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EUROPA CRIATIVA (2014-2020) 

SUBPROGRAMA «MEDIA» 

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

EACEA/22/2017: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS - PROJETOS 

INDIVIDUAIS 

 

 

AVISO: 

O presente convite à apresentação de candidaturas está dependente da disponibilidade de recursos financeiros 

após a adoção do orçamento de 2018 pela autoridade orçamental. 

 

1. OBJETIVOS E DESCRIÇÃO 

O presente anúncio tem por base o Regulamento (UE) n.º 1295/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 11 de dezembro de 2013, que cria o Programa Europa Criativa (2014-2020), e respetiva retificação de 27 

de junho de 2014
1
. 

No quadro do objetivo de reforço da capacidade do setor audiovisual europeu num contexto transnacional e 

internacional, uma das prioridades do subprograma MEDIA consiste em: 

 reforçar a capacidade de criação de obras audiovisuais europeias com potencial de circulação dentro 

e fora da UE pelos operadores audiovisuais, e favorecer as coproduções europeias e internacionais, 

inclusive com empresas de difusão televisiva. 

 

O subprograma MEDIA apoiará: 

• a criação de obras audiovisuais europeias, nomeadamente, filmes e programas televisivos tais como 

obras de ficção, documentários, filmes infantis e de animação, bem como obras interativas, 

designadamente jogos de vídeo e multimédia, com maior potencial de divulgação transfronteiriça; 

• atividades destinadas a apoiar as empresas europeias de produção audiovisual, em particular as 

produtoras independentes, a fim de facilitar a realização de coproduções europeias e internacionais de 

obras audiovisuais, incluindo programas televisivos. 

                                                 
1
  Publicado no Jornal Oficial da União Europeia em 20.12.2013 (JO L 347/221) e retificado em 27.06.2014 (JO L 189/260). 
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2. CANDIDATOS ELEGÍVEIS 

O presente anúncio de convite à apresentação de candidaturas visa as empresas europeias cujas atividades 

contribuam para a consecução dos objetivos acima referidos e, em particular, a produtoras independentes de 

audiovisuais legalmente constituídas pelo menos 12 meses antes da data de apresentação das candidaturas e 

que possam demonstrar algum sucesso recente. 

São elegíveis as candidaturas de entidades dotadas de personalidade jurídica estabelecidas numa das 

seguintes categorias de países, desde que todas as condições referidas no artigo 8.º do Regulamento que cria 

o Programa Europa Criativa estejam preenchidas e que a Comissão tenha iniciado negociações com o país 

em causa: 

- Os Estados-Membros da UE e os territórios e países ultramarinos que sejam elegíveis para participar 

no Programa nos termos do artigo 58.º da Decisão 2001/822/CE do Conselho; 

- Os países aderentes, candidatos e potenciais candidatos abrangidos por uma estratégia de pré-adesão, 

de acordo com os princípios e os termos e condições gerais de participação desses países nos 

programas da União, estabelecidos nos respetivos acordos-quadro, nas decisões do Conselho de 

Associação ou noutros acordos similares; 

- Os países da EFTA que são membros do EEE, nas condições definidas no Acordo sobre o EEE; 

- A Confederação Suíça, com base num acordo bilateral a celebrar com este país; 

- Os países abrangidos pela política europeia de vizinhança, nos termos definidos com estes países na 

sequência dos acordos-quadro que preveem a sua participação em programas da União Europeia. 

O programa está igualmente aberto a ações de cooperação bilateral ou multilateral que visem países ou 

regiões selecionados, com base em dotações suplementares pagas por esses países ou regiões e em 

disposições específicas a acordar com os mesmos. 

O programa permite a realização de ações de cooperação e de ações conjuntas com países que não participem 

no programa, bem como com organizações internacionais ativas nos setores culturais e criativos, como a 

UNESCO, o Conselho da Europa, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económicos e a 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual, com base em contribuições conjuntas para a realização dos 

objetivos do programa. 

Podem ser selecionadas candidaturas apresentadas por candidatos de países terceiros, desde que, à data da 

decisão de atribuição, tenham sido assinados acordos que definam as modalidades de participação destes 

países no programa estabelecido pelo regulamento supra referido. 

