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2014 - 2020 

O Europa Criativa é o programa da 
União Europeia de apoio aos 

sectores cultural e criativo 



  Apenas entidades com actividade nos sectores cultural e criativo 
são elegíveis (pessoas colectivas) 

 Um mínimo de 40% do financiamento será libertado 30 dias após a 
assinatura do contrato (Max.70%) 

Tal significa, por exemplo, que : 

 Tem um conjunto de prioridades e objectivos em linha com os 
diferentes sub-sectores 

Music Moves Europe initiative…(https://ec.europa.eu/programmes/creative-

europe/news/20160116-music-moves-europe-groningen_en) 
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2014 - 2020 

 Integra dois subprogramas 

 Subprograma MEDIA (sector cinematográfico e audiovisual) 

 Subprograma CULTURA (restantes áreas artísticas) 

Cada um dos subprogramas comporta várias linhas de financiamento, 
focadas em diferentes tipos de projectos e com critérios de elegibilidade 
e avaliação diversos 



2014 - 2020 

 Integra ainda 

 Vertente intersectorial  

 Acesso a Financiamento  - Fundo de Garantia, com o objectivo de 
facilitar o acesso das PME’s dos sectores cultural e criativo ao 
financiamento bancário. Está em fase de finalização a candidatura 
de uma entidade financeira portuguesa 

 Financiamento de estudos 
 Financiamento da Call específica para apoio à integração de 

refugiados 
 Financiamento dos Creative Europe Desks 
 … 



2014 - 2020 
 Integra ainda  

 Prémios e Iniciativas 

 Music Moves Europe (Preparatory Action desde, Dezembro 2017) 
 

 Prémio Music Moves Europe Talent Award (ex:European Border Breakers Awards (EBBA));  
 

 As Capitais Europeias da Cultura; 
 

 O Prémio da União Europeia para a Literatura (European Union Prize for Literature - EUPL) 
 

 Prémio da União Europeia para a Arquitectura Contemporânea (European Union Prize 

for Contemporary Architecture) 
 

 A Marca do Património Europeu (European Heritage Label); 
 

 O Prémio Europeu para o Património Cultural (Europa Nostra Awards) 
 

 A iniciativa Dias Europeus do Património (European Heritage Days)… 



2014 - 2020 

Subprograma CULTURA 



 Subprograma Cultura 

 Modelo de financiamento = Co-financiamento 

 Dirigido a pessoas colectivas  

 Projectos transnacionais 

Considerações Prévias 

 Projectos sem fins lucrativos 

 com actividade nos sectores Cultural e Criativo 



 Subprograma Cultura 

 Projectos de Cooperação Europeia 

 Redes Europeias 

 Plataformas Europeias 

 Tradução Literária 

Linhas de Financiamento 
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 Subprograma Cultura 

Projectos de Cooperação Europeia 

 Visa todas as expressões culturais (excepto cinema e audiovisual) 



 Subprograma Cultura 

Desde que o projecto vá ao encontro das prioridades 
do Programa, a criatividade é o limite.  
 

Não há qualquer constrangimento em termos de 
tipologia, formato ou expressão artística/cultural 

 



2014 - 2020 
 Subprograma Cultura 

 Circulação transnacional (Cross-border mobility) 

 Audience development – Criação de novos públicos / Desenvolvimento de audiências 

 Capacity building : 

Projectos de Cooperação Europeia 

 Novos modelos de negócio 

Projectos devem incluir pelo menos 1 das seguintes prioridades :  

 Digitisation 

 Training and education 

Prioridades 



 Mobilidade Transnacional 
 Promover a circulação transnacional de obras culturais e criativas e a mobilidade de artistas 

 
 Apoiar a criação e produção transnacional 
 
 Dotar os agentes de competências que contribuam para o aumento da capacidade de operar 
a nível internacional 
 
