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Apoio Jovens Artistas 
REGULAMENTO 

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art.º 1º 
Objeto 

 
1. Com o fim de estimular o desenvolvimento de projetos nos diversos domínios relativos à 
atividade artística, quer no âmbito académico, quer no âmbito de valorização profissional, a 
Associação Cultural Óbvia realiza uma ação de Apoio a Jovens Artistas, em que faculta o 
usufruto de um espaço/estúdio, num período máximo de 3 meses. 
  

CANDIDATURAS 
 

Art.º 2º 
Condições de admissibilidade 

 
1. Podem concorrer ao presente procedimento artistas de todas as áreas artísticas, criativas 
e culturais. 
 
2. A este concurso podem candidatar-se artistas de nacionalidade portuguesa ou estrangeiros 
radicados em Portugal. Deverão ter currículo artístico ou académico no campo das 
expressões artísticas, ter idade compreendida entre os 20 e 35 anos. 

 
Art.º 3º 

Processo de candidatura 
 
1. Para admissão ao concurso, devem os candidatos submeter um documento único em 
formato PDF (até 10 MB), para o mail obvia.ac@gmail.com contendo os seguintes elementos:  
a) Proposta de trabalho, deve incluir a informação do período de usufruto que pretende (600 
palavras máximo)  
b) CV resumido 
c) Portfolio ou indicação do site que devemos consultar. 

 
Art.º 4º 

Prazos de candidatura 
 

1. As candidaturas deverão ser apresentadas de 3 a 31 de Maio de 2018. 
 

Art.º 5º 
Seleção 

 
1. A seleção das candidaturas será da responsabilidade do Júri convidado pela Associação 
Cultural Óbvia para este efeito, composto por 3 profissionais das áreas artísticas.  
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Art.º 6º 
Comunicação de resultados 

 
1. A divulgação dos resultados ocorrerá durante a semana subsequente ao respetivo prazo 
do concurso. O resultado será divulgado na página oficial da Associação Cultural Óbvia e nas 
suas redes sociais. 

Art.º 7º 
Selecionados 

 
1. Após a Comunicação de Resultados, os beneficiários serão contactados pela Associação 
Cultural Óbvia para informações complementares.  
 

COMPOSIÇÃO DO APOIO 
Art.º 8º 

 
1. O apoio engloba: usufruto do espaço/estúdio – espaço 1 (17 m2) e espaço 2 (12 m2); e 
despesas da água, eletricidade e internet pagas. 
 
2. O apoio deverá ter início a 11 de Junho de 2018 e decorrerá até 16 de Setembro de 2018.  
 

OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS 
Art.º 9º 

 
1. Os candidatos deverão ser autónomos e pró-ativos no domínio das suas tecnologias de 
trabalho. 
 
2. O uso das instalações obriga ao respeito pelas regras de civismo e higiene e a um 
comportamento respeitador da ordem pública. 
 
3. A limpeza e arrumação do espaço cedido ao utilizador é da sua responsabilidade durante 
o período acordado. Todos os equipamentos, mesas de trabalho e ferramentas devem ser 
limpos e arrumados após a sua utilização diária. 

 
CANCELAMENTO DO APOIO 

Art.º 10º 
 

1. Constituem motivos determinantes do imediato cancelamento do apoio:  
a) verificação, em qualquer momento, que as declarações prestadas à Associação Cultural 
Óbvia não foram corretas;  
b) abandono da atividade ou sua diminuição, de tal forma que comprometa a finalidade do 
apoio;  
d) o incumprimento com as obrigações indicadas no Art.º 10º. 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.º 11º 
 
1. Todos os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela Direção da 
Associação Óbvia.  


