. Pinheiro e Rosa – Edifício da DRE Algarve 
8005-546 Faro 
Faro 
Telefone: 289 895 800 
Fax: 289 895 808 
E-mail: info.faro@iapmei.pt 

 

3.5. PROGRAMAS DE INICIATIVA COMUNITÁRIA   
De forma a encontrar soluções comuns para problemáticas que se manifestam em 
todo o território europeu, existem programas de apoio da União Europeia. Para o 
horizonte 2007-2013, foi enunciado pela Comissão Europeia um conjunto de 
iniciativas que cobrem diversas áreas de intervenção (empresas, transportes, 
energia, cultura, ambiente, educação e formação, plataformas tecnológicas, 

inovação, emprego, etc.). Neste contexto, a Comissão faz contribuições financeiras 
directas na forma de subvenções para apoio de projectos ou organizações que 
promovem os interesses da UE ou que contribuem para a implementação de uma 
política da UE.  
 
Importa sublinhar que os Programas de Iniciativa Comunitária são geridos e 
executados de forma centralizada pela Comissão Europeia, embora algumas acções 
poderão ser delegadas em entidades/agências de cariz europeu. Isto implica, 
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naturalmente, que os processos de candidatura (avisos de abertura de concurso, 
recepção e análise de candidaturas, etc.) são operacionalizados em Bruxelas. No 
entanto, em todos os países elegíveis/beneficiários, são criados Pontos de Contacto 
que têm como principal objectivo a divulgação do Programa em questão, e prestar 
assistência técnica aos interessados na apresentação de candidaturas. 

3.5.1. 

 
Objectivos: 
O Programa foi criado com o intuito de dar mais ênfase ao espaço cultural partilhado 
pelos europeus, assente numa herança cultural comum, através do desenvolvimento 
de actividades de cooperação entre agentes culturais dos países que participam no 
Programa, com o objectivo de favorecer a emergência de uma cidadania europeia. O 
programa tem três objectivos específicos: 
- Promover a mobilidade transnacional dos agentes culturais; 
- Incentivar a circulação transnacional de obras e produções artísticas e culturais; 
- Incentivar o diálogo intercultural. 
 
O Programa Cultura foi estabelecido para um período de sete anos e será executado 
entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2013. 

 
Países Elegíveis: 
- Estados-Membros da União Europeia (Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, 
Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, 
Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, 
Portugal, República Checa, Roménia, Reino Unido e Suécia) 
- 3 países do Espaço Económico Europeu (Islândia, Liechtenstein, Noruega) 
- Países candidatos à União Europeia (Croácia, Turquia, Antiga República Jugoslava 
da Macedónia) 
- Países que assinaram protocolos de participação em Programas da UE (Sérvia, 
Montenegro, Bósnia e Herzegovina). 

 
Beneficiários: 
O Programa está aberto à participação de todos os operadores públicos e privados 
dos sectores culturais e criativos, desde que estejam devidamente legalizados, cuja 
actividade principal se enquadre no domínio da cultura. Incluem-se as empresas com 
fins lucrativos. 
 
Os projectos ligados sector audiovisual (incluindo festivais de cinema) que possam 
beneficiar do apoio do Programa MEDIA não são elegíveis para apoio no âmbito do 
“Programa Cultura”. 
As organizações que exerçam a sua actividade principal no sector audiovisual, mas 
que actuem na qualidade de organização sem fins lucrativos são elegíveis para o 
domínio de acção 2 do Programa Cultura, no âmbito da categoria "Redes", na 
medida em que não está previsto nenhum apoio deste tipo ao abrigo do Programa 
MEDIA. 

Programa Cultura  2007-2013 
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Domínios de Acção (actividades a apoiar): 
O Programa tem o seu enfoque nos projectos de cooperação envolvendo pelo 
menos 3 organizações culturais de 3 países diferentes. As actividades apoiadas 
pelo Programa dividem-se em três tipologias principais, que correspondem aos 
domínios de acção do Programa: 
 
Apoio a projectos culturais (domínio de acção 1) 

Apoio a organizações culturais para projectos orientados para a colaboração 
transfronteiriça e para criação e realização de actividades culturais e artísticas. O 
objectivo deste domínio de acção consiste em apoiar a cooperação entre 
organizações, como teatros, museus, associações profissionais, centros de 
investigação, universidades, institutos culturais e autoridades públicas de diferentes 
países participantes no Programa, a fim de permitir a cooperação entre diferentes 
sectores e a extensão do seu alcance cultural e artístico além-fronteiras.  
Os projectos podem incluir: 

 Performances ou exposições resultantes da cooperação europeia entre 
organizações culturais. 

 Acções que encorajem a mobilidade dos artistas, designers, agentes e 
outros trabalhadores culturais, especialmente as acções dirigidas aos jovens 
profissionais; 

 Sessões de treino e sessões para troca de conhecimentos aptidões, 
experiências e boas práticas; 

 A promoção do diálogo intercultural; 

 Iniciativas de empresas que trabalham nas indústrias criativas não 
audiovisuais (embora o projecto em si não possa ter interesse lucrativo); 

 O uso de novas tecnologias no processo de criação artística, ou para a 
condução, desenvolvimento e promoção da cooperação ao nível europeu. 

Este domínio de acção divide-se nas cinco categorias abaixo descritas. 

 
Domínio de acção 1.1: Projectos de Cooperação Plurianuais (com duração de 
36 a 60 meses) 

A primeira categoria procura fomentar as relações culturais transnacionais a título 
plurianual, apoiando, no mínimo, seis agentes culturais de seis países que participem 
no Programa, com vista à cooperação e ao trabalho sectorial e intersectorial com o 
objectivo de desenvolver actividades culturais conjuntas durante um período de três a 
cinco anos. 
 
Domínio de acção 1.2.1: projectos de cooperação (com duração máxima de 24 
meses) 

A segunda categoria diz respeito a acções partilhadas, no mínimo, por três agentes 
culturais de três países que participam no Programa, no âmbito de uma colaboração 
sectorial e intersectorial durante um período máximo de dois anos. São 
especialmente visadas acções que explorem formas de cooperação a longo prazo. 
 
Domínio de acção 1.2.2: projectos de tradução literária (com uma duração 
máxima de 24 meses) 

A terceira categoria diz respeito ao apoio a projectos de tradução. O apoio da UE à 
tradução literária tem como objectivo reforçar o conhecimento da literatura e da 
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herança literária dos cidadãos europeus através da promoção da circulação de obras 
literárias entre países. As editoras podem receber subvenções para a publicação e 
tradução de obras de ficção de uma língua europeia para outra língua europeia. 
 
Domínio de acção 1.3.5: projectos de cooperação com países terceiros (com 
uma duração máxima de 24 meses) 

A quarta categoria procura apoiar projectos de cooperação cultural destinados ao 
intercâmbio cultural entre países participantes no Programa e países terceiros que 
tenham celebrado acordos de associação ou de cooperação com a UE, desde que 
tais acordos contenham cláusulas de carácter cultural. Anualmente, é feita a selecção 
de um ou mais países terceiros para o ano em questão. Este (s) país(es) é(são) 
anualmente indicado(s) na Internet, no mínimo 4 meses antes do fim do prazo de 
apresentação de candidaturas. A acção deve gerar uma dimensão de cooperação 
internacional concreta. Os projectos de cooperação envolvem, no mínimo, três 
agentes culturais de três países participantes e a cooperação cultural com pelo 
menos uma organização do país terceiro seleccionado e actividades culturais 
realizadas no país terceiro seleccionado. 
 
