
 

 

Concurso  

 

APOIO À REALIZAÇÃO DE RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS NOS PAÍSES 

AFRICANOS DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA (PALOP) 

 

De 24 de setembro a 7 de novembro de 2018 

     

 

ENQUADRAMENTO  

 

Com o objetivo de promover a qualificação de recursos humanos e de instituições da sociedade 

civil, ligadas às Artes, o Programa Gulbenkian Parcerias para o Desenvolvimento (PGPD), 

entendeu apoiar a realização de quatro residências artísticas de âmbito 

internacional, nos PALOP, nas áreas das Artes Visuais e Dança.  

 

O apoio à realização destas Residências Artísticas terá carácter plurianual, até um máximo 

de 3 anos, na expectativa de criar alicerces de conhecimento e de prática, tanto na estrutura 

apoiada, como na cena artística local e seus agentes.  

 

OBJETIVOS DO CONCURSO 

 Apoiar a formação especializada de artistas em regime dedicado (com exceção dos que 

são também professores de artes); 

 Incentivar a formação de qualidade, a produção e a circulação artística regional e 

internacional; 

 Promover o estabelecimento de redes de conhecimento e partilha, reforçando as 

estruturas locais já existentes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELEGIBILIDADES 

 Concurso dirigido a estruturas da cena artística, com sede nos PALOP, para 

apresentação de projetos de criação ou consolidação de Residências Artísticas 

Internacionais, nas áreas da Artes Visuais e Dança, a realizar nos PALOP; 

 São elegíveis entidades da sociedade civil, dos PALOP, legalmente constituídas e 

idóneas, com atividade comprovada na cena artística do país (PALOP) onde estão 

instaladas; 

 As entidades proponentes não poderão apresentar mais do que uma candidatura; 

 Os projetos deverão assegurar: 

o Três edições (uma por ano) da residência artística num dos PALOP;  

o Uma duração mínima de três semanas por cada edição; 

o Um painel tutorial de reconhecimento assegurado na sua área disciplinar;  

o Um número mínimo de 7 e máximo de 12 residentes por edição, 

assegurando que 40% das vagas serão destinadas a estrangeiros 

(relativamente ao país onde a Residência decorre); 

o Uma apresentação pública dos trabalhos por edição. 

 

 São elegíveis, para efeitos de financiamento: 

o despesas relacionadas diretamente com a realização da residência, 

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

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

desenvolvimento da Residência e para a criação de obras artísticas; 

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

Residência. 

 

METODOLOGIA  

 Este concurso é efetuado em duas fases, sendo a II fase aberta no máximo a oito 

candidaturas pré-selecionadas na I fase;  

 A I fase do Concurso está aberta de 24 de setembro a 7 de novembro de 2018 (até 

15h00 hora de Portugal); 



 

 A apresentação de candidaturas é feita através de formulário próprio disponível em 

https://gulbenkian.pt/iniciativas/parcerias-desenvolvimento/candidaturas/  bem 

como o upload da documentação suplementar; 

 A avaliação das propostas é efetuada por um júri independente; 

 A concessão de apoios é contratualizada entre a Fundação Calouste Gulbenkian e 

a entidade selecionada; 

 As atividades serão acompanhadas pela Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

 

I Fase do Concurso 

 A I fase do Concurso decorrerá entre 24 de setembro e 7 de novembro de 2018 (até 

15h00 hora de Portugal); 

 Na I fase do concurso as entidades candidatas deverão fazer prova da sua competência 

e capacidade para a execução do projeto que propõem, através de prova curricular da 

instituição e dos seus responsáveis; 

 Os resultados desta fase serão conhecidos até 2 meses após o termo do prazo de 

candidatura; 

 Até um máximo de oito melhores propostas passarão à II fase. 

 

II Fase do Concurso 

 A II fase do Concurso tem por objetivo a apresentação da proposta final das pré-

candidaturas aprovadas na primeira fase, sendo admitidos pequenos ajustes e 

melhorias à proposta inicial, desde que não alterem o modelo, conteúdo ou conceito da 

proposta; 

 Estas propostas serão apresentadas em formulário próprio disponível no endereço 

eletrónico que será comunicado posteriormente; 

 O período de submissão da II fase do Concurso decorrerá no prazo de um mês após 

comunicação dos resultados da I fase. 

 

 

 

https://gulbenkian.pt/iniciativas/parcerias-desenvolvimento/candidaturas/


 

 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

 As candidaturas são analisadas por um júri independente, tendo em conta os 

seguintes critérios: 

o Relevância do projeto de residência artística para a qualificação e 

internacionalização dos artistas do país; 

o Relevância do projeto de residência artística na consolidação institucional da 

entidade candidata; 

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

intervir; 

o Adequação do programa da residência artística (designadamente tendo em 

conta os formadores propostos); 

o Resultados que a Residência se propõe alcançar. 

