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O Europa Criativa é o único
programa da União Europeia de 

apoio exclusivo aos sectores cultural 
e criativo



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

Tal significa, por exemplo, que :

❑ Tem um conjunto de prioridades e objectivos em linha com os 
diferentes sub-sectores, que têm evoluído :
Ex:

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

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

❑Mecanismo de Garantia Financeira para os sectores Cultural e Criativo

2014 - 2020

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/20160116-music-moves-europe-groningen_en


Como funciona

❑ Subprograma MEDIA (sector cinematográfico e audiovisual)

❑ Subprograma CULTURA (restantes expressões culturais e artísticas)

Cada um dos subprogramas comporta várias linhas de financiamento, focadas em diferentes tipos de projectos e 

com critérios de elegibilidade e avaliação diversos = Linhas de Apoio Financeiro (Grants)

❑ Vertente intersectorial (estudos, CEDesks, Mecanismo de 
Garantia Financeira SCC, etc) 

❑ Prémios e Iniciativas (Capitais Europeias da Cultura, Music 
Moves Europe; Mobility Scheme, etc) 
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Mecanismo de Garantia Financeira  - Sectores Cultural e Criativo 
(https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/index.htm) 

❑ Criando um Fundo de Garantia (cobre até 70% de eventuais perdas)

❑ Promovendo Desenvolvimento de Competências sobre os SCC  na Banca

Apoiar a criação de carteiras de empréstimos 
exclusivas para os sectores cultural e criativo (SCC)

❑ Em Portugal : CGD - Caixa Invest Cultura Criativa 
https://www.cgd.pt/Empresas/Investimento-Capitalizacao/Pages/Linha-Caixa-Invest-Cultura-Criativa.aspx

Como?
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Music Moves Europe

❑ Começou com abordagem do sector à Comissão Europeia

❑ Relatório AB Music Working Group

❑ Acção Preparatória 2019 – 3M€ (Parlamento Europeu)

De Iniciativa a Acção Preparatória 

❑ Acção Preparatória 2018 – 1.5M€ (Parlamento Europeu)
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❑ Abriram 4 calls : para teste de modelos operacionais e emissão de recomendações de 

políticas públicas

2018

❑ Definição de estratégia de distribuição online e offline 

❑ Estratégia de exportação Europeia

❑ Estudo de exequibilidade da criação de um Observatório Europeu da Música, e uma 
análise de lacunas nas necessidades de financiamento do sector

Music Moves Europe – Acção Preparatória

Esteja atento!

❑ Formação para Jovens músicos e profissionais
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❑ Vão abrir 7 calls : algumas decorrem e aprofundam as anteriores, outras são novas abordagens

2019

❑ Exportação de Música Europeia : representação e promoção em eventos internacionais

Music Moves Europe – Acção Preparatória

Esteja atento!

❑ Profissionalização e formação : músicos e profissionais

2014 - 2020

❑ Co-criação : residências artísticas e outros modelos

❑ Cooperação entre recintos de pequena capacidade : modelos inovadores

❑ Educação e aprendizagem musical

❑ Saúde e bem estar: músicos (identificar questões e fazer recomendações de resolução



❑ Vão abrir 7 calls : algumas decorrem e aprofundam as anteriores, outras são novas abordagens

2019Music Moves Europe – Acção Preparatória

Esteja atento!

❑ Comunicação e desenvolvimento tecnológico das candidaturas
❑ Peritos
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❑Começou com abordagem do sector à Comissão Europeia

Abertura da call : 17 Abril

Mobility Scheme : Projecto I – Portunus (https://www.i-portunus.eu)  

❑Mobility scheme é necessário >> foi aberto um concurso

❑i-Portunus (um projecto-piloto que testará diferentes abordagens para apoiar a mobilidade 

a curto prazo de artistas e profissionais da cultura entre países europeus).

https://www.i-portunus.eu/
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Abertura da call : 17 Abril

Mobility Scheme : Projecto I – Portunus (https://www.i-portunus.eu)
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Subprograma CULTURA

Linhas de Financiamento
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Subprograma Cultura

❑ Projectos de Cooperação Europeia

❑ Redes Europeias

❑ Plataformas Europeias

❑ Tradução Literária

Linhas de Financiamento
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Objectivos Gerais do Programa

❑ Garantir a salvaguarda e a promoção da diversidade 
cultural e linguística europeias

❑ Reforçar a competitividade dos sectores cultural e criativo, 
com vista a promover um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo
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Objectivos Específicos do Programa

❑ Apoiar a capacidade dos sectores cultural e criativo 
europeus para operarem internacionalmente

❑ Promover a circulação transnacional de obras culturais e 
criativas e a mobilidade de artistas

❑ formar novos públicos na Europa e fora dela
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Subprograma Cultura

❑Modelo de financiamento = Co-financiamento

❑ Entidades elegíveis:  pessoas colectivas 

❑ Projectos transnacionais

Considerações Prévias

❑ Projectos sem fins lucrativos

❑ com actividade nos sectores Cultural e Criativo

❑ Projectos com valor acrescentado Europeu
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2014 - 2020

Subprograma Cultura

Projectos de Cooperação Europeia

❑ Visa todas as expressões culturais (excepto cinema e audiovisual)

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

Não há qualquer constrangimento em termos de tema, 
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 / Desenvolvimento de Competências :

Projectos de Cooperação Europeia

❑ Novos modelos de negócio

Projectos devem incluir pelo menos 1 das seguintes prioridades : 