Domínio de acção 1.3.6: Apoio a festivais culturais de dimensão europeia: 

Este domínio de acção tem por objectivo apoiar festivais que tenham uma dimensão 
europeia e contribuam para alcançar os objectivos gerais do Programa (isto é, 
mobilidade de profissionais, circulação de obras artísticas e diálogo intercultural) 
 
Apoio a organizações activas no domínio da cultura no plano europeu (domínio 
de acção 2): 

As organizações culturais que trabalhem ou pretendam trabalhar a nível europeu no 
domínio da cultura podem receber apoio para as despesas de funcionamento. A 
subvenção concedida no âmbito deste domínio de acção traduz-se num apoio às 
despesas de funcionamento incorridas para a execução do programa de trabalho 
desses organismos beneficiários. São três as categorias de organizações elegíveis 
para este domínio de acção: (a. Embaixadores; 
b. Redes de representação e de defesa; c Plataformas de diálogo estruturado) 
 
Apoio a trabalhos de análise, à recolha e divulgação de informações e à 
maximização do impacto dos projectos no domínio da cooperação cultural 
(domínio de acção 3): 

Está disponível apoio da União Europeia para actividades de análise e divulgação 
que ajudem a recolher e a pesquisar resultados para responder a uma grande 
necessidade de provas quantitativas sólidas no sector cultural e da sua avaliação à 
luz dos objectivos do Programa. É também necessário facultar informações sobre o 
Programa Cultura aos artistas e às organizações culturais a nível local. Neste 
contexto, são financiados Pontos de Contacto Culturais. O Programa apoia a 
realização de estudos e análises no domínio da cooperação cultural europeia e do 
desenvolvimento da política cultural europeia. Este apoio visa aumentar o volume e a 
qualidade das informações e dos dados para desenvolver dados comparativos e 
análises sobre a cooperação cultural à escala europeia, nomeadamente no que diz 
respeito à mobilidade dos criadores e agentes culturais, à circulação de obras e 
produções artísticas e culturais e ao diálogo intercultural. O Programa também apoia 
a recolha e a divulgação de informações e as actividades destinadas a potenciar o 
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impacto dos projectos. Promove-se, igualmente, o intercâmbio de experiências e de 
boas práticas e a divulgação de informações sobre o Programa, bem como a 
cooperação cultural transeuropeia em sentido lato. 
 
Projectos de cooperação entre organizações envolvidas na análise de políticas 
culturais (domínio de acção 3.2): 

Esta categoria visa apoiar projectos de cooperação entre organizações privadas ou 
públicas (tais como departamentos culturais de autoridades nacionais, regionais ou 
locais, observatórios ou fundações culturais, departamentos universitários 
especializados em assuntos culturais, organizações e redes profissionais) que 
possuam experiência directa e prática na análise, avaliação ou estudo do impacto 
das políticas culturais ao nível local, regional, nacional e/ou europeu, relacionadas 
com um ou mais dos 3 objectivos da Agenda Europeia para a Cultura: 
- Promoção da diversidade cultural e do diálogo intercultural; 
- Promoção da cultura como catalisador da criatividade no âmbito da Estratégia de 
Lisboa para o crescimento e o emprego; 
- Promoção da cultura como elemento vital nas relações internacionais da União, em 
aplicação da Convenção da UNESCO sobre a Protecção e a Promoção da 
Diversidade das Expressões Culturais. 
As acções devem envolver, no mínimo, três organizações legalmente estabelecidas 
em, pelo menos, três países participantes no Programa. 
 

Financiamento (montantes máximos e taxas de comparticipação:  
Domínio de acção 1.1: Projectos de Cooperação Plurianuais (com duração de 
36 a 60 meses) 

Os fundos anuais disponibilizados variam entre um montante mínimo de 200 000 
euros e um montante máximo de 500 000 euros, embora o apoio da UE se limite a 
um máximo de 50% do custo total elegível. Estes fundos destinam-se a ajudar a 
estabelecer ou a alargar o alcance geográfico de um projecto e a manter a sua 
sustentabilidade para além do período de financiamento. 
 
Domínio de acção 1.2.1: projectos de cooperação (com duração máxima de 24 
meses) 

São disponibilizados fundos entre um mínimo de 50 000 euros e um máximo de 200 
000 euros, embora o apoio da UE se limite a 50% do custo total elegível. 
 
Domínio de acção 1.2.2: projectos de tradução literária (com uma duração 
máxima de 24 meses) 

São disponibilizados fundos entre 2 000 euros e 60 000 euros, embora o apoio da UE 
se limite a 50% do custo total elegível. 
 
Domínio de acção 1.3.5: projectos de cooperação com países terceiros (com 
uma duração máxima de 24 meses) 

São disponibilizados fundos entre 50 000 euros e 200 000 euros, embora o apoio da 
União Europeia se limite a 50% dos custos totais elegíveis. 
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Domínio de acção 1.3.6: Apoio a festivais culturais de dimensão europeia: 

O montante máximo do apoio financeiro eleva-se a 100 000 euros, correspondente a 
um máximo de 60% dos custos elegíveis. O apoio é concedido por cada edição do 
festival. 
 
Domínio de acção 2: Apoio a organizações activas no domínio da cultura no 
plano europeu 

Os montantes máximos das subvenções variam em função de cada categoria entre 
100 000 euros e 600 000 euros. Não obstante, o apoio da UE limita-se a um máximo 
de 80% do custo total elegível ou da estimativa dos custos relativos ao programa de 
trabalho proposto. 
 
Domínio de acção 3.2: Projectos de cooperação entre organizações envolvidas 
na análise de políticas culturais 

O montante máximo do apoio financeiro eleva-se a 120 000 € por ano, 
correspondente a um máximo de 60% dos custos elegíveis. O apoio pode ser 
atribuído às seguintes actividades:  

 Secretariado e coordenação do agrupamento 

 Troca, análise, comparação e consolidação dos dados quantitativos e 
qualitativos e métodos de avaliação existentes; 

 Elaboração de propostas e recomendações para novos métodos de 
avaliação ou para dados quantitativos e qualitativos. O lançamento de novos 
estudos específicos ou a recolha de dados não estão abrangidos; 

 Elaboração de relatórios e difusão dos resultados ao nível da União 
Europeia. 

 
Prazos para Apresentação de Candidaturas:  
Calendário 2008-2013  

Os prazos para a apresentação das candidaturas cobrem todo o período do 
Programa e têm a seguinte calendarização: 
 
1 de Fevereiro 

Domínio 1.2.2: projectos de tradução literária 
 
1 de Maio 

Domínio 1.3: projectos com países terceiros (1-2 anos) 
 
15 de Setembro 

Domínio de Acção 2:  
a) embaixadores 
b) redes de advocacia 
c) plataformas de diálogo estruturado 

 
1 de Outubro 

Domínio 1.1: projectos plurianuais (3-5 anos) 
Domínio 1.2.1: projectos de cooperação (1-2 anos) 
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15 de Novembro 

 Domínio 1.3.6: festivais de dimensão europeia 

 
Candidaturas:  
Formulário de candidatura em linha para os domínios de acção 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 
1.3.5 e 2 

Foi criado um sistema de candidatura on-line para os domínios de acção 1.1, 1.2.1, 
1.2.2, 1.3.5 e 2. As propostas devem ser apresentadas, até à data-limite estabelecida 
até às 12H00 de Bruxelas (11H00 em Portugal), utilizando-se o formulário de 
candidatura em linha, acessível na página da Internet da Agência de Execução 
(http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2010/index_en.php), devendo o 

dossier de candidatura ser enviado também por correio até à data-limite (data do 
carimbo postal). 
 
Formulário de candidatura em papel para os domínios de acção 1.3.6 e 3.2 

O formulário de candidatura em linha não se encontra disponível para os domínios de 
acção 1.3.6 e 3.2. Deverá ser utilizado o formulário de candidatura em papel. O 
formulário de candidatura em papel deve ser descarregado da página de Internet da 
Agência e enviado juntamente com os anexos pertinentes até à data-limite fixada à 
Agência por correio terrestre (data do carimbo postal). 
 
Endereço para onde deve ser enviado (ou entregue em mão própria) o dossier 
de candidatura: 
Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura 

Programa Cultura (2007-2013) 
Domínio de acção do Programa ___[indique aqui o nome do domínio de acção ao 
qual se candidata] 
Avenue du Bourget 1 
(BOUR 04/13) 
B – 1140 Bruxelas 
Bélgica 
 

Ponto de Contacto Cultural em Portugal: 

Nuno de Faria 
Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais 
Av. Conselheiro Fernando de Sousa, 21-A, 1070-072 Lisboa  
Telefone: +351 21 324 19 30; Fax: +351 21 324 19 44 / +351 21 324 19 66;  
E-mail: nunodefaria@gpeari.pt 
Website: www.gpeari.pt/pcc 

 
 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 

mailto:nunodefaria@gpeari.pt
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3.5.2. 

