
APOIOS AO SETOR CULTURAL E CRIATIVO
Última actualização: 20 DE ABRIL DE 2020, 13H00

MOVIMENTO PORTUGAL #ENTRA EM CENA  Ministério da Cultura

Um movimento nacional pela cultura materializado em plataforma digital onde os artistas podem lançar 
ideias e de forma a obter remuneração para os seus projetos, durante a fase de pandemia da COVID-19, e 
as empresas, públicas e privadas, podem lançar desafios de forma a ter respostas concretas por parte dos 
artistas, investindo nos mesmos, numa perspetiva atual e futura.

DESTINATÁRIOS:
      *  Entidades públicas e privadas que procurem talento;
      *  Artistas que queiram lançar ideias e apresentar propostas criativas de forma a verem o seu trabalho e 
      criações remunerados;
      *  Equipas técnicas envolvidas em projetos que podem obter remuneração para o trabalho em processo 
      de realização.

CANDIDATURAS: Projeto previsto até ao fim de 2021.

VALOR: Não existe um valor preestabelecido.

MAIS INFORMAÇÃO: https://www.portugalentraemcena.pt/ptemcena/



GABINETE DE ORIENTAÇÃO E APOIO AO ARTISTA  
Gestão dos Direitos do Artista

Gabinete de apoio que permite que todos os artistas que viram a sua atividade profissional estagnada, 
devido às medidas de emergência para travar a propagação da COVID-19, esclareçam as suas dúvidas, 
assegurando o acesso rápido à informação mais relevante sobre as medidas de execução do Estado de 
Emergência e prestando os esclarecimentos necessários quanto às implicações dessas medidas na sua 
atividade profissional. 

Com o apoio de juristas e advogados, responsáveis pela preparação da informação jurídica disponibilizada e 
pelo esclarecimento das informações junto dos interessados, o Gabinete tem por missão apoiar os artistas 
portugueses, prestando informação, apoio e aconselhamento técnico.

MAIS INFORMAÇÃO: https://www.gda.pt/pt/gda/goaa-perguntas-frequentes

PROGRAMA CULTURA / CONNECTING DOTS – PROJETOS DE 
PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA MULTIDISCIPLINAR  EEA Grants 2014-2021

Concurso que visa o financiamento de projetos de programação artística multidisciplinar com o objetivo de 
reforçar a oferta artística, a participação e o acesso nas artes nos territórios de baixa densidade em Portugal 
Continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. 

Destina-se a projetos que combinem atividades nas áreas da arquitetura, artes plásticas, artes de rua, 
circo contemporâneo, cruzamentos disciplinares, design, dança, fotografia, música, novos media e teatro, 
incluindo a criação de novas obras artísticas/produções, a programação de obras preexistentes/produções 



e ações específicas de desenvolvimento de públicos, envolvendo as comunidades locais e promovendo a 
participação ativa na criação e fruição das artes.

DESTINATÁRIOS: podem candidatar-se quaisquer entidades privadas estabelecidas como pessoa coletiva 
em Portugal e com atividade predominantemente nas áreas artísticas em questão, podendo apresentar 
diversas candidaturas relativamente a diferentes projetos, sendo que apenas um pode ser selecionado.

CANDIDATURAS: Até às 17h de 28 de outubro de 2020.

VALOR: Apoio mínimo de 250.00€ e máximo de 400.000€, por projeto.

MAIS INFORMAÇÃO: https://www.dgartes.gov.pt/pt/apoio/2621

GABINETE DE CRISE  AUDIOGEST e Associação Fonográfica Portuguesa

Gabinete que tem por objetivo dar apoio jurídico e técnico a agentes do setor cultural que se encontrem 
afetados pela situação de pandemia que paralisou a esmagadora maioria das atividades do setor, prestando 
informação, aconselhamento e apoio técnico a empresas e empresários, atendendo às medidas específicas 

para o setor cultural anunciadas pelo Governo. Dirige-se sobretudo a produtores musicais, de espetáculos, 
agentes e outros profissionais do setor.

