Sessão de esclarecimento acerca da Salvaguarda e Revitalização do Património Cultural Costeiro
Decorre, no dia 11 de outubro, pelas 10h00, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, uma sessão de
esclarecimento, promovida pela Direção-Geral do Património Cultural, com vista a apoiar e esclarecer potenciais
candidatos ao concurso de financiamento para o “Desenvolvimento através da Salvaguarda e da Revitalização
do Património Cultural Costeiro” dos European Economic Area Grants (EEA Grants) Portugal.
Esta iniciativa visa dar a conhecer os objetivos do programa e suscitar um maior interesse nos agentes e nas
comunidades locais como potenciais entidades promotoras ou parceiras de projetos.
A mais-valia na criação de projetos, neste âmbito, passa pela possibilidade de realização de parcerias múltiplas
com entidades dos países doadores, incentivando a partilha de experiências, a capacitação de recursos com base
em boas práticas culturais, o uso de novas tecnologias e a internacionalização do património cultural português.
Deste modo, pretende-se produzir impactos significativos na revitalização e no desenvolvimento sustentável
das comunidades locais, partindo da valorização das suas bases identitárias.
O teor das apresentações é de carácter técnico e visa o esclarecimento de potenciais beneficiários de
financiamento.
A entrada é livre e carece de inscrição, através https://forms.gle/9SKtETpfVwLJfDLw6
+ info.: https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/noticias/
Enquadramento:
Através do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 2014-2021, no âmbito dos European Economic
Area Grants, a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein, na qualidade de Estados Doadores, financiam, em 15
Estados Membros da União Europeia, iniciativas e projetos em diversas áreas programáticas com vista a reduzir
as disparidades económicas e sociais no Espaço Económico Europeu e a reforçar as relações bilaterais entre os
países beneficiários e os países doadores.
O Programa Cultura dos EEA Grants Portugal tem como finalidade o fortalecimento da cooperação cultural, o
desenvolvimento social e económico, através do empreendedorismo e da gestão cultural e incide em dois eixos
distintos: o Património Cultural Costeiro e as Artes.
No eixo do Património Cultural, o mecanismo pretende apoiar projetos que visem a salvaguarda e reabilitação
de património cultural costeiro classificado ou em vias de classificação, através de parcerias nacionais e/ou
internacionais e a sua revitalização para as comunidades locais, nomeadamente, na conversão de espaços em
centros de memória, de interpretação e desenvolvimento de atividades tradicionais, reforçando sentimentos de
pertença, de apropriação da cultura, saber e identidade.

O montante total disponível para este eixo é de €4.397.809 com uma subvenção mínima por projeto de
€500.000 e máxima de €750.000, uma taxa máxima de cofinanciamento de 85%, por um período mínimo de 24
meses e máximo de 48 meses.
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