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1. ENQUADRAMENTO  

O Programa Cultura visa apoiar projetos que promovam o desenvolvimento social e 

económico, através da cooperação, do empreendedorismo e da gestão cultural, e o reforço 

das relações bilaterais entre Portugal e os Países Doadores dos EEA Grants – Islândia, 

Liechtenstein e Noruega.  

Para o cumprimento deste objetivo o Programa Cultura vai incidir sobre dois eixos 

distintos, o Património Cultural Costeiro e as Artes.  

No âmbito do eixo das Artes, da responsabilidade da Direção-Geral das Artes 

(DGARTES), o programa financiará projetos de programação artística a desenvolver nos 

territórios da baixa densidade de Portugal Continental e nas Regiões Autónomas dos 

Açores (R.A.A.) e da Madeira (R.A.M.). As atividades a desenvolver em parceria 

internacional podem igualmente desenvolver-se nos territórios dos Países Doadores 

(Islândia, Liechtenstein e Noruega) através de cooperação bilateral. 

O seminário de matchmaking «Connecting Dots – Matchmaking Seminar» é organizado 

pela DGARTES no âmbito do eixo das artes do Programa Cultura, no dia 14 de novembro 

de 2019, em Lisboa, tendo em vista a criação e/ou reforço de parcerias nacionais e 

internacionais. 

 

2. OBJETIVO DO APOIO À DESLOCAÇÃO  

Este evento tem como intuito a discussão de ideias, a partilha de experiências e 

conhecimentos e o desenvolvimento de objetivos comuns entre potenciais candidatos para 

o estabelecimento de parcerias e a cocriação de projetos elegíveis a apresentar no âmbito 

do concurso “Connecting Dots – Mobilização Artística e Desenvolvimento de Públicos”. 

Este concurso, lançado a 5 de setembro, tem um período de apresentação de 

candidaturas que se prolonga até 5 de março de 2020, estando o Aviso de Abertura 

disponível na página eletrónica dos EEA Grants Portugal: 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/connecting-dots-projetos-de-

programacao-artistica-multidisciplinar-aviso2/ 

Por forma a incentivar a participação dos representantes de entidades interessadas no 

“Connecting Dots - Matchmaking Seminar” é possível, através do presente procedimento, 

obter apoio financeiro para a deslocação a Lisboa. 

A inscrição no seminário é obrigatoriamente feita através do formulário disponível na 

página eletrónica dos EEA Grants Portugal, no qual poderá também ser indicada a 

candidatura ao apoio financeiro à deslocação (ver infra ponto 4): 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/connecting-dots-projetos-de-programacao-artistica-multidisciplinar-aviso2/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/connecting-dots-projetos-de-programacao-artistica-multidisciplinar-aviso2/
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https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/connecting-dots-

matchmaking-seminar/ 

 

3. MONTANTES DE APOIO À DESLOCAÇÃO  

O montante financeiro global disponível para o presente aviso é de 18.000,00 € (dezoito 

mil euros). 

O apoio à deslocação enquadra-se no Fundo de Relações Bilaterais dos EEA Grants 

2014-2021. O apoio será pago após a realização do seminário, através de um pagamento 

único (lump sum) à entidade participante, mediante a apresentação dos documentos 

previstos no ponto 9 deste Aviso.  

O apoio a atribuir observa os seguintes montantes, de acordo com o local de sede da 

entidade candidata:  

a. Às entidades estabelecidas em Portugal Continental o montante de €100 (exceto 

Área Metropolitana de Lisboa); 

b. Às entidades estabelecidas nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira o 

montante de €150;  

c. Às entidades estabelecidas na Islândia, Liechtenstein ou Noruega o montante de 

€500;  

As entidades podem participar com uma ou mais pessoas, mas não poderá ser atribuído 

mais do que um apoio financeiro (lump sum) por cada entidade, independentemente do 

seu número de participantes. Cada participante será responsável pela organização da sua 

viagem e estadia.  

 

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS  

As candidaturas para apoio à deslocação devem ser submetidas através do formulário de 

inscrição no seminário, disponível no seguinte endereço eletrónico: 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/connecting-dots-

matchmaking-seminar/ 

As candidaturas (constituídas pelo formulário de inscrição no seminário devidamente 

preenchido) devem ser enviadas para os seguintes endereços de correio eletrónico: 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/connecting-dots-matchmaking-seminar/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/connecting-dots-matchmaking-seminar/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/connecting-dots-matchmaking-seminar/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/connecting-dots-matchmaking-seminar/
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a. Entidades estabelecidas em Portugal, para eeagrantsculture@dgartes.pt 

(DGARTES); 

b. Entidades estabelecidas na Islândia e na Noruega, para 

eeagrants@riksantikvaren.no (Kulturrådet - Conselho das Artes da Noruega);  

c. Entidades estabelecidas no Liechtenstein, para arnooehri@eeagrants.li (Ministério 

da Cultura do Liechtenstein).  