MAIS INFORMAÇÃO: https://gabinetedecrise.passmusica.pt/



PACOTE DE APOIO À PRODUÇÃO INDEPENDENTE 
AUDIOVISUAL  RTP

Tendo em consideração os efeitos da conjuntura que vivemos na indústria audiovisual e sobretudo na 
produção independente, a RTP decidiu reforçar o seu papel e lançar um pacote de apoio com iniciativas de 
impacto imediato, para apoio aos agentes e profissionais do setor. Estas medidas representam um esforço 
adicional à prática de investimento acima das obrigações legais que a RTP tem vindo a realizar nos últimos
anos e aplicam-se aos diversos formatos e género de produção independente: telefilmes, cinema, 
documentários, ficção, contemplando também as artes performativas, a dança, o teatro e a música.

A RTP irá entrar em contacto com as associações representativas do setor e os produtores independentes, 
ainda que estas iniciativas possam vir a ser estendidas, dependendo da evolução do setor e da situação 
económica geral e da RTP.

MAIS INFORMAÇÃO: 
https://www.culturacovid19.gov.pt/rtp-lanca-pacote-de-apoio-a-producao-independente-audiovisual/

CONCURSOS DE APOIO FUNDAÇÃO GDA   
Fundação da Gestão dos Direitos dos Artistas

Concursos de apoio nas áreas de Edição Fonográfica e Curtas-Metragens, disponibilizando ainda Bolsas de 
Qualificação e Especialização Artística. 
Prazos de candidatura e montante de financiamento variam consoante a área do concurso.

MAIS INFORMAÇÃO: https://www.fundacaogda.pt/acao-cultural/concursos-de-apoio/



PORTUGUESE EMERGING ART   
EMERGE Associação Cultural para a Promoção de Arte Contemporânea

O programa Portuguese Emerging Art (PEA) visa promover o trabalho dos artistas emergentes portugueses 
dentro e fora de Portugal, com o apoio de instituições que reforçam e legitimam o trabalho de seleção feito 
pelo júri. As categorias prendem-se com as áreas da Arte Digital/New Media Art, Arte Pública, Cerâmica 
Artística, Cruzamentos Disciplinares, Desenho, Escultura, Fotografia, Art Instalativa, Arte Performática, 
Pintura, Sound Art e Videoart.

DESTINATÁRIOS: todos os artistas, das áreas referidas, com nacionalidade portuguesa
e artistas que vivam e trabalhem em Portugal.

CANDIDATURAS: Até 30 de junho de 2020.

MAIS INFORMAÇÃO: https://www.emerge-ac.pt/portuguese-emerging-art-2020/

APOIOS E PARCERIAS FUNDAÇÃO EDP 

A Fundação EDP desenvolve e apoia projetos nas áreas da Inovação Social, Cultura, Ciência e Educação, 
sendo os apoios feitos através de programas estruturados, no sentido de garantir rigor e transparência na 
escolha dos projetos a apoiar. Existem 3 programas distintos: Programa EDP Solidária, Programa de Estágios 
no Museu e Prémio Novos Artista Fundação EDP, apoiando este último a revelação de novos valores da 
criação artística nacionais, nos domínios das artes plásticas e visais.



Por regra a Fundação EDP apoia apenas projetos que se insiram nos programas descritos, no entanto 
podem ser submetidas propostas fora destes programas através do site.

MAIS INFORMAÇÃO: https://www.fundacaoedp.pt/pt/form/program-of-sponsorships

BOLSA AMÉLIA REY COLAÇO   Teatro Nacional D. Maria II

Iniciativa do Teatro Nacional D. Maria II, do Centro Cultural Vila Flor, d’O Espaço do Tempo e
do Teatro Viriato que visa atribuir uma bolsa em homenagem ao papel pioneiro da encenadora
e atriz Amélia Rey Colaço na História do Teatro Português.