 
Objectivos: 
O Programa MEDIA tem 3 objectivos principais: 
- Preservar e valorizar a diversidade cultural e linguística europeia e o património 
cinematográfico e audiovisual europeus, garantir o seu acesso ao público e fomentar 
o diálogo intercultural; 
- Fomentar a circulação e o visionamento de obras audiovisuais europeias dentro e 
fora da União Europeia; 
- Reforçar a competitividade do sector audiovisual europeu no quadro 
 

Países Elegíveis: 
Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, 
Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Itália, 
Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polónia, Portugal, 
Reino Unido, República Checa, República da Irlanda, Roménia, Suécia e Suíça 
 

Beneficiários: 
Os beneficiários do programa podem ser pessoas singulares ou colectivas. 

 
Domínios de Acção (actividades a apoiar): 
. Pré-produção  

Na fase de pré-produção, os objectivos do programa são os seguintes: 
- Aquisição e aperfeiçoamento de competências no domínio audiovisual: o 

programa permite apoiar projectos que visem desenvolver as competências criativas 
e de gestão dos profissionais do sector audiovisual europeu e adaptar as suas 
qualificações técnicas às tecnologias digitais. O objectivo é reforçar a dimensão 
europeia das acções de formação audiovisual, apoiando a colocação em rede e a 
mobilidade dos agentes envolvidos (escolas de cinema europeias, institutos de 
formação, parceiros do sector profissional). Serão criadas bolsas de estudo 
destinadas aos profissionais dos novos Estados-Membros, a fim de os ajudar a 
vencer os desafios do mercado audiovisual alargado.  
- Desenvolvimento: o programa visa apoiar a fase de desenvolvimento dos projectos 

de produção apresentados por empresas de produção independentes. O objectivo é 
ajudar estas empresas a elaborar planos de financiamento sólidos, incluindo a 
montagem financeira de co-produções.  
 
Pós-produção  

Na fase de pós-produção, os objectivos do programa são os seguintes: 
- Distribuição e difusão: o apoio na fase de distribuição e de difusão continua a ser 

primordial para a consolidação do mercado único europeu e a melhoria da 
competitividade da indústria audiovisual. A definição de uma estratégia de 
distribuição europeia é essencial para que as obras audiovisuais europeias possam 
enfrentar a concorrência mundial. A acção comunitária visa:  

Programa Media 2007-2013 
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- Reforçar o sector da distribuição europeia, incentivando os distribuidores a 
investir na co-produção, aquisição e promoção de filmes europeus não 
nacionais e a delinear estratégias coordenadas de comercialização; 
- Melhorar a circulação dos filmes europeus não nacionais, através de 
medidas de incentivo à sua exportação, distribuição e exibição nas salas de 
cinema; 
- Promover a difusão transnacional das obras audiovisuais europeias de 
produtoras independentes, incentivando a cooperação entre, por um lado, as 
empresas de radiodifusão e, por outro, os produtores e distribuidores 
independentes. 
- Fomentar a digitalização das obras audiovisuais europeias e incentivar as 
salas de cinema a explorar as possibilidades oferecidas pela distribuição em 
formato digital; 
- Incentivar as salas de cinema a explorar as possibilidades oferecidas pela 
distribuição em formato digital. 

 
- Promoção: o programa visa reforçar a circulação das obras audiovisuais europeias, 

garantindo-lhes um acesso aos mercados profissionais europeus e internacionais. O 
objectivo é reforçar o acesso do público europeu e internacional às obras 
audiovisuais europeias. Incentiva a realização de iniciativas conjuntas entre 
organismos nacionais de promoção de filmes e programas audiovisuais, bem como 
as acções de promoção do património cinematográfico e audiovisual europeu.  
 
Projectos-piloto:  

O Programa incentiva a inovação através de projectos-piloto, nomeadamente no que 
se refere à utilização das tecnologias da informação e da comunicação. Os projectos-
piloto permitem assegurar a adaptação do programa ao progresso tecnológico. 
 
Formação Inicial: Este apoio financeiro destina-se a incentivar o trabalho em rede e 

a mobilidade dos estudantes europeus no sector do cinema  audiovisual, 
nomeadamente através da colaboração entre escolas de cinema europeias, 
instituições de formação, bem como a participação de profissionais do sector. 
Os candidatos elegíveis são as organizações europeias de formação, em especial as 
instituições de ensino superior e escolas de cinema. A candidatura através de 
consórcio deverá ser efectuada por instituições de ensino superior de, pelo menos, 
três países participantes do Programa MEDIA. Os consórcios devem propor um plano 

de iniciativas conjuntas de formação nas áreas da gestão económica, financeira e 
comercial, das novas tecnologias e escrita de argumentos. 

 
Formação Profissional: 

Esta linha de apoio destina-se a financiar acções de formação profissional continuada 
para profissionais do sector. 
Os candidatos elegíveis são: 
- Escolas e faculdades de cinema e televisão 
- Empresas de produção e exibição de conteúdos audiovisuais 
- Centros de formação e organizações de profissionais especializados 
As actividades de formação elegíveis são:  
- Novas tecnologias (incluindo Multimédia, Animação, Técnicas de pós-produção que 

visem facilitar a circulação transnacional de obras europeias 
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- Gestão económica, financeira e comercial (incluindo Financiamento, Matérias 
jurídicas, especialmente relacionadas com direitos de propriedade intelectual, 
Marketing e Distribuição, Gestão empresarial, Técnicas de escrita de argumento. 
 

Financiamento: 
As ajudas financeiras concedidas ao abrigo do programa não podem ir além de 50 % 
dos custos das acções apoiadas. Em determinados casos específicos, as ajudas 
podem ascender a 75% dos custos. Consoante a natureza da acção, as ajudas 
financeiras poderão assumir a forma de subvenções ou de bolsas. 

 
Candidaturas:  
Periodicamente, são publicados convites no site à apresentação de propostas para o 
apoio MEDIA, constando as acções elegíveis, o financiamento disponível (o montante 
global e a percentagem de financiamento), definição dos critérios e dos 
procedimentos para a apresentação das candidaturas, etc.  
 
Os Avisos de abertura, bem como os formulários de candidatura estão disponíveis no 
site do Media Desk Portugal (www.mediadeskportugal.eu) 

 

 
MediaDesk Portugal 

Rua das Flores, 105-1ºEsq 
1200-194 Lisboa 
+351 21 326 14 90 
+351 21 326 14 99 
geral@mediadeskportugal.eu 

Manuel Pires Claro 
Coordenador Executivo 
 

3.5.3. 

 
Objectivos: 
Este Programa específico do Programa-Quadro Competitividade e Inovação 2007-
2013, visa incentivar a adopção das TIC em todos os sectores - empresarial, 

administração e serviços públicos; Este Programa, no âmbito do Tema 2 – 
“Conteúdo Digital” vem substituir o Programa E-content Plus que apoiava projectos 

no domínio das bibliotecas digitais. 
 

Países Elegíveis: 
- Os Estados-Membros da União Europeia (Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, 
Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, 
Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, 
Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Reino Unido e Suécia), - Os países do 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 

Programa de Apoio à Política de Tecnologias de Informação e da 
Comunicação 

mailto:geral@mediadeskportugal.eu
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Espaço Económico Europeu (Islândia, Liechtenstein, Noruega), os países candidatos 
à União Europeia (Croácia, Turquia, antiga República Jugoslava da Macedónia), a 
Sérvia e o Montenegro. 

 
Beneficiários: 
Biblioteca, arquivos e museus públicos ou privados em toda a Europa que 
desejem contribuir para o desenvolvimento da Europeana, como o único Portal, 

directo e multilingue para o património cultural da Europa. 

 
Tema com interesse para a cultura:  
O Tema 2 – “Conteúdo Digital” abrange duas actividades na área dos conteúdos 

digitais, nomeadamente o apoio à Europeana e a digitalização do património cultural 
material e aprendizagem digital.  
 
A Europeana (http://www.europeana.eu) foi lançada em Novembro de 2008, com 

base numa visão de uma Biblioteca Digital Europeia como ponto de acesso 
multilingue comum ao património disperso da Europa cultural digital. Actualmente 
oferece acesso on-line a mais de 14 milhões de livros, documentos e outras obras 
culturais.  
 

