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XXII CONVOCATÓRIA DE APOIOS A PROJETOS ARQUIVÍSTICOS

O Programa Iberarquivos de cooperação acaba de publicar a sua XXII Convocatória
de Apoio a Projetos Arquivísticos e convida os arquivos e outras instituições que
custodiem património documental dos países membros do programa a
candidatarem-se.
A Convocatória tem por objeto o financiamento de projetos de natureza arquivística
ou de projetos de âmbito supranacional, com os quais arquivos, arquivistas e a
comunidade Ibero-americana beneficiem no seu conjunto.
É importante salientar que, neste momento, devido à complicada situação que os
países membros do Programa se encontram a atravessar em virtude da crise
sanitária do COVID-19 e das consequências económicas dela resultantes, esta
Convocatória será, excecionalmente, direcionada apenas àquelas instituições que
solicitem apoios a projetos enquadráveis nas linhas prioritárias, incluindo a nova
linha de ação direcionada a mitigar os problemas criados por esta crise sanitária.
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O prazo de apresentação das candidaturas decorrerá de 10 de julho a 30 de
setembro de 2020.
Qualquer pedido de informação sobre as candidaturas deverá ser dirigido à Unidade
Técnica do Programa através do endereço eletrónico:
cooperacion.archivos@cultura.gob.es; ou aos responsáveis de projeto em cada país,
identificados na página web http://www.iberarchivos.org/paisesmiembros/ .
Recomendamos às instituições candidatas que contactem o responsável de projetos
do seu país logo na fase inicial de conceção do projeto, com vista a beneficiarem de
esclarecimentos e apoio para a candidatura.
O Iberarquivos é um programa que conta com mais de 22 anos de existência e com
uma ampla trajetória visível nos seus 1351 projetos em território Ibero-americano dos
17 países membros. Desde a sua criação que se foca em temas sociais e de grande
impacto para a população.
Não deixe passar esta oportunidade e participe! Lembre-se, a memória dos povos
preservamo-la juntos.

Documentos:
 XXII Convocatória de Apoio a Projetos Arquivísticos
 Formulário de Candidatura à XXII Convocatória
 Critérios de Avaliação
 Elaboração de Indicadores Orientados para Resultados
Para mais informações contacte:





Divisão de Sistemas de Informação, Estatística e Qualidade
Telefone: 210037180/81
Correio-e: dsieq@dglab.gov.pt
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas: Alameda da
Universidade, 1649-010, Lisboa
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