 

5. ELIGIBILIDADE DOS CANDIDATOS  

Podem solicitar apoio à deslocação as seguintes entidades: 

a. Pessoa coletiva de direito privado (pessoas singulares não são elegíveis) 

estabelecidas em Portugal que desenvolva atividade profissional nos sectores 

cultural e artístico, nos termos do ponto 11 do Aviso de Abertura do concurso 

Connecting Dots – Mobilidade Artística e Desenvolvimento de Públicos, 

disponível no seguinte endereço eletrónico: 

https://www.eeagrants.gov.pt/media/2087/avisodeabertura_connectingdots_progra

macultura_call2.pdf; 

b. Municípios situados nos territórios da baixa densidade de Portugal Continental e 

nas Regiões Autónomas dos Açores ou da Madeira; 

c. Entidades artísticas ou culturais estabelecidas na Islândia, Liechtenstein ou 

Noruega, de direito público ou privado, comerciais ou não comerciais e 

organizações não-governamentais estabelecidas como pessoas coletivas, cuja 

atividade principal seja exercida nos setores cultural e criativo; 

d. Pessoas singulares que sejam residentes legais no Liechtenstein, cuja atividade 

principal seja exercida nos setores cultural e criativo. 

 

 

 

6. DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS  

A apresentação de candidaturas termina no dia 30 de outubro de 2019, para as entidades 

estabelecidas nos Países Doadores, e a 7 de novembro para as entidades estabelecidas 

em Portugal. 

 

mailto:eeagrantsculture@dgartes.pt
mailto:eeagrants@riksantikvaren.no
mailto:arnooehri@eeagrants.li
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2087/avisodeabertura_connectingdots_programacultura_call2.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2087/avisodeabertura_connectingdots_programacultura_call2.pdf
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7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

A atribuição do apoio à deslocação é definida de acordo com os seguintes critérios:  

a. Correta formalização da candidatura, nomeadamente o preenchimento do 

formulário de inscrição; 

b. Demonstração de uma ideia de projeto elegível, em que a entidade se propõe 

participar no projeto como promotor ou como parceiro;  

c. Entidade participante estar inscrita para apresentação pitching; 

d. Ordem de submissão das candidaturas;  

 

8. PROCESSO DE SELEÇÃO E DE TOMADA DE DECISÃO  

A seleção das candidaturas a apoiar segue os critérios indicados no ponto anterior, até ao 

limite do financiamento global disponível previsto no ponto 3 do presente Aviso.  

A notificação da decisão do apoio à deslocação é feita por escrito, através de comunicação 

eletrónica, pela organização que recebeu a candidatura, até 1 de novembro de 2019, para 

as entidades dos Países Doadores (Kulturrådet ou Ministério da Cultura do Liechtenstein), 

e até 11 de novembro para as entidades estabelecidas em Portugal (DGARTES).  

A participação no seminário é independente de uma decisão favorável de atribuição de 

apoio à deslocação, pelo que a entidade pode participar no seminário assumindo as 

respetivas despesas.  

 

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO E RELATÓRIO  

O apoio é atribuído sob a forma de um pagamento único (lump sum), a realizar após o 

seminário.  

O pedido de pagamento do apoio atribuído deve ocorrer até 30 dias após a realização do 

evento (ou seja, até 14 de dezembro) e deve ser instruído com os seguintes documentos:  

a. Relatório de viagem, que deverá incluir uma breve descrição das atividades e 

parcerias desenvolvidas durante o evento, os resultados alcançados e perspetivas 

de futuro dos projetos;  

b. Formulário do pedido, disponível em:  
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https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/connecting-dots-

matchmaking-seminar/ 

c. Comprovativo de viagem (e.g. cópia do cartão de embarque);  

d. Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Autoridade Tributária e 

Aduaneira e a Segurança Social ou autorização para a sua consulta online (NIPC 

DGArtes: 600.082.733 e NISS DGArtes: 2001.7946.713) para as entidades 

estabelecidas em Portugal e, no caso das entidades sedeadas na Islândia, 

Liechtenstein e Noruega, os documentos equivalentes; 

 

Os documentos indicados em a), b) e c) devem ser carimbados, assinados e digitalizados, 

e enviados para os seguintes endereços de correio eletrónico: 

 Para as entidades estabelecidas em Portugal e no Liechtenstein, para 

eeagrantsculture@dgartes.pt;  

 Para as entidades estabelecidas na Islândia ou na Noruega, para 

eeagrants@kulturradet.no.  

 

O apoio financeiro é atribuído e pago à entidade beneficiária, não podendo ser pago a 

nenhum representante (pessoa individual) da entidade.  

 

10. INFORMAÇÃO ADICIONAL  

Os pedidos de esclarecimento devem ser remetidos para: eeagrantsculture@dgartes.pt.  

Mais informação disponível em:  

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/connecting-dots-

matchmaking-seminar/ 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/connecting-dots-matchmaking-seminar/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/connecting-dots-matchmaking-seminar/
mailto:eeagrantsculture@dgartes.pt
mailto:eeagrants@kulturradet.no
mailto:eeagrantsculture@dgartes.pt
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/connecting-dots-matchmaking-seminar/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/connecting-dots-matchmaking-seminar/

