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1. candidatos elegíveis

2. júri

Aceitam-se candidaturas de artistas individuais, duplas ou coleti-

vos. Podem candidatar-se a este livro artistas com nacionalidade 

portuguesa com idade igual ou superior a 23 anos e com, pelo 

menos, 3 anos de atividade plástica com exposições coletivas e/

ou individuais regulares. Nas candidaturas de duplas e coletivos, 

é apenas necessário que um dos elementos seja emergente.

Ana Cachola
Curadora e Investigadora 

na Universidade Católica 

Portuguesa.

Nuno Centeno
Fundador e galerista na 

Galeria Múrias Centeno.

Paulo Bernardino
Professor auxiliar no 

Departamento de 

Comunicação e Arte da

Universidade de Aveiro. 
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3. vantagens

3.1. Vantagens para os artistas selecionados

3.1.1. Os candidatos selecionados que integrarão o livro Portu-

guese Emerging Art 2018, doravante designado por PEA2018, com 

publicação prevista para maio de 2018, têm a oportunidade ideal 

de mostrar as suas obras em diversos países, chegando a quem se 

interessa por arte emergente.

3.1.2. A sua obra estará mais acessível a potenciais compradores.

3.1.3. Escrito em inglês, o livro com formato (30.5 x 24 cm) será 

distribuído em museus de arte contemporânea, nacionais e inter-

nacionais, e em livrarias especializadas. Será igualmente distribuído 

no formato digital em mais de 65000 livrarias online, iBook, Google 

play, Amazon Kindle, Kobo, entre outras. 

3.1.4. Os custos são baixos quando comparados com outras for-

mas de marketing. 
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3.1.5. A versão digital disponibilizará conteúdos media interativos 

que não é possível reproduzir na versão impressa.

3.1.6. O PEA2018 incluirá textos escritos pelos membros do 

júri e/ou convidados.

3.1.7. As obras serão selecionadas por um júri composto por agen-

tes culturais das mais diferentes áreas de investigação.

3.1.8. O PEA2018 será divulgado através de newsletter, redes 

sociais, no site da EMERGE — Associação Cultural,  e através da 

media partner Umbigo revista oficial.

3.1.9. Um dos artistas, duplas ou coletivos selecionados para o 

livro Portuguese Emerging Art 2018 será distinguido com um 

prémio Umbigo que consiste num artigo e capa sobre o seu tra-

balho na edição online.

3.1.10. Os candidatos selecionados receberão o livro no valor de 35€.

3.1.11. Receberão um relatório de avaliação.
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3.1.12. Terão uma subscrição anual gratuita de associados da 

EMERGE — Associação Cultural. Mais informações em http://

emergeart.agency/pt/apoie-nos/

3.2. Vantagens para os artistas não selecionados

3.2.1. Receberão um relatório de avaliação.

3.2.2. Terão uma subscrição anual gratuita de associados da 

EMERGE — Associação Cultural. Mais informações em 

http://emergeart.agency/pt/apoie-nos/

4. categorias elegíveis

Arte digital / new media art, cerâmica artística, desenho, escultura, 

fotografia, instalação, performance, pintura, sound art e videoart.
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5. previsão de publicação 

Junho de 2018.

6. detalhes técnicos

Escrito em língua inglesa. 

Livro com formato fechado de 30.5 x 24 cm.

Miolo impresso a 4/4 cores em papel Couché mate de 150gr e 

capa com 300gr (previsão, a definir pelo(a) designer responsável).

Acabamento dobrado, alçado, cosido e colado à capa.

Terá ISBN para a versão impressa e a versão eBook.

7. presença no livro

Se for selecionado(a) verá os seus trabalhos em 2 a 6 páginas.
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8. modo de candidatura 

8.1. O resultado da lista de selecionados será oficialmente divul-

gado no site http://pea2018.emergeart.agency, após o término do 

prazo de receção de candidaturas ao PEA2018, até, no máximo, 

dia 01 de março de 2018.

8.2. No formulário de candidatura (http://bit.ly/INSC-PEA2018) 

deverá proceder ao envio de até 10 imagens com um máximo de 

10 mb cada e, consoante a tipologia de candidatura, deverá enviar 

vídeo ou som utilizando os campos destinados para o efeito.

