
 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 

BOLSAS DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA 2023 

 

 

A Câmara Municipal de Setúbal tem vindo a afirmar a marca de Setúbal enquanto Cidade de Criação 

Artística, seja através da elaboração dos protocolos de cooperação com várias entidades culturais, 

seja nos ciclos de programação cultural que preenchem a agenda nas mais diversas manifestações 

artísticas, além da programação regular nos equipamentos. Reforçando este conceito, o espaço já 

emblemático A Gráfica – Centro de Criação Artística assume um lugar particularmente relevante: casa 

que acolhe o cruzamento das pluralidades criativas, procurando dar expressão a todas as formas de 

pesquisa artística contemporânea, como as artes visuais, performáticas e performativas, design, 

literatura, cultura digital, arquitetura, entre outras. 

 

Assim, pelo terceiro ano consecutivo o Município de Setúbal lança o programa de Bolsas de Criação 

Artística que se destina a apoiar criadores e/ou coletivos que desenvolvam projetos destinados a 

espaços não convencionais, proporcionando-lhes não só um incentivo financeiro, como a 

possibilidade de usufruírem de um espaço de trabalho nas instalações d’A Gráfica – Centro de Criação 

Artística durante o processo de trabalho, seja ele de pesquisa, investigação ou experimentação.  

 

Cada bolsa tem o valor pecuniário de 5.000,00€ e podem ser selecionadas até três projetos. 

 

 

 

Preenchimento do formulário 

 

Posso candidatar-me em nome coletivo? 

Pode candidatar-se em nome individual ou coletivo, no caso de se candidatar em nome coletivo no 

campo referente ao número de cartão de cidadão deve colocar o Número de Identificação de pessoa 

coletiva e na data de nascimento a data de constituição do coletivo/associação, etc. 

NOTA: Esta bolsa é atribuída a título de prémio, logo não há necessidade de faturação. 

 

Não tenho morada fiscal em Portugal, posso candidatar-me? 

Efetivamente, tratando-se de uma bolsa que é atribuída pelo Município de Setúbal, o procedimento 

relativo à sua atribuição tem que ir ao encontro da Lei das Autarquias Locais, cuja premissa é a de 

que os proponentes têm que ter morada fiscal e a sua situação regularizada em Portugal. Se não é 

essa a sua situação, nem de nenhum dos elementos da equipa que possam encabeçar a candidatura, 

então a sua candidatura não será considerada elegível. 

 

No momento da candidatura tenho que apresentar comprovativos de não dívida à Autoridade 

Tributária e à Segurança Social? 

Não terá de apresentar estes comprovativos no momento da candidatura, apenas assinalar no 

campo do formulário para esse efeito. Mas, caso o seu projeto seja um dos 3 selecionados para a 

atribuição da bolsa, terá que apresentar prova de situação regularizada, no prazo máximo de 15 dias 

após anúncio dos resultados. 



 

 

Posso candidatar-me com a reposição ou a readaptação de um projeto? 

Os projetos candidatos devem ser criações originais ou em fase de processo criativo. Não podem ter 

sido apresentados publicamente até à data em que se propõem realizar a residência artística, ação de 

formação ou ações similares n’A Gráfica – Centro de Criação Artística (caso se aplique). 

 

Que formato pode ter o dossier do projeto? 

Este dossier não pode exceder as 10 páginas A4, com fonte Arial 12, e ser em formato pdf. 

O que deve constar no dossier do projeto a anexar à minha candidatura? 

Memória descritiva do projeto e das ações que integram o projeto; 

Designação da equipa Técnica e Artística; 

Pequena Bio de todos os elementos da equipa; 

Rider (caso disponha dessa informação); 

Cronograma (com a menção das datas de residência artística, ações relacionadas caso existam e data 

de estreia); 

Orçamento total do projeto (discriminado com receitas e despesas); 

Informações adicionais (referências, links, etc.). 

 

No campo do dossier referente ao orçamento devo colocar o orçamento total do projeto ou 

apenas os custos que serão suportados pelo valor da bolsa? 

No orçamento deve colocar os valores reais e totais do projeto e não apenas aqueles que são 

suportados pelo valor da bolsa, mencionando, sempre que existam, outros apoios, que podem não 

ser em valor pecuniário, mas que se reflitam nas receitas (como por exemplo: cedência gratuita de 

materiais ou espaços, etc.). 

 

Apesar da Câmara Municipal de Setúbal apoiar no alojamento, caso preveja outros custos 

relacionados com a estadia da equipa, devo mencioná-los? 

Sim, deve mencionar todos os custos que prevê existirem para além dos que são assegurados no 

âmbito desta bolsa. Por exemplo no caso do alojamento, a Câmara Municipal de Setúbal cede 

alojamento em regime de apartamento (para um número máximo de 4 elementos da equipa, 2 por 

apartamento, caso a área de residência seja superior a 60 km de distância do concelho de Setúbal) e 

durante o período máximo de 18 dias (estando incluído neste período a fase de residência e 

apresentação quando se aplica, ou seja, estes 18 dias podem ser repartidas no calendário do projeto, 

não tendo que ser sequenciais). Pelo que, caso a equipa do seu projeto seja superior a 4 elementos 

durante o período de residência ou apresentação, deve mencionar as despesas logísticas associadas, 

pois só assim teremos uma perceção real do orçamento total. 