Modalidades de Apoio – 2011: 
As actividades detalhadas a apoiar são descritas em programas de trabalho anuais, 
os quais definem as prioridades para a realização de concursos, os próprios 
concursos e outras acções de apoio. Em 2011, as modalidades de apoio, são as 
seguintes: 
- Agregar conteúdos na Europeana  

Rede de Boas Práticas (Best Practice Network) - exclusivamente para o 
tema "conteúdo digital" para apoiar a partilha de boas práticas neste 
domínio. O consórcio deve ser constituído por um mínimo de sete pessoas 
jurídicas independentes de sete diferentes Estados-Membros ou países 
associados. 

 
- A digitalização de conteúdos para a Europeana 

Projecto-Piloto (Tipo B) - estimular a captação de empresas inovadoras em 
serviços baseados nas TIC e de produtos; A duração do projecto-piloto 
deverá ser de 24 a 36 meses, durante a qual deverá haver uma fase 
operacional de pelo menos 6 meses. O consórcio deve ser constituído por 
um mínimo de quatro entidades jurídicas independentes de quatro diferentes 
Estados-Membros ou países associados.  

 
- Sensibilizar para a Europeana e promover a sua utilização. 

Rede de Boas Práticas (Best Practice Network) - exclusivamente para o 
tema "conteúdo digital" para apoiar a partilha de boas práticas neste 
domínio. O consórcio deve ser constituído por um mínimo de sete pessoas 
jurídicas independentes de sete diferentes Estados-Membros ou países 
associados. 
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Financiamento: 
O financiamento comunitário para os pilotos do tipo B será de até 50% do total dos 
custos elegíveis (directos e indirectos). A contribuição comunitária para este tipo de 
piloto, normalmente, varia de 2 a 4 M € por piloto 
 
O financiamento comunitário para Redes de Boas Práticas está limitado a 80% dos 
custos directos. A contribuição comunitária para este tipo de projecto costuma variar 
de 3 a 5 M € por projecto 

 
Candidaturas:  
Os projectos são seleccionados através de um convite à apresentação de propostas 
publicado no site do Programa de Apoio em matéria de TIC 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm. 

As propostas devem ser submetidas electronicamente, utilizando o Serviço de 
Submissão Electrónica de Propostas da Comissão Europeia. 
 
O acesso ao Serviço de Submissão Electrónica de Propostas poderá ser feito através 
do site do Programa de Apoio em matéria de TIC 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm  

 

 
UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento 

Taguspark, Edifício Inovação I, 2° - Sala 124 
2740 – 122 Porto Salvo 
Tel: +351 21 111 96 00 
Fax: + 351 21 11 96 48 
E-mail: elisabete.pires@umic.pt 
 

3.5.4. 

 
Objectivos: 
Este Programa específico do Programa-Quadro Competitividade e Inovação 2007-
2013 tem como principais objectivos o acesso ao financiamento para a criação e 

expansão de PME, a criação de um enquadramento favorável à cooperação das 
PME especialmente no domínio da cooperação transfronteiriça, todas as formas de 
inovação nas empresas, a cultura do espírito empresarial e da inovação, a reforma 
económica e administrativa relacionada com a empresa e a inovação, bem como a 
eco inovação. 
 

Países Elegíveis: 
- Os Estados-Membros da União Europeia (Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, 
Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, 
Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 

Programa Empreendedorismo e Inovação 
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Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Reino Unido e Suécia), - Os países do 
Espaço Económico Europeu (Islândia, Liechtenstein, Noruega), os países candidatos 
à União Europeia (Croácia, Turquia, antiga República Jugoslava da Macedónia), a 
Sérvia e o Montenegro. 
 

Beneficiários: 
PME, Autoridades de governo central, regional e local; instituições de ensino e 
investigação  

 
Principais instrumentos:  
Instrumentos financeiros comunitários para as PME 

Os instrumentos financeiros oferecem um apoio financeiro indirecto às empresas 
europeias. O Fundo Europeu de Investimento (FEI) assegura a respectiva gestão, por 
conta da Comissão. Intervém por meio de intermediários financeiros, (bancos ou 
entidades financeiras) facilitando o acesso das empresas, em especial das PME, ao 
financiamento através do capital de risco e esquemas de garantia mútua. 
 
Serviços de apoio às empresas e à Inovação: Enterprise Europe Network (EEN) 

Esta rede, que sucedeu à rede de EIC -Euro Info Centres e de IRC - Innovation Relay 
Centres, pretende afirmar-se como uma nova rede de serviços para ajudar as 
empresas a inovar e a competir no espaço europeu. 
 
Em Portugal a rede é representada por um consórcio, liderado pelo Instituto de Apoio 
às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI), que envolve nove 
entidades públicas e associativas, distribuídas regionalmente por todo o território 
nacional, incluindo as regiões autónomas  
ACIF- Associação Comercial e Industrial do Funchal,  
ADI – Agência de Inovação, 
AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro,  
AIMinho – Associação Industrial do Minho, 
CEC – Conselho Empresarial do Centro;  
CCDR Algarve – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 
 INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 
 
Projectos-piloto e projectos de aplicação comercial de inovação e eco inovação 

A eco-inovação está na essência do Plano de Acção para as Tecnologias 
Ambientais, o qual representa a ponte entre a investigação e desenvolvimento e o 
mercado para produtos ecológicos, tecnologias, serviços, processos e métodos de 
gestão por toda a Europa. 
 
Análise política, desenvolvimento, coordenação de geminação, intercâmbio de 
melhores práticas e redes temáticas  

- Estudos, recolha de dados, pesquisas e publicações;  
- Geminação e reuniões de peritos, incluindo peritos de instituições públicas, peritos 
enviados por PME e outras partes interessadas, conferências e outros eventos;  
- Sensibilização, redes e outras actividades pertinentes;  
- Aferição dos desempenhos nacionais e regionais, e trabalhar em boas práticas, 
incluindo a sua divulgação e implementação;  
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- Acções de melhores práticas para difundir conhecimentos e partilhar experiências 
em toda a Europa, que serão ligados a redes temáticas que congreguem diversos 
intervenientes em torno de um dado objectivo, de modo a facilitar as actividades de 
coordenação e a transferência do conhecimento.  

 
Financiamento: 
Os Instrumentos financeiros comunitários para as PME são geridos pelo Fundo 

Europeu de Investimento, em nome da Comissão Europeia, e implementados por 
intermediários ao nível nacional (entidades financeiras). São os seguintes: 

- SME Guarantee Facility, esquema de garantia mútua para os empréstimos 
concedidos às PME 

- High Growth and Innovative SME Facility: capital de risco para as PME; 
 

Subvenções (Autoridades de governo central, regional e local; instituições de ensino 

e investigação): Depende dos montantes máximos e das taxas de co-financiamento 
definidas para cada tipologia nos Avisos de Abertura (Call for proposals). As taxas de 
co-financiamento poderão situar-se entre os 50 e os 95% dos custos elegíveis e os 
montantes máximos poderão situar-se entre os 250.000€ e 1.500.000€. 

 
Candidaturas:  
Instrumentos financeiros: As PME não poderão obter financiamento directamente 

do Fundo Europeu de Investimento. As PME deverão contactar o respectivo 
intermediário nacional (PT: Fundo de Capital de Risco Albuquerque). 
 
Subvenções: Os projectos são seleccionados através de um convite à apresentação 

de propostas publicado no site da DG Empresa e Indústria da Comissão Europeia 
(http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/index_en.htm). As propostas devem 
ser submetidas electronicamente, utilizando o Serviço de Submissão Electrónica de 
Propostas da Comissão Europeia. O acesso ao Serviço de Submissão Electrónica de 
Propostas poderá ser feito em https://www.epss-fp7.org/epss/.  
 

 

 Em alguns casos, poderá ser solicitado o envio por e-mail ou correio em formulários 
próprios. Estas informações estão definidas nos Avisos de Abertura. 
 

 
(Instrumentos Financeiros) 
Fundo Capital Risco Albuquerque 
ECS - Sociedade de Capital de Risco, S.A. 

