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O Europa Criativa é o programa da União 
Europeia de apoio exclusivo aos sectores 

cultural e criativo

❑ Programa de gestão directa da Comissão Europeia
▪ Responsabilidade : DG EAC e DG CONNECT (Communications Networks, Content and Technology)

▪ Execução: EACEA - Agência Executiva para a Educação e Cultura

❑ Decorre entre 2021 e 2027

EUROPA CRIATIVA
2021-2027

❑ Papel do Centro de Informação Europa Criativa



▪ Projectos com potencial de circulação transnacional (Valor Acrescentado Europeu)

Apoia projectos:
▪ Com impacto nos sectores cultural e criativo a nível europeu

▪ Modelo de Co-financiamento (a fundo perdido)

▪ Sem quotas por países – Competição directa entre projectos

▪ Acção complementar à acção dos Estados-Membros da UE

NOVIDADE 21_27 : Obrigatoriedade dos projectos apresentarem estratégias para:

▪ Promoção da diversidade, inclusão e igualdade de género
▪ Sustentabilidade ambiental – New Green Deal : Pacto Ecológico Europeu

EUROPA CRIATIVA
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Programa Europa Criativa 2021-2027

https://europacriativa.eu/recursos/pacto-ecologico-europeu-cultura-av


Orçamento : 2.44 mil milhões de Euros

Programa Europa Criativa 2021-2027

MEDIA
1.427 MM€

58%

Cultura
804 M€

33%

Transectorial
211 M€

9%

EUROPA CRIATIVA
2021-2027

Novo: 
Apoio aos 

News
Media



Como Funciona

❑ Vertente MEDIA (Cinema, TV, VODs, Video Games,…| ficção, animação e documentário criativo)

❑ Vertente Cultura (todas as restantes expressões culturais e artísticas)

❑ Vertente Transectorial (estudos, Mecanismo de Garantia Financeira SCC, CEDs – Creative Europe Desks, 

Linhas de apoio : Creative Innovation Lab, e apoio a órgãos noticiosos (News Media), etc…)

❑ Cada uma destas vertentes comporta linhas de financiamento focadas em objectivos,
projectos e critérios de elegibilidade diferentes = Subvenções /Grants

❑ Prémios e Iniciativas (Capitais Europeias da Cultura, Apoio à European Film Promotion… Music Moves 

Europe Talent Awards (ex:EBBA awards), Prémio da União Europeia para a Literatura– EUPL, Prémio Europeu para a 
Arquitectura Contemporânea, Marca do Património Europeu, New European Bauhaus, Questões transversais da UE, 
etc… (Mais informação aqui)).

EUROPA CRIATIVA
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https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://europacriativa.eu/europa-criativa-2021-2027/premios-e-iniciativas


• Países vão sendo incluídos gradualmente
• MUITO IMPORTANTE confirmar elegibilidade

❑ 27 Estados-Membros

❑ Países EFTA/EEE: Noruega, Islândia, Liechtenstein

❑ Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedónia do Norte,
Montenegro, Sérvia, Kosovo, Turquia

❑ Arménia, Geórgia, Moldávia, Tunísia e Ucrânia

2014-2020

Processo de 
renovação

Argélia, Azerbaijão, Bielorrússia,
Egipto, Ilhas Faroe, Israel, Jordânia,
Líbano, Marrocos e Palestina ?

EUROPA CRIATIVA
2021-2027

Países Participantes
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Em que ponto estamos?

ORÇAMENTO 
2021-2027

€ 2.4 bn

* Próximas calls a serem lançadas a partir de 
Fevereiro, nas três vertentes do programa

* 1/3 do orçamento será investido nos primeiros 2 
anos do programa

Objectivos gerais do programa:

• Garantir a salvaguarda e a promoção da 
diversidade cultural e linguística europeias 

• Reforçar a competitividade dos sectores 
cultural e criativo, com vista a promover um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo 



Vertente MEDIA

▪ Modelo de co-financiamento (a fundo perdido)

▪ Sem quotas por países

▪ Projectos com potencial de circulação transnacional (Valor Acrescentado Europeu)

▪ Linhas de financiamento sectoriais (toda a cadeia de valor)