❑ Digitisation /tecnologias Digitais

❑ Formação e educação

Prioridades
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❑ 1.Projectos de pequena escala

Projectos de Cooperação Europeia

❑ 2.Projectos de grande escala

Categoria  de projectos

❑ 3 parceiros (de 3 países diferentes) : 1 líder+2 parceiros)
❑ co-financiamento = 60% do custo total
❑ até 200.000€
❑ % 30 dias após assinatura do acordo: 70%
❑ Projectos até 48 meses

❑ 6 parceiros (de 6 países diferentes) : 1 líder+5 parceiros)
❑ co-financiamento = 50% do custo total
❑ até 2.000.000€
❑ % 30 dias após assinatura do acordo: 40%
❑ Projectos até 48 meses



Subprograma Cultura

❑ Pressupõe o estabelecimento de parcerias com entidades 
de países:

❑Membros da UE

❑ Candidatos a membros UE (Albânia, Bósnia e Herzegovina, Macedónia do 
Norte, Montenegro, República da Sérvia)

❑ Países EFTA (Islândia e Noruega)

❑ Países abrangidos pela Política de Vizinhança Europeia (Geórgia, Moldávia, 
Ucrânia, Tunísia, Arménia)

Países elegíveis Parcerias
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2014 - 2020

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



Subprograma Cultura

❑ São elegíveis todas 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 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
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Subprograma Cultura

❑ Abertura : a definir (previsão: último trimestre 2019)

Projectos de Cooperação Europeia Calendário 2019

❑ Prazo de submissão : a definir (11h de Lisboa)

❑ Período de avaliação : 6 meses

❑ Início do projecto previsão: entre setembro e 
Dezembro 2020

2014 - 2020



2014 - 2020

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



2014 - 2020

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



2014 - 2020

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



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

ePublisher, Projectos de Cooperação Europeia 2015 – CM Lousada



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

JUMP – European Market Accelerator (CTL)



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

Redes Europeias

❑ Visa o desenvolvimento de competências e que promovam o 
fortalecimento dos sectores cultural e criativo (capacity building)
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Subprograma Cultura
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Subprograma Cultura

Plataformas Europeias

❑ Promover o desenvolvimento de talentos emergentes

❑ Promover a mobilidade e visibilidade de artistas e obras

2014 - 2020



Culture Subprogramme



European Platforms : LIVEUROPE (Music Box)



Subprograma Cultura

Projectos de Tradução Literária (Obras de Ficção)

❑ Promover a circulação transnacional de obras literárias  (novas audiências)

❑ incluindo o uso adequado das tecnologias digitais, tanto na distribuição 
como na promoção das obras

❑ Entidades Elegíveis: Editores activos no sector da edição
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2014 - 2020

Subprograma Cultura

❑ Tradução e publicação de um pacote de obras de ficção

Projectos de Tradução Literária Projectos Elegíveis

❑ Obras já editadas

❑ A língua original e a língua alvo devem ser línguas oficiais 
dos países participantes no EC (+ latim de grego antigo)

❑ Tradutor deve ser nativo da língua para a qual vai traduzir
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Subprograma Cultura

❑ Tradução

Projectos de Tradução Literária Custos Elegíveis 

❑ Edição/ impressão

❑ Promoção

❑ Distribuição

❑ Excepção : aquisição de direitos de autor



2014 - 2020
Subprograma Cultura

❑ Categoria 1. Projectos a 2 anos

❑Pacote de 3 a 10 obras
❑Máximo de financiamento : 50% até 100.000€
❑ Percentagem paga 30 dias após assinatura do contrato : 70%
(pré-financiamento)

Projectos de Tradução Literária Categorias de apoios



2014 - 2020
Subprograma Cultura

Projectos de Tradução Literária Critérios de avaliação

Critério Definição Pontos 
(máximo)

1. Relevância A candidatura contribui para os objectivos e prioridades ?
(avalia a forma como o projecto contribuirá para a circulação transnacional e 
a diversidade de obras da literatura de qualidade europeia, bem como para  
melhorar o acesso às mesmas.)

40

2. Qualidade do conteúdo e 
actividades

Como é que o projecto é implementado? 
(avalia a forma como o projecto é implementado na prática (qualidade das 
obras a serem traduzidas, a organização da equipa encarregue da gestão do 
projecto e o planeamento do trabalho (“working arrangments”, a estratégia 
de distribuição))

25

3. Promoção e Comunicação Qual a abordagem de promoção das obras traduzidas 20

4. Premiados com o Prémio
Europeu de Literatura

Pontos automaticamente atribuídos 
(3 pontos por livro até a um máximo de 5 livros)

15
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Subprograma Cultura

Projectos de Tradução Literária Calendário 

❑ Período de avaliação : 4 meses

❑ Contratos a 2 anos 
❑Abertura : Previsão Abril de 2019
❑Prazo de submissão : Previsão Maio de 2019



Subprograma CULTURA

Europa Criativa 2021-2027
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Subprograma Cultura : evolução não uma revolução

❑Modelo de co-financiamento

❑ Pessoas colectivas

❑ Parcerias transnacionais

O que se irá manter

❑ Com actividade efectiva nos sectores cultural e criativo



Subprograma Cultura : evolução não uma revolução

❑ Abordagem específica ao sector da música

❑ Esquemas transversais de mobilidade de curto prazo 

Novidades (ex:)

❑ Iniciar conversas com outros sectores 



Subprograma Cultura

O Centro de Informação Europa Criativa está cá para vos ajudar!

Contactos

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

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

www.europacriativa.eu

Obrigada!


