
Open Call Jovens Criadores Walk&Talk
Regulamento

1. INTRODUÇÃO

SOBRE O OPEN CALL JOVENS CRIADORES

Jovens Criadores Walk&Talk é uma chamada aberta a jovens naturais e/ou residentes nos Açores,

até aos 30 anos de idade. Destina-se a estudantes de artes, artistas emergentes e a jovens que

ambicionam desenvolver atividade em qualquer área de expressão artística.

Concretiza-se na atribuição de uma bolsa de criação, integrada no Programa de Residências

Artísticas da 11ª edição do festival, que se realiza entre 14 e 23 de julho de 2022. A pessoa

vencedora da bolsa beneficiará de acompanhamento curatorial e de produção com início em

novembro de 2021, e apresentação do projeto artístico resultante na edição de 2022 do Walk&Talk.

Vencedores Jovens Criadores:

2020 Catarina Gonçalves, Luís Senra; 2019 Joana Franco, Margarida Fragueiro; 2018 Diogo Lima, Madalena

Correia; 2017 Margarida Andrade, Cristóvão Ferreira; 2016 Carolina Rocha; 2015 Beatriz Brum, João Miguel

Ramos; 2014 Mariana Pacheco Medeiros, César Martiniano

SOBRE O WALK&TALK

Walk&Talk designa o Festival de Artes dos Açores que acontece todos os anos em julho, na ilha de

São Miguel. De carácter experimental e participativo, o festival motiva a criação de objetos inéditos

em diálogo com o território, e atua no envolvimento de comunidades (locais e migrantes) em torno

do conhecimento gerado no campo expandido das artes, intersetando artes visuais, performance,

música, arquitetura e design.

Com Direção Artística de Jesse James e Sofia Carolina Botelho, cada edição integra um curador

convidado com o qual é definido o programa artístico, nas suas múltiplas dimensões. Em 2022, Irene

Campolmi propõe uma edição com o tema In the first place.

Walktalkazores.org

Jovens Criadores 2022 Walk&Talk - Festival de Artes    | 1

https://www.walktalkazores.org/


2. CALENDÁRIO

1 outubro: anúncio do open call

Até 22 outubro às 17h00 dos Açores: pedidos de esclarecimento
(os pedidos de esclarecimento enviados após este prazo não serão considerados)

Até 31 outubro às 23h59 dos Açores: entrega das candidaturas
(as candidaturas recebidas após este prazo não serão admitidas)

8 novembro: anúncio da pessoa vencedora nas páginas oficiais do Walk&Talk
(apenas a pessoa vencedora será contactada por e-mail)

2021/2022: investigação artística, acompanhamento curatorial, produção e execução do projeto

selecionado, com apresentação na edição 2022 do Walk&Talk – Festival de Artes

3. PRÉMIOS

a) Residência Artística 2021/22: acompanhamento das equipas artísticas, de produção e

comunicação do Walk&Talk, e da curadora convidada

b) Lista de artistas Walk&Talk 2022: a pessoa vencedora passará a integrar a lista de artistas

participantes na edição de 2022 do Walk&Talk

c) Fees de artista e de produção

Artista: 750,00 €
Produção: 1.250,00 €

O fee de Produção será gerido pela Anda&Fala - Associação Cultural. Neste valor estão contemplados todos os

custos inerentes à produção e apresentação do projeto.

A pessoa vencedora é livre de investir verbas próprias ou provenientes de outros apoios na produção do

projeto.

No caso de não residir na ilha de São Miguel, a pessoa vencedora terá direito a:
- 1  viagem ida-volta (entre ilhas/São Miguel ou Portugal Continental/São Miguel) e alojamento no

espaço vaga (até 10 noites) para a residência artística;

- 1 viagem ida-volta (entre ilhas/São Miguel ou Portugal Continental/São Miguel) e alojamento em local

a definir durante o período do festival.

4. CANDIDATURAS

São admitidas candidaturas:

- De jovens entre os 18 e 30 anos de idade, naturais da Região Autónoma dos Açores ou que

nela residam de momento;

- Em todas as áreas de expressão artística.
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5. DOSSIER DE CANDIDATURA

O Open Call Jovens Criadores Walk&Talk só admite candidaturas em formato digital que devem

reunir um Dossier de Candidatura e Outros Anexos de envio facultativo (ver ponto 5.1.). Todos os

ficheiros da candidatura devem ser enviados como anexos e num e-mail único com o assunto

“Candidatura Open Call Jovens Criadores / Nome” para jovenscriadores@walktalkazores.org.