 

3. AÇÕES ELEGÍVEIS 

São elegíveis as ações com vista ao desenvolvimento das seguintes obras audiovisuais: 

 

- Longas-metragens cinematográficas, filmes de animação e documentários criativos com uma 

duração mínima de 60 minutos, essencialmente para fins de distribuição cinematográfica; 

- Projetos de ficção (obras isoladas ou séries) com uma duração total mínima de 90 minutos, filmes de 

animação (obras isoladas ou séries) com uma duração total mínima de 24 minutos, e documentários 

criativos (obras isoladas ou séries) com uma duração total mínima de 50 minutos, essencialmente 

para fins de exploração televisiva; 

- Projetos de ficção, com uma duração ou tempo de experiência do utilizador total de, no mínimo, 90 

minutos, de animação, com uma duração ou tempo de experiência do utilizador total de, no mínimo, 

24 minutos, e documentários criativos, com uma duração ou tempo de experiência do utilizador total 

de, no mínimo, 50 minutos, essencialmente para fins de exploração de plataformas digitais. Estes 
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mínimos não são aplicáveis a projetos que apresentem uma experiência de utilizador em formato não 

linear (por exemplo, de realidade virtual). 

A plataforma digital contempla os seguintes tipos de projetos: projetos de filmes de animação, de 

documentários criativos e de ficção destinados a múltiplos suportes audiovisuais, projetos 

interativos, séries web lineares e não lineares, e projetos narrativos de realidade virtual. 

O convite à apresentação de candidaturas tem dois prazos-limite. Para ser incluída no 1.º prazo, a candidatura 

deve ser apresentada e recebida entre a data de publicação do convite à apresentação de candidaturas e 

23/11/2017, às 12H00 (meio-dia, hora de Bruxelas). Para ser incluída no 2.º prazo, a candidatura deve ser 

apresentada e recebida entre 01/12/2017 e 19/04/2018, às 12H00 (meio-dia, hora de Bruxelas), a data de 

encerramento do convite à apresentação de candidaturas. 

O projeto terá uma duração máxima de 30 meses a contar da data de apresentação da candidatura. 

 

4. CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO 

Serão atribuídos pontos, num máximo de 100, com base na seguinte ponderação: 

Relevância e valor acrescentado europeu (50 pontos) 

• Qualidade do projeto e potencial de distribuição a nível europeu 

Qualidade do conteúdo e das atividades (10 pontos) 

• Qualidade da estratégia de desenvolvimento 

Divulgação dos resultados dos projetos (20 pontos) 

• Estratégia de distribuição e de comercialização a nível europeu e internacional 

Organização da equipa de projeto (10 pontos) 

• Repartição das funções e responsabilidades da equipa criativa face aos objetivos específicos da 

ação proposta 

Impacto e sustentabilidade (10 pontos) 

• Qualidade da estratégia de financiamento e viabilidade do projeto 

Serão «automaticamente» atribuídos pontos adicionais a: projetos especificamente dirigidos ao público 

jovem (5 pontos extra), exceto no caso de projetos de filmes de animação 

 

5. ORÇAMENTO 

O orçamento total disponível ascende a 5,4 milhões EUR. A contribuição financeira é atribuída na forma de um 

subsídio. 

A contribuição financeira máxima suscetível de ser atribuída a cada Projeto Individual consiste num 

montante fixo de: 

• 60 000 EUR, tratando-se de um filme de animação 

• 25 000 EUR, tratando-se de um documentário criativo 

• 50 000 EUR, tratando-se de uma obra de ficção cujo orçamento de produção estimado seja igual ou 

superior a 1,5 milhões de euros 

• 30 000 EUR, tratando-se de uma obra de ficção cujo orçamento de produção estimado seja inferior 

a 1,5 milhões de euros 
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6. PRAZO DE APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

As datas-limite para apresentação de candidaturas são 23/11/2017 e 19/04/2018. 

As candidaturas devem ser recebidas, o mais tardar, às 12H00 (meio-dia, hora de Bruxelas) da data-limite 

pertinente, utilizando o formulário de candidatura em linha (eForm). 

Não será aceite qualquer outro método de apresentação de candidaturas. 

Os candidatos devem certificar-se de que as suas candidaturas incluem todos os documentos solicitados e 

mencionados nos formulários de candidatura em linha. 

 

7. INFORMAÇÕES COMPLETAS 

O texto integral das diretrizes, bem como os formulários de candidatura, encontram-se disponíveis no 

seguinte endereço Internet: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-

single-project-2018_en 

As candidaturas devem cumprir todas as disposições das diretrizes e a sua apresentação deve ser efetuada 

através dos formulários previstos para o efeito. 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2018_en

