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Chegou o LAB. Laboratório de 
Candidaturas para a arte cultura 
e criatividade. 

Um espaço de confluência de ideias e pessoas em 
torno das principais iniciativas de financiamento 
europeu para o setor cultural e criativo. Na 
congregação de um conjunto de atividades 
importa informar, ajudar e espalhar boas práticas, 
na esperança que mais e mais instituições ligadas à 
arte, cultura e criatividade possam concorrer e 
beneficiar dos fundos europeus. 

O LAB. pretende intervir e aprofundar a relação 
dos artistas com os fundos europeus, contribuindo 
não só para divulgar e informar, mas também 
para construir ligações de maior proximidade com 
os artistas neste domínio. 

O LAB. opera nos vários programas europeus 
Europa Criativa; Erasmus+, Cidadãos, Igualdade 
Direitos e Valores, Horizonte Europa; Portugal 2021-
2027 e ainda outras iniciativas de financiamento, 
colaborando no desenho de projeto, na 
elaboração da candidatura, na identificação de 
parcerias, na comunicação ou na consultoria 
estratégica, sempre com o objetivo de 
disponibilizar novos mecanismos destinados à 
multiplicação das oportunidades de financiamento 
e viabilização de projetos artísticos. 

Porquê? 

A dispersão da informação por múltiplas 
plataformas, muitas delas desconhecidas pelos 
artistas, o recurso frequente a uma linguagem de 
difícil compreensão, as dúvidas técnicas e de 
caráter burocrático-administrativo, são alguns dos 
fatores que podem impedir o pleno 
aproveitamento das oportunidades de 
financiamento europeu existentes. É essa a 
motivação induz o LAB. a assumir um papel de 
catalisador, mediador e facilitador dos elementos 
que proporcionem uma maior fluidez informativa 
sobre estes programas proporcionado o maior 
aproveitamento dos recursos europeus a 
disposição do nosso meio artístico, cultural e 
criativo. 

Como? 

Informar. Website e newsletter semanal 
dedicada com as calls e avisos mais importantes 
nas áreas da arte, cultura e criatividade. No site do 
LAB. é possível subscrever a newsletter e consultar 
os projetos ganhadores e as instituições que já 
obtiveram financiamento. 

Aconselhar. Disponíveis gratuitamente 
sessões de esclarecimento e de acompanhamento 

personalizado aos artistas e a estruturas de 
produção, através de um sistema de consultas 
individualizadas viabilizadas pela Fundação GDA 
(requer inscrição prévia no website da FGDA) 
Artistas e estruturas de produção artística com 
interesse em agendar um encontro tendo em vista 
o esclarecimento das suas dúvidas e dificuldades, 
poderão marcar uma sessão online, bastando para 
o efeito preencher o formulário de inscrição no site 
da Fundação GDA. O aconselhamento do LAB. 
também pode ser enquadrado num regime de 
avença mensal, ou ser solicitado pontualmente. 

Formar. Formação à tua medida, pontual, em 
regime de avença ou ainda de forma estruturada 
nos cursos Nível I: “Fundos Europeus para as Artes 
e Cultura e Criatividade. Da ideia ao projeto” ou 
“Nível II: “Redação de candidaturas” em parceria 
com a GERADOR, que pretende proporcionar 
motivação, conhecimento e capacidade de detetar 
oportunidades de financiamento para projetos 
artísticos e culturais. Formações em várias sessões 
que vão ajudar a identificar os vários programas 
comunitários que potencialmente podem financiar 
projetos no domínio das Artes e da Cultura ou a 
saber como redigir uma candidatura de sucesso, 
Requer inscrição prévia no GERADOR, ou contacto 
com LAB. para formação à medida das 
necessidades. 

Colaborar. Uma ajuda à tua medida. Uma 
avença mensal para um acompanhamento regular 
e mentoria estratégica e operacional da 
organização que permite identificar as 
oportunidades de financiamento mais relevantes 
para a organização ou uma colaboração num 
formato de mentoria para a elaboração da uma 
candidatura especifica com ou sem revisão do 
formulário final. Se as tuas necessidades são mais 
profundas, podemos ajudar na redação integral da 
candidatura em todas as suas vertentes. 

Por quem? 

Por Francisco Cipriano. A sua vida profissional está 
ligada à execução e acompanhamento, avaliação 
e controlo de instrumentos de apoio às políticas 
públicas, sobretudo no âmbito do desenvolvimento 
regional e da política de coesão. A sua experiência 
profissional tem vindo a criar sólidas ligações com 
a gestão e a implementação dos programas e 
projetos estruturais da União Europeia e dos 
Fundos Comunitários em Portugal, 
designadamente, nos setores artísticos e culturais.  

 

Web https://laboratorio.mailchimpsites.com/ 

Instagram @lab_candidaturas 

trickytraveler@gmail.com +351 926806203 
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