
Lisboa, 8 de fevereiro de 2017

Subvenções do Parlamento Europeu

Abertura de candidaturas para cofinanciamento de programas de

Televisão, Rádio e Internet

Prazo para estabelecimento de parcerias: 28 de fevereiro de 2017

Concurso para apresentação de projetos abre em março de 2017

Está aberto o período de pré-candidaturas para as subvenções do Parlamento Europeu

(PE) para 2017 na área dos média, destinadas a cofinanciar programas nas áreas da Televisão,

Rádio e Internet.

Esta primeira fase, cujo prazo termina a 28 de fevereiro de 2017, destina-se ao

estabelecimento de parcerias até 2019 com o Parlamento Europeu, passo obrigatório para a

posterior apresentação dos projetos a cofinanciamento, cuja abertura de concurso está

prevista para março e com uma duração de dois meses (até maio).

Apenas os meios que tenham sido aceites como parceiros do PE poderão apresentar os

seus projetos às subvenções do PE.

As empresas que, em 2016, estabeleceram uma parceria com o PE, não necessitam de

apresentar nova candidatura nesta fase e podem candidatar-se com novos projetos

previsivelmente a partir de março.

O cofinanciamento poderá chegar aos 60% do total elegível de custos dos programas.



Eventos

No caso dos eventos, não é necessário o estabelecimento de uma parceria, estando

prevista a abertura do concurso em março de 2017.

Nesta categoria, é elegível todo o tipo de eventos de natureza não partidária, como

seminários, conferências, debates, exposições, concursos ou atividades culturais e desportivas,

com duração máxima de 11 meses e preferencialmente com uma componente internet, que

promovam uma plataforma de comunicação com os cidadãos.

Igualmente, o cofinanciamento pode chegar aos 60% do orçamento do projeto.

As subvenções do PE visam fomentar uma melhor compreensão da identidade, papel e

natureza política do Parlamento Europeu nas categorias a concurso (meios de comunicação

social audiovisuais e organização de eventos).

Os projetos portugueses irão concorrer com outros provenientes de todos os Estados-

membros da União Europeia. Em Portugal, já foram atribuídas várias subvenções a programas

de televisão, rádio e internet e a eventos.

Mais informação sobre o processo de candidatura, proposta de parceria e

documentação aqui - clicar no segundo item referente a apoio financeiro a ações de comunicação -

media e eventos

Para esclarecimento de dúvidas, contatar dgcomm-subvention@ep.europa.eu

Mais informação:

Programa de subvenções 2016-2019

Perguntas frequentes sobre o programa de subvenções 2016-2019

Guia para as candidaturas

http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/pt/20150201PVL00100/Subven%C3%A7%C3%B5es
mailto:dgcomm-subvention@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/pdf/grants/DG_COMM_WORK_PROGRAMME_GRANTS_2016-2019_rev.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/grants/FAQ_Grants_2016_2019_Rev._July_2016.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/grants/Guidelines for applicants_Grants programme 2016-2019.pdf