 O júri poderá decidir pela não atribuição de apoio por falta de qualidade das 

candidaturas apresentadas; 

 A decisão final será da responsabilidade do Conselho de Administração da Fundação 

Calouste Gulbenkian, não sendo passível de recurso; 

 

MONTANTES DOS APOIOS 

Serão apoiadas até um máximo de quatro residências no valor de 55 mil euros por residência, 

para um período de 3 anos, distribuídos em duas parcelas anuais de 20 mil euros e uma 

última parcela de 15 mil euros. 

 

 A FCG deverá assegurar o financiamento maioritário, mas não exclusivo, da Residência. 

 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 Todos os dados pessoais disponibilizados pelos candidatos (doravante “Titulares”) 

serão tratados, exclusivamente para o efeito de gestão da atribuição dos subsídios, 

pela Fundação Calouste Gulbenkian, enquanto entidade responsável pelo tratamento 

dos dados e mediante o consentimento expresso dos mesmos. 



 

 A Fundação Calouste Gulbenkian poderá ser contactada, relativamente a quaisquer 

questões relacionadas com o tratamento de dados, levado a cabo neste contexto, e para 

esta finalidade, através do e-mail: pgpd@gulbenkian.pt; do telefone: +351 217 823 000; 

ou da morada: Av. de Berna, 45A, 1067-001 Lisboa. 

 Os dados pessoais dos Titulares serão conservados pelo período de tempo necessário 

para atribuição e gestão do subsídio, exceto nos casos em que outro período seja exigido 

pela legislação aplicável. Alguns dados (a saber, o nome do Titular, data da 

candidatura, termos e duração do subsídio e dados pessoais potencialmente incluídos 

nos trabalhos e publicações finais), serão conservados por tempo indeterminado pela 

Fundação Calouste Gulbenkian, no contexto da sua atividade de gestão e conservação 

de acervo cultural, intelectual e artístico. 

 Os Titulares poderão, a todo o tempo, retirar o consentimento para o tratamento dos 

seus dados pessoais, de acordo com a legislação aplicável, sem prejuízo de se 

considerar válido o tratamento efetuado com base no consentimento previamente 

dado. O facto de retirar o consentimento implica que a Fundação Calouste Gulbenkian 

não pode tratar os seus dados pessoais para as finalidades consentidas, e como tal, 

poderá traduzir-se na impossibilidade de continuar como candidato aos subsídios. 

 Uma vez que os dados pessoais dos candidatos são necessários para a gestão da 

atribuição dos subsídios, caso os candidatos não consintam no tratamento dos seus 

dados pessoais, não será possível proceder à gestão da candidatura aos mesmos. 

 A Fundação Calouste Gulbenkian garante aos Titulares o exercício dos seus direitos 

em relação aos seus dados, como o direito de acesso, retificação, apagamento, oposição, 

limitação do tratamento e portabilidade, de acordo com a legislação aplicável. 

 A Fundação Calouste Gulbenkian implementa todas as medidas de segurança 

necessárias e adequadas à proteção dos dados pessoais dos Titulares, quer quando os 

dados sejam tratados diretamente pela Fundação Calouste Gulbenkian, quer quando 

os dados sejam tratados por entidades por si subcontratadas. 

 A Fundação Calouste Gulbenkian poderá tratar os dados pessoais recolhidos neste 

contexto diretamente e/ou através de entidades subcontratantes para o efeito, sendo 

que serão celebrados contratos adequados com tais entidades subcontratantes, nos 

termos e com o teor previsto pela legislação aplicável. 

 Neste âmbito, e para os efeitos da atribuição e gestão dos subsídios, a Fundação 

Calouste Gulbenkian poderá comunicar os dados dos candidatos a entidades 



 

parceiras, para efeitos de gestão de publicações e de comunicações institucionais. 

Estas entidades poderão estar sedeadas dentro do território da União Europeia ou 

fora, sendo que, neste último caso, serão a todo o momento empregues mecanismos 

adequados, ao abrigo da legislação aplicável, para salvaguardar a segurança dos dados 

pessoais tratados. 

 Os candidatos poderão efetuar uma reclamação para a Comissão Nacional de Proteção 

de Dados (“CNPD”) caso considerem que existe um incumprimento das disposições 

legais relativas à proteção de dados por parte da Fundação Calouste Gulbenkian.  

 


