
 
 

Despacho n.º 6/2019 
 

APOIO À EDIÇÃO DE OBRAS TEMÁTICAS SOBRE O ALGARVE – 2019 

 

Nos termos do Decreto-Lei nº 114/2012 de 25 de Maio, a Direção Regional de 

Cultura do Algarve, abreviadamente designada por DRCAlg, é um serviço 

periférico da administração direta do Estado, dotado de autonomia 

administrativa. 

A DRCAlg exerce as suas atribuições e competências na respetiva circunscrição 

territorial. 

A DRCAlg tem por missão na sua área de atuação geográfica e na área da 

cultura, a criação de condições de acesso aos bens culturais, o 

acompanhamento das atividades e a fiscalização das estruturas de produção 

artística financiadas pelos serviços e organismos da área da cultura, o 

acompanhamento das ações relativas à salvaguarda, valorização e divulgação 

do património cultural imóvel, móvel e imaterial, e o apoio a museus. 

No âmbito da respectiva circunscrição territorial, a DRCAlg prossegue a 

seguinte atribuição, apoiar iniciativas culturais locais ou regionais, de caráter 

não profissional, que, pela sua natureza, correspondam a necessidades ou 

aptidões específicas da região; 

A DRCAlg possui ainda capacidade editorial própria, em suportes distintos, 

podendo proceder à venda, assegurando os direitos de autor e editoriais. 

O PROGRAMA DE APOIO À EDIÇÃO DE OBRAS TEMÁTICAS SOBRE O ALGARVE é 

um apoio anual, suportado exclusivamente através do Orçamento da DRCAlg, 

no âmbito da Ação Cultural, e destina-se a comparticipar os custos de edição 

e/ou produção de obras inéditas que desenvolvam temáticas referentes ao 

Algarve e que contribuam para promover e divulgar o conhecimento sobre a 

sua história e a sua identidade cultural. 

 

 



 
 

Visa o presente despacho a publicitação das normas reguladoras do 

PROGRAMA DE APOIO À EDIÇÃO DE OBRAS TEMÁTICAS SOBRE O ALGARVE – 

2019, em anexo e o qual é parte integrante do presente despacho. 

 

 
O presente despacho produz efeitos a partir do dia em que foi assinado. 
 
 
Faro, 15 de Março de 2019 

 

                                                                            A Diretora Regional, 

                                                                     Adriana Freire Nogueira 
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