SANTA MARIA DA FEIRA

Bolsa de programação de projetos culturais de artistas
independentes e empresas do setor cultural e/ou de
animação do Concelho de Santa Maria da Feira

SANTA MARIA DA FEIRA

DIRETRIZES

ENQUADRAMENTO

A disseminação da COVID-19 tem, evidentemente, repercussões profundas na Cultura, na
indústria cultural e na fruição cultural.
Assim, a fim de minimizar essas repercussões, o Município de Santa Maria da Feira, decidiu
promover o projeto cultur#ACT, que tem por objeto manter a produção cultural local ativa,
através da programação de propostas culturais de artistas independentes e empresas
culturais e/ou de animação, que não tenham outra fonte de rendimento para além da sua
atividade artística, sejam naturais/residentes ou estejam sediadas no concelho, que abordem
o espaço público, nas suas mais diversas perceções, que privilegiem, acima de tudo, o diálogo da criação artística com o espaço público, o património cultural e natural do território.
ARTIGO 1º

OBJETO

O presente documento estabelece as condições para a materialização do projeto cultur#ACT,
destinado a artistas independentes e empresas culturais e/ou de animação, cujas ações
tenham por objetivos:
· Incentivar a troca cultural entre artistas e sociedade civil como uma ação de política pública
que promova, afirme e fortaleça as comunidades, seus saberes e fazeres;
· Estimular a aproximação dos artistas ao público local;
· Dinamizar o espaço público, o património cultural e natural do território;
· Manter vivas as marcas identitárias do território;
· Atender à transição verde e à transição digital.
ARTIGO 2º

PARTICIPANTES

Os agentes culturais, acima definidos, apenas podem apresentar candidaturas de projetos
se tiverem sede, naturalidade e/ou residência no concelho de Santa Maria da Feira, com
a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária e Segurança Social.
A apresentação da candidatura/projeto terá de ser efetuada pelos agentes culturais e criativos
referidos no ponto anterior, podendo, contudo, incluir artistas ou criativos de fora do concelho
no desenvolvimento e implementação do projeto.
Caberá aos agentes culturais e criativos, referidos no Ponto 1, a responsabilidade de conceção/criação do projeto, no âmbito deste documento.
ARTIGO 3º

CANDIDATURAS

Qualquer agente, seja, artista independente ou empresa que atue no setor cultural e/ou animação, pode apresentar uma ou mais candidaturas para as diferentes categorias do projeto.
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1. As candidaturas são apresentadas através de formulário específico, disponibilizado no site do
Município de Santa Maria da Feira no separador da Cultura, em https://www.cm-feira.pt/cultura.
A submissão de candidaturas será efetuada através do envio de email para o Pelouro
2. da Cultura, Turismo, Bibliotecas e Museus, para o endereço pelouroctbm@cm-feira.pt,
anexando o formulário de candidatura e toda a documentação solicitada.
3. As candidaturas deverão ser apresentadas entre 17 e 30 de junho de 2020, em conformidade com o modelo disponibilizado para o efeito, devendo ser instruídas com os documentos nele referenciados, sem prejuízo de poderem ser solicitados elementos ou
esclarecimentos adicionais, que se revelem imprescindíveis para análise da candidatura.
4. O prazo limite de receção de candidaturas, através de email, encerra às 23h59 do dia 30
de junho de 2020.
5. Sempre que necessário e útil para efeitos de candidatura, os candidatos podem remeter
os documentos adicionais através de plataformas digitais de envio de documentos, tais
como o wesendit, wetransfer ou outras, referenciando, no email, o link de acesso para
download dos documentos adicionais/complementares da candidatura.
6. As candidaturas deverão conter os seguintes documentos:
a) O formulário de candidatura devidamente preenchido.
b) Os anexos definidos no mesmo.
c) Comprovativo da regularidade da situação do candidato perante a Autoridade Tributária
e Segurança Social.
7. As candidaturas que não se encontrem corretamente instruídas, nos termos dos números anteriores, serão liminarmente excluídas.
ARTIGO 4º
CALENDARIZAÇÃO

· Apresentação de Candidaturas: de 17 a 30 de junho de 2020;
· Decisão do Júri: até 10 de julho de 2020;
· Publicitação dos Resultados: findo o procedimento anterior;
· Realização de Projetos: julho, agosto e setembro de 2020.
ARTIGO 5º

