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Despacho n.° I7IGD

Considerando que o apoio financeiro às artes na tipologia do programa de apoio a

projetos - apoio complementar ao programa Europa Criativa, no âmbito do

procedimento simplificado publicitado por Aviso n.° 17579-B/2020, Diário da

República, 2. série, de 29.10, nos termos previstos no artigo 8.° do Regulamento

aprovado como anexo à Portaria n.° 301/2017, de 16 de outubro, com as alterações

introduzidas pela Portaria n.° 71-B/2019, de 28 de fevereiro (Regulamento dos

Programas de Apoio às Artes), se destina a financiar projetos previamente

selecionados como é o caso dos que resultam do programa da União Europeia - Europa

criativa de apoio aos sectores cuLtural e criativo;

Considerando que da apreciação técnica das candidaturas admitidas ao presente

programa de apoio, ao abrigo e nos termos dos elementos fixados no referido aviso de

abertura no projeto de decisão constata-se que é proposta uma decisão favorável a

todas as entidades candidatas.

Nestes termos, perante a factuatidade descrita, excecionalmente, ao abrigo da alínea

f) do n.° 1 do artigo 124.° do Código do Procedimento Administrativo, reconheço que

estão reunidos os pressupostos para declarar a dispensa da fase da audiência dos

interessados no presente procedimento de apoio a projetos - apoio complementar ao

programa Europa Criativa.

Sem prejuízo do exposto, mais se dá nota que a dispensa da fase de audiência dos

interessados não coloca em causa os direitos de defesa dos interessados através dos

meios de impugnação como a reclamação ou o recurso hierárquico.

Em Lisboa a 18 de dezembro de 2020

O Diretor-Geral
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Américo Rodrigues
Em bstUiÇâ0, &o
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