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Regulamento da participação no projeto  

ART’OESTE – Studio Online 

 

Preâmbulo 

O presente Regulamento estabelece condições de participação e de seleção para os 

candidatos ao projeto ART’OESTE – Studio Online.  

O projeto consiste em exposições mensais de arte, em formato digital, onde se irão 

divulgar e partilhar obras/trabalhos de artistas da região Centro Oeste de Portugal, no 

sentido de apoiar e valorizar a cultura regional, fazendo reconhecer o talento existente 

bem como proporcionar o reconhecimento da arte e dos respetivos artistas.   

O projeto decorrerá entre os meses de setembro de 2020 a junho de 2021, tendo, 

assim, a duração de dez meses. Contudo a divulgação de cada artista terá, apenas, a 

duração de um mês correspondente. Sendo que nos últimos dias do projeto, junho/julho 

2021, haverá a possibilidade da realização de uma exposição/feira final, aberta a toda a 

comunidade, no qual todos os participantes selecionados deverão participar, reunindo, 

assim, todos os integrantes e respetivas obras.  

 

1.Objeto: 

1.1. Este projeto insere-se no projeto Mãos com Cabeça desenvolvido pela Barafunda 

AJSS (Associação Juvenil de Solidariedade Social) – IPSS (Instituição Particular de 

Solidariedade Social) localizada na vila Benedita, incorporado no projeto Literacia para 

a Democracia, financiado pela EEA Grants Portugal, Fundação Calouste Gulbenkian e 

Fundação Bissaya Barreto. Tendo como promotor a APCEP (Associação Portuguesa para 

a Cultura e Educação Permanente) e como parceiros a EBSN (Rede Europeia de 

Competências Básicas), EAEA (Associação Europeia de Educação de Adultos) e a 

BjerKaker LearningLab. 

1.2. O projeto Literacia para a Democracia tem em vista desenvolver a participação 

cívica, a educação para a cidadania e para a literacia democrática e reforçar o 

envolvimento dos cidadãos, promovendo a sua participação ativa nas comunidades, 

através de iniciativas e dinamização de atividades lúdicas, socioculturais, educativas e 

formativas.  
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1.3. O projeto ART’OESTE – Studio Online tem em consideração os seguintes objetivos:  

▪ Objetivos gerais: 

o Dar a conhecer artistas da zona Centro Oeste de Portugal; 

o Dar voz, apoiar e divulgar os artistas regionais;  

o Despertar a valorização da arte;   

o Provocar e estimular o interesse pela cultura e arte regional; 

o Dar oportunidade aos artistas de exibirem o seu talento/trabalho, através de uma 

plataforma para esse efeito; 

o Sensibilizar o apoio e o reconhecimento dos cidadãos para com os artistas locais. 

▪ Objetivos específicos:  

o Incentivar e cultivar a arte e os artistas locais; 

o Criar e proporcionar um ambiente/espaço online criativo e inspirador; 

o Provocar sensações através da arte; 

o Despertar o senso crítico do público em geral, através das obras/trabalhos 

artísticos; 

o Reforçar o envolvimento dos artistas locais na comunidade, estimulando o 

sentimento de pertença através da valorização, do apoio e reconhecimento do seu 

trabalho; 

o Promover interações entre os artistas e o público em geral. 

1.4. A participação neste projeto implica a aceitação e vinculação às condições constantes 

no presente documento bem como ao preenchimento de uma Ficha de Inscrição (ver ponto 

3). 

 

2.Projeto 

2.1. O projeto terá lugar numa plataforma online criada para esse efeito, através de uma 

página do Facebook associada à Barafunda AJSS. A plataforma escolhida possibilita 

assim possíveis interações diretas entre os próprios artistas e entre estes e o público, para 

além da exibição dos seus trabalhos artísticos.  

2.2. A exposição mensal individual de cada artista, na plataforma, ocorrerá ao longo de 

cada mês. Sendo assim, ao longo dessas semanas apresentar-se-ão os seguintes 
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conteúdos: uma entrevista realizada ao artista, fotografias do próprio e respetivos 

trabalhos/obras/portefólio e, ainda, um vídeo de apresentação autobiográfico: 

2.2.1. A entrevista será gravada em audiovisual, preferencialmente, no mês anterior à 

sua divulgação, no estúdio/atelier do artista, de forma a captar o ambiente que o 

envolve nos seus momentos de criação, conseguindo, assim, uma aproximação com o 

espectador.  

2.2.2. As fotografias do portefólio, das obras/trabalho do artista e do próprio serão 

tiradas no mesmo dia da entrevista e divulgadas, preferencialmente, no mês seguinte. 

2.2.3. O vídeo autobiográfico será, também, gravado no mesmo dia da entrevista e das 

fotografias e, consequentemente, divulgado no mês seguinte, preferencialmente. Este 

vídeo consistirá numa breve apresentação do artista, com informações que o próprio 

considere relevante referir sobre o seu trabalho, mediante algumas indicações que as 

dinamizadoras lhe proverão, a fim de que os espectadores possam conhecê-lo melhor.  

2.2.4. As gravações e fotografias acontecerão num dia específico para esse efeito, 

sendo definido entre as dinamizadoras e o próprio artista, preferencialmente no 

estúdio/atelier 1 do mesmo. 

2.3. No início de cada mês, ocorrerá, na plataforma, a divulgação do artista que irá 

protagonizar as próximas semanas, através de um cartaz em formato digital. Sendo assim, 

a entrevista, as fotografias e o vídeo autobiográfico serão publicados intercaladamente, 

ao longo desse mês.  

