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PARTE C

 CULTURA

Direção-Geral das Artes

Aviso n.º 10689-A/2018

Programa de Apoio a Projetos Internacionalização 2018
A Direção -Geral das Artes (DGARTES) torna público, através do presente aviso, a abertura de concurso para a apresentação de candidaturas no 

âmbito do Programa de Apoio a Projetos no domínio da Internacionalização, com o montante financeiro global disponível de € 110.000,00 (cento 
e dez mil euros), fixado por despacho, de 03/08/2018, do Ministro da Cultura, com a seguinte distribuição anual: 2018 — € 80.000,00 (oitenta mil 
euros); 2019 — € 30.000,00 (trinta mil euros).

O procedimento decorre nos termos do Decreto -Lei n.º 103/2017 de 24 de agosto (Regime de Atribuição de Apoios Financeiros do Estado às 
Artes) e das Portarias n.º 301 e 302/2017, de 16 de outubro (Regulamento dos Programas Apoio às Artes e Regulamento da composição e funcio-
namento da Comissão de Apreciação), e o respetivo Aviso de Abertura, com todas as condições aplicáveis, encontra -se disponível para consulta 
dos interessados no Balcão Artes, em https://www.dgartes.gov.pt.

3 de agosto de 2018. — A Diretora -Geral, Sílvia Belo da Costa Câmara Mourato.
311562648 

 Aviso n.º 10689-B/2018
A Direção -Geral das Artes (DGARTES) torna pública a abertura do Programa de Apoio a Projetos para seleção, através de concurso limitado, 

do projeto curatorial e expositivo para a representação oficial portuguesa na 58.ª Exposição Internacional de Arte — La Biennale di Venezia 2019, 
com o montante financeiro global disponível de 199.400,00€ (cento e noventa e nove mil euros e quatrocentos euros), fixado por despacho de 
03/08/2018 do Ministro da Cultura, com a seguinte distribuição anual: 2018 — 99.700,00€; 2019 — 99.700,00€.

O procedimento decorre nos termos do Decreto -Lei n.º 103/2017, de 24 de agosto (Regime de Atribuição de Apoios Financeiros do Estado às 
Artes Visuais e Performativas) e das Portarias n.º 301 e 302/2017, de 16 de outubro (Regulamento dos Programas de Apoio às Artes e Regulamento 
de composição e funcionamento das Comissões de Apreciação) e o respetivo Aviso de Abertura, com todas as condições aplicáveis, encontra -se 
disponível para consulta dos interessados no Balcão Artes, em https://www.dgartes.gov.pt.

3 de agosto de 2018. — A Diretora -Geral, Sílvia Belo da Costa Câmara Mourato.
311562575 
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