▪ Cinema, TV, VODs, Videojogos, conteúdo imersivo 

▪ Ficção | Animação | Documentário Criativo



Vertente MEDIA

2. Aumentar a audiência das obras europeias

1. Aumentar a circulação transnacional das obras audiovisuais europeias

2 Metas



Vertente MEDIA

Reforçar da capacidade do Sector Audiovisual – para operar num contexto transnacional

Fomentar a promoção e circulação transnacional das obras

Prioridades

▪ Capacidade Técnica (Formação)

▪ Capacidade de Criação (obras com potencial de circulação transnacional; co-produções…)

▪ Capacidade Operacional (ex:facilitando intercâmbios em mercados)

▪ Distribuição internacional (incluindo novos meios e modelos de negócio)

▪ Comercialização (diferentes meios e plataformas)

▪ Desenvolvimento de audiências (festivais, educação fílmica, exibição etc)



Vertente MEDIA

Linhas de Financiamento

❑ MEDIA Training/ Talents and skills (Novidade “mentoring actions and attention to script writing).

❑ Apoio a produtores:
▪ European co-development
▪ European Slate Development
▪ European Mini-Slate Development
▪ TV and Online (VOD) Content (Produção)

▪ Videogames and immersive content (2022→→)



Vertente MEDIA

Linhas de Financiamento

❑ Audience Development and Film Education

❑ Distribution (non-national films):
▪ Automatic Support to distributors
▪ Selective Support to Sales Agents

❑ Support to VOD operators and Networks

❑ MEDIA 360 (2022→)



Vertente MEDIA

Linhas de Financiamento

❑ Cinema Festivals (2021 para 2 anos) and Festival Networks (a partir de 2022)

❑ Audience Development and Film Education

❑ Cinema Networks - Europa Cinemas

❑ Innovative Tools and Business Models

https://www.europa-cinemas.org/en


Vertente Cultura

▪ Modelo de co-financiamento (a fundo perdido)

▪ Conjuga linhas de financiamento transversais e sectoriais 

▪ Projectos inovadores e catalisadores com impacto Europeu (Valor Acrescentado Europeu)

▪ Todos os sectores culturais e criativos (excepto audiovisual)

▪ Projectos em parceria transnacional

▪ Sem quotas por países

EUROPA CRIATIVA
2021-2027



EUROPA CRIATIVA 2021-2027
Cultura

1 2 3 4
I-PORTUNUS
MOBILIDADE 
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PROJECTOS DE 
COOPERAÇÃO 
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[A partir de 2022]

Anual Anual

2023



Calls Previsão Período de 
candidaturas

Projectos de Cooperação Europeia [pequena, média e 
grande escala]

1º ronda: Fevereiro
2ª ronda: Nov /Dezembro 
2022

≈ 2 meses

Circulação de Obras Literárias Europeias (ficção) Março 2022 ≈ 3 meses

Entidades Culturais Pan-Europeias 2023

Plataformas Europeias 2023

Redes Europeias 2023

EUROPA CRIATIVA

Cultura - 2022



❑ Entidades colectivas, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos; 

❑ Sediadas nos países participantes do programa

❑ Ter um número PIC > Plataforma Funding & Tenders

❑ Reunir o número de parcerias necessário (excepção call Circulação Obras Literárias)

❑ Coordinador/ líder de projecto: ter pelo menos 2 anos de existência legal

❑ Numa mesma call, uma entidade pode concorrer uma vez como líder e várias como parceiro. 
Não há limitações para concorrer como parceiro,

❑ “Sole-traders” (empresários em nome individual) são elegíveis
*Capacidade financeira estável e com suficientes recursos para levar a cabo o  projecto

Para 
concorrer:

EUROPA CRIATIVA 2021-2027

Cultura

Novidade



PROJECTOS DE COOPERAÇÃO EUROPEIA

Objectivo 1: Criação transnacional e circulação de obras e artistas
europeus;

Objectivo 2: Inovação: aumentar a capacidade dos sectores culturais e
criativos europeus para nutrir talentos, inovar, prosperar e gerar empregos e
crescimento.

Duração 
máxima 

de 48 
meses

CALL 
ANUAL!