DESTINATÁRIOS: Jovens artistas e companhias emergentes, de forma a promover a renovação
da criação teatral portuguesa.
CANDIDATURAS: 2 de março a 28 de maio de 2020.

MAIS INFORMAÇÃO: https://www.tndm.pt/pt/3-edicao-bolsa-amelia-rey-colaco/

PROJETO ‘TEIA19’ 

Um projeto que visa a divulgação e criação de espetáculos através da plataforma TEIA19 no Facebook, 
em tempo de cancelamentos, podendo ser pedido um donativo diretamente ao público, apelando-se à 
solidariedade deste para com os artistas e oferecendo-lhe algo único.

MAIS INFORMAÇÃO: https://www.facebook.com/Teia19



PROJETO ‘2519’

Iniciativa que promove a mobilização online para a celebração do 46º aniversário do 25 de abril a partir de 
casa, através da plataforma Facebook, homenageando todos aqueles que lutaram pela liberdade, através 
das artes. 

Propõe a partilha de material criativo desenvolvido durante o período de confinamento relacionado com a 
situação de pandemia, de forma a criar uma galeria virtual, divulgando o trabalho dos autores e facilitando 
o acesso do público à cultura numa altura em qua a organização de eventos presenciais não é permitida. 
Contudo, o tema é livre e não está limitado à temática do 25 de abril, sendo todo o trabalho criativo 
merecedor de partilha.

MAIS INFORMAÇÃO: https://www.facebook.com/movimento2519

ARTIST SUPPORT PLEDGE

Atendendo ao atual cenário de pandemia, artista de todo o mundo ressentem-se com o clima de incerteza 
que afeta as suas condições de trabalho, assistindo ao encerramento de vendas e exposições. 

Nesse contexto lançou-se a iniciativa «Artist Support Pledge» com o objetivo de incentivar a continuidade 
da criação artística através de um movimento de entreajuda que apela a um exercício de generosidade
entre a comunidade artística. Através do Instagram, propõe-se uma solução criativa que consiste no 
compromisso de os artistas publicarem imagens de obra suas que se encontrem à venda.

MAIS INFORMAÇÃO: https://www.instagram.com/artistsupportpledge



BOLSAS JOVENS CRIADORES 2020
Centro Nacional de Cultura

Iniciativa do Centro Nacional de Cultura, apoiada pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, com 
o objetivo de estimular o trabalho criativo dos jovens nas áreas das Letras e das Artes.

DESTINATÁRIOS: jovens das Artes e das Letras, residentes em Portugal, de idade não superior a 30 anos, 
que já tenham apresentado o seu trabalho publicamente na área a que concorrem.

CANDIDATURAS: entre 16 de março e 30 de abril de 2020.

MAIS INFORMAÇÃO: https://www.cnc.pt/bolsas-jovens-criadores-2020/?fbclid=IwAR0a9Y5ifF5dz00grHeezL
XuHT0Wwy4mxHhGoYYbuY8LhMOTDdoPthqGBAA

CULTURE OF SOLIDARITY
European Cultural Foundation

Fundo Europeu de apoio iniciativas culturais imaginativas que reforcem a solidariedade europeia e a ideia 
da Europa como um espaço público partilhado, em tempos de crise pandémica e de consequências futuras 
que dela advirão, em que a cooperação e a solidariedade são fundamentais. Numa altura em que o objetivo 
é proteger os interesses nacionais, a pergunta que se coloca é: onde é que fica a Europa enquanto espaço 
de interesse partilhado? Escassas são os mecanismos de apoio a iniciativas que proponham e fortaleçam 
uma cultura pan-europeia de solidariedade, e é nesse sentido que este fundo europeu de apoio.