Rua Bramcamp, 40, 11º 
1250-050 LISBOA  
Tel.: +351 21 380 24 90 
Fax: +351 21 380 24 99 

 
 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 
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Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação 
IAPMEI 

Estrada do Paço do Lumiar,   Campus do Lumiar - Edifício A 
1649-038 Lisboa 
T. 213 836 000 
F. 213 836 283 
http://www.iapmei.pt/index.php 
 
Direcção-Geral das Actividades Económicas (Delegado nacional, no Comité de 

Gestão do Programa para o Empreendedorismo e Inovação). 
Av. Visconde de Valmor, 72 
1069 - 041 Lisboa 
Telef.: 21 791 91 00 
Fax: 21 796 51 58 
E-mail: dgae@dgae.pt      
URL: http://www.dgae.min-economia.pt   
 

3.5.5. 

 
Objectivos: 
Visa fazer face às necessidades de ensino e de aprendizagem dos intervenientes em 
todas as formas de educação de adultos, bem como às dos estabelecimentos e 
organizações que fornecem ou promovem essa educação, de forma a responder ao 
desafio que o envelhecimento da população europeia representa no plano da 
educação e contribuir para oferecer aos adultos percursos alternativos com vista à 
melhoria dos seus conhecimentos e competências. 
 
Países Elegíveis: 
- Os Estados-Membros da União Europeia (Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, 
Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, 
Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, 
Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Reino Unido e Suécia), - Os países do 
Espaço Económico Europeu (Islândia, Liechtenstein, Noruega), Turquia e países 
candidatos da Europa Central e Oriental que beneficiam de uma estratégia de pré-
adesão; Países dos Balcãs Ocidentais; Confederação Helvética. 

 
Beneficiários: 
Aprendentes inseridos na educação de adultos; Estabelecimentos ou organismos que 
oferecem oportunidades de aprendizagem no âmbito da educação de adultos; 
Professores e outro pessoal desses estabelecimentos ou organismos; 
Estabelecimentos envolvidos na formação inicial ou contínua do pessoal encarregado 
da educação de adultos; Associações e representantes das partes envolvidas na 
educação de adultos, incluindo associações de aprendentes e de professores; 
Organismos que prestem serviços de orientação, aconselhamento e informação 
relacionados com qualquer aspecto da aprendizagem ao longo da vida; Pessoas e 

Programa Grundtvig 
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organismos responsáveis pelos sistemas e políticas de educação de adultos, em 
todos os seus aspectos, a nível local, regional e nacional; Centros e organismos de 
investigação que se ocupem de temas relacionados com a aprendizagem ao longo 
da vida; Empresas; Organismos sem fins lucrativos, organizações de voluntários e 
organizações não governamentais (ONG); Estabelecimentos de ensino superior. 
 

Domínios de Acção (actividades a apoiar): 
Mobilidade das pessoas; "parcerias de aprendizagem Grundtvig" centradas em temas 
de interesse comum para as organizações participantes; projectos multilaterais 
destinados a melhorar os sistemas de educação de adultos através do 
desenvolvimento e da transferência de inovações e boas práticas; redes temáticas de 
peritos e organizações designadas "redes Grundtvig" e medidas de 
acompanhamento. 
 

A gestão do programa é partilhada pela Comissão e pelas agências nacionais. 
Assim, as agências nacionais podem garantir a selecção de certo tipo de projectos, O 
Programa GRUNDTVIG inclui dois tipos de acções descentralizadas, geridas pela 
Agencia Nacional Programa Aprendizagem ao Longo da Vida:  
- Parcerias (Parcerias de Aprendizagem): Reuniões de parceiros e seminários entre 

todas as instituições envolvidas na parceria; Intercâmbio de pessoal e de 
aprendentes adultos envolvidos nas actividades do projecto; Trocas de experiências 
e de boas práticas pelos meios adequados e, em particular, utilizando as TIC; 
Produção de desenhos e de objectos técnicos e artísticos; Trabalho de campo, 
investigação no âmbito do projecto, etc; Organização de espectáculos (peças de 
teatro, espectáculos musicais, etc.); Preparação linguística das pessoas 

envolvidas na parceria no sentido de assegurar que possuem as necessárias 
competências na língua de comunicação; Cooperação com outros projectos em 
áreas temáticas afins e partilha de experiências com outras instituições; Actividades 
de avaliação; Organização de exposições e produção e disseminação de 
material informativo; Disseminação da experiência e dos resultados do projecto. 

As Parcerias de Aprendizagem devem incluir instituições de, pelo menos, três 
países participantes no Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida. 
  
- Mobilidades individuais: Projectos de Voluntariado Sénior; Workshops; Assistentes 
Períodos de Assistência; Cursos de Formação Contínua; Visitas e Intercâmbios. 

 
Financiamento: 
- As Parcerias de Aprendizagem aprovadas receberão um financiamento fixo para a 
duração total do projecto, que cobrirá as despesas relativas às actividades locais e às 
actividades de mobilidade, calculado em função do número mínimo de mobilidades 
previsto, o qual será indicado no formulário de candidatura. 

- Mobilidades individuais:  
Projectos de Voluntariado Sénior: O financiamento total a atribuir a cada 

instituição parceira, dependente do número de participantes, da duração dos 
períodos de mobilidade e dos países envolvidos, baseia-se em montantes 
pré-definidos destinados (Custos de envio de voluntários e Custos de 
acolhimento de voluntários) 
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Workshops: O montante total a atribuir à instituição organizadora destina-

se a financiar a organização do Workshop e a participação dos aprendentes, 
incluindo viagem e subsistência. 
Assistentes Períodos de Assistência: O montante a atribuir destina-se a 

financiar as despesas de viagem e subsistência. 
Cursos de Formação Contínua: Propina, viagem e subsistência 
Visitas e Intercâmbios: viagem e subsistência. 

 

Candidaturas:  
O formulário de candidatura deverá ser enviado directamente para a Agência 
Nacional do seu país, de acordo com os procedimentos definidos no referido 
formulário de candidatura que está disponível na página http://pt-europa.proalv.pt/ 

PROALV - Agência Nacional para a Gestão do Programa Aprendizagem ao Longo da 
Vida 

Avenida Infante Santo, 2 Piso 4  
1350-178 Lisboa  
Tlf.: +351 213 944 760  
Tlm.: +351 213 944 737  

 
Contactos Programa Grundtvig: 
- Ana Paula Reis: areis@proalv.pt (tel. 213 944 990)  
- Eugénia Inácio: einacio@proalv.pt (tel. 213 944 231)  
- Rui Gato:   rgato@proalv.pt (tel. 213 944 245)  
 
 

3.6. PROGRAMAS NO ÂMBITO DA COOPERAÇÃO PARA 

O DESENVOLVIMENTO DA UNIÃO EUROPEIA 
A União Europeia (UE) e os Estados-Membros são os maiores doadores mundiais. 
Juntos, representam quase 60 % da ajuda mundial ao desenvolvimento. A ajuda da 
UE é dada com base no Consenso Europeu para o Desenvolvimento adoptado em 

2005, sendo a cultura é um dos sectores apoiados. 

3.6.1. 

 
Objectivo: 
O programa de apoio ACP-UE para os sectores culturais denominado 
ACPCULTURES +, visa contribuir para o desenvolvimento e a estruturação das 
indústrias culturais nos países ACP. Reúne os programas ACP Filmes e o ACP 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 

Cooperação ACP - África, Caraíbas e Pacífico (ACP Cultures +) 
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Culturas, é implementado pelo Secretariado ACP e é financiado pela União Europeia 
através do Fundo Europeu para o Desenvolvimento (FED). 

