PROJETO DA UNIÃO EUROPEIA

PROCULTURA PALOP-TL
PROMOÇÃO DO EMPREGO NAS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDIMENTO
NO SETOR CULTURAL NOS PALOP E TIMOR-LESTE

– ADENDA –
REGULAMENTO
E CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

DIVERSIDADE
Instrumento de financiamento
para a diversidade cultural, cidadania e identidade

Válido para propostas apresentadas a partir de 1 de agosto de 2021
GUINÉ-BASSAU * SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE * TIMOR-LESTE
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SUMÁRIO: Aprova medidas especiais e altera o Regulamento e Convite à
apresentação de Propostas para Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor
Leste

Principais alterações:


LOTES DAS SUBVENÇÕES

Os lotes foram eliminados. O valor máximo da subvenção a atribuir a cada projeto ou ação, é
de 10.000,00EUR.


PRAZOS PARA A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

A partir de 1 de agosto de 2021, o prazo para a apresentação de propostas pode ser
intercalado, ou seja, o Centro Cultural Português de cada país define o período de
candidaturas, devendo prever uma data específica de início e de fim (ver ponto 15.)


COFINANCIAMENTO

Atendendo às dúvidas frequentes dos requerentes, relativas ao cofinanciamento e regras
especiais, pretendeu-se clarificar a sua redação (ver ponto 6. Cofinanciamento);


AUSÊNCIA DE LUCRO

Pretendeu-se esclarecer as questões relativas ao lucro, quando as receitas totais são
superiores ao total de custos elegíveis do projeto (ver ponto 10. Receitas e Lucros).

ENTRADA EM VIGOR:
 1 de agosto de 2021
PAÍSES A QUE SE APLICA:
 Guiné-Bissau
 São Tomé e Príncipe
 Timor-Leste
Alterações ao Convite aprovadas por despacho do Conselho Diretivo do Camões, IP em:
09/07/2021
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Alteração ao Regulamento e Convite à apresentação de Propostas
Os artigos seguintes do Regulamento, passam a ter a seguinte redação:

I – Preâmbulo
(…)

II – Âmbito
1. Objetivos
O presente Convite prossegue os objetivos do projeto PROCULTURA PALOP-TL através da
implementação da Atividade 1.6. Financiamento de pequenas iniciativas e projetos que
contribuam para a diversidade cultural, cidadania e identidade.
O DIVERSIDADE é um instrumento de apoio a projetos (conjunto de atividades) ou ações
(atividades isoladas) que utilizem a criatividade, o património e o conhecimento cultural e a
propriedade intelectual como recursos para produzir bens e serviços com valor económico e
significado social e cultural nos PALOP e Timor-Leste.
Os objetivos deste programa são: financiar projetos ou ações que
i) reforcem a diversidade cultural e a cidadania como valores sociais, através da cultura,
e
ii) criem emprego adicional e duradouro nos setores culturais
ou
preservem postos de trabalho existentes e sustentáveis, mas temporariamente
ameaçados por choques económicos adversos em negócios do setor cultural.

2. Setores e subsetores elegíveis
(…)
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3. Projetos e ações elegíveis
(…)
4. Duração e prazo máximo dos projetos ou ações
Os projetos ou ações não poderão ultrapassar 36 meses.
Independentemente da data de início, os projetos ou ações financiadas ao abrigo deste
Programa, deverão estar concluídos até 30 de maio de 2024.
Em caso de extensão do período de implementação do PROCULTURA pela União Europeia, o
Camões, IP poderá autorizar extensões do período de implementação dos projetos ou ações,
sem aumentar o valor da subvenção, para além de 30 de maio de 2024.

