Regulamento
—
Arquipélago de Projetos
Convocatória de Projetos para
Ponta Delgada - Azores 2027
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O que é o Arquipélago de Projetos? É uma convocatória
que tem como objetivo receber propostas de projetos
que possam ser incluídos no segundo dossiê de
candidatura Ponta Delgada - Azores 2027. Caso a cidade e
a região recebam o título de Capital Europeia da Cultura, os
projetos selecionados serão implementados.
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Em que consiste a apresentação de uma proposta?
Procuramos propostas originais e criativas, projetos que
ainda não existam, e que representem várias expressões
artísticas e manifestações culturais. As propostas podem ser
ativadas em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, numa das
9 ilhas dos Açores ou na arena digital, podendo ter atividades
e/ou extensões noutras geografias. As propostas devem ir ao
encontro dos objetivos de Ponta Delgada - Azores 2027, e
do conceito de candidatura Natureza Humana, cujo dossiê
pode ser consultado aqui: https://www.azores2027.eu/pt/.
Uma proposta deve ter um título e consiste num texto de 300
palavras que deve responder às seguintes questões:
▸ Como é que esta proposta se alinha com o
conceito da candidatura Natureza Humana?
▸ Qual é a tipologia do projeto e/ou que atividades
se prevê que aconteçam? (exemplos: evento(s)
performativo(s), conferência, festival, programa
expositivo, programa educativo, formação, ação
comunitária, etc.);
▸ Em que espaço(s) decorrerá o projeto (exemplos:
ilha(s), cidade(s), vila(s) ou freguesia(s), alto mar, etc.
Na rua, na praça, na lagoa, na serra, no teatro, no
espaço da filarmónica, barco, autocarro, no espaço
digital, etc.) e qual a sua duração (uma vez, evento
mensal, desde 2023 sazonalmente, etc.)?
▸ Que intervenientes e que parcerias locais,
nacionais e/ou internacionais estarão envolvidos
no projeto (exemplos: artistas, investigadores,
comunidades, redes, grupos, escolas, etc)?;
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Que tipo de parcerias se pode apresentar? As parcerias
podem incluir todo o tipo de agentes e entidades,
nomeadamente, artistas, coletivos, festivais, museus,
redes, escolas, universidades, etc. Na fase 1, as ideias devem
mencionar os nomes dos agentes e entidades com quem se
tenciona desenvolver o projeto. Na fase 2, estes potenciais
parceiros deverão ser contatados e confirmados, devendo os
proponentes apresentar cartas de intenção que confirmem
estas parcerias.
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Quem pode participar na convocatória? Todas
as pessoas individuais, naturais ou residentes nos
Açores, e as associações, organizações, grupos
informais, entidades e empresas privadas com sede e ou
atividade nos Açores e na sua diáspora. É importante serse capaz de ir da conceção à concretização pois, sendo a
candidatura aprovada, serão os autores os responsáveis pela
implementação do projeto. Sendo esta uma candidatura de
dimensão europeia, encorajamos que os projetos estabeleçam
cooperações locais, nacionais e internacionais.
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Quais são os prazos da convocatória? A convocatória é
constituída por duas fases:

▸ Fase 1: 21 de junho a 21 de julho de 2022:
submissão de propostas através do preenchimento
do formulário neste link. A equipa de candidatura
estará disponível para esclarecer dúvidas através
do e-mail info@azores2027.eu até 15 de julho, com o
assunto “Arquipélago de Projetos”;
▸ Até às 23h59 do dia 28 de Julho, a equipa de
candidatura comunicará os resultados por e-mail
aos proponentes;
▸ Fase 2: 29 de Julho a 21 de Agosto de 2022:
desenvolvimento detalhado e aprofundado dos
projetos selecionados na Fase 1 para integração no
dossiê da candidatura.
