VISEU CULTURA 2021
Programa Municipal de Apoios

ANIMAR
PROJETO DE DECISÃO - REUNIÃO DE CÂMARA DE 26.NOVEMBRO.2020
(Nos termos do disposto no nº4 do art.º 15º, das Normas do programa Municipal de Apoios - Viseu Cultura)
CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO, COM ESPECIFICAÇÃO DOS RESPETIVOS FATORES

N.º
ENTRADA

ENTIDADE

PROJETO

QUALIDADE E DIFERENCIAÇÃO DA PROPOSTA
SUSTENTABILIDADE ECONÓMICOADEQUAÇÃO CURRICULAR AO PROJETO (20%)
ARTÍSTICA (40%)
FINANCEIRA (20%)
Qualidade e relevância Alcance e visibilidade Historial, mérito e Formação, qualificação e Viabilidade aferida pela coerência
artística do projeto
aferidos pela
relevância
adequação dos recursos do orçamento face à dimensão do
avaliadas pela
diversidade de
avaliados pela
humanos afetos face à
projeto e recursos humanos e
consistência e/ou
públicos-alvo e
experiência
natureza do projeto (10%) materiais necessários, associada à
inovação, originalidade
condições de
profissional e
captação de fontes de
e coerência com a
acessibilidade, pela
cultural do
financiamento alternativas e
agenda cultural do
estimativa de adesão
promotor e
parcerias estratégicas que
Município (25%)
de participantes,
direção astística
premitam atingir o alcance de
espetadores e
(10%)
objetivos do projeto (20%)
visitantes (15%)

ENVELOPE FINANCEIRO
PROJETO DE DECISÃO

PREVISÃO ORÇAMENTAL

ANUAL
RELEVÂNCIA DOS
EQUIPAMENTOS
CULTURAIS E SÍTIOS
PATRIMONIAIS NA
ESTRATÉGIA
MUNICIPAL (20%)

NATUREZA-ÁREA

2020

2021

1ª OPÇÃO

APOIO FINANCEIRO

1

Prominentchance - Unipessoal
LDA

POLDRA - Public Sculpture Project Viseu

65 300,00 €

60 000,00 €

50 000,00 €

Artes Urbanas

2

Acrítica CRL (Espaço Carmo'81)

KARMA is a Fest

63 000,00 €

63 000,00 €

50 000,00 €

Música

APOIO FINANCEIRO BIENAL (2021)
CANDIDATURAS ANIMAR - VC 2020/2021

OBSERVAÇÕES / RECOMENDAÇÕES

A Comissão de Avaliação considera que a candidatura mantém as condições
de apoio municipal e de realização, em fase de "Projeto de Decisão" do
Viseu Cultura, linha ANIMAR 2021, e recomenda a atribuição do apoio
financeiro fixado para 2020.
50 000,00 €
A Comissão de Avaliação recomenda a salvaguarda do interesse do bem
público, através da continuidade das obras na Mata do Fontelo pelo período
mínimo de 2 anos e de uma opção de aquisição preferencial do Município,
em termos a definir junto dos artistas em momento prévio à execução.

50 000,00 €

A Comissão de Avaliação considera que a candidatura mantém as condições
de apoio municipal e de realização, em fase de "Projeto de Decisão" do
Viseu Cultura, linha ANIMAR 2021, e recomenda a atribuição do apoio
financeiro fixado para 2020.

100 000,00 €

2021
PONTUAÇÃO

5

Teatro da Cidade - Associação
Cultural

CRETA - laboratório de criação teatral

7

Supreme Stage - Criação e
Produção de Eventos

Amor de Perdição (título provisório)

3

Adélio Leandro Pinheiro Torralvo

Realização de vários espetáculos para as crianças
do Concelho de Viseu.