 

Cronograma – Em que datas posso afinal desenvolver o meu projeto?  

No cronograma deve ter em consideração as seguintes datas: 

 Entre 6 a 15 de julho de 2023 – encontro informal em Setúbal para apresentação pública dos 

3 projetos selecionados com a presença dos bolseiros e do júri 

 Entre setembro de 2023 e junho de 2024 – processo criativo (residência artística e/ou 

apresentação do work in progress e/ou ação de formação, etc.) 

 Entre 4 e 13 de julho 2024 - apresentação pública do resultado final no âmbito da MAPS – 

Mostra de Artes Performativas em Setúbal 

 



 

 

Como posso saber mais sobre o espaço d’A Gráfica? 

A Gráfica é um espaço não convencional. Pode ter uma ideia melhor sobre este equipamento 

através das imagens disponíveis no Facebook de A Gráfica – Centro de Criação Artística, ou no site 

da CMS, em Espaços Culturais e Salas de Espetáculos, onde estão elencados os diferentes armazéns 

e respetivas dimensões. 

 

Temos ainda disponível, através das seguintes ligações, conteúdos sobre os diferentes espaços 

disponíveis neste equipamento municipal: 

 Armazém Residências | Rider técnico 

 Armazém Residências | Rider técnico (imagens) 

 Armazém Raios de Sol | Rider técnico 

 Armazém Raios de Sol | Rider técnico (imagens) 

 

Que equipamento técnico existe ao meu dispor? 

Os equipamentos técnicos são partilhados pelos diferentes equipamentos da Câmara Municipal de 

Setúbal e, mediante os riders técnicos das equipas artísticas que acolhemos, tentamos dar resposta 

ou alternativas viáveis às necessidades de cada projeto. No entanto, se o seu projeto requer um 

equipamento muito específico (ex.: máquina de fumos, retroprojetor, dimmers, etc.) deve prever o 

seu aluguer no orçamento. 

 

Se o meu projeto for selecionado, tenho que fazer residência artística n’A Gráfica? 

Tal como mencionado anteriormente, entre setembro de 2023 e junho de 2024 – deve considerar no 

seu cronograma um período de trabalho durante o processo criativo no espaço d’A Gráfica 

(residência artística e/ou apresentação do work in progress e/ou ação de formação, etc.); 

 

Se o meu projeto for selecionado, a estreia tem que ter lugar em Setúbal? 

Não existe a obrigatoriedade de a estreia ter lugar em Setúbal, no entanto deve considerar a 

apresentação pública entre 4 e 13 de julho 2024 no âmbito da MAPS – Mostra de Artes 

Performativas em Setúbal. 

 

Quantos documentos posso anexar em Outros Documentos? 

Apenas pode anexar o dossier do projeto. 

 

Como só posso anexar um documento na minha candidatura, posso enviar mais documentação via 

email? 

Não serão aceites mais nenhuns documentos para análise da sua candidatura via email.  

 

Quando saem os resultados? 

O resultado será comunicado via email e divulgado publicamente no site da Câmara Municipal de 

Setúbal e na página Facebook de A Gráfica – Centro de Criação Artística até 8 de maio de 2023. 

 

Posso candidatar-me com a reposição ou a readaptação de um projeto? 

Não. Os projetos devem ser originais e não terem sido previamente apresentados publicamente até 

à data em que se propõe realizar a residência artística ou outras ações n’A Gráfica. 

 

https://www.facebook.com/agraficacca
https://www.mun-setubal.pt/salas-de-espetaculos/#1603279356461-f1deafc4-4f5a
https://www.mun-setubal.pt/wp-content/uploads/2023/03/Armazem-Residencias.pdf
https://www.mun-setubal.pt/wp-content/uploads/2023/03/Armazem-Residencias-imagens.pdf
https://www.mun-setubal.pt/wp-content/uploads/2023/03/Armazem-Residencias-imagens.pdf
https://www.mun-setubal.pt/wp-content/uploads/2023/03/Imagens-Armazem-Raios-de-Sol.pdf


 

O meu projeto já tem um apoio da Câmara Municipal de Setúbal, posso candidatar-me a esta 

bolsa? 

Não, pois será considerado um duplo financiamento pela mesma entidade. 

 

Como posso ter acesso às normas de participação? 

Pode aceder às normas de participação ao clicar nesta ligação. 

 

Como posso ter acesso ao formulário? 

Pode aceder ao formulário através da ligação www.mun-setubal.pt/bca 

 

A minha dúvida não foi respondida em nenhum das questões acima mencionadas. Como posso 

obter mais esclarecimentos? 

Pode enviar um email para agrafica@mun-setubal.pt, colocando a sua questão. 

 

https://www.mun-setubal.pt/wp-content/uploads/2023/03/Normas-Bolsas-de-Criacao-Artistica-2023.pdf
https://www.mun-setubal.pt/bca/
mailto:agrafica@mun-setubal.pt