2.4. Ao fim dos dez meses da realização do projeto, junho/julho de 2021, será dinamizada, 

em princípio, uma exposição/feira na vila Benedita, onde se apresentarão os artistas 

participantes e respetivas obras/trabalhos, ao vivo.  

2.5. O artista deverá divulgar a página online do projeto ART’OESTE – Studio Online ao 

longo da sua participação, bem como interagir, esporadicamente, com o público na 

plataforma; 

2.6. Todos os dados e informações pessoais assim como as fotografias e vídeos recolhidos 

serão utilizados única e exclusivamente para a participação no projeto ART’OESTE – 

Studio Online.  

 
1 Perante a situação em que nos encontramos, Covid-19, serão tomadas todas as providências e 

precauções necessárias aquando a deslocação ao local e respetivas gravações e fotografias. Contudo, face 

à mesma situação, existe a possibilidade de as gravações serem produzidas pelo artista- uma questão a 

articular com as dinamizadoras. 
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2.7. A Organização do projeto não se responsabiliza por uso de terceiros da apropriação 

do conteúdo divulgado na plataforma online.  

 

3.Inscrições 

3.1. A participação no projeto ART’OESTE – Studio Online é gratuita.  

3.2. As inscrições decorrerão durante os dias 27 de agosto de 2020 a 9 de setembro de 

2020. 

3.3. Os candidatos deverão cumprir os requisitos descritos no ponto 4 deste documento. 

3.4. Os interessados em participar neste projeto deverão aceder ao link, que dá acesso às 

Fichas de Inscrição, disponível na página do projeto no Facebook. 

3.5. Após o preenchimento da Ficha de Inscrição, deverão enviar para o e-mail, 

maoscomcabeca@barafunda.eu ,o respetivo portefólio e identificação: nome e nome 

artístico.  

3.6. Após a finalização da inscrição, passarão por um processo de seleção, tendo em 

consideração os requisitos descritos no presente documento, nomeadamente no ponto 5.  

3.7. A não aceitação das cláusulas de participação pode implicar a não consideração da 

candidatura.  

3.8. O total de artistas selecionados, em princípio, será nove, embora outros artistas 

selecionados possam ficar em lista de espera para uma eventual participação.  

 

4.Requisitos para a candidatura 

4.1. Os participantes deverão ter idades igual ou superior a 18 anos e residir na região 

Centro Oeste de Portugal. 

4.2. Os participantes deverão, ainda, cumprir as seguintes condições: 

4.2.1. Serem amadores ou profissionais no exercício do seu trabalho artístico, todavia 

as suas obras devem estar, de alguma forma, integradas no mercado; 

4.2.2. Trabalhar em alguma(s) das seguintes áreas artísticas: artesanato; fotografia; 

literatura/poesia; pintura; escultura; cerâmica; bordado; desenho; ilustração e/ou arte 

digital/design; 

4.2.3. Autorizar a gravação e divulgação online dos vídeos e fotografias do próprio 

assim como das suas obras/trabalho/portefólio artístico; 

mailto:maoscomcabeca@barafunda.eu
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4.2.4. Apresentar, obrigatoriamente, um portefólio;     

4.2.5. Garantir respostas fidedignas no preenchimento da Ficha de Inscrição; 

4.2.6. Divulgar o projeto ART’OESTE – Studio Online e a respetiva plataforma online, 

ao longo da sua participação e, ainda, interagir na página, esporadicamente.  

4.2.7. Os dados de contacto presentes na Ficha de Inscrição devem estar ativos e 

atualizados ao longo da duração do projeto. 

 

5.Critérios de seleção  

5.1 A seleção dos candidatos terá em conta os seguintes componentes: 

5.1.1. Envio do e-mail com o portefólio anexado como a respetiva identificação 

pessoal; 

5.1.2. Verificação da conformidade das candidaturas com o disposto no Regulamento;  

5.1.3. A diversidade de artes selecionadas. 

5.2. A Organização irá proceder à eleição de nove artistas, contudo poderão ficar alguns 

candidatos em lista de espera para uma eventual participação. 

5.3. A decisão da seleção dos participantes será comunicada aos mesmos, por e-mail, 

sendo que os selecionados deverão aguardar um futuro contato, por e-mail, para o 

agendamento de uma futura reunião.  

5.3.1. Os artistas selecionados terão, no máximo, cinco dias para responder ao e-mail, 

caso não o façam a Organização terá de o colocar em lista de espera, podendo ou não 

participar.  

5.4. A decisão de seleção não é suscetível de reclamação. 

5.5. A Organização pode solicitar informações e/ou esclarecimentos aos candidatos sobre 

o conteúdo dos dados fornecidos e portefólio, se assim entender conveniente para a 

seleção dos candidatos. 

5.6. A Organização pode não selecionar qualquer dos candidatos, se nenhum satisfizer os 

requisitos elencados no ponto 4. 

5.7. Os candidatos poderão solicitar, a qualquer momento, informações e esclarecimentos 

sobre o projeto através do e-mail maoscomcabeca@barafunda.eu  

 

 

 

mailto:maoscomcabeca@barafunda.eu


  
 

6   
Autoras e dinamizadoras – Beatriz Duarte Silva e Bruna Duarte Silva – Voluntárias Barafunda 

Projeto ART’OESTE- Studio Online 2020/2021 

 

 

6. Disposições finais 

6.1. Caso justificável, a Organização reserva-se do direito de proceder aos ajustamentos 

e alterações do presente Regulamento que entenda melhor prosseguir e atingir os 

objetivos enunciados para este projeto. 

 

 

 

 

 

 

Projeto ART’OESTE – Studio Online, pela Barafunda AJSS, criado e dinamizado pelas 

voluntárias Barafunda, Beatriz Duarte Silva e Bruna Duarte Silva  

2020/2021  