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O que é Ponta Delgada - Azores 2027? É a candidatura
de Ponta Delgada - Açores a Capital Europeia da
Cultura (CEC). Este é um projeto inclusivo e colaborativo
co-promovido pela Câmara Municipal de Ponta Delgada e o
Governo dos Açores, em articulação com os outros municípios
e ilhas da região. Esta candidatura pretende posicionar Ponta
Delgada como uma cidade europeia e aberta ao mundo,
e os Açores como região na linha da frente das principais
discussões do mundo contemporâneo e na implementação
de políticas públicas culturais que contribuam para a coesão
social e económica. A missão de Ponta Delgada - Azores 2027
é composta por 9 objetivos:
1 promover o potencial cultural e artístico de Ponta
Delgada e dos Açores e aumentar a sua visibilidade
internacional;
2 apresentar uma experiência arquipelágica
envolvendo diferentes comunidades, tomando as
ilhas como palcos através de um programa cultural
cooperativo, aberto a todos e com dimensão europeia;
3 criar um movimento de intercâmbio cultural,
participação democrática e compreensão mútua
abrindo uma ponte à Europa e à diáspora açoriana;
4 desenvolver um programa com um tema e quadro
artístico claros, mas que permaneça independente,
flexível, transformável e aberto a sugestões;
5 envolver novos públicos através de novas formas
de participação que capacitem, incluam, produzam
conhecimento e tornem a cultura acessível a quem
não tem acesso;
6 valorizar a nossa geografia, história e património,
numa região ultraperiférica europeia cuja cultura
decorre da sua relação direta com a natureza;
7 levar a arte à natureza e trazer a natureza à
arte assumindo a responsabilidade e proteção
da natureza, em consonância com os objetivos
internacionais de desenvolvimento sustentável;
8 abrir espaço para a cultura no espaço público
e fortalecer laços de identificação entre sociedade
e cultura;
9 aumentar e melhorar o turismo cultural,
criativo e transformador nos Açores, e trabalhar
no sentido de tornar este aumento e qualidade
numa experiência permanente.

Em 2027, Portugal e Letónia acolhem a CEC, sendo que a
cidade letã de Liepaja já obteve a recomendação do júri
europeu para ter o título. Em Portugal, Ponta Delgada, Évora,
Aveiro e Braga foram selecionadas entre doze cidades para a
fase final do processo. Cada uma destas cidades está agora a
desenvolver um dossiê que será entregue até 21 de outubro de
2022. A candidatura de Ponta Delgada - Açores que integrará
os projetos selecionados nesta convocatória, constitui um
programa cultural para o ano de 2027. Em dezembro de 2022,
o júri anunciará a recomendação da cidade portuguesa para o
título de CEC 2027.
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Quais são as quatro linhas estratégicas de
programação de Ponta Delgada - Azores 2027? As
quatro linhas estratégicas de programação inspiram-se
no que significa um arquipélago e, por isso, propomos quatro
arquipélagos que se complementam e articulam através de
diferentes expressões artísticas e intersecções da cultura
com a educação, o turismo, o desporto, o espaço público, a
gastronomia e os vários saberes.
I. O Arquipélago da Multiplicidade pretende
estabelecer um diálogo regional, nacional e europeu
e criar pontes de cooperação, fortalecendo os
laços comunitários de diferentes geografias, bem
como a singularidade das suas valências culturais.
Este é o arquipélago da colaboração, do afeto,
da solidariedade e da partilha da imaginação.
Neste âmbito, procuram-se projetos que abordem
questões de mobilidade dentro e entre ilhas e
arquipélagos; estimulem a partilha e permuta de
bens e recursos artísticos entre territórios; que
criem pontes culturais com outras ilhas do mundo.
Projetos nómadas, móveis, itinerantes, episódicos,
fragmentados com ativações possíveis de Santa
Maria ao Corvo.
II. O Arquipélago da Participação é sobre o
direito ao acesso às práticas artísticas e culturais.
Queremos criar ferramentas para expandir os
públicos-alvo, fortalecendo o lado humano da
nossa cultura e envolvendo pessoas de todas as
faixas etárias e das diversas comunidades que
compõem a nossa geografia. Queremos também
promover a capacitação e profissionalização

do nosso setor cultural, porque a educação e o
conhecimento são o principal legado de uma CEC.
Nesse sentido, pretende-se incluir projetos que
tenham como objetivo: empoderar a individualidade
e o sentido comunitário; defender a igualdade
de género; enaltecer a equidade, a inclusão e a
interseccionalidade; contribuir para a formação dos
nossos agentes culturais e educadores de todos os
ciclos escolares.
III. O Arquipélago da Natureza abraça a
transdisciplinaridade para levar as práticas
artísticas e culturais à natureza e trazer as questões
urgentes da natureza para as artes e a cultura.
Desta forma, procuramos plantar sementes para
uma relação mais humana com o meio ambiente.
