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Editais Setoriais da SecultBA receberam mais de 2 mil propostas
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A próxima etapa será a análise prévia, com objetivo de avaliar documentação apresentada

Com recursos do Fundo de Cultura da Bahia (FCBA), os 19 Editais Setoriais 2019 receberam
via Sistema de Informação e Indicadores em Cultura – Clique Fomento, entre os dias 09 de
setembro e 08 de outubro, 2.079 propostas. Alguns certames ofereceram a possibilidade
de apresentar também por meio físico, através de envio de formulário devidamente preenchido e
que estarão chegando ao longo da semana para realização da análise prévia. O volume de envios
para esta edição reflete uma demanda das áreas de concentração e consolida os editais como
mecanismos de fomento da produção e manutenção da cultura baiana. No ano de 2019, os editais
trouxeram R$ 35 milhões para a Cultura do estado. Aproximadamente R$ 5 milhões do FCBA no
Edital Setorial de Audiovisual, que foi lançado com antecedência e ainda captou R$ 15 milhões em
recursos através do Fundo Setorial Audiovisual (FSA), totalizando quase R$ 20 milhões em
investimentos para o setor audiovisual na Bahia. Para os Editais Setoriais 2019 são mais de R$ 15
milhões.
Para esclarecer dúvidas e orientar os participantes durante o período de apresentações de
propostas das chamadas públicas, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) investiu
no fortalecimento dos canais diretos de comunicação, por meio da Central de Atendimento
Integrado e dos cinco postos distribuídos entre as vinculadas da secretaria. No total, foram 520
atendimentos realizados pelos meios disponibilizados, via e-mail, houve, também, proponentes que
buscaram o serviço presencialmente e os que entraram em contato por telefone. A equipe de
atendimento registrou todo o histórico de chamadas e garantiu maior eficiência e segurança no
repasse de informações. A próxima etapa será realizada a Análise Prévia das propostas, com
objetivo de avaliar a documentação apresentada pelos proponentes. Uma das novidades desta
edição dos editais é que nesta etapa poderão ser feitos ajustes de ordem formal, dando
oportunidade aos participantes de realizarem adequações que não alterem itens fundamentais das
características da proposta. Fundo de Cultura do Estado da Bahia (FCBA) – Criado em 2005 para
incentivar e estimular as produções artístico-culturais baianas, o Fundo de Cultura é gerido pelas
Secretarias da Cultura e da Fazenda. O mecanismo custeia, total ou parcialmente, projetos
estritamente culturais de iniciativa de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Os
projetos financiados pelo Fundo de Cultura são, preferencialmente, aqueles que apesar da
importância do seu significado, sejam de baixo apelo mercadológico, o que dificulta a obtenção de
patrocínio junto à iniciativa privada. O FCBA está estruturado em quatro (4) linhas de apoio, modelo
de referência para outros estados da federação: Ações Continuadas de Instituições Culturais sem
fins lucrativos; Eventos Culturais Calendarizados; Mobilidade Cultural e Editais Setoriais.
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