III – Condições de financiamento
5. Formas, montantes e limites das subvenções
O financiamento a conceder será sob a forma de subvenção, a atribuir até 100% dos custos
elegíveis, desde que efetivamente incorridos e pagos.
O valor máximo de financiamento é de até 10.000,00 EUR, por projeto ou ação.
O valor da contribuição do Programa DIVERSIDADE no projeto candidato deve ser definido em
Euros, bem como identificada a percentagem a que corresponde no custo total do projeto.
São admitidas candidaturas que apresentem um orçamento de projeto ou ação superior ao
valor de financiamento requerido ao DIVERSIDADE. Neste caso, os candidatos devem
identificar clara e inequivocamente as entidades e os valores (em EUR) que constituem
compromissos de outras fontes de financiamento adicionais.
Estas “outras fontes de financiamento do projeto ou ação” podem ser valorizadas pelo júri na
avaliação da proposta, mas esses valores serão considerados compromissos dos requerentes
e determinam o cálculo de uma taxa máxima e inalterável de cofinanciamento do projeto ou
ação pelo DIVERSIDADE.
Os requerentes poderão apresentar mais do que uma candidatura, mas não poderão receber,
na totalidade, mais do que duas subvenções, sendo que a soma das subvenções nunca poderá
exceder 10.000 EUR.
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6. Cofinanciamento
Entende-se por cofinanciamento, o financiamento conjunto de duas ou mais pessoas ou
entidades de um projeto ou ação comum. Deste modo, o financiamento é partilhado, havendo
uma responsabilidade solidária pela mesma obrigação.
O cofinanciamento pode ser realizado através de capitais próprios ou capitais alheios,
devendo estar identificados na candidatura.
O cofinanciamento, quando seja mencionado na candidatura pelos requerentes, corresponde
a uma taxa/ percentagem do orçamento total do projeto. Essa taxa de cofinanciamento, caso
o projeto venha a ser subvencionado, determina uma correspondente taxa máxima de
cofinanciamento pelo DIVERSIDADE, que passa a ser obrigatória e aplica-se ao longo de todo
o contrato de subvenção, independentemente do valor final apurado em custos elegíveis. Ou
seja, o DIVERSIDADE financiará apenas o montante correspondente à sua taxa máxima de
cofinanciamento dos custos elegíveis totais que venham a ser apurados.
Aos eventuais cofinanciamentos pelos requerentes ou por terceiros e à sua utilização na
implementação do projeto ou ação, aplicam-se as regras de elegibilidade de custos do
DIVERSIDADE para apurar os custos elegíveis totais.
Não são admitidas candidaturas que apresentem como cofinanciamento verbas provenientes
de outros programas de financiamento em que a União Europeia esteja envolvida, o Centro
Cultural Português ou outras entidades da rede EUNIC desde que também façam parte do júri
de avaliação das propostas.

7. Dotação Financeira
A dotação financeira inicial atribuída a cada país PALOP-TL é de 100.000,00 EUR.
Assim que se encontre esgotada a dotação financeira em cada país, serão encerradas as
candidaturas nesse país.
O Camões, IP pode decidir reforçar a dotação financeira do DIVERSIDADE.
O Camões, IP pode não atribuir a totalidade dos fundos ou proceder à sua reafectação entre
países, nos casos em que não sejam recebidas propostas suficientes ou estas não tenham
avaliação suficiente para serem subvencionadas.
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8. Custos elegíveis
(…)
9. Custos não elegíveis
Não são elegíveis os seguintes custos ou despesas:
a) Contribuições materiais valorizadas (contribuições em espécie), do requerente ou dos
parceiros, que, no entanto, podem ser identificadas na proposta;
b) (…)
c) (…)
d) (…)
e) (…)
f) (…)
g) (…)
h) (…)
i) (…)
j) (…)
k) (…)
l) (…)
m) (…)
n) (…)
o) (…)
p) (…)

10. Receitas e lucros
As subvenções atribuídas não podem gerar lucros, mas podem gerar receitas comerciais.
Nos casos das subvenções que esperam ou dão lugar a receitas, estas têm de ser
contabilizadas primeiro sob a forma de previsão no orçamento inicial da proposta e depois
sob a forma de contabilização de receitas efetivas nos relatórios financeiros de execução do
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projeto ou ação, incluindo informação sobre como foram aplicadas em atividades e custos
elegíveis e os respetivos documentos de despesa comprovativos.
Considera-se que existe lucro, quando as receitas totais do projeto (subvenção DIVERSIDADE,
mais eventual cofinanciamento dos requerentes ou de terceiros, mais eventuais receitas
geradas pelo projeto ou ação) ultrapassam os custos elegíveis totais.
Por outro lado, as receitas podem ser utilizadas pelos requerentes para realizar os seus
compromissos de cofinanciamento, próprios ou de terceiros.
Para apurar os custos elegíveis totais, o montante máximo admissível será o total do
orçamento apresentado pelos requerentes na proposta. Ou seja, não é possível considerar
eventuais despesas adicionais ou investimentos com receitas que tenham sido realizados
pelos requerentes para assim determinar que não houve lucro.
Os lucros apurados podem ser deduzidos pelo CCP no pagamento da última parcela da
subvenção ou devem ser devolvidos pelo requerente principal no prazo de 45 dias, caso todos
os pagamentos tenham já sido realizados pelo CCP.
Esta regra de ausência de lucro aplica-se apenas ao projeto ou ação e à aplicação da subvenção
e não à atividade económica geral dos beneficiários da subvenção, tal como as receitas a ter
em conta são as atribuíveis às vantagens económicas de implementação do projeto ou ação e
não as receitas da atividade comercial anterior.