Pretende-se, assim, projetos que incidam sobre:
as relações entre ciência e cultura; práticas de
turismo criativo e cultural - sustentável, lento,
responsável e regenerativo; os impactos da ação
humana no território; a paisagem e os nossos
materiais endógenos nas práticas de economia
circular; as alterações climáticas; a nossa história de
monoculturas e o nosso património natural em terra
e mar.
		
IV. O Arquipélago da Europa e do Mundo é
sobre a nossa história, o nosso lugar de partidas e
chegadas, o nosso eterno retorno. A nossa história
de sobrevivência e confronto com os elementos da
natureza, e sobre as múltiplas extensões dos Açores
no mundo. Neste âmbito, pretende-se apresentar
projetos que: evidenciem a história dos Açores no
imaginário europeu, desde a Atlântida à descoberta
das ilhas pelos portugueses, passando pelas
invasões de piratas ou os fluxos de migração para as
Américas; que valorizem a nossa herança material
e imaterial; que explorem a força do património
e das tradições; que ativem a nossa comunidade
intercultural de quase 100 nacionalidades; que
promovam pontes de identificação com a Europa
e com a nossa diáspora, estimulando intercâmbios
culturais.
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Quantas propostas posso submeter e para onde
enviar? Cada proponente pode apresentar apenas
uma proposta. Uma vez entregue a proposta não serão
possíveis alterações ou adições à mesma. As propostas devem
ser submetidas preenchendo o formulário que disponibilizamos
neste link.
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Quais são os critérios de apreciação? Os projetos
devem estar devidamente enquadrados numa das quatro
linhas de programação estratégicas da candidatura
(ver pergunta 7). Devem fortalecer a pluralidade da cultura
nos Açores, promover a participação, valorizar o património
natural, envolver diversas comunidades e aprofundar as
relações com a Europa e com o mundo. Cooperação e
Dimensão Europeia são pontos chave, por isso, procuramos
ideias que prevejam parcerias inter-ilhas, nacionais e
internacionais. Pretendemos que esta candidatura impulsione
a inclusão e a participação na vida cultural do arquipélago
dos Açores através de projetos que humanizem a cultura e que
promovam a união de públicos heterogéneos.
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Quem selecionará as ideias? Ponta Delgada Azores 2027 tem uma equipa de direção artística,
participação, comunicação, gestão de projetos e
produção que trabalha de forma articulada e colaborativa
e que será responsável pela escolha das propostas. As
propostas são avaliadas pelo equipa com base nos materiais
apresentados pelos/as proponentes. A equipa reserva-se
o direito de solicitar informações complementares aos/às
proponentes. Não haverá apelo de decisão sobre a admissão
e seleção das propostas por parte de Ponta Delgada - Azores
2027.
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E se a minha proposta for selecionada para ser
incluída na candidatura? Até às 23h59 do dia 28
de Julho, a equipa de candidatura comunicará por
e-mail aos proponentes das ideias selecionadas. Não serão
partilhados publicamente dados nem resultados quantitativos
e ou qualitativos sobre os proponentes ou ideias desta
convocatória. No final do período da convocatória, a equipa
da candidatura contacta os proponentes selecionados.
Somente as propostas selecionadas passarão a uma segunda
fase de desenvolvimento dos projetos e receberão 350€, com
todos os impostos incluídos e mediante apresentação de fatura
e respetivo recibo, para a concretização de uma ‘folha de
projeto’. Com a entrega deste documento, até dia 21 de Agosto
de 2022, a proposta do projeto será integrada no dossiê de
candidatura e os autores das propostas serão devidamente
identificados. Se Ponta Delgada - Azores 2027 receber o título
de Capital Europeia da Cultura, os projetos selecionados serão
concretizados em 2027.
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Todas as propostas serão selecionadas? Não. Mas,
no caso de recebermos propostas semelhantes de
diferentes proponentes, tentaremos que estes se
relacionem e trabalhem em conjunto. Poderemos também
ajudar a potenciar outras parcerias ou dialogar para que
a proposta corresponda às linhas gerais da candidatura
e cumpra com os seus objetivos. Contudo, esta não será
a última oportunidade. Recebendo o título de CEC, o
programa será continuamente definido ao longo dos cinco
anos de preparação, trazendo novas oportunidades de
participação, através de um trabalho contínuo de auscultação
e convocatória.
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Continuo a ter dúvidas e preciso de
esclarecimentos. Como faço? Esclarecimentos sobre
a convocatória até 15 de julho, através do e-mail
info@azores2027.eu indicando no assunto “Arquipélago de
Projetos”.

