
PROGRAMA INÍCIO FECHO DESTINATÁRIOS OBJETIVOS LINK 

EEA Grants - Fundo de Relações 

Bilaterais - Portugal e Noruega - 

Parcerias para a Inovação 
01-07-2021

27-05-2022

25-11-2022

26-05-2023

Entidades públicas ou privadas, comerciais ou 

sem fins lucrativos, incluindo organizações da 

sociedade civil, legalmente estabelecidas em 

Portugal.

Contribuir para o fortalecimento das relações bilaterais e que obtenham resultados tangíveis:

(ex: Eventos de matchmaking, Cooperação técnica e intercâmbio, Estágios, Capacitação e cursos 

intensivos, Workshops e seminários, Visitas de estudo, Estudos e publicações, Campanhas, 

exposições e material publicitário).

Página Web 

EEA Grants - Iniciativas de 

Cooperação Bilateral - Cidadãos 

Ativ@s
11-07-2018 30-06-2023 Organizações não-governamentais 

As iniciativas de cooperação bilateral destinam-se a apoiar atividades que aprofundem as 

relações entre ONG portuguesas e entidades dos países financiadores, e também organizações 

internacionais e agências subsidiárias, promovendo o intercâmbio de experiências internacionais, 

a partilha e transferência de conhecimentos e de boas práticas para reforço da capacitação e 

eficácia da ação das ONG portuguesas. 

As Iniciativas de Cooperação Bilateral destinam-se ainda ao robustecimento das candidaturas de 

ONG portuguesas ao Programa Cidadãos Ativ@s.
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Instituto Europeu de Inovação

EIT Culture & Creativity
25-10-2021 24-03-2022

Organizações/consórcios Indústrias do setor 

cultural e criativo

A call visa estabelecer uma parceria inovadora Pan-Europeia de organizações nas áreas da 

educação e da investigação, indústrias culturais e criativas (CCIs) e outros atores do setor.
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Programa Horizonte Europa

Games and culture shaping our 

society  ID:HORIZON-CL2-2022-

HERITAGE-01-09

20-01-2022 20-04-2022
Pessoas jurídicas (órgãos públicos ou 

privados), em países elegíveis.

Os projetos devem contribuir para pelo menos dois dos seguintes resultados esperados:

- Evidência do impacto dos jogos na sociedade europeia, incluindo o seu valor cultural e os seus 

riscos.

- Provas do potencial de inovação dos jogos (on-line ou outros).

- Novos conhecimentos sobre o papel da indústria dos jogos e práticas criativas não comerciais 

na UE, em benefício da sociedade.

- Melhor conhecimento das questões legais e de direitos de propriedade intelectual ligadas à 

população e à indústria dos jogos nos mercados internacionais.

- Propostas para melhorar os jogos em termos de impacto positivo na educação, conjuntos de 

competências, modelos empresariais responsáveis, oportunidades de emprego, coesão social e 

criatividade.
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Programa Horizonte Europa

The New European Bauhaus – 

shaping a greener and fairer way of 

life in creative and inclusive 

societies through Architecture, 

Design and Arts. 

ID: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-

10

20-01-2022 20-04-2022
Pessoas jurídicas (órgãos públicos ou 

privados), em países elegíveis.

Os projetos devem contribuir para todos os seguintes resultados esperados:

- Criar soluções arquitetónicas e de design inovadoras que enfatizem a utilização de novas formas 

e materiais em conformidade com os objetivos do Green Deal Europeu.

- Alavancar a função social da arquitetura, artes e design, combinando funcionalidade e 

sustentabilidade com estética, artes e cultura, com o objetivo de impulsionar a inclusão social e 

acessibilidade, bem como reforçar a contribuição da cultura para a sustentabilidade.

- Examinar as transformações culturais que conduzem à sustentabilidade e explorar novos 

caminhos de cooperação entre os intervenientes relevantes, incluindo as indústrias culturais e 

criativas, interessados em conceber um novo modo de vida europeu em linha com o Novo 

Bauhaus Europeu.
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CULTURA 2021-2027
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https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/fundo-de-relacoes-bilaterais/concursos/portugal-e-noruega-parcerias-para-a-inovacao-fbr-open-call-2/
https://gulbenkian.pt/cidadaos-ativos/bolsas-lista/iniciativas-de-cooperacao-bilateral/
https://eit.europa.eu/news-events/news/transforming-europes-cultural-and-creative-sectors-and-industries-european
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%252
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%252


PROGRAMA INÍCIO FECHO DESTINATÁRIOS OBJETIVOS LINK 

CULTURA 2021-2027

Programa Horizonte Europa

The role of perceptions, formed by 

traditions, values and beliefs, in 

shaping European societies and 

politics in the 21st century

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-03

20-01-2022 20-04-2022
Pessoas jurídicas (órgãos públicos ou 

privados), em países elegíveis.

