
 
 

CONVOCATÓRIA  

Projetos Artísticos Transdisciplinares 

 
REGULAMENTO  

 
// 1. ENQUADRAMENTO 

A SALTO – Tomada Artística de Elvas é um acontecimento artístico que privilegia             
a apresentação pública de projetos artísticos contemporâneos transdisciplinares,        
em diálogo com a topografia social e arquitetónica do município fronteiriço de            
Elvas.  

O UMCOLETIVO lança uma CONVOCATÓRIA para a edição de 2020 dirigindo-se           
a artistas, nacionais e internacionais, cujos projetos levantem questões         
contemporâneas relacionadas com a definição estável da arte, promovendo a          
consciência da realidade capturada pelos sentidos.  

Os candidatos interessados deverão preencher o formulário de inscrição         
disponível em www.umcoletivo.pt até ao dia 1 de Março de 2020.  

// 2. CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO  

a) Os projetos candidatos podem abranger diversas disciplinas artísticas. Não há          
restrições de género, temática ou abordagem. 

b) Serão privilegiados projetos que explorem questões transdisciplinares e a         
relação entre objetos artísticos e espaços não convencionais. 



 

c) Os projetos podem ser criações novas ou já existentes, no entanto são            
privilegiados projetos originais ou projetos que contemplem uma adaptação         
estrutural ao espaço de apresentação e ao contexto do Festival.  

d) Os candidatos deverão ter em conta o Rider Técnico UMCOLETIVO,          
disponível em www.umcoletivo.pt .  

e) Os candidatos selecionados são responsáveis pelas autorizações necessárias        
a nível da cedência de direitos de autor.  

f) Não há limite de idade.  

 
// 3. DIREITOS DE AUTOR  
 

a) A propriedade intelectual e os direitos de autor dos projetos submetidos a            
concurso permanecem com os respetivos autores. Ao entregar o formulário de           
candidatura, o participante declara ser o titular dos direitos autorais          
relevantes. O participante assume toda a responsabilidade por quaisquer         
controvérsias que possam surgir em relação à originalidade das obras e/ou de            
propriedade dos direitos acima referidos. Para todos os efeitos legais, os           
participantes assumem a total responsabilidade pelos projetos que tiverem         
inscrito. O UMCOLETIVO declina toda e qualquer responsabilidade        
relativamente a terceiros.  

b) Ao proceder ao envio da candidatura, o participante concorda que o projeto            
inscrito e imagens do mesmo possam ser reproduzidas em qualquer outro           
local ou evento relacionado com o A SALTO 2020.  

// 4. CONDIÇÕES DO CONCURSO  

a) Candidatos-alvo >> Artistas individuais ou em coletivo, quaisquer estruturas         
artísticas.  

b) Projetos a selecionar >> Em 2020 o Festival A Salto apresenta quatro            
programas distintos para a seleção de um total de 4 projetos. São eles: 

- Criação Nacional em Residência (destinado a artistas individuais ou duplas de           
artistas que pretendam fazer criação de um objeto original) 

- Criação Internacional em Residência (destinado a artistas individuais ou duplas          
de artistas que pretendam fazer criação de um objeto original) 

- Projeto para público em geral (destinado a obras já estreadas que contemplem            



uma adaptação ao contexto do Festival A Salto)  
- Projeto para a infância/público juvenil (para obras destinadas ao público jovem)  

c) Datas e local de apresentação pública >> 28, 29 e 30 de Agosto de 2020 no                
Município de Elvas (Portugal). Os candidatos podem considerar a         
necessidade de efetuar um período de residência artística de até 15 dias em             
Elvas.  

d) Candidatura >> Os candidatos devem submeter o Formulário de Candidatura,          
devidamente preenchido (disponível em www.umcoletivo.pt), bem como       
outros materiais considerados relevantes (registos audiovisuais, design gráfico        
original, etc.) por email até ao dia 1 de Março de 2020.  

e) Todas as candidaturas entregues fora do prazo não serão consideradas na 
fase de análise e seleção.  

f) Júri de pré- seleção >> Composto por 3 elementos designados pela 
organização:  

Cátia Terrinca (Representante do UMCOLETIVO)  

Teresa Guerreiro (Representante da comunidade elvense)  

Bruno Caracol (Artista participante no A Salto 2018)  

g) Comunicação dos resultados da pré-seleção e seleção >> no dia 12 de            
Março, é comunicado por e-mail direto aos candidatos pré-selecionados. A          
votação final é feita pelo público elvense até ao dia 29 de Março, em várias               
convocatórias públicas, nas quais a população interessada, através de         
votação, escolhe os projetos favoritos. No dia 5 de Abril é comunicado o             
resultado final, através de e-mail e em www.umcoletivo.pt.  