 Melhorar as competências profissionais, “Peer learning, educação e formação  
 
Promover o acesso a novos mercados 
 
Criar oportunidades de networking e estabelecimento de parcerias 

Sobre as prioridades/ De que tipo de projectos estamos a falar   



 Audience development/ Desenvolvimento de Audiências 
Criação de novos públicos e/ou aprofundar a relação com públicos já existentes 
 

Capacity Building 
a 

Formação 
Projectos que permitam adquirir novas competências e aumentar as possibilidades 

no mercado de trabalho . (Seja via educacional formal, seja através de projectos menos 

formais focados na formação artística ou soft skills) 

Sobre as prioridades/ De que tipo de projectos estamos a falar 



Novos modelos de negócio 
Projectos que reforcem a capacidade das entidades de encontrar e desenvolver 
novas novas fontes de rendimento ou novos modelos de gestão. 

 
 Digitisation 
Encorajar o uso de tecnologias digitas  nos sectores cultural e criativo, 
seja em que fase for do projecto (projectos, na maioria dos casos 
ligados a objectivos de desenvolvimento de audiências ou de novos 
modelos de negócio) 

Sobre as prioridades/ De que tipo de projectos estamos a falar 



 Diálogo Intercultural e integração de migrantes e refugiados 
Pressupõe diversidade cultural e a promoção de um instrumento eficaz para interligar pessoas com 
diferentes origens, interesses e perspectivas, permitindo-lhes uma participação activa. 

 

Legado do Ano Europeu do Património Cultural 2018 
a 

Projectos destinados a promover o património cultural como fonte de inspiração para a criação e 
inovação contemporâneas e reforçar a interacção entre o sector do património cultural e outros 

sectores culturais e criativos. Os projectos destacarão a importância da transmissão do património cultural 
da Europa como um recurso do passado para as gerações futuras. 

 
Os projectos devem, preferencialmente, seguir uma abordagem inclusiva e participativa, colocando o público e os 

beneficiários do projecto no centro das actividades, e envolvendo-os em sua concepção e / ou implementação. 

 Subprograma Cultura 

Projectos de Cooperação Europeia Prioridades 
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 Subprograma Cultura 

 1.Projectos de pequena escala 

Projectos de Cooperação Europeia 

 2.Projectos de grande escala 

Categoria  de projectos 
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 Subprograma Cultura 

 1.Projectos de pequena escala 

 3 parceiros (de 3 países diferentes) : 1 líder+2 parceiros 
 
 Co-financiamento de 60% do valor total do projecto 
 
 até 200.000€ 
 
 Duração do projecto : Até 48 meses 

Projectos de Cooperação Europeia 



2014 - 2020 

 Subprograma Cultura 

 2.Projectos de grande escala 

 6 parceiros (de 6 países diferentes): 1líder+5parceiros 
 
 Co-financiamento de 50% do valor total do projecto 
 
 até 2.000.000€ 
 
 Duração do projecto : Até 48 meses 

Projectos de Cooperação Europeia 



 Subprograma Cultura 

 Pressupõe o estabelecimento de parcerias com entidades 
de países: 
 

 Membros da UE 
 
 Candidatos a membros UE 
 
 Países EFTA (Islândia e Noruega) 
 
 Países abrangidos pela Política de Vizinhança Europeia 

Países elegíveis Parcerias 
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 Subprograma Cultura 

 Países terceiros podem participar (como parceiros associados) 

 No entanto: 
 

 Custos assumidos por países terceiros não são elegíveis 
 
 Custos com países terceiros assumidos pelos países europeus são elegíveis, 
MAS não podem ultrapassar 30% do valor total do projecto 
 

Parcerias com Países Terceiros 
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 Subprograma Cultura 

Projectos de Cooperação Europeia 

 Pressupõe a existência de um líder de projecto 

 Parceria “efectiva” 

 Parceiros não são fornecedores de serviços uns dos outros 

 Coerência entre os objectivos do projecto e as entidades 
parceiras 

 Participação de forma igualmente fundamental no projecto 

Parcerias 
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 Subprograma Cultura 

