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0. CONTEXTO

O travão e condicionamento das atividades culturais e artísticas 
impostos pela crise da pandemia ameaçam a sobrevivência e 
subsistência dos seus agentes, justificando-se a adoção de 
mecanismos locais de apoio suplementar para o setor, na vigência do 
novo confinamento e imediatamente após, sem prejuízo das medidas 
de carácter geral que se devem esperar do Estado de apoio à 
subsistência dos profissionais e estruturas culturais e de produção.



1. O QUE É?

Complementar ao “VISEU CULTURA”, o “VISEU CULTURA +” 
é um subprograma que visa apoiar a manutenção da 
atividade artística e cultural no período do confinamento e 
pós-confinamento, a artistas, bandas e coletividades do 
concelho de Viseu, através de uma agenda supletiva de 
atividades online e presenciais.



2. A QUEM SE DESTINA?

• Artistas em nome individual e coletividades artísticas 
pré-existentes, com criação e atividade regular, 
profissionais ou semi-profissionais, nas áreas da 
música, artes performativas, novo circo, fotografia e 
cinema.

• Coletividades de folclore e etnográficas. 



3. QUE ATIVIDADES APOIA?

• Produção de conteúdos digitais até 10-12 min. para 
difusão em streaming e/ou redes sociais (mini-atuações
e performances, p. ex.);

• Contratação de espetáculos e atividades presenciais no 
concelho, durante a Primavera/Verão, no pós-
confinamento.



4. COMO SE DESENVOLVE?

a) Artistas e entidades apresentam uma proposta para i) 
“conteúdos digitais”, ii) 2-3 espetáculos presenciais, 
contendo memória descritiva, ficha técnica, rider e 
orçamento. Formulário simplificado.

* Para grupos de folclore e etnografia, apenas ii)



4. COMO SE DESENVOLVE?

b) A Câmara Municipal avalia as propostas, segundo 
critérios de adequação aos objetivos do subprograma, 
relevância na programação cultural municipal e no plano 
de ação “Viseu Cidade-Jardim”, redundância de outros 
financiamentos (p. ex. “VISEU CULTURA” ou DG ARTES).



4. COMO SE DESENVOLVE?

c) É disponibilizada uma solução profissional de produção 
e registo audiovisual aos artistas e coletividades que dela 
não disponham, bem como de estúdio (se aplicável);
d) A Câmara Municipal calendariza o lançamento dos 
“conteúdos digitais” e a realização dos espetáculos;



4. COMO SE DESENVOLVE?

e) A Câmara Municipal avança com pagamento de 30% do 
valor compromissado, a título de reserva do espetáculo.



5. ORÇAMENTO BASE

150.000 EUR

* Sujeito a revisão.
** Acresce ao orçamento anual do VISEU CULTURA de 800.000 EUR, excluindo o apoio à gestão 
e programação do Teatro Viriato, na ordem dos 400.000 EUR.



6. GESTÃO

Pelouro da Cultura e Turismo do Município de Viseu
Divisão de Cultura e Turismo



7. CALENDÁRIO

• Arranque imediato. 
• Receção de propostas em contínuo (“guichet aberto”) até 

15 de Fevereiro.
• Produção “on going”.