Os projetos devem contribuir para todos os seguintes resultados esperados:

- Analisar os diferentes fatores que formam e mudam as perceções das pessoas, tais como 

crenças, valores, tradições, economia, história, cultura, idade e género, entre outros.

- Compreender de que forma estes fatores influenciam e mudam as perceções das pessoas, a sua 

relação com o passado histórico e cultural da Europa, e como podem contribuir para a criação de 

uma visão mais inclusiva das culturas e valores, tanto europeus como globais.

- Apreender a forma como as perceções moldam a compreensão das sociedades europeias e as 

respostas ao projeto europeu.

- Analisar a forma como as perceções influenciam a resposta e preparação da sociedade em 

tempos de crise, tais como a pandemia de COVID-19 e o seu impacto na coesão europeia pós-

crise.

- Fornecer recomendações para aproximar a elaboração de políticas da UE das pessoas, com 

ênfase nos valores e comportamento dos jovens ao perceberem os desafios sociais, económicos 

e ambientais prementes.
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Programa Horizonte Europa

Europe’s cultural heritage and arts - 

promoting our values at home and 

abroad

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-02

20-01-2022 20-04-2022
Pessoas jurídicas (órgãos públicos ou 

privados), em países elegíveis.

Os projetos devem contribuir para pelo menos um dos seguintes resultados esperados:

- Melhor conhecimento e compreensão das artes, cultura e valores europeus dentro da UE e 

internacionalmente, alavancando a criatividade dos parceiros das artes e do património cultural 

na Europa.

- Maior exposição à diversidade da arte, cultura e valores europeus para os parceiros europeus e 

internacionais, reforçando os laços com as indústrias criativas e outros sectores da economia.

- Reforço da ação europeia comum para promover a cultura e os interesses económicos da 

Europa a nível internacional, contribuindo assim para reforçar a competitividade europeia.
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%252
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%252
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CULTURA 2021-2027

Programa Horizonte Europa

Safeguarding endangered languages 

in Europe

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-01

20-01-2022 20-04-2022
Pessoas jurídicas (órgãos públicos ou 

privados), em países elegíveis.

Os projetos devem contribuir para pelo menos dois dos seguintes resultados esperados:

- Reforçar a cooperação a nível europeu entre atores chave e partes interessadas nas 

comunidades linguísticas ameaçadas.

- Capacitar as comunidades locais e promover o envolvimento dos cidadãos na gestão 

sustentável dos seus próprios recursos linguísticos, de acordo com os princípios da Convenção de 

Faro.

- Sugerir estratégias para envolver os jovens na (re) descoberta do seu património linguístico e da 

sua importância para o desenvolvimento da sua identidade e construção comunitária.

- Promover a igualdade e a diversidade linguística em conformidade com o lema da UE "Unidos 

na Diversidade" e o seu trabalho para reforçar o papel central do multilinguismo na Europa.

- Reforçar a identificação, inventário e transmissão das línguas regionais, minoritárias e locais 

como veículos de expressão oral e tradições, de acordo com os princípios da Convenção da 

UNESCO de 2003 para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial.
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Programa Horizonte Europa

Protection of artefacts and cultural 

goods from anthropogenic threats

ID: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-

07

20-01-2022 20-04-2022
Pessoas jurídicas (órgãos públicos ou 

privados), em países elegíveis.

Os projetos devem contribuir para pelo menos dois dos seguintes resultados esperados:

- Desenvolver métodos não destrutivos e ferramentas digitais para a proteção, identificação e 

rastreabilidade dos bens culturais.

- Contribuir para a proteção, rastreio, restituição e salvaguarda, bem como investigação da 

proveniência do património cultural europeu ameaçado.

- Produzir investigação baseada em provas para apoiar a implementação de medidas preventivas 

contra a pilhagem e o comércio ilícito de bens culturais.

