
FAQ 

 

 

Quem pode candidatar-se a este Concurso? 

Os promotores das candidaturas deverão ser estruturas da cena artística, com 

sede nos PALOP, constituídas como entidades sem fins lucrativos. 

 

Os promotores têm que ter experiência na área? 

São elegíveis entidades da sociedade civil, dos PALOP, legalmente 

constituídas e idóneas, com atividade comprovada na cena artística do país 

(PALOP) onde estão instaladas. O currículo da entidade promotora é um dos 

critérios de avaliação da proposta. 

 

Que expressões artísticas estão incluídas, para efeitos deste 

concurso,  nas Artes Visuais? 

O entendimento que está subjacente é o de Artes Plásticas (pintura, 

escultura, desenho) e Imagem (fotografia, vídeo)  excluindo o cinema  

 

São elegíveis custos de construção, reabilitação ou aluguer de espaço 

para a realização da residência artística? 

Estes custos podem figurar no orçamento mas apenas são elegíveis 

as despesas relacionadas diretamente com a realização da residência, 

designadamente no que respeita aos participantes e tutores (fees, subsídios 

de participação, alojamento, viagens, alimentação), materiais para o 

desenvolvimento da Residência e para a criação de obras artísticas. São ainda 

elegíveis  custos administrativos no valor máximo de 10% do custo total da 

Residência.  

 

As vagas (no mínimo 40%) destinadas a estrangeiros obrigam a que 

sejam oriundos dos PALOP? 

Pretende-se, com esta iniciativa, fomentar a circulação de criadores. No 

mínimo 40% dos participantes na residência deverão ser estrangeiros ao país 

onde a mesma decorre, não sendo obrigatório que sejam oriundos dos PALOP. 

 

Quais serão os critérios de avaliação das candidaturas? 

As candidaturas serão são analisadas por um júri independente, tendo em 

conta os seguintes critérios:  

Relevância do projeto de residência artística para a qualificação e 

internacionalização dos artistas do país;  

Relevância do projeto de residência artística na consolidação institucional da 

entidade candidata; 

Currículo da entidade candidata (ou da parceria) na área em que se propõe 

intervir;  

Adequação do programa da residência artística (designadamente tendo em 

conta os formadores propostos);  

Resultados que a Residência se propõe alcançar. 

 
 