 
Países Elegíveis: 
- 78 Países ACP (África: Burundi, Comoros, Djibuti, Eritreia, Etiópia, Maurícias, 

Quénia, Madagáscar, Ruanda, Seychelles, Somália, Sudão, Tanzânia, Uganda; 
Camarões, República Centro Africana, Congo, República Democrática do Congo, 
Guiné Equatorial, Gabão, Chade, Sao Tomé e Príncipe, Benim, Burkina Faso, Cabo 
Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, 
Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa, Togo, África do Sul, Angola, 
Botswana, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, Suazilândia, Zâmbia, Zimbabwe; 
Caraíbas: Antiqua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Republica 

Dominicana, Grenada, Guiana, Haiti, Jamaica, Santa Lucia, St Kitts and Nevis, St. 
Vincent e Grenadinas, Suriname, Trinidade & Tobago; Pacífico: Ilhas Cook, Fiji, 

Kiribati, Ilhas Marshall, Micronésia, Nauru, Niue, Palau Papua Nova Guiné, Samoa, 
Ilhas Salomão, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. 
- 27 Estados-Membros da U.E. 
- Países do Espaço Económico Europeu (Islândia, Noruega e Liechtenstein) 
- Países candidatos (Croácia, Turquia e Macedónia) 
- Territórios Ultramarinos (Aruba, Anguilla, Antilhas Holandesas, Bermuda Ilhas 

Caimão, Turks e Ilhas Caicos, Ilhas Virgens Britânicas, Montserrat, Nova Caledónia, 
Pitcairn Polinésia Francesa, Wallis e Ilhas Futuna, Mayotte 
Terrotório Britânico do Oceano Índico, Gronelândia, St Pierre e Miquelon, Ilhas 
Falkland, Georgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul, Santa Helena, Ascensão e Tristão 
da Cunha, Territórios do Sul e Antárcticos Franceses, Território Antárctico Britânico 

 
Beneficiários: 
Entidades públicas ou privadas e organizações não-governamentais juridicamente 
constituídas. 

 
Sectores culturais abrangidos: 
- Cinema; 
- Teatro; 
- Música; 
- Edição; 
- Moda; 
- Design; 
- Artes Visuais; 
- Artes Digitais; 
- Dança; 
- Artesanato; 
- Património. 
 

Actividades a Apoiar: 
As actividades a apoiar são definidas anualmente. Os projectos de cooperação 
devem envolver pelo menos 3 entidades de 3 países diferentes, dos quais, pelo 
menos 2 de Países ACP. 
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2011: 
 
Lote1: Cinema 

Produção:  
- 1 Documentário (de 30 a mais de 52‟)  
- 2 a 3 Documentários (de 30 a mais de 52 ')  
- Série de TV (ficção) mínimo de 50 episódios de 26 'cada  
- Filmes TV (mais de 52 ')  
- 1 filme de animação (de 30 a mais de 52 ')  
- 2 a 3 filmes de animação (30 a mais de 52 ')  
- Filme duração total (ficção)  
- Programas de rádio (a partir de 1 'a 30' por programa - mínimo de 20 episódios)  
 
Montantes máximos atribuídos por projecto (em Euros): 

1 Documentário (de 30 a mais de 52‟)  80 000 

2 a 3 Documentários (de 30 a mais de 52 ')  200 000 

Série de TV (ficção) mínimo de 50 episódios de 

26 'cada 
150 000 

Filmes TV (mais de 52 ')  80 000 

1 Filme de animação (de 30 a mais de 52 ') 80 000 

2 a 3 filmes de animação (30 a mais de 52 ')  200 000 

Filmes duração total (ficção)  300 000 

Programas de rádio (a partir de 1 'a 30' por 

programa - mínimo de 20 episódios) 
100 000 

 
 
Distribuição: 
- Apoio para programação de obras ACP; 
- Promoção de programas de ACP sobre os canais de TV ACP (ferramentas para a 
venda e distribuição de programas); 
- Divulgação Digital e exploração nos Estados ACP; 
- Acção para a distribuição em grande escala das obras ACP nas regiões ACP 
(intercâmbio Sul-Sul); 
- Qualquer outra acção que contribui para a distribuição e circulação de obras intra-
ACP, na UE e a nível global; 
- A divulgação de programas de rádio. 
 
Montantes máximos atribuídos por projecto (em Euros): 

Apoio para programação de obras ACP; 400 000 
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Promoção de programas de ACP sobre os canais 

de TV ACP (ferramentas para a venda e 

distribuição de programas); 

800 000 

Rede de profissionais 400 000 

Divulgação Digital e exploração nos ACP; 100 000 

Divulgação de Programas de rádio. 50 000 

 
 
Formação/Desenvolvimento profissional: 
- Fortalecimento do intercâmbio entre centros de formação ACP / instituições de 
ensino; 
- Fortalecimento dos programas para consolidar as estruturas que facilitam a criação, 
assistência técnica e financeira, serviços de consultoria e apoio para os diferentes 
sectores de som e imagem; 
- Programas de formação em desenvolvimento de projectos, marketing, 
financiamento e distribuição, bem como a elaboração e avaliação de projectos nas 
áreas do som e da visão; 
- Formação em guião de diferentes técnicas de redacção; 
- Formação técnica (actores, realização, fotografia, técnicas de som e iluminação, 
técnicas de edição, dobragem e legendagem) 
- Formação e aperfeiçoamento de artistas e operadores de tecnologias de informação 
e comunicação; 
- Formação em gestão económica, financeira e comercial e melhoria de aptidões 
para o trabalho num contexto internacional (produção, distribuição / exploração, 
aspectos legais e financeiros de co-produção, a compreensão dos mercados 
internacionais, redes e acessibilidade dos mercados internacionais); 
- Formação de formadores programas. 
 
Montantes máximos atribuídos por projecto (em Euros): 400 000 

 
Projectos direccionados/ Desenvolvimento profissional contínuo: 
- Escrita de Guião 
- Elaboração do plano financeiro 
- Pesquisa de parceiros financeiros, empresas de radiodifusão, distribuidores, co-
produtores 
- Pesquisa e optimização de locais de filmagem 
- Optimização e garantia dos equipamentos 
- Aquisição de equipamentos digitais 
 
Montantes máximos atribuídos por projecto (em Euros): 400 000 
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Lote 2: Indústrias Culturais 
 
Criação, Produção, Distribuição e Promoção: 
- Fortalecimento de centros de intercâmbio e de criação (por exemplo, centros de 
residência); 
- Programas de intercâmbio para os artistas e criadores através de oficinas, visitas de 
estudo, etc 
- Co-produções transnacionais; 
- Organização de feiras e reuniões profissionais; 
- Fortalecimento das festas como oportunidades de formação, divulgação e ajuda à 
criação; 
- Desenvolvimento e criação de redes de activos multidisciplinares. 
 
Montantes máximos atribuídos por projecto (em Euros): 500 000 
 
Formação/Desenvolvimento profissional: 
- Fortalecimento do intercâmbio entre centros de formação ACP / instituições de 
ensino; 
- Fortalecimento dos programas para consolidar as estruturas que facilitam a criação, 
assistência técnica e financeira, serviços de consultoria e apoio para os diversos 
sectores das indústrias culturais; 
- Programas de formação profissional nas disciplinas que acompanham a criação: a 
gestão das galerias e outras infra-estruturas, a exposição, a crítica de arte, o domínio 
das leis e regulamentos que se aplicam a artistas e obras; 
- Programas de formação em técnicas de escrita dramática, incluindo a elaboração 
de cenários para as artes cénicas; 
- Programas de formação para as artes cénicas e música; 
- Formação e aperfeiçoamento de artistas e operadores de domínio de novas 
tecnologias da informação e da comunicação, marketing e novos mercados, 
administração e gestão das tournées, o quadro jurídico; 
- Formação em gestão económica, financeira e comercial e aperfeiçoamento de 
competências num contexto internacional (distribuição / exploração, aspectos legais e 
financeiros de co-produção, redes e acessibilidade dos mercados internacionais). 
 

Montantes máximos atribuídos por projecto (em Euros): 500 000 
 

Candidaturas: 
Os formulários, respectivos anexos e restante documentação de apoio poderão ser 
acedidos no site www.acpculturesplus.eu.  

 
As candidaturas devem ser enviadas em envelope lacrado (incluindo o CD-ROM), por 
correio registado, correio privado ou entregues em mão para o seguinte endereço: 

 
Lote1: Cinema 

À atenção de Frédérique WESTHOFF 
ACP-EU Support Programme to ACP Cultural Sectors 
ACPFilms – Programme management unit  
Transtec  
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Avenue de Tyras, 75  
B-1120 Brussels - Belgium  
Tel. +32 (0)2 514 37 86 et +32 (0)2 266 4 
Fax. +32 (0)2 266 49 65 9 16 
 
Lote 2: Indústrias Culturais 
À atenção de Mr Pierre GUERIN  
ACP-EU Support Programme to ACP Cultural Sectors  
ACPCultures – Programme management unit  
Eco  
Chaussée de la Hulpe, 150  
B-1170 Brussels - Belgium  
Tel.  + 32 (0)2 792 49 71  
Fax. + 32 (0)2 792 49 06 
 
 
Prazo para submissão de candidaturas em 2011: 

30 de Junho de 2011 
 
 

 
Os endereços para assistência técnica do programa de apoio ACP-UE para o sector 
cultural, são os seguintes 

 
ACPFilms  
www.acpfilms.eu 
info@acpfilms.eu 

+32-2-266 49 65 

 

3.6.2. 