 
// 5. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA  

a) Bolsa de criação no valor mínimo de 360 euros, para cada um dos projetos              
selecionados (valor líquido acrescido das taxas legais em vigor), pago          
diretamente pela UMCOLETIVO ao artista/grupo/estrutura responsável de       
produção contra apresentação de Recibo Verde ou Ato Isolado; 

b) Serão pagas, à parte, despesas de transporte (de acordo com os valores            
referência do viamichelin.pt não contabilizando portagens);  

c) No caso dos projetos de Criação Nacional e Internacional em Residência           
poderão ser contabilizadas despesas de produção do projeto, definidas após          
uma reunião de trabalho entre a produção do festival e os projetos            
selecionados. 



d) O pagamento da Bolsa de Apoio será feito a um máximo 60 dias, após a               
apresentação do projeto no A SALTO 2020, contra apresentação de fatura ou            
fatura/recibo.  

// 6. APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO  

a) O UMCOLETIVO garante estadia (alojamento, almoço e jantar) para o período           
de Residência Artística/Ensaios/Montagem e Apresentação. O alojamento é        
feito através de famílias de acolhimento e a alimentação é feita numa cantina             
do Festival.  

b) O Plano de Trabalhos de montagens, ensaios, afinações e desmontagens          
será combinado entre as partes, em conformidade com os horários praticados           
pelas equipas do UMCOLETIVO.  

c) O UMCOLETIVO e os seus parceiros asseguram a disponibilização de espaço           
de ensaio/montagens para a concretização dos 4 projetos selecionados, em          
Elvas, até duas semanas antes da apresentação pública do projeto.  

d) O UMCOLETIVO e os seus parceiros garantem os meios técnicos (descritos           
no rider técnico) e humanos considerados necessários e disponíveis dentro          
dos horários de trabalho das equipas, bem como os meios necessários de            
serviços de frente de casa, durante as apresentações dos projetos,          
suportando os respetivos custos.  

e) O UMCOLETIVO e os seus parceiros asseguram a concepção e produção           
dos suportes gráficos e outros meios de promoção e comunicação para a            
divulgação do projeto, de acordo com as normas de concepção gráfica           
definidas pelo UMCOLETIVO, em articulação com a própria proposta gráfica          
do projeto.  

f) Não haverá lugar a qualquer outra contribuição financeira ou outro apoio           
logístico, para além do mencionado nos pontos anteriores e do acordado           
entre as partes em cada caso. 

 
// 7. CONDIÇÕES DE ADMISSÃO  

a) Após a comunicação interna aos 4 projetos vencedores será marcada uma           
reunião entre cada equipa e a UMCOLETIVO para verificar a viabilidade do            
projeto no A Salto 2020. A reunião será de preferência presencial, em Elvas             
ou noutro local a designar. Caso não seja possível será marcada uma reunião             
skype.  



b) O UMCOLETIVO terá a palavra final na seleção dos 4 projetos           
escolhidos na convocatória e tem o direito de recusar a admissão de            
projetos ao Festival A Salto 2020 se considerar que devido a questões            
logísticas, técnicas ou outras o projeto não é viável no festival. Se o             
fizer, será convidado o seguinte projeto mais votado.  

c) Os projetos selecionados poderão fazer uma visita técnica a Elvas para           
a definição do espaço de apresentação do projeto entre os dias 5 de             
Abril e 9 de Maio com o tempo máximo de dois dias. A UMCOLETIVO              
assegurará as despesas relativas a essa visita técnica.  

d) Os responsáveis pelos projetos selecionados deverão garantir que        
contribuem para a desmontagem de eventuais cenários de espetáculos,         
projetos de instalação ou de artes plásticas que contemplem materiais          
pesados ou outros materiais de difícil remoção. 

 
// 8. CONTACTOS 
 
    Para dúvidas,  esclarecimentos e envio de anexos: 

  
email: convocatoria.a.salto.2020@gmail.com  
Telefones: 916820573 - João P. Nunes (assuntos técnicos e relativos à adaptação            
de projetos ao contexto do festival) 
             965214731 - Tânia Baldé (assuntos relativos à produção e a pagamentos) 
 

 

 

// UMCOLETIVO é uma estrutura financiada pelo Ministério da Cultura - Direção Geral das Artes e 
pelo Município de Elvas. A Convocatória A SALTO 2020 tem o apoio da Direção Regional de Cultura 
do Alentejo.  


