
 
 

Projeto nº 173696 

Designação do Projeto: Festival Cultura Online 

Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos: Programa Garantir Cultura - Tecido Empresarial 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de Intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: 7 AM Produção Audiovisual, Lda 

 

Data de aprovação: 2021-05-18 

Data de início: 2021-06-04 

Data da conclusão: 2021-07-19 

Custo total elegível: 53.730,00€ 

Apoio financeiro da União Europeia: 48.357,00€ 

 

 

Síntese do projeto, objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:   

 

O Festival Cultura Online foi criado com o objetivo de apoiar a produção de conteúdos culturais 

portugueses e surgiu pela necessidade de gerar rendimentos para os profissionais da área da cultura, 

desde os artistas às equipas técnicas, fornecedores e empresas associadas.  

Na programação foram incluídos artistas e produtores dos quais se conhecem as dificuldades que a 

pandemia provocou, as enormes perdas financeiras e consequente decréscimo na saúde mental dos 

próprios e seus familiares. Serão três dias de puro entretenimento online, para toda a família, com 

artistas das mais diversas áreas. Da Música ao humor, do teatro à magia, o Festival Cultura Online 

conta com os artistas: Ana Arrebentinha, António Raminhos, Hugo Rosa, Pedro Miguel Ribeiro, Pedro 

Soares, Luís Filipe Borges, Vasco Correia, Filipe Pinto, Vozes da Rádio, be-dom, Fada Juju, Pequeno 

David e os Sem Soninho, Raul Manarte e Daniel Guedes. 

Este festival foi criado com o objetivo de apoiar e promover os artistas nacionais, bem como as suas 

equipes técnicas e staff, numa altura em que a cultura se mantém estagnada devido à situação 

pandêmica. De forma segura e simples, criamos as condições online para levar a cultura a casa de 

todos os Portugueses. Um festival com conteúdos para todas as idades e gostos, de acesso livre 

através de um simples clique em www.entre.pt num smartphone, tablet, PC ou smart TV.  Aqui o 

público acede diretamente a um player que irá transmitir em live-stream as 3 a 4 horas de conteúdos 

diários.  

Todos os objetivos propostos foram alcançados, tendo o Festival de Cultura online ocorrido nos dias 

09, 10 e 11 de julho. 
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