Para efeitos de candidatura:

- Não serão considerados elementos ou informações enviadas no corpo do e-mail. 

- Não serão admitidas candidaturas ou elementos da candidatura enviados por Wetransfer, Drive, Zip ou

qualquer outro sistema de partilha de ficheiros.

5.1. ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS DA CANDIDATURA 

a) Dossier de Candidatura – Ficheiro em formato PDF, com o máximo de 10 pág. A4 e 15MB

A pessoa candidata é livre de organizar o seu Dossier de Candidatura e incluir outros conteúdos que

considere relevantes, desde que contemple os seguintes elementos obrigatórios:

Enquadramento – Texto com o máximo de 2000 caracteres com espaços

Breve descrição dos motivos que levam a candidatar-se ao Walk&Talk, e as razões pelas quais

a participação no Festival é importante para a sua investigação/percurso artístico.

Portfólio 

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

ativos no PDF para plataformas que permitam a visualização online, tais como o website,

Youtube, Vimeo e outros. 

Identificação da pessoa candidata

- Nome

- Biografia - até 750 caracteres com espaços, em português e inglês;

- Morada, número de telefone e endereço de e-mail;

- OPCIONAL: website ou página nas redes sociais (ex: Facebook ou Instagram);

- OPCIONAL: imagens e sinopses de trabalhos já desenvolvidos.

b) Outros Anexos – Envio Facultativo, ficheiros autónomos com o máximo de 5MB cada

Duas (2) imagens de trabalhos ou projetos anteriores, com as respetivas legendas e créditos.

6. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Os pedidos de esclarecimento devem ser enviados para o e-mail jovenscriadores@walktalkazores.org

até dia 22 de outubro às 17h00 dos Açores.

Os pedidos de esclarecimento enviados após este prazo não serão considerados.
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7. JÚRI E SELEÇÃO

A seleção das propostas vencedoras será feita por um júri constituído para o efeito, que será

composto por dois (2) elementos da direção artística do Walk&Talk – Festival de Artes e um (1)

elemento convidado de reconhecido mérito na área da cultura.

- O júri reserva-se o direito de não atribuir os Prémios descritos neste regulamento, caso as

candidaturas não cumpram os objetivos do Open Call Jovens Criadores e do Walk&Talk.

- O Júri reserva-se o direito de solicitar informações complementares à pessoa candidata.

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

Outros elementos constituintes da candidatura.

- Os resultados serão anunciados no dia 8 de novembro nas páginas oficiais do Walk&Talk e apenas a

pessoa vencedora será contactada por e-mail.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

a) A candidatura ao Open Call Jovens Criadores implica a aceitação integral deste regulamento;

b) Ao participar, a pessoa vencedora autoriza a divulgação de imagens e outros conteúdos constantes

na sua candidaturas em materiais e suportes de comunicação do Walk&Talk, inclusive online, assim

como em ações de comunicação dos seus parceiros e mecenas, desde que devidamente integradas

no âmbito da divulgação do projeto e sem prejuízo da titularidade dos direitos de autor;

c) A pessoa candidata é livre de realizar investimentos próprios, de angariar patrocínios ou outros

apoios para o desenvolvimento e produção do seu trabalho/projeto;

d) Garante-se a confidencialidade de todos os dados fornecidos pela pessoa candidata na sua

candidatura, sendo as informações utilizadas somente para os fins definidos;

e) A organização não se responsabiliza por erros no envio ou leitura dos ficheiros das candidaturas.

f) O desrespeito das condições deste regulamento implica a exclusão da candidatura do Open Call

para o Programa de Residências Artísticas e do Walk&Talk – Festival de Artes dos Açores;

g) A decisão sobre a admissão e seleção da candidatura pertence ao Júri, da qual não haverá apelo;

h) As situações omissas neste regulamento serão prontamente resolvidas pela direção da Anda&Fala

- Associação Cultural responsável pelo Walk&Talk, com expressa renúncia a qualquer outra entidade,

instituição ou órgão judicial.

9. CONTACTOS

SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS

jovenscriadores@walktalkazores.org.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

jovenscriadores@walktalkazores.org.

Respostas até 48h após receção dos e-mails, em dias úteis entre 10h- 17h Açores, até 22 de outubro.
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