
                                                                     

JPI Cultural Heritage – Concurso Heritage Plus 

Anúncio 

Nova oportunidade de financiamento para propostas transnacionais: 

A Iniciativa de Programação Conjunta (Joint Programming Initiative, JPI) em ´Cultural Heritage 
and Global Change‘ anuncia uma nova oportunidade de financiamento para propostas 

transnacionais na área do património cultural. 

 
O presente concurso Heritage Plus é desenhado para gerar novos conhecimentos baseados em 
investigação para promoção do uso sustentável e a gestão de património cultural, indo assim ao 
encontro dos desafios societais e contribuindo para o desenvolvimento na sociedade. O concurso 
tem como objetivo financiar a excelência em projetos de I&D colaborativos, transnacionais, 
interdisciplinares e inovadores, focados principalmente em investigação do património cultural 

tangível, embora não excluindo os aspetos interligados do património intangível e digital. 
 
O concurso para pré-propostas abre no dia 3 de Março de 2014 e a data limite para a 
submissão das pré-propostas será 28 de Abril de 2014. 

Tópicos para o Concurso Transnacional Heritage Plus 

Os tópicos de investigação sobre os quais o concurso Heritage Plus se foca foram desenhados a 
partir de áreas identificadas na Agenda de Investigação Estratégica para a Iniciativa de 
Programação Conjunta´Cultural Heritage and Global Change‘ (http://www.jpi-
culturalheritage.eu/2014/02/strategic-research-agenda-sra/). 

O concurso financiará projetos em três tópicos abrangentes: 

1. Salvaguarda do património tangível e suas expressões intangíveis associadas 

 

2. Estratégias sustentáveis para proteção e gestão do património cultural  

 

3. Uso e reuso de todos os tipos de património cultural 

Quem pode concorrer? 

Apenas investigadores baseados em países que se comprometeram com o concurso Heritage Plus 
podem concorrer a financiamento. Estes países são:  

 Bélgica  Chipre  Dinamarca 

 França 

 

 Israel 

 

 Itália 

 
 Lituânia 

 

 Países Baixos 

 

 Noruega 

 
 Polónia 

 

 Portugal 

 

 Roménia 

 
 Espanha 

 

 Suécia  Reino Unido 

Financiamento adicional é providenciado pela Comissão Europeia. 

Detalhes sobre os critérios de eligibilidade para os investigadores de cada país serão 
publicados em conjunto com as instruções a 3 de Março de 2014 

http://www.jpi-culturalheritage.eu/2014/02/strategic-research-agenda-sra/
http://www.jpi-culturalheritage.eu/2014/02/strategic-research-agenda-sra/


Enquadramento do Concurso  

O concurso Heritage Plus financiará projetos de I&D colaborativos e interdisciplinares que 

maximizem o valor dos resultados da investigação. 

 O orçamento total para o concurso é de cerca de 9 milhões de EUROS 

 Duração dos projetos: até 36 meses 

 Cada projeto deve incluir pelo menos três equipas de investigação, cada uma baseada 

numa instituição elegível de um país diferente participante no concurso Heritage Plus. O 

número máximo de equipas de investigação num projecto é cinco. 

Procedimentos para o Concurso 

O concurso Heritage Plus tem um processo de submissão e avaliação em duas fases, de acordo 
com o seguinte calendário:  
 
Procedimento Calendarização 

Lançamento do concurso Heritage Plus 3 de março de 2014 

Prazo-limite para apresentação de pré-
propostas 

28 de abril de 2014, 18:00 CET (Bruxelas, 
horário belga) 

Convite para apresentação de propostas 
completas ou comunicação de resultados sem 
sucesso 

Agosto de 2014 

Prazo-limite para apresentação de propostas 
completas 

Outubro de 2014 

Decisões sobre o financiamento Fevereiro de 2015 

Início dos projectos de investigação A partir de abril de 2015 

 

Formulários, instruções e informação adicional 

As instruções detalhadas para a submissão de pré-propostas, incluindo os 

critérios de eligibilidade para cada país, estão disponíveis a partir de 3 de Março 
de 2014. 

A informação será publicada por cada país, assim como no website da JPI em 
www.jpi-culturalheritage.eu/joint-call.  

De modo a auxiliar investigadores ou parceiros interessados em encontrar parceiros noutros países 

e organizações, um email de grupo (chamado Heritage Plus) foi criado para que investigadores 

se possam registar, tendo acesso e partilhando informação. 

 

Para usar este serviço, é necessário registar-se no seguinte link - 

http://www.jiscmail.ac.uk/HERITAGEPLUS. 

Recomenda-se a subscrição imediata, devendo porém aguardar até 10 de março antes de colocar o 
seu pedido, de forma a dar a todos os países tempo de distribuir informação no email de grupo e 

para que potenciais interessados se subscrevam. 
 
Detalhes adicionais em como usar esta lista de contactos serão fornecidos nas instruções e FAQs, 
que serão publicadas a 3 de março de 2014. 

http://www.jpi-culturalheritage.eu/joint-call
http://www.jiscmail.ac.uk/HERITAGEPLUS