 São elegíveis as despesas incorridas após assinatura do 
acordo 

Projectos de Cooperação Europeia Despesas elegíveis 

Nota : salários trabalho dependente = “dupla valência”   
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 Subprograma Cultura 

Projectos de Cooperação Europeia Financiamento 

 Sobre a percentagem de auto-financiamento…  

 É da responsabilidade dos parceiros/da parceria 
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 Subprograma Cultura 

 Sobre a percentagem de co-financiamento… 

Projectos de Cooperação Europeia Financiamento 

 Projectos de pequena escala : 70% do valor financiado pela UE 

 Percentagem paga 30 dias após a assinatura do acordo 

 Projectos de grande escala : 40% do valor financiado pela UE 



2014 - 2020 
 Subprograma Cultura 

Projectos de Cooperação Europeia Critérios de avaliação 

Critério Definição Pontos (máximo) 

1. Relevância A candidatura contribui para os objectivos e 
prioridades ? 

30 

2. Qualidade do conteúdo e 
actividades 

Como é que o projecto é implementado? 
Cronograma de produção; equilíbrio do 
orçamento; estratégia de implemntação das 
actividades 

30 

3. Comunicação e disseminação Quão clara é a estratégia de comunicação e 
disseminação, bem como a sua relação com os 
objectivos do projecto? Em que medida contribui 
para a visibilidade e promoção da EU?   

20 

4. Qualidade das parcerias Qual a qualidade das parcerias em termos da 
execução efectiva, eficaz e eficiente, bem como 
possibilidades de sustentabilidade das actividades 
além projecto 

20 



2014 - 2020 
 Subprograma Cultura 

 Abertura : Aberta 

Projectos de Cooperação Europeia Calendário 2018 

 Prazo de submissão : 11.12.2018 (11h de Lisboa) 

 Período de avaliação : 6 meses 

 Início do projecto : Junho 2019 
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Projectos apoiados 2014-2017 : 
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects 
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Projectos apoiados 2014-2017 : 
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects 
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Projectos apoiados 2014-2017 : 
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects 
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Projectos apoiados 2014-2017 : 
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects 

 Sound of Culture , Culture of Sound 



Projectos apoiados 2014-2017 : 
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects 
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 Subprograma Cultura 

 Projectos de Cooperação Europeia 

 Redes Europeias 

 Plataformas Europeias 

 Tradução Literária 

Linhas de Financiamento 



2014 - 2020 

 Subprograma Cultura 

Redes Europeias 
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 Subprograma Cultura 

Redes Europeias Objectivos 

 Orientação business to business : apoio de actividades que 
concorram para a profissionalização dos profissionais da 
cultura através de networking, peerlearning, exchanges, etc 



BD Projectos Apoiados 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-
europe/projects 



 Subprograma Cultura 



 Subprograma Cultura 
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 Subprograma Cultura 

Plataformas Europeias 
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 Subprograma Cultura 

Plataformas Europeias Objectivos 

 Promover o desenvolvimento de talentos emergentes 

 Promover a mobilidade e visibilidade de artistas e obras 

 Contribuir para o aumento de “Audience Development” 
através do uso de TI e abordagens inovadoras 

 Estimular uma programação de actividades culturais 
(eventos, touring, exposições, festivais, etc) 



BD projectos apoiados 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-
europe/projects 



European Platforms : LIVEUROPE 



ETEP - European Talent Exchange Programme 



 Subprograma Cultura 

 Creative Europe Desks estão cá para vos ajudar! 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/tools/creative-desks_en.htm 
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CED PT – Website: www.europacriativa.eu 



2014 - 2020 

CED PT – Facebook: 
 www.facebook.com/Europacriativaportugal 



Centro de Informação Europa Criativa 

Contactos 

Subprograma CULTURA: 
• Susana Costa Pereira – susana.costapereira@europacriativa.eu 

Subprograma MEDIA: 
• Manuel Claro – manuel.claro@europacriativa.eu 

www.europacriativa.eu 

Obrigada! 