Principais características
Duração Máxima 

de Projectos

Mínimo número de 

parceiros/países 

participantes/obra

s

Subvenção 

máxima por 

projecto

% de co-

financiame

nto

Regularida

de

*Circulação de obras de ficção

*Desenvolvimento de novos 

públicos

*Aumentar a competitividade 

do sector

Cat 1) individual Pequena escala: 

Entre 5 a 10 obras 

de ficção 

Até 100,000 €

60% Anual

Cat 2) consórcio 

com pelo menos 2 

entidades

Média escala: Entre 

11 a 20 obras de 

ficção

Até 200,000 €

Grande escala: pelo 

menos 21 obras

Até 300,000 € 

por ano

CIRCULAÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS EUROPEIAS

As propostas podem ser apresentadas quer individualmente (categoria 1) quer através de um consórcio de 
pelo menos duas entidades (categoria 2).



CALLS A ABRIR 2023

Linhas de Financiamento Principais características
Duração Máxima de 

Projectos

Mínimo número de 

parceiros/países 

participantes/obras

Subvenção 

máxima por 

projecto

% de co-

financiamen

to

Regularidad

e

Redes Europeias de organizações 

culturais e criativas

➢ Reforçar a capacitação das 

organizações e 

profissionais culturais e o 

networking 

36 meses 

[multi-annual 

agreements]

Redes 

representativas, 

multi-países

Até 825 000 € 

(total 3 anos)
80% 2021 e 2023

Plataformas Europeias (para a 

promoção de artistas emergentes)

➢ aumentar a visibilidade e a 

circulação de artistas e 

obras europeias 

emergentes fora das suas 

próprias fronteiras

36 meses 

[multi-annual 

agreements]

12 estructuras (1 

coordenador + 11 

membros) de 12 

países participantes

Até 2,100,000 € 

(total 3 anos)
80% 2021 e 2023

Entidades culturais pan-europeias ➢ oferecer formação, 

profissionalização jovens 

artistas

36 meses orquestras com 

artistas de pelo 

menos 20 países

Até 1 800 000 € 

(total 3 anos)

40% 2021 e 2023



• Mobilidade transnacional dos artistas, criadores 
ou profissionais da cultura

• Target activities

• Mobilidade individual

• Artistas em residência

• Bolsas para cobrir custos inerentes à viagem

Mobilidade de artistas e profissionais da cultura

EUROPA CRIATIVA

Cultura - 2022



CONTINUAM:

• PERFORM EUROPE
Distribuição online e física Artes Performativas  

• MUSIC MOVES EUROPE
Dirigida à indústria da Música

• SELO DO PATRIMÓNIO EUROPEU

• CAPITAIS EUROPEIAS DA CULTURA
• …

EUROPA CRIATIVA

Cultura - 2022



Vertente Transectorial

▪ Modelo de co-financiamento (a fundo perdido)

▪ Sem quotas por países

▪ Projectos inovadores e catalisadores com impacto Europeu (Valor Acrescentado Europeu)

▪ Todos os sectores culturais e criativos

▪ Une a vertente MEDIA e a Vertente Cultura

▪ Introduz no Programa o apoio a “News Media”

EUROPA CRIATIVA
2021-2027



Vertente TRANSECTORIAL – Creative Innovation Lab

❑ Linha de apoio Creative Innovation Lab (consórcio : 3 entidades de 2 países diferentes)

Encorajar abordagens inovadoras na criação, acesso, distribuição e promoção de conteúdo, tendo inclusivamente em consideração as questões digitais. Visa acções
com dimensão de mercado e acções não lucrativas

❑Apoio focado em abordagens inovadoras

❑Através do desenvolvimento de ferramentas, modelos e soluções replicáveis (inclusivamente digitais)

❑Que concorram para reforço da competitividade (projectos com continuidade/com garantia de 
sustentabilidade)

❑Que juntem o sector AV com outros sectores culturais (projectos transversais)

Em suma, 3 ideias Ferramentas digitais são um 
meio e não um fim

EUROPA CRIATIVA
2021-2027 Call

Anual



Vertente TRANSECTORIAL – News Media (órgãos de Informação noticiosos)

❑ (2022) Call de Parcerias Jornalísticas

Acção do Europa Criativa incide sobre:
a promoção da literacia, do pluralismo e da liberdade de expressão

