
 

 

 

INICIATIVAS GULBENKIAN PARA A INOVAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO 

 

Concurso para apoio a iniciativas-piloto no âmbito das economias criativas 

 

Nota: Este concurso decorre em duas etapas. 

 

 

ENQUADRAMENTO 

A Fundação Calouste Gulbenkian tem sido, ao longo de várias décadas, um parceiro 

constante dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e, desde 2001, de Timor-Leste, 

alinhando a sua ação com prioridades de desenvolvimento destes países.  

 

Neste âmbito, o Programa Gulbenkian Parcerias para o Desenvolvimento (PGPD) pretende, 

no seu novo período de programação (2018-2022), dar particular atenção a iniciativas que 

apresentem novas abordagens para soluções de desenvolvimento local e que estimulem a 

mudança nos domínios de intervenção selecionados pelo PGPD. 

 

Tendo em conta os contextos de alguns países parceiros e os seus planos de desenvolvimento, 

uma das prioridades para o novo período de programação do PGPD, é, pois, o apoio a 

iniciativas-piloto no âmbito das economias criativas. 

 

A UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) define as indústrias 

criativas como "ciclos de criação, produção e distribuição de bens e serviços que usam a 

criatividade e o capital intelectual como inputs primários". Segundo o DCMS (Department for 

Culture, Media and Sport) do governo britânico, "as indústrias criativas têm a sua origem na 

criatividade, habilidade e talento individuais e potencial para a criação de rendimento e 

emprego por meio da geração e exploração da Propriedade Intelectual". 

 

 

 

 



 

 

 

 

JUSTIFICAÇÃO 

A relação entre cultura e desenvolvimento é amplamente reconhecida por uma diversidade 

de atores – Banco Mundial, Nações Unidas, governos e organizações cívicas de âmbito local, 

nacional e internacional. Tal reconhecimento tem resultado na promoção de políticas e 

programas, em torno das economias criativas, mobilizando atores da cultura e da economia 

e, também, dos setores sociais.  

As economias criativas têm vindo a demonstrar a capacidade de algumas sociedades 

resistirem às crises económicas, estimularem um espírito empreendedor na juventude e de 

se afirmarem como setor promissor para a valorização da cultura e para o crescimento dos 

países, designadamente para uma integração mais sustentável dos países em 

desenvolvimento na economia mundial.  

A cultura e a criatividade permitem construir meios de vida, mobilizando recursos acessíveis, 

acrescentar-lhes valor, gerando riqueza e, potenciando deste modo, a criação de condições de 

resiliência de algumas sociedades. Alguns dos países parceiros do PGPD explicitaram já a 

importância da economia criativa em termos das suas políticas públicas, reconhecendo-a 

como um importante setor para o seu desenvolvimento.  

O PGPD decidiu, assim, apoiar, com caráter experimental, projetos piloto na área das 

economias criativas, centrados no domínio da valorização de produtos locais associados ao 

património cultural dos países parceiros. 

 

 

OBJETIVO DO CONCURSO 

É objetivo deste concurso apoiar até 3 projetos piloto, que contribuam, de forma inovadora, 

para a valorização de produtos associados ao património cultural - material e 

imaterial - dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor Leste, 

designadamente através da articulação deste património com as artes visuais e a tecnologia. 



 

Pretende-se, assim, incentivar soluções locais, que possam contribuir para a aproximação da 

criatividade e das artes naqueles países, numa lógica de contemporaneidade, e para o 

aumento do valor de mercado dos produtos. Procura-se, igualmente, a sistematização 

de “boas práticas”, suscetíveis de serem adaptáveis a outras escalas. 

 

ELEGIBILIDADES 

 O concurso está aberto a organizações não-governamentais/associações privadas sem 

fins lucrativos dos países parceiros (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 

São Tomé e Príncipe e Timor-Leste), e de Portugal, legalmente constituídas e com 

experiência comprovada neste domínio; 

 As candidaturas apresentadas por entidades portuguesas elegíveis deverão integrar, 

obrigatoriamente, organizações dos países parceiros; 

 Serão particularmente valorizadas candidaturas que envolvam vários atores; 

 Só será admitida uma candidatura por organização proponente; 

 Não serão aceites candidaturas em nome individual ou de instituições privadas com 

fins lucrativos; 

 Não são elegíveis projetos de eventos ou de mostras de produtos; 

 Os projetos deverão ter um período de duração mínima de um ano e máxima de dois 

anos. 

