
Estado lança edital para audiovisual e
anuncia R$ 13,5 milhões em fomento à
Cultura 
Qui 13 agosto

A cadeia produtiva da Cultura em Minas Gerais ganha reforço com novos editais que a Secretaria
de Estado de Cultura e Turismo (Secult) lança a partir desta semana. Com um montante de R$ 13,5
milhões provenientes do Fundo Estadual de Cultura (FEC), os editais setoriais abrangem áreas
como culturas populares, artes cênicas, audiovisual, música, literatura, memória, artes visuais,
pontos de cultura, entre outras. O objetivo é garantir que as especificidades de cada segmento
sejam analisadas e atendidas pelas políticas públicas.

A partir desta quinta-feira (13/8), e até 20/9, já estão abertas as inscrições para o Edital #ARteSalva
Exibe Minas, dedicado ao fomento de mostras de cinema, festivais, cineclubes, eventos de
formação e capacitação na área. O edital foi aperfeiçoado após consulta pública e vai destinar R$
1,5 milhão para projetos do setor audiovisual, por meio de premiação Pessoa Física. Os
documentos relativos ao edital estão disponíveis neste link.

O secretário de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, ressalta que o Exibe Minas é apenas uma das
ações que envolvem as políticas públicas para o audiovisual, setor estratégico de desenvolvimento.
“Nosso esforço é para que o audiovisual mineiro seja o grande promotor da Cultura e do Turismo
do estado, dentro e fora do Brasil. Esse setor potencializa e integra incontáveis segmentos da
economia criativa. Além de editais de fomento como o #ARtesalva Exibe Minas, apresentamos um
programa de ações práticas para a criação de novas oportunidades, de fortalecimento e retomada
de trabalho e renda”, destaca.

A proposta desse amplo programa para o desenvolvimento do audiovisual mineiro abrange
políticas de fomento, alterações de marcos regulatórios, estímulo a coproduções, ações de
capacitação, formação e qualificação profissional, difusão e formação de público. Além disso, o
edital estabelece parcerias com o mercado, com a indústria audiovisual e com governo federal para
liberação e ampliação dos recursos.

Mostras, cineclubes e formação

 O valor do Edital #ARteSalva – Exibe Minas está dividido em três categorias:

Categoria 1: R$ 1 milhão – serão distribuídos 20 prêmios no valor de R$ 50 mil para projetos de
Mostras ou Festivais (inéditos ou em continuidade);

Categoria 2: R$ 200 mil – serão distribuídos dez prêmios no valor de R$ 20 mil para projetos de
Cineclube;

Categoria 3: R$ 300 mil – serão distribuídos seis prêmios no valor de R$ 50 mil para projetos de
atividades de formação, qualificação e capacitação no setor audiovisual. 

http://www.cultura.mg.gov.br/
http://www.cultura.mg.gov.br/gestor-cultural/fomento/fundo-estadual-de-cultura
http://www.cultura.mg.gov.br/gestor-cultural/fomento/fundo-estadual-de-cultura


Como participar 

Os interessados em inscrever projetos em uma das três categorias do Edital #ARteSalva – Exibe
Minas devem se cadastrar na Plataforma Digital de Fomento e Incentivo à Cultura. Após essa
primeira etapa, os proponentes devem cumprir os processos específicos de cadastramento, envio
de documentos e inscrição do projeto. O prazo para inscrições termina às 23h59 do dia 20/9.  

O edital tem vigência de dois anos a partir da data de publicação. O prazo para a conclusão do
projeto ou atividade cultural será de 12 meses, contados a partir da data de recebimento da primeira
ou única parcela do recurso aprovado. Os próximos editais serão anunciados em breve.  

Serviço

Edital #ARteSalva Exibe Minas - R$ 1,5 milhão para projetos audiovisuais 

Inscrições: até 20/9 

Mais informações: www.secult.mg.gov.br

http://www.cultura.mg.gov.br/gestor-cultural/fomento/fundo-estadual-de-cultura
http://200.198.28.211/incentivo/
http://www.secult.mg.gov.br/