IV – Requerentes
11. Elegibilidade dos requerentes
Podem ser requerentes quaisquer entidades singulares ou coletivas, públicas ou privadas,
desde que se encontrem numa das seguintes situações:
a) Pessoas singulares:
a. Tenham residência fixa e permanente num país PALOP/ Timor-Leste há, pelo
menos, dois anos, à data de candidatura;
b. Bolseiros do PROCULTURA, mesmo que residentes fora do seu país de origem;
b) (…)
c) (…)
d) (…)
e) (…)
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12. Verificação da elegibilidade
(…)

13. Informação e apoio aos requerentes
(…)

V – Apresentação de candidaturas
14. Procedimento de candidatura
(…)

15. Prazos de candidatura
O período para a apresentação das candidaturas é definido por cada Centro Cultural
Português (CCP), em cada país.
Os períodos de abertura e encerramento das candidaturas, constam dos respetivos
avisos/anúncios a publicar pelo CCP.
Assim que a dotação orçamental para o país estiver esgotada (ver 7.), as candidaturas são
definitivamente encerradas, salvo orientação expressa em contrário pelo Camões IP.

VI – Avaliação das propostas
16. Prazos de avaliação
A avaliação das candidaturas é iniciada até 30 dias consecutivos, a contar da data de
encerramento do período de candidaturas.
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17. Critérios de avaliação
(…)

18. Equipa Técnica de Avaliação
(…)

19. Decisão e comunicação de resultados
Após a análise das candidaturas, a equipa técnica de avaliação elabora um relatório preliminar
no qual propõe ao Centro cultural Português do país a listagem ordenada das propostas,
admitindo ou excluindo.
O CCP, observando as recomendações da Equipa Técnica de Avaliação EUNIC, notifica os
candidatos por e-mail, fixando-lhes um prazo não inferior a 10 dias úteis para que, se assim o
entenderem se pronunciarem, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia.
Caso não sejam recebidas pronúncias ou estas não sejam relevantes para determinar uma
alteração dos resultados, a equipa técnica de avaliação elabora um Relatório Final, no qual se
determina quais as candidaturas selecionadas.
Em caso de seleção, o requerente será notificado com uma proposta de Contrato de
Subvenção, que deverá confirmar no prazo de 10 dias e, caso seja necessário, entregar
também nesse período os documentos comprovativos de elegibilidade que lhe sejam pedidos.

VII – Contratação, financiamento e relatórios
20. Contrato e condições de alteração
A outorga do contrato nunca deve ter lugar antes de apresentados todos os documentos de
elegibilidade dos requerentes.
A decisão de aprovação das candidaturas caduca no caso em que o candidato não entregue
os documentos de habilitação que lhe sejam exigidos no prazo fixado para o efeito, ou quando
o projeto ou ação não tenha início até 60 dias após a data da assinatura do contrato.
Qualquer alteração do contrato, incluindo os respetivos anexos, deve ser efetuada por escrito.
O contrato só pode ser alterado durante o seu período de execução.
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Uma alteração não pode ter por objeto nem por efeito introduzir alterações suscetíveis de pôr
em causa a decisão de atribuição da subvenção, nem violar o princípio da igualdade de
tratamento dos requerentes.
O montante máximo da subvenção e a taxa máxima de cofinanciamento estabelecidos nos
termos do contrato, não podem, em circunstância alguma, ser aumentados.
Se a alteração pretendida ao contrato é uma alteração do orçamento e não prejudica os
resultados esperados do projeto ou ação (impacto, produtos, realizações) e se a incidência
financeira se limitar a uma transferência entre rubricas no âmbito de uma mesma rubrica
orçamental principal, nomeadamente a supressão ou a introdução de uma rubrica nova, ou a
uma transferência entre rubricas principais do orçamento que implique uma variação igual ou
inferior a 25 % do montante inicial (ou alterado por adenda) de cada uma das rubricas
principais, o beneficiário pode alterar o orçamento e limitar-se a informar o Camões, I.P. por
escrito, o mais tardar aquando da apresentação do próximo relatório. Este método não pode
ser utilizado para a alteração das rubricas.
As alterações na descrição da ação e no quadro lógico que afetam os resultados esperados
(impacto, produto, realização) são acordadas com o Camões, I.P. antes da modificação ter
lugar. As alterações aprovadas devem ser explicadas no relatório seguinte.
As mudanças de endereço ou de conta bancária podem ser simplesmente notificadas pelo
coordenador, desde que validadas pelo requerente principal.
Quando o financiamento aprovado para o período de referência não seja integralmente
executado, o saldo transita automaticamente para o ano civil seguinte.
Para outras alterações ao contrato, nomeadamente relativas ao orçamento de valor superior
a 25% de uma rubrica principal, ao prazo de execução ou à estratégia do projeto ou ação, o
coordenador deve apresentar um pedido devidamente fundamentado ao CCP do país onde é
implementado o projeto ou ação, que, sendo aceite expressamente as alterações, terá que
constar em adenda escrita ao contrato de subvenção.