TIPOLOGIA DAS AÇÕES

Serão valorizados os projetos culturais que:
· Visem a programação de atividades culturais, nos meses de julho a setembro de 2020, em
espaço público, tais como: praças, esplanadas, jardins, parques, feiras e mercados, monumentos, equipamentos e serviços culturais do território, museus da Rede Portuguesa de
Museus e outros espaços museológicos e ainda em equipamentos de âmbito social ou
ativos e atrativos turísticos existentes no território;
· Promovam a inovação digital, para difundir o património cultural e natural do concelho,
através das plataformas da web e/ou redes sociais;
· Procurem a integração da atividade cultural com atividades económicas locais;
· Estimulem o acesso social, físico e intelectual de todos os públicos à atividade cultural,
facilitando, nos casos que for necessário, uma programação com o apoio de língua gestual
portuguesa e/ou audiodescrição e/ou outras ferramentas de apoio à acessibilidade;
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· Estimulem o acesso de todos os públicos à atividade cultural;
· Sejam projetos de pequeno formato, preferencialmente autossuficientes ao nível de produção e rider técnico ou com características de implementação técnica e logística simples.
ARTIGO 6º
MONTANTE GLOBAL
POR CATEGORIAS
E TIPOLOGIAS
DE PROJETOS

1. O montante global disponibilizado para o projeto cultur#ACT pelo Município de Santa
Maria da Feira é 50 000,00 € (cinquenta mil euros), distribuído de acordo com as
seguintes categorias:
·

Categoria A – Dirigida a projetos com um interveniente artístico/técnico, com o total
de duas apresentações, com a duração de 30 a 50 min cada.
› Valor: 500,00 € (iva incluído se aplicável) / por projeto
› Total de projetos a selecionar: 5

·

Categoria B - Dirigida a projetos com dois intervenientes artísticos/técnicos com o total
de duas apresentações, com a duração de 30 a 50 min cada.
› Valor: 1 000,00 € (iva incluído se aplicável) / por projeto
› Total de projetos a selecionar: 10

·

Categoria C – Dirigida a projetos com três intervenientes artísticos/técnicos com o total
de duas apresentações, com a duração de 30 a 50 min cada.
› Valor: 1 500,00 € (iva incluído se aplicável) / por projeto
› Total de projetos a selecionar: 5

·

Categoria D – Dirigida a projetos com quatro ou mais intervenientes artísticos/técnicos,
com uma apresentação, com a duração de 30 a 50 min cada.
› Valor: 3 000,00 € (iva incluído se aplicável) / por projeto
› Total de projetos a selecionar: 2

·

Categoria E – Dirigida a projetos de recriação histórica que personifiquem personagens
ou se materializem em visita dramatizadas/encenadas, com 10 apresentações, com
a duração de 30 a 50 min cada.
› Valor: 3 000,00 € (iva incluído se aplicável) / por projeto
› Total de projetos a selecionar: 2

·

Categoria F – Realização de um documentário sobre as artes e cultura em Santa Maria
da Feira, com a duração 30 a 50 min.
› Valor: 4 000,00 € (iva incluído se aplicável)
› Total de projetos a selecionar: 1

·

Categoria G – Realização de um pacote de 3 a 5 peças (3 de 90 s ou 5 de 30 s), de conteúdos multimédia (vídeos, animações gráficas, etc.) sobre o património cultural e natural
do concelho para difusão nos canais de comunicação institucional do Município.
› Valor: 1 000,00 € (iva incluído se aplicável) / por projeto
› Total de projetos a selecionar: 5

2. O pagamento será realizado após a realização da atividade contra entrega de recibo
ou fatura.
ARTIGO 7º
AVALIAÇÃO

1. Todas as candidaturas serão avaliadas por um júri nomeado pela tutela da Cultura,
do Município de Santa Maria da Feira;
2. No âmbito da avaliação das candidaturas os candidatos poderão vir a ser contactados
pelos membros do júri, no sentido de prestarem os devidos esclarecimentos ou juntarem
informação necessária à boa avaliação da respetiva candidatura/projeto;
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3. Todas as candidaturas/projetos apresentados serão avaliados tendo por base a prossecução do definido no Artigo 5.º, Tipologia das Ações;
4. Partindo dos critérios de avaliação/princípios orientadores definidos no número anterior,
caberá ao júri definir uma grelha de pontuação para análise e avaliação das candidaturas;
5. O júri pontuará as candidaturas numa escala de 0 a 100, sendo a pontuação mais
elevada correspondente à maior adequação do projeto ao critério em análise;
6. A avaliação final de cada candidatura será obtida através de uma média ponderada;
7. Apenas serão consideradas as candidaturas que, através da média ponderada, alcancem uma pontuação igual ou acima dos 50 pontos.
ARTIGO 8º
ACOMPANHAMENTO
E AVALIAÇÃO

Todos os projetos selecionados no âmbito do projeto cultur#ACT serão objeto de acompanhamento e fiscalização por parte da CMSMF.
ARTIGO 9º

DÚVIDAS E CASOS
OMISSOS

1. Quaisquer dúvidas ou pedidos de esclarecimentos quer acerca do presente documento
quer de outros procedimentos deste documento, deverão ser remetidos por email para
pelouroctbm@cm-feira.pt.
2. Todas as dúvidas e casos omissos serão objeto de deliberação por parte do júri de
avaliação das candidaturas a cultur#ACT, sendo que, sobre as mesmas, não haverá
direito a recurso.
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