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Acesso ao financiamento para PME dos setores da cultura, criatividade e comunicação

social  

No próximo dia 18 de junho, entre as 9h30 e as 11h00 (hora de Lisboa),  realiza-se uma sessão digital  de

esclarecimento sobre o Mecanismo de Garantia para os setores Culturais e Criativos. 

Este mecan i smo é gerido pelo Fundo Europeu de Investimento em nome da Comissão Europeia e permite um

melhor acesso ao financiamento para as PME nos setores culturais e criativos, incluindo a comunicação social,

a  f im de as ajudar no seu desenvolvimento e a tornarem-se mais competi t ivas.  Portugal  é  um dos 11 países

onde dois  acordos já  foram assinados -  com a Caixa Geral de Depósitos e com o Millennium BCP – c o m  u m

valor total  de 225 milhões de euros.  

Esta reunião será uma oportunidade, especialmente para PME do setor da comunicação social ,  para conhecer

como este instrumento funciona,  onde está disponível  e quais são os objetivos e para ter  uma visão de 360°

do f inanciamento nos setores cul turais  e  cr iat ivos -  desde as  dif iculdades enfrentadas pelos empreendedores

e as incertezas vivenciadas pelos provedores de f inanciamento,  até às formas de fazer com que esses

diferentes  mundos se  encontrem.  

A inscrição é necessária até terça-feira, 16 de junho, usando a seguinte ligação: https://bit . ly/2XtFhK4

As credenciais serão enviadas no próprio dia.

Em Portugal

Para saber mais sobre como podem aceder a estes instrumentos f inanceiros,  as PME portuguesas destes

setores devem contactar  as  agências da Caixa Geral de Depósitos e  d o Millennium BCP – os dois bancos com

quem o  Fundo Europeu de Invest imento já  assinou acordos no âmbito deste mecanismo em Portugal .  Têm

ainda disponíveis os contactos do Centro de Informação Europa Criativa em Portugal  e  da equipa da

Comissão Europeia (CNECT-I3@ec.europa.eu).

O Mecanismo

Consti tuído em 2016 ao abrigo da vertente transetorial  do programa «Europa Criativa», o Mecanismo de

Garantia para os setores Culturais e Criativos é o primeiro instrumento de investimento da UE com um

âmbito de aplicação tão alargado nos setores culturais e criativos,  beneficiando do apoio do Fundo Europeu

para Investimentos Estratégicos,  elemento fulcral  do Plano de Investimento para a Europa. Encontra a q u i u m a

lis ta  de perguntas e  respostas  para conhecer  melhor o mecanismo.

Concretamente,  o mecanismo cobre parte do risco e,  assim, est imula os intermediários f inanceiros a

disponibil izarem empréstimos a empresas destes setores.  O resultado é permitir  que as PME da cultura,  da

criatividade e da comunicação social  consigam melhor acesso e melhores condições de financiamento.

Permite ainda criar  pontes e capacitação para colmatar a distância que existe entre o mundo financeiro e

estes  setores .

Europa Criativa – apoio aos setores da cultura e da criatividade

O programa «Europa Criat iva» é um programa com a duração de sete anos (2014-2020) que dispõe de um

orçamento de 1,46 mil milhões de euros para o seu período de vigência.  O seu objetivo é promover a

diversidade cultural,  incentivar a divulgação da cultura e da criatividade europeias e reforçar a

competit ividade dos setores culturais e criativos.

Mais informações neste sítio Web

Mecanismo de Garantia para os setores Culturais e Criativos

http://ec.europa.eu/newsroom/representations/newsletter-specific-archive.cfm?serviceId=410
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/financial-guarantee-facility-culture-creative
https://www.cgd.pt/Empresas/Investimento-Capitalizacao/Pages/Linha-Caixa-Invest-Cultura-Criativa.aspx
https://ind.millenniumbcp.pt/pt/negocios/financiamento/Pages/list.aspx?t=3
https://bit.ly/2XtFhK4
https://www.cgd.pt/Empresas/Investimento-Capitalizacao/Pages/Linha-Caixa-Invest-Cultura-Criativa.aspx
https://ind.millenniumbcp.pt/pt/negocios/financiamento/Pages/list.aspx?t=3
http://www.europacriativa.eu/pt/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_16_2345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_16_2345
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_pt.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_16_2346
https://europacriativa.eu/noticias/106-media/725-calls-abertas-media-2020
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/financial-guarantee-facility-culture-creative
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