 
Objectivo: 
Facilitar a apropriação pelo povo do seu património cultural nacional e regional e 
facilitar o acesso à educação e ao conhecimento sobre o património cultural. 
 

Países Elegíveis: 
- 27 Países da União Europeia; 
- Países parceiros mediterrânicos: Argélia, Egipto, Israel, Jordânia, Líbano, Marrocos, 
Autoridade Palestiniana, Síria e Tunísia. 

 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 

Cooperação EUROMED HERITAGE  

ACPCultures 
www.acpcultures.eu 
questions@acpcultures.eu 

+32-2-792 49 71 
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Beneficiários: 
Instituições internacionais, organismos públicos, autoridades locais, entidades da 
Sociedade civil, profissionais da área do património cultural e da educação e da 
juventude. 
 

Actividades a Apoiar: 
- Cooperação multi-disciplinar  
 - Investigação e boas práticas  
 - Formação e ligação em rede  
 - Acções para estimular e reforçar os impactos sociais e económicos  
 - Agência de grupos locais na valorização e apropriação do seu património  
 - Melhoria do quadro institucional e legislativo em torno do património cultural entre 
as autoridades do Mediterrâneo  
 
Financiamento: 
Com um orçamento de 17 milhões de euros, o Euromed Heritage IV (2008-2012) 
financia 12 projectos de cooperação. Portugal não participa em nenhum projecto. 

 

Candidaturas: 

Não disponível até 2012. 

 
 

 
Unidade Regional de Acompanhamento 
 Christiane DABDOUB NASSER Team Leader  

 Phone: +32 (0)2.609.55.54  
 c.dabdoub-nasser@euromedheritage.net  
 Christophe GRAZ Project Manager  

 Phone: +32 (0)2.609.55.52  
 c.graz@euromedheritage.net  
 Georges ZOUAIN Project Manager  

 Phone: +32 (0)2.609.55.56  
 g.zouain@euromedheritage.net  
 Jean-Louis LUXEN Senior Legal Expert  

 Phone: +32 (0)2.609.55.53  
 jl.luxen@euromedheritage.net  
 Daniela CAVINI Communication Expert  

 Phone: +32 (0)2.609.55.50  
 d.cavini@euromedheritage.net  
 Dario BERARDI IT Expert  

 Phone: +39 335.1940391  
 d.berardi@euromedheritage.net  

 

 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 

Escritório 

Rue d'Egmont, 15  
 1000 Brussels – Belgium  
 Phone: +32 (0)2.609.55.50  
 Fax: +32 (0)2.511.63.11  
 info@euromedheritage.net  
 www.euromedheritage.net  
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3.7. MECANISMO FINANCEIRO DO ESPAÇO 

ECONÓMICO EUROPEU (EEA GRANTS)   
Os 3 países da EFTA não membros da UE – Islândia, Liechtenstein e Noruega - para 
apoiar a coesão social e económica, disponibilizam fundos no quadro de um 
instrumento financeiro designado por Mecanismo Financeiro do Espaço Económico 
Europeu, do qual Portugal é beneficiário. 
 
Em Junho de 2010 os países doadores (Islândia, Liechtenstein e Noruega), 
acordaram com a UE uma contribuição financeira de 988,5 milhões de euros, a ser 
disponibilizada em parcelas anuais de 197,7 milhões de euros, no período 
compreendido entre 1 de Maio de 2009 a 30 de Abril de 2014. A verba é distribuída 
pelos 15 países beneficiários, em função da sua população e PIB per capita, cabendo 
a Portugal 57,95 milhões de euros  (o dobro do que lhe foi atribuído no quadro 
anterior, 2004-2009). 
 
 

 
Objectivo: 
Contribuir para a redução das disparidades económicas e sociais no Espaço 
Económico Europeu e fortalecer as relações bilaterais entre os estados doadores e 
os beneficiários através de contribuições financeiras em sectores prioritários. 

 
Países Elegíveis: 
Bulgária, Chipre, República Checa, Estónia, Grécia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, 
Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia e Espanha 
 

Beneficiários: 
Os candidatos elegíveis para apoio de projectos incluem quaisquer candidatos, 
públicos ou privados, comerciais ou não comerciais, e as organizações não-
governamentais, estabelecidos como uma entidade jurídica no estado beneficiário ou 
nos estados doadores, bem como às organizações internacionais que operam no 
Estado beneficiário.  

 
Sectores Prioritários: 
- Protecção e gestão do Ambiente;  
- Alterações Climáticas e Energias renováveis; 
- Sociedade Civil;  
- Desenvolvimento  social e humano;  
- Investigação académica   
- Protecção do Património Cultural  

 
Cada sector prioritário compreende um conjunto de programas (ao todo são 19), 
sendo 2 relativos à Protecção do Património Cultural: 
 

Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (EEA Grants) 
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- Conservação e Revitalização do Património  Cultural e Natural  

Visa apoiar: 
- Projectos de requalificação, renovação e protecção do património cultural;  
- Documentar a história da cultura;  
- Projectos que propiciem o desenvolvimento das comunidades locais, 
através da revitalização cultural, visando colocar o património cultural 
acessível ao público 

 
- Promoção do diálogo cultural e promoção da identidade europeia  através da 
diversidade cultural   

Visa apoiar: 
- Projectos para a  expansão da arte contemporânea e da cultura a uma 

audiência mais alargada;  
- Despertar a diversidade cultural e fortalecer o diálogo intercultural;  
- Fortalecer a identidade cultural do cidadão individual;  
- Documentar a história da cultura 

 

Financiamento: 
- O valor mínimo para os projectos será 1.000.000€ (no período anterior, 250.000€), 
mas pode haver limites inferiores para o intercâmbio cultural e artes.  
- Haverá também pequenos programas de subvenção (até € 250.000)  
- A contribuição do mecanismo financeiro não deve exceder 85% das despesas 
elegíveis. No caso do apoio às ONG e os parceiros sociais a taxa de financiamento 
pode ser até 90% das despesas elegíveis do projecto e de100 % para bolsas de 
estudo. 
 

Candidaturas:  
Mediante convite à apresentação de propostas (call for proposals), publicado no site 
da Unidade Nacional de Gestão (http://www.eeagrants.org.pt/), ou 

excepcionalmente, os doadores podem acordar projectos pré-definidos dentro de um 
programa, que não estão sujeitos a convite. 
 

Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu  
Unidade Nacional de Gestão - Coordenador: Dr. António Chaves  
Campo Grande nº. 50, 3º.  
1749-014 Lisboa, PORTUGAL  
Tel. (+351) 21 782 50 90 Fax. (+351) 21 782 50 04  
E-mail: achaves@eeagrants.org.pt  

 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 
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3.8. OUTROS APOIOS INTERNACIONAIS 

3.8.1. 

O 
EURIMAGES é um fundo do Conselho da Europa que concede apoios à co-produção 
(e, no caso dos países que não participam no Programa Media, da União Europeia - 
à distribuição e exibição de filmes). 
 

Objectivo: 
Promover a Indústria Cinematográfica Europeia, encorajando a produção e 
distribuição de filmes e a cooperação entre os seus profissionais. 
 

Países Elegíveis: 
Participam actualmente 33 dos 45 países que são membros do Conselho da Europa: 
Alemanha, Antiga República Jugoslava da Macedónia, Áustria, Bélgica, Bulgária, 
República Checa, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, 
Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, 
Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia, Suécia, Suíça, 
Turquia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina. 
 