 

METODOLOGIA   

O Concurso decorrerá em duas etapas: 

 A primeira etapa do Concurso visa a apresentação de pré-candidaturas e 

decorrerá entre 10 de abril e 18 de maio de 2018 (até 15h00 GMT). 

Estas pré-candidaturas serão apresentadas em formulário próprio disponível em 

https://gulbenkian.pt/iniciativas/parcerias-desenvolvimento/candidaturas/ 

Os resultados desta etapa serão conhecidos até finais de junho de 2018. 

 

 A segunda etapa do Concurso tem por objetivo a apresentação da proposta final 

das pré-candidaturas aprovadas na primeira etapa, com vista ao desenvolvimento do 

projeto no terreno. O período de submissão da II etapa do Concurso iniciar-se-á 2 

https://gulbenkian.pt/iniciativas/parcerias-desenvolvimento/candidaturas/


 

meses após a divulgação dos resultados e estará aberto durante um mês. Os resultados 

finais serão anunciados até um mês após o encerramento do período de candidaturas. 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

A avaliação das pré-candidaturas e das candidaturas finais será efetuada por um júri 

independente constituído para o efeito.  

Na avaliação das candidaturas serão tidos em conta, entre outros, os seguintes critérios:  

 

Na I etapa:  

o inovação da proposta;  

o coerência da proposta;  

o exequibilidade e sustentabilidade da proposta; 

o impacto previsível (contribuição esperada para a alteração da situação);  

o currículo do proponente/consórcio. 

 

O júri do concurso poderá apresentar recomendações aos proponentes/consórcios, sobre as 

propostas apresentadas, para eventual consideração na candidatura do projeto final. 

 

Na II etapa:  

o relevância do projeto para o contexto local/regional;  

o sustentabilidade do projeto;  

o potencial empreendedor do projeto; 

o modelo de gestão, acompanhamento e avaliação propostos; 

o adequação do orçamento aos objetivos e atividades propostos e aos contextos 

em que decorrerá o projeto;  

o currículo da equipa do projeto no terreno; 

o grau de apropriação do projeto. 

 

Previamente à abertura da II etapa serão disponibilizados mais esclarecimentos 

acerca das regras de elegibilidade das despesas. 

 



 

A decisão final sobre os projetos selecionados será da responsabilidade do Conselho de 

Administração da Fundação Calouste Gulbenkian, não sendo passível de recurso.  

 

O Conselho de Administração reserva-se o direito de não selecionar nenhuma candidatura 

em qualquer das etapas do concurso. 

 

TIPO E MONTANTES DOS APOIOS 

As pré-candidaturas selecionadas para a II etapa, no máximo de 5, receberão um subsídio até 

ao montante máximo de 5 mil Euros, que se destina a financiar a elaboração da proposta 

final de candidatura, designadamente a contratação de competências técnicas específicas (por 

exemplo em: tecnologias de informação e de comunicação; design e marketing; estatística;  

monitorização e avaliação…). 

 

Após a comunicação da aprovação da pré-candidatura, a organização promotora (ou 

consórcio) deverá comunicar à Fundação Calouste Gulbenkian, no prazo de uma semana, a 

sua proposta de aplicação do subsídio de 5 mil Euros, para aprovação. 

 

Entre a I e a II etapas do Concurso, e tendo em vista o apoio à elaboração da proposta final 

de candidatura do projeto apresentado, a Fundação poderá promover um Workshop, com uma 

duração máxima de 3 dias, destinado a elementos das equipas dos projetos selecionados (em 

número a definir posteriormente). 

 

O montante máximo a financiar por projeto selecionado, num período máximo de 2 anos, não 

poderá ultrapassar os 70 mil euros nem 90% do custo total do projeto. 

 

A atribuição do apoio será contratualizada entre a Fundação Calouste Gulbenkian e o 

executor do projeto. 

 


