
 

 

 
Regulamento Open Call  

Residência Artística na Oficina  
ciclo março/abril 

 

 

As Residências Artísticas na Oficina visam a pesquisa, a produção e a experimentação nas instalações da 

vaga - espaço de arte e conhecimento e destina-se à comunidade artística, preferencialmente sediada na 

ilha de São Miguel, Açores. 

 

As residências estruturam-se em ciclos de 2 meses e consistem na cedência do espaço da oficina, para a 

criação e desenvolvimento de projetos artísticos, bem como a utilização de ferramentas, materiais, 

consumíveis e máquinas disponíveis no espaço. Durante o período da residência o/a artista selecionado 

poderá ainda contar com o apoio e consultoria da equipa da Anda&Fala/vaga. 
 

Este open call propõe-se a apoiar artistas, com o objetivo de criar espaço de trabalho e discussão e 

oferecer ferramentas para a elaboração de projetos de natureza artística nas diferentes áreas. A cada 

novo ciclo, será anunciado novo open call e selecionado um (1) artista para residência na oficina. 

 

 

CALENDÁRIO 

15 de fevereiro: anúncio do open call 

até 24 fevereiro: visitas ao espaço (se necessário) 

25 fevereiro (até 23h59 dos Açores): entrega das candidaturas 

28 fevereiro: anúncio do vencedor ou vencedora nas páginas oficiais da Anda&Fala/vaga 

(apenas o/a artista selecionado será contactado por e-mail) 

a partir de 1 de março e até 30 de abril: residência artística 

 

No final da residência, o/a artista e/ou coletivo será convidado a fazer uma pequena apresentação e/ou 

open studio, aberto ao público em geral. 
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CANDIDATO(A)S 

São admitidas candidaturas: 

- De candidato(a)s nacionais, maiores de 18 anos de idade. Será dada preferência a artistas sediados ou 

naturais dos Açores; 

- Individuais e coletivas, mediante a nomeação obrigatória de um(a) representante do coletivo; 

- Em todas as áreas de expressão artística. 

 

Nota: Apenas será admitida uma (1) candidatura por candidato(a) ou coletivo. 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURA 
O Dossier de Candidatura deverá ser entregue em formato digital (PDF) através de um email com o 

assunto “Candidatura | Residência na Oficina / Nome Candidato”, para info@vagapdl.org. 
 

Para efeitos de candidatura e avaliação:  

- Não serão considerados elementos ou informações enviadas no corpo do e-mail, por Wetransfer, 

Drive, Zip ou qualquer outro sistema de partilha de ficheiros. 

 
ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS 
O(a)s candidato(a)s são livres de organizar o seu Dossier de Candidatura e incluir outros conteúdos que 

considerem relevantes, desde que estejam contemplados os seguintes elementos obrigatórios: 
 

1. Nota de intenções/motivações  

Texto com o máximo de 2000 caracteres (c/ espaços). A apresentação de um projeto concreto é 

recomendada, mas não mandatória; pode ser de propostas de exploração e experimentação. 

 

2. Portfólio 

Seleção de trabalhos ou projetos já desenvolvidos nos formatos de texto, imagem ou links ativos 

no PDF, para plataformas que permitam a visualização online (website, Youtube, Vimeo e outros). 

 

3. Identificação 

Nome do(a) candidato(a) OU Nome do coletivo e identificação clara do(a) representante; 

Biografia (individual ou do coletivo) até 750 caracteres (c/ espaços); 

Morada; 

Telemóvel e E-mail; 

Redes sociais. 

 

4. Anexos 

Cópia de documento de identificação válido; 

Outros documentos considerados relevantes pelo(a)s candidato(a)s. 
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SELEÇÃO 
- A seleção da proposta vencedora será feita por um júri constituído por elementos da equipa Anda&Fala; 

- O processo de avaliação será feito através de votação e visualização online dos Dossiers de Candidatura 

e outros elementos constituintes da candidatura; 

- Os resultados serão anunciados no dia 28 de fevereiro nas páginas oficiais da Anda&Fala/vaga e apenas 

o/a vencedor/a será contactado/a por e-mail. 

 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

1. Ao participar no open call Na Oficina, o(a)s candidato(a)s cedem o direito de reprodução dos 

materiais (texto e imagem) constituintes dos seus Dossiers de Candidatura para publicação e 

divulgação em materiais, suportes e canais de comunicação, inclusive online, produzidos e 

difundidos pela organização vaga e/ou respetivos parceiros; 

2. Os direitos de autor dos materiais que compõem a candidatura devem pertencer integralmente 

e sem exceção ao(à)s candidato(a)s que os apresentam; 

3. O júri reserva-se o direito de solicitar informações complementares ao(à)s candidato(a)s; 
4. O processo de avaliação do júri será através de votação e visualização online dos Dossiers de 

Candidaturas; 

5. Será selecionado(a) apenas um(a) candidato(a) por ciclo de residências, resultante da sua 

participação e seleção no respetivo open call; 
6. A decisão da admissão e seleção das candidaturas pertence ao júri, pelo que não haverá apelo; 

7. A não apresentação e cumprimento de todos os requisitos exigidos pelo presente Regulamento 

implicam a exclusão automática do open call; 
8. Todas as situações não contempladas por este regulamento serão decididas caso a caso pela 

Anda&Fala - Associação Cultural. 

Nota final: A residência traduz-se apenas em forma de cedência de espaço e ferramentas. Não estão 

previstos quaisquer apoios financeiros, nem estão acautelados custos com alojamento e alimentação. 

O(A) candidato(a) selecionado, em caso de deslocação para a ilha, deverá suportar estas despesas. 

 

 

CONTACTOS 

SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

info@vagapdl.org 

Respostas até 24h após receção dos e-mails, em dias úteis entre as 10h e as 17h dos Açores. 

 

 

ANEXOS 

1. Inventário do material da oficina vaga. 
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INVENTÁRIO 
 

 

OFICINA 
Área: 70m2 

4 mesas de trabalho 

 

 

 

Ferramentas Elétricas 

1. Serra de Mesa 

2. Serra de  Esquadria 

3. Serra circular 

4. Serra de recorte (Tico Tico) 

5. Lixadeira vibratória 

6. Berbequim 

7. Martelo elétrico 

8. Aparafusadoras 3x 

9. Rebarbadora 2x 

10. Ferro de soldar (estanhar) 

11. Pistola de pregos elétrica 

12. Geradora (avariada) 

13. Platina elétricas 

 

Ferramentas Manuais 

14. Fita métrica 20m 

15. Grampos de 60cm 2x 

16. Grampos de 20cm 4x 

17. Macetas e escopros de pedreiro 

18. 4 módulos de andaimes com rodas 

19. Escadote 4m 

20. Serrotes 5x 

21. Martelos de carpinteiro 3x 

22. Nível de bolha 3x 

23. Cinta de roquete (3 toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vaga -  espaço de arte e conhecimento 

Travessa das Laranjeiras 51 

9500 - 318 Ponta Delgada 

info@vagapdl.org / +351 968 913 539  
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