21. Regime de financiamento
O requerente pode solicitar ao CCP o desembolso do montante subvencionado, nas seguintes
condições:
i)
ii)

Quando o valor da subvenção seja igual ou inferior a €2.000,00, a totalidade, em
regime de pré-financiamento, após assinatura do contrato de subvenção.
Quando o valor da subvenção seja superior a €2.000,00:
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a) Uma primeira parcela de pré-financiamento de 50% do montante máximo
atribuído, após assinatura do contrato, exceto quando o montante das
adjudicações a realizar determine valor superior;
b) Uma segunda parcela de pré-financiamento de 40% do montante atribuído,
quando o pedido seja acompanhado de relatórios de execução física e financeira
de 80% das parcelas anteriores;
c) O pagamento do saldo do montante final da subvenção de 10%, quando o pedido
seja acompanhado de relatórios de execução física e financeira de 100% dos
montantes das parcelas anteriores;
Recebidos os pedidos de desembolso, o CCP avalia a elegibilidade, conformidade e
razoabilidade das despesas apresentadas, podendo, em sede de pagamento da parcela
seguinte ou do saldo final, rever o valor total da subvenção, em função do grau de execução
do projeto ou ação, do cumprimento do contrato e dos seus resultados.

22. Relatórios
(…)
23. Auditorias
(…)

24. Recuperação de verbas
Há sempre lugar à devolução de verbas em caso de pagamento indevido, ou por outros
motivos devidamente justificados e legalmente admitidos.
O beneficiário compromete-se a devolver ao CCP/Camões, I.P. a eventual diferença entre os
montantes pagos e o montante final devido, no prazo máximo de 45 dias a contar da data de
notificação.

VII - Regras Gerais
25. Propriedade e utilização dos resultados
(…)
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26. Comunicação e visibilidade
(…)

27. Outras disposições legais e regulamentares
(...)

VIII – Anexos
Para todas as propostas:
Anexo C
Anexo D
Anexo E
Anexo F

Grelha de avaliação
Modelo para pedido de desembolso
Modelos para relatórios narrativos e financeiros
Orientações de Comunicação e Visibilidade

Para propostas de subvenção até (inclusive) 2.000,00 EUR:
Anexo A1
Anexo B1

Formulário de candidatura
Modelo de orçamento

Para propostas de subvenção superior a 2.000,00 EUR:
Anexo A2
Anexo B2

Formulário de candidatura
Modelo de orçamento
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Epígrafe
Objetivos
Setores e subsetores elegíveis
Projetos e ações elegíveis
Duração e prazo máximo dos projetos ou ações
Formas, montantes e limites das subvenções
Cofinanciamento
Dotação Financeira
Custos elegíveis
Custos não elegíveis
Receitas e lucros
Elegibilidade dos requerentes
Verificação da elegibilidade
Informação e apoio aos requerentes
Procedimento de candidatura
Prazos de candidatura
Prazos de avaliação
Critérios de avaliação
Equipa Técnica de Avaliação
Decisão e comunicação de resultados
Contrato e condições de alteração
Regime de financiamento
Relatórios
Auditorias
Recuperação de verbas
Propriedade e utilização dos resultados
Comunicação e visibilidade
Outras disposições legais e regulamentares
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