DESTINATÁRIOS:
      *  Expandam a noção de Europa como um espaço público aberto e compartilhado para todos, em 
      momentos de tomada de decisão voltada para o interior e nacional;
      *  Expressem e ajam em solidariedade prática para com as pessoas e as comunidades, ultrapassando as 
      fronteiras fechadas;
      *  Compartilhem experiências, conhecimentos, habilidades, histórias, ideias e recursos de solidariedade       
      em toda a Europa, especialmente fora da atenção pública comum;
      *  Sustentem a interação entre pessoas além das fronteiras europeias e em tempos de restrições de       
      viagens e distanciamento social;
      *  Mantenham a vida cultural e as experiências sociais com um alcance europeu em tempos de 
      isolamento e prepararem o terreno para um renascimento cultural europeu após a crise;
      *  Desenvolvam novas abordagens nas operações de trabalho cultural e novas alianças entre setores 
      para lidar com os desafios atuais impostos pela crise.

CANDIDATURAS: até às 12h de 27 de abril de 2020.

VALOR: 3 linhas de apoio:
      *  5.000€ - 15.000€
      *  15.000€ - 30.000€
      *  30.000€ - 50.000€

MAIS INFORMAÇÃO: https://www.culturalfoundation.eu/culture-of-solidarity?fbclid=IwAR0pXS46P8vBlhEof
i2k7WOW70sNOXNINIFfGjQzzgV1dgvR9ykgIclIQbY

UNITED AGAINST CORONA – EXPRESS THROUGH ART
Indian Council for Cultural Relations

Concurso Internacional desenvolvido pelo ICCR nas áreas das artes visuais e digitais, que visa permitir 
a artistas de todo o mundo – profissionais e amadores – exprimirem-se através da arte as suas próprias 
interpretações em torno do modo como a pandemia tem afetado a humanidade emocionalmente, 
revelando o que esta tem de pior e de melhor, incluindo as mais contraditórias emoções. O objetivo é assim
perpetuar as emoções e os sentimentos presentes neste momento de crise, de afastamento social, mas de 
coesão entre povos.



DESTINATÁRIOS:   Artistas das artes visuais e digitais, profissionais e amadores. O foco dos trabalhos deve 
ser o «distanciamento social», a «quarentena», a «pandemia» e a «luta contra o vírus», espelhando a 
inovação artística e emocional.

CANDIDATURAS: até 1 de maio de 2020.

MAIS INFORMAÇÃO: https://www.iccr.gov.in/flashnews/art-competition-%E2%80%9Cunited-against-
corona-express-through-art%E2%80%9D-guidelines-participants

PLATAFORMA ARTIST RUN ALLIANCE (ARA)
Alfred Institute for Art and Culture

Plataforma artística aberta a iniciativas de artistas, espaços artísticos, associações e galerias, criada com o 
objetivo de facilitar, globalmente, a partilha de contactos e conhecimentos entre profissionais das artes e 
artistas, no atual contexto de pandemia, visando igualmente encontrar possíveis soluções alternativas e 
modelos de financiamento.

CANDIDATURAS: até 30 de abril de 2020.

MAIS INFORMAÇÃO: https://artistrunalliance.org/faq/



THE PHOTOGRAPHER FUND Format

Fundo de apoio a fotógrafos independentes que estejam a passar por dificuldades financeiras, devido à 
pandemia da COVID-19.

CANDIDATURAS: Limite máximo de 500$
MAIS INFORMAÇÃO: https://www.format.com/hotographer-fund

GLOBAL OPEN CALL FOR ART Amplifier

Em resposta à COVID-19, a Amplifier está a lançar uma campanha de emergência com os principais 
curadores de arte e consultores de saúde pública de todo o mundo na procura de dois tipos de trabalho:
      *  mensagens de saúde e segurança pública que possam ajudar a achatar a curva através da educação;
      *  símbolos que ajudem a promover a saúde mental, o bem-estar e o trabalho de mudança social 
      durante estes momentos de stress.