Beneficiários: 
Empresas de produção de cinema 

 
Actividades a Apoiar: 
A actividade do EUROIMAGES assenta em 4 modalidades de apoio/programas: 

- Assistência à Co-produção; 
- Assistência à distribuição; 
- Assistência aos cinemas; 
- Assistência à digitalização dos cinemas 

 A maioria dos recursos do Fundo (quase 90%) destina-se a apoiar co-
produções.  
 

Financiamento: 
Os apoios concedidos não podem ser superiores a 15% do orçamento de produção 
de cada projecto, até um máximo absoluto de 700.000 euros, ou, no caso de 
projectos de orçamento inferior a 1,5 milhões de euros, até 20% desse orçamento. O 
orçamento anual do Fundo é de aproximadamente 20 milhões de euros.  
 
O apoio financeiro à co-produção tem a forma de adiantamento sobre receitas 
- O produtor maioritário não deverá ter uma participação superior a 80% e o 
minoritário nunca inferior a 10%, salvo no caso de co-produções bilaterais de 
orçamento superior a 5 milhões de euros, em que a parte do co-produtor maioritário 
pode ir até 90%. 

Fundo EUROIMAGES 
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Os projectos têm de se apresentar com um mínimo de 50% do respectivo 
financiamento confirmado. Cada projecto deve contar com, pelo menos, um apoio 
financeiro público ou com uma pré-venda a uma estação de televisão. 
 

Candidaturas:  
São abertos 4 concursos públicos por ano. 
A informação correspondente a cada área de apoio encontra-se disponível em: 
http://www.coe.int/T/DG4/Eurimages/Default_en.asp. Os formulários de 

candidatura e os documentos estão disponíveis na página web 
(http://www.coe.int/T/DG4/Eurimages/Default_en.asp). Todo o material referente à 

candidatura deverá ser enviado até à data limite para os escritórios do Director 
Executivo do EUROIMAGES, com o seguinte endereço: 
 
Council of Europe, Eurimages 
Agora Building,  
Allée des Droits de l'Homme,  
67075 Strasbourg Cedex 

 Os Co-produtores deverão contactar previamente os seus representantes 
nacionais na Comissão de Gestão do EUROIMAGES.  
 

Concursos 2011: 
Prazos para apresentação de candidaturas: 
- 14 de Janeiro 
- 13 de Abril; 
- 29 de Agosto; 
- 24 de Outubro 
 

 
Eurimages 

Council of Europe  
Agora Building  
Allée des Droits de l'Homme  
F-67075 Strasbourg Cedex 
Tel: 00 33 3 88 41 26 40 
E-mail (geral): eurimages@coe.int  

3.8.2. 

 
O Fundo Ibero-americano de ajuda IBERMEDIA foi criado em Novembro de 1997 
tendo por bases as decisões adoptadas pela Cimeira Ibero-americana de Chefes de 
Estado e de Governo celebrada em Margarita, Venezuela, relativas à execução de 
um programa de estímulo à co-produção de filmes para cinema e televisão. 
 

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 

Fundo IBERMEDIA 

ICA - Instituto do Cinema e do Audiovisual 

Rua S. Pedro de Alcântara, 45, 1º 
1269-138 Lisboa. 
Tel : 21 3230800 
Fax: +351 21 3431952 
Contacto no ICA (representante nacional): 
Nuno Fonseca - nuno.fonseca@ica-ip.pt 

 

 

mailto:nuno.fonseca@ica-ip.pt
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Objectivo: 
Promover, nos seus Estados membros e por meio de ajudas financeiras, a criação de 
um espaço audiovisual ibero-americano. 
 

Países Elegíveis: 
O Fundo IBERMEDIA está actualmente ratificado por 18 países membros que 
financiam o Programa: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Equador, Espanha, Guatemala, México, Panamá, Peru, Portugal, Porto Rico, 
República Dominicana, Uruguai e Venezuela. 
 

Beneficiários: 
Empresas de produção independentes ibero-americanas dos Estados membros do 
Programa IBERMEDIA, e registadas num desses países. 
 

Actividades a Apoiar: 
A actividade do IBERMEDIA assenta em 4 modalidades de apoio/programas: 

 
1. Distribuição e promoção 

 Objectivos:  
- Distribuição de obras cinematográficas ibero-americanas. 
- Realização de filmes de anúncio ("trailers") e material publicitário, compra de 
espaços publicitários, organização de estreias e promoção, legendagem ou 
dobragem elaboração de cópias para a participação em festivais ou mercados, etc. 
Beneficiários: 
- Empresas de distribuição independentes registadas em algum destes países 
membros do Programa IBERMEDIA. 
Apoio: 
- O valor concedido não poderá exceder em nenhum caso, os 50 % do orçamento de 
distribuição e promoção por título. O valor máximo que se pode conceder por filme é 
de U$ 30.000. Dois terços (2/3) do apoio financeiro serão concedidos como um 
empréstimo reembolsável. O restante terço (1/3) como um subsídio. 
 
2. Desenvolvimento 

Objectivos:  
- Apoio a projectos de desenvolvimento ou seja à pré-produção, propriamente dita ou 
à filmagem de uma obra audiovisual. 
 
3. Co-produção 

Objectivos:  
- Apoio a projectos de produção de longas-metragens de ficção (com uma duração 
mínima de 70 minutos) e documentários (com uma duração mínima de 45 minutos). 
Beneficiários: 
- Empresas produtoras independentes ibero-americanas, e registadas num dos 
países membros do Programa IBERMEDIA. 
Apoio: 
- Empréstimos reembolsáveis destinados a cada co-produtor em função da sua 
percentagem de participação financeira na co-produção. Será concedido em três 
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prestações. O valor do empréstimo concedido não excederá US$ 200.000 nem 
ultrapassará 50 % do orçamento total. 
 
4. Formação 

Objectivos:  
- Apoio a projectos de formação no âmbito da gestão financeira e comercial, novas 
tecnologias, técnicas de escrita de guiões e técnicas em arquivo, conservação e 
restauração de material fílmico.  
 

Financiamento: 
- O Fundo IBERMEDIA concede apoios financeiros sob a forma de empréstimos  
- A quantia concedida não poderá ser, em nenhum caso, superior a 50% do 
orçamento total do desenvolvimento do projecto e o valor máximo da ajuda é de 
US$15.000 por projecto, sob a forma de empréstimo reembolsável. 
 

Candidaturas:  
São abertos concursos públicos, 2 vezes por ano. 
 
A informação correspondente a cada área de apoio encontra-se disponível em: 
www.programaibermedia.com 

Os formulários e os documentos poderão ser inseridos na página web: 
www.programaibermedia.com ou enviados para: 

UNIDADE TÉCNICA IBERMEDIA 
c/ Ferraz, 10. 1.º izqda  
28008 Madrid (ESPANHA) 
 

Concursos 2011: 
Segunda Convocatória  

A segunda convocatória do programa Ibermedia para que se apresentem projectos 
nas categorias de Formação, Delivery, Desenvolvimento, Co-produção, se estenderá 
de 8 de Abril de 2011 a 30 de Maio de 2011. 

  
Para distribuição e exibição (1 convocatória anual):  
- Do dia 3 de Dezembro/2010 e termina no dia 30 de Maio/2011 
  

A decisão sobre estes apoios acontecerá em Novembro/2011.  
 

 
UNIDADE TÉCNICA IBERMEDIA 

c/ Ferraz, 10. 1.º izqda 28008 Madrid (ESPANHA) 
Tel.: (+34) 91 758 04 60 
Fax: (+34) 91 541 37 84  
Secretaria-Técnica e Executiva: 
 Elena Vilardell - evilardell@programaibermedia.com 
 Co-produção e Distribuição 
 Nacho Cuezva - ncuezva@programaibermedia.com 

Maribel Durá - mdura@programaibermedia.com  

PONTOS DE CONTACTO 

(OBTER MAIS INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 
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Desenvolvimento e Formação  
Zuri Fermin - zfermin@programaibermedia.com 
Administração e Gestão:  
Elena Figaredo - efigaredo@programaibermedia.com 

 
ICA - Instituto do Cinema e do Audiovisual 

Rua S. Pedro de Alcântara, 45, 1º 
1269-138 Lisboa. 
Tel : 21 3230800 
Fax: +351 21 3431952 
Contacto no ICA: 
Filomena Serras Pereira – Filomena.spereira@ica-ip.pt 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


