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As Principais alterações às Normas
Artigo 1º, n.º 3
Os agentes associativos locais/regionais não podem concorrer, com o mesmo projeto, a
outros programas da DRCAlg.

* Este impedimento é apenas relativo ao projeto apresentado e não à entidade.

Artigo 2.º - Critérios prioritários
• Combate à exclusão social e à desertificação
do interior do Algarve;
• Educação para a cultura e para as artes;
• Valorização do património imaterial do Algarve
e Preservação das tradições, memórias e
identidade;
• Revitalização de núcleos e centros históricos;
• Inovação cultural, projectos multidisciplinares,
multiculturais, trabalho em rede e parcerias;

• Combate à exclusão social e à desertificação
do interior do Algarve;
• Educação para a cultura e para as artes;
• Valorização do património imaterial do Algarve
e preservação das tradições, memórias e
identidade, incluindo a revitalização de
núcleos e centros históricos;
• Inovação cultural, projetos multidisciplinares e
multiculturais
• Reforço do papel das Artes e Cultura na sensibilização para questões
como: o respeito pelos Direitos Humanos, a Igualdade e Não
Discriminação, a Integração das Comunidades Ciganas, a
Promoção da Participação dos Jovens, os desafios colocados pelas
Migrações e Integração Sócio-territorial;

Artigo 5.º - Tipologias de Ações

Critérios de Elegibilidade específicos
por Áreas de Apoio

2. Os critérios de avaliação específicos para
a área de Criação/produção são:

Artigo 7.º - Modalidades de apoio

Art. 7.º Procedimentos:

Art. 8.º Procedimentos:

Mudou toda a formulação, mas há que ter especial
atenção a estes:
• 4.

A entrega da candidatura poderá ser feita
através de qualquer meio legalmente admissível e
que salvaguarde, para o candidato, a prova da sua
entrada.

• 5.
Se a opção for via Internet, esta implica a
entrega de toda a documentação necessária para a
sua avaliação, valendo, para os efeitos, a data da
impressão do recibo de entrega via Internet.
• 6.
A entrega do formulário do projeto e outra
documentação poderá ser operacionalizada via CTT
ou por mão própria.

1. O pedido de apoio deverá ser
formalizado, através do formulário
próprio, disponibilizado online, totalmente
preenchido em todos os seus campos,
enviado por email para o endereço
eletrónico geral@cultalg.gov.pt, dentro
dos prazos fixados, no Artigo anterior.
2. O promotor poderá incluir, como anexos
ao email, todos os documentos que
considere necessários e relevantes para
comprovar os critérios a observar para
avaliação da candidatura. Sempre que se
trate do envio de anexos mais pesados,
como sejam imagens ou outros
documentos, o envio deve ser feito via
We Transfer.

Artigo 9.º - Documentação
complementar

Artigo 10.º Obrigações das
Entidades Beneficiárias

2. (Novo)
Sempre que lhes for solicitado, as entidades beneficiárias do
apoio devem fazer prova do cumprimento dos requisitos legais
em vigor para a apresentação de espetáculos, tais como
licenças de representação, pagamento dos respetivos direitos
de autor, ou outros;

Artigo 11.º Critérios de admissão e exclusão
(Foram acrescentados estes pontos:)
4. Serão excluídas as candidaturas que não apresentem outras parcerias,
comprovadas documentalmente, e que o único apoio previsto para a
concretização do projeto seja o da DRCALg.
5. Serão excluídas as candidaturas de agentes que tenham concorrido
com o mesmo projeto a outros programas da DRCAlg.
6. Serão excluídas as candidaturas que não atingirem 51 pontos na matriz
de avaliação dos critérios de elegibilidade previstos nos artigos 3.º, 4.º, 5.º
e 6.º.

Artigo 12.º Não serão objeto
de apoio

Artigo 13.º Publicitação do apoio
REFORMULADO:
1.As entidades beneficiárias do apoio comprometem-se a inserir em todos os
materiais de comunicação produzidos, em suporte físico ou digital, referentes à
atividade objeto do apoio, o logo da DRCAlg que se encontra no sítio da internet
www.cultalg.pt, no separador Direção Regional, acompanhado da menção
“Apoiado pela Direção Regional de Cultura do Algarve”.
ACRESCENTADO:
Nas redes sociais, deverão incluir a hashtag #direçãoregionaldeculturadoalgarve

Artigo 14.º Relatório
Nova Formulação:

Anterior formulação:
O processo de apoio conclui-se com a apresentação
de um relatório tipo (a enviar quando da
comunicação do apoio concedido) demonstrativo da
execução do projeto apoiado em que descreva a
forma como decorreu, designadamente:

O processo de apoio conclui-se com a apresentação de um relatório de
execução do projeto apoiado, até 10 dias úteis após a concretização da
última ação prevista, no qual deverão constar os seguintes elementos:
a) Evidências dos meios usados para a divulgação do projeto, tais como
fotografias dos materiais impressos (cartazes, flyers, brochuras, postais,
ou outros), clipping reunindo os links para as notícias publicadas na
comunicação social local, regional e nacional, print screens de
publicações nas redes sociais, etc.;

a) Indicando os meios usados para a sua divulgação;

b) Número de público presente/lotação da sala. Sempre que exista bilheteira
eletrónica, anexar o respetivo relatório;

b) Estimativa quantitativa do público presente
(comprovada);

c) Fotocópias de faturas e/ou recibos correspondentes às despesas
realizadas, referentes ao apoio concedido (cópias de documentos válidos
contabilisticamente).

c) Notícias ou referências críticas de que o projeto foi
objeto;
d) A aplicação do apoio concedido. (fotocópia de
documentos de despesa)

d) Fatura/Recibo referente ao apoio financeiro atribuído.
2. A não apresentação destes documentos inviabiliza o pagamento do apoio
concedido.
3. O prazo limite para a entrega de toda a documentação é o final da primeira
quinzena de dezembro.

Artigo 15.º Desvios de finalidade
• 1. Qualquer alteração ao projeto inicialmente apresentado
em candidatura deve ser comunicada, por escrito, à
DRCAlgarve, fundamentando o motivo da alteração.
• 2. Na eventualidade da não realização do projeto financiado, a
entidade compromete-se a informar a DRCAlg da sua
inviabilização, assim que tiver em sua posse essa informação ou,
no máximo, até ao dia 30 de Setembro de 2020.

Ainda em 2020…
… se irá apresentar uma alteração às
normas, para permitir que concorram
aqueles que tiverem atividades nos
primeiros meses do ano.

geral@cultalg.gov.pt