Acreditando que a arte tem poder, pode curar, salvar vidas e unir-nos mesmo quando estamos separados, 
incentiva a criação de trabalhos que serão distribuídos em todo o mundo e inspirarão todos a permanecer 
fortes, seguros e unidos. Serão anunciadas 5 obras a cada semana, a partir da primeira semana de abril, 
sendo que as mesmas estarão a votação online na página web da Amplifier.

VALOR: 1.000$ por artista, num limite máximo de 50 participantes.
MAIS INFORMAÇÃO: https://community.amplifier.org/campaign/global-open-call-for-art/?fbclid=IwAR1KR9
RYcs7KwcAbEcv7BixbcWlAUHqwQ9rM-lGelsvqDlVNt7m-v-TgxKY



MARVELOUS ART MAGAZINE: OPEN CALL FOR SUBMISSIONS 
Marvelous Art Gallery

Candidaturas abertas para a 1ª edição da Revista Marvelous Art Magazine, em que é pedido a escritores 
e artistas que apresentem trabalhos de temática surrealista, sendo permitidas todas as técnicas artísticas, 
desde a pintura, ao desenho, escrita, escultura, cerâmica, gravura, fotografia, têxtil, instalação, mixed 
media, digital, filme, etc. Os trabalhos selecionados constarão no website e serão divulgados nas redes 
sociais.

CANDIDATURAS: até 13 de maio de 2020.

MAIS INFORMAÇÃO: https://www.artconnect.com/opportunities/open-call-for-art-magazine-theme-

surrrealism

CAM – THE COVID ART MUSEUM

O primeiro museu internacional criado durante a quarentena, derivada da situação de pandemia atual. 
Através da plataforma Instagram os artistas podem divulgar o seu trabalho a nível internacional, quer este 
tenha sido realizado em tempos pandémicos ou não, num projeto de partilha e criação artística global.

MAIS INFORMAÇÃO: 

https://www.instagram.com/covidartmuseum/?hl=en



CULTURE FIX

Com a consciência de que as artes e a cultura são essenciais e imediatas no processo de recuperação da 
COVID-19, a Culture Fix é uma plataforma online que reúne o conteúdo digital produzido pelas organizações 
culturais num único lugar. Permite que o público faça donativos, ao conteúdo que vê, se assim o desejar, 
sendo esta uma forma das organizações alcançarem novos públicos e criarem novas fontes de
rendimento, a nível internacional.

MAIS INFORMAÇÃO: https://culturefix.digital/about/

MUSIC MOVES EUROPE Europa Criativa

Programa com o objetivo de identificar e apoiar abordagens que promovam, de forma inovadora, a 
aprendizagem e educação musical, através da cooperação entre a música e o setor da educação, podendo 
esta ser benéfica de muitas maneiras. Procura projetos que contribuam para promover a inclusão social, 
permitindo o acesso de crianças menos favorecidas à música e o envolvimento comunitário. Os projetos
devem ser desenvolvidos a pequena escala, mas de valor acrescentado europeu, criando boas práticas que 
possam ser transferidas em projetos de outros países.

DESTINATÁRIOS:
      *  Entidades colectivas, que demonstrem uma actividade relevante nos sectores da educação e da 
      música, com conhecimento e capacidade para organizar projectos inovadores com dimensão Europeia; 
      Pessoas singulares não são elegíveis nesta convocatória;
      *  Entidades que tenham a sua sede legal registada num dos Estados - Membros da UE ou em países 
      terceiros que integram o programa Europa Criativa.



CANDIDATURAS: até às 13h de 30 de abril de 2020.

MAIS INFORMAÇÃO: https://www.europacriativa.eu/noticias/104-cultura/774-music-moves-europe-call-

aberta-music-education-and-learning

PARA CONSULTA DAS 
MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS 
TOMADAS PELO GOVERNO 

CONSULTAR: 
https://www.culturacovid19.gov.pt/

PARA MAIS 
ESCLARECIMENTOS 

RELATIVOS 
A ESSAS MEDIDAS 

CONTACTAR: 
CULTURA.COVID19@MC.GOV.PT


