
 

INICIATIVAS GULBENKIAN PARA A INOVAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO 

 

CONCURSO PARA APOIO A INICIATIVAS-PILOTO 

EM  ECONOMIAS CRIATIVAS 

 

FAQ 

 

Este concurso visa apoiar projetos piloto na área das economias criativas que 

contribuam de forma inovadora para a valorização de produtos associados ao 

património cultural – material e imaterial – dos Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e 

Príncipe) e Timor Leste, designadamente através da articulação deste património 

com as artes visuais e a tecnologia. 

Procura-se incentivar soluções locais que possam contribuir para a aproximação 

da criatividade e das artes nos países parceiros, numa lógica de 

contemporaneidade, e para o aumento do valor de mercado dos produtos. 

 

O que se entende por produtos associados ao património cultural – material 

e imaterial? 

A UNESCO tem como definição para o Património Cultural “ o legado que recebemos 

do Passado, vivemos no Presente e transmitimos às futuras gerações. O nosso 

património é fonte insubstituível de vida e informação, o nosso ponto de referência, 

a nossa identidade, sendo de fundamental importância para a memória, a 

criatividade dos povos e riqueza das culturas”.  

Para efeitos deste concurso, privilegiam-se os produtos associados ao património 

material móvel (e.g. espécies artísticas, etnográficas) e imaterial (e.g. tradições, 

expressões artísticas e manifestações de caráter performativo, competências no 

âmbito de processos e técnicas tradicionais). 



São elegíveis a este Concurso projetos que visem promover a valorização 

do património mundial ou nacional? 

Este concurso não pretende intervir no domínio da valorização do património 

mundial ou nacional cuja competência é, geralmente, de entidades públicas.  

São elegíveis projetos ligados a produtos de património cultural de base local e que 

não estejam, ainda, nos circuitos internacionais.  

 

Quem pode concorrer a este Concurso? 

Podem concorrer organizações não-governamentais ou 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.  

Instituições públicas dos países parceiros não são elegíveis enquanto executoras dos 

projetos candidatos. Poderão ser parceiras dos projetos. 

 

E organizações portuguesas? 

As organizações não-governamentais portuguesas podem concorrer a este concurso, 

desde que a candidatura integre uma ou várias organizações dos países parceiros. A 

organização portuguesa deve demonstrar ter atividade no país da candidatura.  

 

São considerados elegíveis projetos relacionados com a valorização de 

produtos locais naturais? (chocolate, café, …)? 

Não. 

 

São considerados elegíveis projetos relacionados com a valorização de 

produtos tradicionais? 

Poderão ser considerados elegíveis produtos tradicionais, desde que a sua valorização 

se inscreva numa lógica clara de contemporaneidade e de efetivo valor acrescentado. 

 



São considerados elegíveis projetos ligados ao património natural? 

Não são considerados, exceto se estes projetos integrarem o património cultural dos 

países. 

 

Uma candidatura envolvendo mais do que um país é elegível? 

Sim, desde que os países que integrem a candidatura sejam elegíveis e que haja 

coerência das atividades nos diferentes países e todos concorram para a valorização 

do(s) mesmo(s) produto(s). 

 

Uma entidade candidata que seja executora numa proposta de projeto, 

poderá integrar outra proposta enquanto parceira? 

Sim. 

 

Os festivais e as mostras de produtos culturais são elegíveis? 

Não. 

 


