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COMUNICADO 
Direção-Geral das Artes, 12 de dezembro de 2019 
 

DGARTES APOIA 10 PROJETOS NO CONCURSO DE APOIO COMPLEMENTAR  
AO PROGRAMA EUROPA CRIATIVA 2019 

A Direção-Geral das Artes divulga a decisão final do Programa de Apoio a Projetos - Apoio 
complementar ao Programa Europa Criativa, o qual visa exponenciar a boa execução dos projetos 
apresentados por entidades nacionais e estimular o número de entidades portuguesas líderes ou 
parceiras de candidaturas apresentadas ao subprograma Cultura. 

Este apoio complementar permite assegurar parte do autofinanciamento exigido e aprovado nas 
linhas de financiamento (de projetos de Cooperação Europeia, de Plataformas Europeias e de Redes 
Europeias) aprovadas pelo Programa Europa Criativa. Os apoios a conceder incidem nas áreas das 
artes performativas (circo contemporâneo e artes de rua, dança, música e teatro), artes visuais 
(arquitetura, artes plásticas, design, fotografia e novos media) e cruzamento disciplinar, cujas 
atividades se desenvolvem em território nacional e/ou internacional e se inscrevem nos domínios 
da criação, programação, internacionalização, circulação nacional, desenvolvimento de públicos, 
edição, investigação e formação. 

São apoiados 10 projetos com uma verba total de 84.741,60 € (dois com entidades portuguesas 
como líderes e oito com entidades portuguesas como parceiras): 4 projetos são na área de 
cruzamento disciplinar, 3 de teatro, 1 de fotografia, 1 de artes plásticas e 1 de circo 
contemporâneo e artes de rua. 

/ 
PROJETOS  
ENTIDADES APOIADAS 

Entidades líder: 
"Sonotomia" / Pedra Angular - Associação dos Amigos do Património da Diocese de Beja 
"Parallel - European Photo Based Platform" / Procurarte Associação Cultural e Social 
 
Entidades parceiras: 
"Circus Link" / Teatro da Didascália 
"Contested Desires" / LAC - Laboratório de Actividades Criativas, Associação Cultural 
"Adeste Plus" / Mapa das Ideias - Edições de Publicações 
"Reshape - Reflect, Share, Practice, Experiment" / Artemrede - Teatros Associados 
"Be Spectactive!" / Artemrede - Teatros Associados 
"Play On!" / Cooperativa de Teatro e Animação O Bando 
"Connectup" / Cooperativa de Teatro e Animação O Bando 
"FITEI" / Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica 
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MAIS  
INFORMAÇÕES 

Balcão Artes 
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CONTACTOS 

comunicacao@dgartes.pt 

 

http://www.dgartes.gov.pt/pt/sel-curso/2579
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