8.3. Para além das imagens é obrigatório o envio de uma me-

mória descritiva em português e em inglês sobre o(s) trabalho 

(s) submetido.

8.4. As imagens deverão ser submetidas no formato JPEG ou PNG. 

Não é necessário, na fase de candidatura, enviar fotografias com 

qualidade de impressão. Contudo, no caso de ser selecionado(a) 

deverá ter consigo imagens da obra que submeteu com resolução 

de 300 dpis.
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8.5. No caso de ser um dos selecionados, receberá um email com a 

prova das páginas do livro para aprovação. A partir do momento que 

é enviado o email, tem 48h para aprovar. Após o término do prazo 

para aprovação não existirá lugar a alterações ou atualizações.

8.6. Candidaturas enviadas que não cumpram as linhas de orien-

tação não serão objeto de avaliação.

9. critérios de candidatura

9.1. Os artistas devem ter 23 anos ou mais e nacionalidade 

portuguesa. 

9.2. Todas as obras de arte devem ter sido realizadas pelos res-

petivos candidatos em 2017. Os candidatos devem ter direito 

legal sobre as obras e ser únicos proprietários dos direitos 

de autor de todas as imagens e textos a ser incluídos no livro. 

9.3. As imagens e textos submetidos serão utilizados unica-

mente para os fins deterinados neste regulamento.
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9.4. A EMERGE — Associação Cultural tem o direito de usar 

qualquer imagem dos trabalhos artísticos submetidos ao 

PEA2018 para fins publicitários. 

9.5. Os candidatos não deverão contestar a escolha da ima-

gem, ou imagens, feita pela equipa da EMERGE para estes fins 

publicitários.

10. cancelamento

No caso do formulário de candidatura não se encontrar devida-

mente preenchido e/ou não ser rececionado o comprovativo de 

pagamento até ao final da chamada de artistas proceder-se-á, 

automaticamente, à sua anulação da candidatura.

Em caso de cancelamento da candidatura por parte do(a) candi-

dato(a), o valor da candidatura não será reembolsado. Não serão 

aceites candidaturas após o término do prazo.
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11. valores e pagamento

O investimento de submissão de candidatura deverá ser efetuado 

através de transferência bancária para conta CGD com IBAN PT50 

0035 0822 00069060330 67. 

Valores para pagamento:

De 17 de novembro a 27 de dezembro de 2017

Candidatura normal

1 obra/série/projeto = 50€ 

2 = 80€ 

3 = 100€ 

4 = 110€

5 = 120€

Candidatos da edição 2017 e associados EMERGE

1 obra/série/projeto = 40€ 

2 = 70€ 

3 = 90€ 

4 = 100€

5 = 110€
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De 28 de dezembro a 31 de dezembro de 2017

Candidatura normal

1 obra/série/projeto = 60€ 

2 = 90€ 

3 = 110€ 

4 = 120€

5 = 130€

Candidatos da edição 2017 e associados EMERGE

1 obra/série/projeto = 50€ 

2 = 80€ 

3 = 100€ 

4 = 110€

5 = 120€

Efetue o pagamento e adicione o comprovativo de pagamento no 

momento de candidatura anexando ao formulário (http://bit.ly/IN-

SC-PEA2018) ou envie-o para o mail PEA2018@emergeart.agency
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13. suspensão ou término

A EMERGE – Associação Cultural pode suspender ou can-

celar o processo de candidatura ou artista selecionado, se 

não forem respeitados os termos e condições dispostas no 

presente regulamento.

12. confidencialidade
e privacidade

Todos os dados inerentes ao envio da sua candidatura são, 

incondicionalmente, confidenciais.

14. jurisdição

Estes termos e condições são governados e interpretados pelas leis de 

Portugal, e qualquer disputa será determinada em tribunal português.
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15. imposibilidade

O PEA2018 poderá ser cancelado, apenas no caso de se verificar 

falta de qualidade nas candidaturas rececionadas ou o número de 

candidaturas não for suficiente para a sua realização. 

Desta forma, todos os candidatos terão direito ao reembolso 

total do valor da candidatura, apenas se tiver sido comprovado 

o seu pagamento.

16. dúvidas

A equipa EMERGE está disponível durante todo o processo de candi-

datura para qualquer dúvida que surja da interpretação do presente 

regulamento através do email dambrosio@emergeart.agency.