EUROPA CRIATIVA
2021-2027

❑ (2022) Call Liberdade de imprensa e pluralismo

❑ (2022) Literacia Mediática

Calls
Anuais



PARCERIAS



BD Projectos apoiados

BD Projectos Apoiados

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/


PROCURA DE PARCERIAS
• Lista de entidades

Internacionais à 
procura de 
parcerias

• Disponível um 
template “partner 
search” para 
disseminar pelos
Desks Europa 
Criativa

Partner Search

https://europacriativa.eu/cultura/encontrar-um-parceiro/entidades-que-procuram-parceiros


PROCURA DE PARCERIAS

Acesso Portal

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


NOVA PLATAFORMA

Funding and Tenders Portal 
(FTP)



Acesso Portal

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


❑ Formulários de 
candidatura só estarão 
disponíveis aquando a 
abertura do concurso

❑ Não se prevê grandes 
alterações pelo que é 
possível trabalhar com 
base na call anterior

Preparação 
atempada dos 

projectos é 
possível e 

encorajada



Erros mais comuns nas candidaturas Europa Criativa

• A falta de pormenor nas candidaturas

• Afirmações não consubstanciadas (tipo esta actividade vai levar a tal…  mas como/porque?)

• A não apresentação de uma tese (o projecto responde a que necessidade?)

• As perguntas de estratégia de comunicação são as últimas a serem respondidas > pouco detalhe

• Ser coerente, claro e conciso: Facilitar ao máximo o trabalho do avaliador

• Mais do que uma pessoa a trabalhar na candidatura; Dar a alguém externo para ler/reler.

• Em caso de dúvidas, contactar o Desk/ponto de contacto

MUITO IMPORTANTE

• EM BREVE
• Sessões informativas
• Workshops prácticos para elaboração/ preenchimento de candidaturas



‣ Video tutorial: The Funding & tenders Portal for beginners

‣ EU Funding & Tenders Portal Online Manual

‣ Portal FAQ (para questões gerais)

‣ Info session vertente Cultura (organizada pela Comissão Europeia a 24.06.2021)

‣ Sessões informativas do Centro de Informação Europa Criativa gravadas

FERRAMENTAS

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online%2BManual
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq%3Bcategories%3D%3Bprogramme%3Dnull%3Bactions%3D%3Bkeyword%3D
https://webcast.ec.europa.eu/creative-europe-culture-infoday-24-06-21
https://vimeo.com/manage/videos/665945635


O Centro de Informação Europa Criativa existe para vos ajudar!

Contactos

Coordenação Executiva
Vertente MEDIA e Creative Innovation Lab
Susana Costa Pereira – susana.costapereira@europacriativa.eu

www.europacriativa.eu

Obrigada!

Vertente CULTURA e News media:
Sara Machado – sara.machado@europacriativa.eu

Facebook:
@Europacriativaportugal

Twitter:
@EuropaCriativa

Instagram:
@EuropaCriativa_pt

Site/Newsletter
www.europacriativa.eu



Outras 
oportunidades?



Outras oportunidades

Calendarização prevista:
- Fevereiro 2022: Round 1 calls for grants
- Outubro 2022: Round 2 calls for grants



Outras oportunidades
Oportunidades geradas pelos próprios projectos apoiados



❑ Mecanismo de Garantia Financeira para os sectores cultural e criativo (CCS GF) 
(https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/index.htm)

❑ O Europa Criativa apoiou a criação de carteiras de empréstimos exclusivas para os 
sectores cultural e criativo

❑ CGD- Caixa Invest Cultura Criativa 
https://www.cgd.pt/Empresas/Investimento-Capitalizacao/Pages/Linha-Caixa-Invest-Cultura-Criativa.aspx

❑ Em Portugal 2 bancos têm uma carteira de empréstimos específicos para os SCC

❑ Millennium BCP - FEI Sectores Culturais e Criativos
https://www.millenniumbcp.pt/pt/apoio_as_empresas/Pages/Linha-FEI-Setores-Culturais-e-Criativos.aspx

Outras oportunidades

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/index.htm
https://www.cgd.pt/Empresas/Investimento-Capitalizacao/Pages/Linha-Caixa-Invest-Cultura-Criativa.aspx
https://www.millenniumbcp.pt/pt/apoio_as_empresas/Pages/Linha-FEI-Setores-Culturais-e-Criativos.aspx