17

10,4

18

13

18

12,8

17

13,6

13

8

15

15

80%

59%

PREVISÃO
ORÇAMENTAL

60 875,00 €

62 200,00 €

NATUREZA-ÁREA

APOIO FINANCEIRO

OBSERVAÇÕES / RECOMENDAÇÕES

1ª OPÇÃO

50 000,00 €

50 000,00 €

Teatro

Cruzamentos disciplinares

Artes Performativas;
Animação de Rua

50 000,00 €

A candidatura apresenta pontuação final inferior a 75 pontos.
A Câmara Municipal de Viseu reserva-se ao direito de não considerar
elegível para apoio candidaturas com pontuação final igual ou inferior a 75
pontos, conforme o disposto no ponto 6, do artigo 14º, das Normas do
Programa Municipal de Apoios Viseu Cultura 2021, aprovadas na reunião de
Câmara de 01 de outubro de 2020.
A Comissão de Avaliação entende que o projeto é deficitário, não
evidenciando receitas que permitam a execução cabal do orçamento de
custos apresentado, estando por isso em causa a sua viabilidade.

A Comissão de Avaliação entende não pontuar a candidatura por
considerar que o projeto não se enquadra no âmbito e objetivos da Linha
de Apoio Animar do Viseu Cultura 2021.

A Comissão de Avaliação entende não pontuar a candidatura por considerar
que a necessidade de apoio de recursos humanos e meios tecnológicos
(audiowalk) para a execução do projeto, referida pelo promotor na
instrução da candidatura, implicaria um processo de mobilização através
de aquisição de serviços, por se tratarem de recursos inexistentes no
Município, o que violaria o Ponto 1 do Artigo 7º.das Normas do Programa
Viseu Cultura.
O Município, em sede de período de submissão de candidaturas, abriu uma
fase de esclarecimentos até de 1 de novembro de 2020, no âmbito do qual
o promotor poderia satisfazer necessidades de informação relativas à
disponibilidade de meios cedidos pelo Município.

4

Harmonyrails Associação Cultural

Paramos ou morremos - Ópera Audiowalk na cidade
de Viseu

6

Emanuel Guerra

Quem somos e quem fomos

A Comissão de Avaliação entende não pontuar a candidatura por
considerar que o projeto não se enquadra no âmbito e objetivos da Linha
de Apoio Animar do Viseu Cultura 2021.

"Viseu, contos passados e presentes, na voz de
suas gentes"

A Comissão de Avaliação entende não pontuar a candidatura por considerar
que o promotor não disponibilizou elementos que lhe permitam avaliar o
critério de apreciação, com especificação dos fatores, previsto em c) de i)
do Ponto I. do Aviso de Abertura de Candidaturas, Programa Municipal de
Apoios "Viseu Cultura" 2021, da Linha de Apoio "Animar", publicitado a 06
de outubro de 2020, inviabilizando por consequência a aplicação do
disposto em iii) do referido Ponto I. do Aviso supramencionado.

8

CriativoZen Coletivo de Artes,
Turismo e Eventos

72 400,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

Cruzamentos disciplinares

Cruzamentos disciplinares

9

Sociedade Filarmónica Lealdade
Pinheirense

I Festival Musical SFLP

10

Paulo Lima - Produções Musicais
Sociedade Unipessoal Lda

Musicoterapia

11

Space Ensemble, Unipessoal Lda

COMUM.GARE - COMMUNICATION CAMP

60 750,00 €

50 000,00 €

Artes Performativas

A Comissão de Avaliação entende não pontuar a candidatura por
considerar que o projeto não se enquadra no âmbito e objetivos da Linha
de Apoio Animar do Viseu Cultura.

5 410,00 €

50 000,00 €

Música

A Comissão de Avaliação entende não pontuar a candidatura dado que é
excedida a percentagem máxima de apoio financeiro anual face ao
investimento global violando o disposto na alínea ii) de G, do Aviso de
Abertura de Candidaturas, Programa Municipal de Apoios "Viseu Cultura"
2021, da Linha de Apoio "Animar", publicitado a 06 de outubro de 2020.

Cruzamentos disciplinares

A Comissão de Avaliação entende não pontuar a candidatura dado que é
excedida a percentagem máxima de apoio financeiro anual face ao
investimento global violando o disposto na alínea ii) de G, do Aviso de
Abertura de Candidaturas, Programa Municipal de Apoios "Viseu Cultura"
2021, da Linha de Apoio "Animar", publicitado a 06 de outubro de 2020.

57 500,00 €

50 000,00 €

TOTAL
APOIO FINANCEIRO ANIMAR 2021

150 000,00 €