- Sensibilizar, mobilizar e reforçar ainda mais a cooperação entre cidadãos, partes interessadas, 

peritos, decisores políticos e todos os atores envolvidos.
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Programa Horizonte Europa

Effects of climate change and 

natural hazards on cultural heritage 

and remediation

ID: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-

08

20-01-2022 20-04-2022
Pessoas jurídicas (órgãos públicos ou 

privados), em países elegíveis.

Os projetos devem contribuir para ambos os seguintes resultados esperados:

- Contribuir para salvaguardar e proteger o património cultural europeu dos efeitos das 

alterações climáticas e dos riscos naturais, incluindo as zonas rurais e remotas, as paisagens 

culturais costeiras e marítimas e o património subaquático.

- Explorar formas inovadoras e sustentáveis de proteger o património cultural e as paisagens 

culturais das alterações climáticas, dos riscos de catástrofes e da poluição.
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%252
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%252
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%252
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CULTURA 2021-2027

Programa Horizonte Europa

Traditional crafts for the future: a 

new approach

ID: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-

04

20-01-2022 20-04-2022
Pessoas jurídicas (órgãos públicos ou 

privados), em países elegíveis.

Os projetos devem contribuir para pelo menos dois dos seguintes resultados esperados:

- Reviver, valorizar e fomentar as técnicas artesanais tradicionais e combiná-las com tecnologias 

novas e emergentes de ponta.

- Reunir o know-how tradicional com tecnologias novas e/ou digitais para desenvolver produtos, 

serviços e profissões melhoradas e novas.

- Estabelecer plataformas e desenvolver metodologias, currículos, competências empresariais e 

cursos de formação profissional, para criar empregos e reanimar empresas onde a tradição se 

encontra com o futuro.

- Criar relações e redes sustentáveis entre sítios de investigação e património, setores culturais e 

criativos, instituições, universidades e outras instituições de investigação, autoridades regionais e 

nacionais, empresas e outras partes interessadas relevantes, a fim de promover a inovação, o 

emprego e o crescimento sustentável.

Página Web

Programa Horizonte Europa

Towards a competitive, fair and 

sustainable European music 

ecosystem

 ID: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-

01-05

20-01-2022 20-04-2022
Pessoas jurídicas (órgãos públicos ou 

privados), em países elegíveis.

Os projetos devem contribuir para pelo menos dois dos seguintes resultados esperados:

- Fornecer metodologias novas/melhoradas para captar o valor económico e social da música.

- Desenvolver indicadores para melhor detetar o desempenho do setor musical europeu e a sua 

contribuição para o desenvolvimento económico e social, bem como para a sustentabilidade. 

Promover a recolha normalizada de dados sobre o (sub)setor musical para medir a contribuição 

do setor musical da UE na economia, o número de empregados e o consumo de música em 

plataformas ao vivo, radiodifundidas e digitais.

- Aumentar a transparência da indústria musical, em particular do negócio on line/streaming, 

através de um melhor fornecimento de dados. Fornecer uma estimativa do impacto da 

participação musical para a sociedade.

- Fornecer aos decisores políticos ferramentas eficazes para medir e reforçar o impacto da 

elaboração de políticas da UE, no contexto do Music Moves Europe e no sector da música.
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%252
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%252


PROGRAMA INÍCIO FECHO DESTINATÁRIOS OBJETIVOS LINK 

CULTURA 2021-2027

Programa Horizonte Europa

Increase the potential of the 

international competitiveness of 

the European filmmaking industry

ID: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-

06

20-01-2022 20-04-2022
Pessoas jurídicas (órgãos públicos ou 

privados), em países elegíveis.

Os projetos devem contribuir para pelo menos dois dos seguintes resultados esperados:

- Novos conhecimentos sobre as necessidades e desenvolvimentos da indústria cinematográfica 

europeia, incluindo os vários subsetores de pré-produção, produção, pós-produção e 

distribuição.

- Fornecer cenários e ferramentas políticas inovadoras, incluindo digitais, para a recuperação 

económica dos subsetores afetados pela recessão económica e pela crise COVID-19, bem como 

formas de prevenir o desemprego no setor.

- Aumentar ainda mais a competitividade da indústria cinematográfica europeia na arena 

internacional.

- Fornecer provas das preferências dos utilizadores/espetadores sobre a produção 

cinematográfica, bem como limitações à identificação das suas preferências, a fim de alargar e 

diversificar audiências.

- Identificar uma metodologia para melhor compreender as preferências dos 

utilizadores/espetadores sobre a produção de filmes.

- Promover a atividade cultural europeia e a diversidade cultural.
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Programa Europa Criativa

Projectos de Cooperação Europeia

Categoria 1 [CREA-CULT-2022-COOP-

1]: Projectos de pequena escala

Categoria 2 [CREA-CULT-2022-COOP-

2]: Projectos de média escala

Categoria 3 [CREA-CULT-2022-COOP-

3]: Projectos de grande escala

01-02-2022 31-03-2022

Entidades colectivas, públicas ou privadas, 

com ou sem fins lucrativos.

Empresários em nome individual.

Existem três categorias de projetos

Pequena escala (categoria 1): pelo menos 3 entidades de 3 países diferentes;

Máx. 200.000 euros de subvenção europeia para toda a duração do projecto; 80% de co-

financiamento;

Média escala (categoria 2): pelo menos 5 entidades de 5 países diferentes;

Máx. de 1 milhão de euros de subvenção europeia para toda a duração do projecto; 70% de co-

financiamento;

Grande escala (categoria 3): pelo menos 10 entidades de 10 países diferentes;

Máx. 2 milhões de euros de subvenção europeia para toda a duração do projecto; 60% de co-

financiamento;
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Municipio de Coimbra

Apoio Financeiro Municipal à 

Atividade Pontual - Associativismo 

Cultural Geral 

17-01-2022 30-09-2022

Agentes culturais legalmente constituídos, 

com finalidade não lucrativa, que prossigam 

fins de interesse municipal em Coimbra e 

estejam inscritos no Registo Municipal de 

Agentes Culturais.

Visa apoiar o desenvolvimento de iniciativas ou projetos culturais específicos, inovadores e que, 

sendo de interesse público municipal, podem estar enquadrados num plano de continuidade ou 

assumir carácter extraordinário.
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Municipio de Coimbra

Apoio Financeiro Municipal à 

Atividade Permanente - 

Associativismo Cultural Geral 

07-03-2022 08-04-2022

Agentes culturais legalmente constituídos, 

com finalidade não lucrativa, que prossigam 

fins de interesse municipal em Coimbra e 

estejam inscritos no Registo Municipal de 

Agentes Culturais.

Visa apoiar o desenvolvimento de atividades culturais, com carácter regular e continuado, 

previstas nos planos de atividades, e destina-se a aos agentes culturais legalmente constituídos, 

sem fins lucrativos, que prossigam no Município de Coimbra fins de interesse municipal.
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%252
https://europacriativa.eu/noticias/detalhe/1061-projectos-de-cooperacao-europeia-candidaturas-ate-31-de-marco?fbclid=IwAR1YWtEnliH-u2AiXLJHG65-uMpqOkbwrj7NdWh2gTo8dhdFqw4hugJHHwM
https://associativismo.cm-coimbra.pt/apoios
https://associativismo.cm-coimbra.pt/apoios
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CULTURA 2021-2027

DGARTES

Programa de Apoio a Projetos - 

Procedimento Simplificado

20-12-2020 28-01-2022

Pessoas coletivas de direito privado com sede 

em Portugal;pessoas singulares com domicílio 

fiscal em Portugal e grupos informais

Os apoios destinam-se a projetos cujas atividades sejam desenvolvidas maioritariamente no 

território nacional, com a exceção dos projetos no domínio da formação a receber, que podem 

ser desenvolvidos também em território internacional. Projetos nas áreas de artes visuais 

(arquitetura, artes plásticas, design, fotografia e novos media), artes performativas (circo, dança, 

música, ópera e teatro), artes de rua e cruzamento disciplinar
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Culture Next

Fundo das Cidades para a Cultura
25-11-2021 25-02-2022 Artistas europeus (qualquer área artística)

O programa visa selecionar sete artistas europeus para trabalhar individual ou coletivamente 

bem como partilhar as suas visões sobre a contribuição da cultura para um futuro sustentável.
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https://www.dgartes.gov.pt/pt/apoio/4867
https://culturenext.eu/cities-fund-for-culture-launched-applications-open-until-february-25-2022/

