


TERMOS DE REFERÊNCIA 
 
 

TRANSGRESSÕES URBANAS
Concurso de ideias para intervir nos Teatros Associados da Artemrede

1. Enquadramento 

A Artemrede, enquanto projeto de cooperação cultural, que tem por missão promover a qualificação e o desenvolvimento dos territórios 
onde atua, valorizando o papel central dos teatros e de outros espaços culturais, pretende implementar o concurso de ideias de inter-
venção nos teatros Associados nas suas diferentes dimensões - espaço interior e/ou exterior - denominado “Transgressões Urbanas”. 

Este concurso surge no contexto do novo Plano Estratégico e Operacional para o período 2015-2020, muito especialmente, no âmbito 
de uma das orientações específicas que pretende promover a abertura da Artemrede ao exterior por forma a garantir um crescimento 
criterioso e governável. Esta nova orientação estratégica pretende espelhar uma vontade de explorar novas perspetivas e formas de tra-
balhar que permitam alavancar o crescimento sustentável da Associação, através da interação e envolvimento com o tecido empresarial, 
nomeadamente com o setor das indústrias criativas.

Procura-se através desta aproximação ao setor cultural e criativo na sua vertente mais empresarial e económica, desenvolver iniciativas 
que embora centradas na promoção da criação e da expressão artística e criativa, possam ser catalisadoras do bem-estar da população 
e das cidades que a Artemrede serve demonstrando assim o potencial da Associação, dos teatros e da cultura para o desenvolvimento 
sustentável das regiões. 

Neste contexto e no sentido de trabalharem em conjunto na conceção e implementação deste Concurso, a Artemrede estabeleceu  
uma parceria com a ADDICT – Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas, criada em 2008 e com sede no Porto e que  
como entidade única no país cuja missão é a representação, capacitação e internacionalização do setor cultural e criativo, possui  
saber e experiência acumulados neste domínio. 

Este concurso reveste a forma de Concurso de Conceção segundo a modalidade de Concurso Público. A entidade adjudicante  
é a Artemrede – Teatros Associados. 

2. Objetivos

O presente Concurso visa eleger a melhor proposta de dinamização e intervenção nos Teatros Associados da Artemrede nas suas difer-
entes dimensões: física, arquitetónica, simbólica, comunicacional, incluindo o espaço público envolvente, com vista à sua consequente 
contratualização e implementação.

As propostas deverão possuir um carácter original e serem exequíveis dentro do orçamento proposto, bem como integrar-se e responder 
aos desafios específicos do território envolvente. 

Em termos mais latos, os objetivos do concurso são o de promover o espaço teatro no contexto urbano por forma a reforçar laços entre 
ambas as realidades, bem como estimular novas perspetivas e vivências da cidade a partir da cultura. Pretende-se, desta forma, que o 
espaço teatro passe a ser olhado e vivido de uma forma contínua e aberta à comunidade e ao território.



Pretende-se, por último, incentivar a interação entre a Artemrede, consubstanciada no seu objeto principal - os teatros -  e os artistas 
e profissionais criativos de diferentes áreas, no sentido de gerar propostas inovadoras com potencial transformador para os concelhos 
associados e os seus ativos (pessoas, comunidades, espaços, equipamentos,..), posicionando os Teatros Municipais como atores relevantes 
para o desenvolvimento social e urbano.

3. Âmbito

a) Disciplinar
As propostas a apresentar poderão incidir sobre uma ou várias disciplinas do setor cultural e criativo (ver listagem completa em rodapé 
no final do Regulamento), destacando nomeadamente: arquitetura, artes visuais, design, audiovisual e novos media digitais. 

b) Territorial
As propostas a apresentar deverão centrar-se sobre um ou mais teatros nas suas diferentes dimensões, nomeadamente: edifício, espaço 
interior, exterior/público, conteúdos, imagem e espaço comunicacional/mediático, simbólico-, que se localizem nos municípios associados 
da Artemrede situados na Região de Lisboa, a saber: Auditório Municipal Fernando Lopes-Graça - Almada, Teatro Municipal Joaquim Benite 
– Almada, Auditório Municipal Augusto Cabrita - Barreiro, Fórum Cultural José Manuel Figueiredo - Baixa da Banheira | Moita, Cinema-Teatro 
Joaquim d´Almeida - Montijo, Auditório Municipal Eunice Muñoz - Oeiras, Auditório Municipal Ruy de Carvalho – Oeiras, Cineteatro São João - 
Palmela, Centro Cultural do Poceirão – Palmela, Auditório Municipal do Pinhal Novo – Palmela, Cineteatro João Mota – Sesimbra.

São privilegiadas propostas com um claro foco em um ou vários teatro(s)/territórios concretos, que entrem em linha de conta com as 
suas características específicas, seja ao nível arquitetónico, urbano, social e cultural e que cuja pertinência e especificidade seja evidente  
na proposta apresentada.

c) Temporal
A proposta deverá ser passível de implementação na sua totalidade desde o período de publicação dos resultados previsto para final  
de Maio até ao dia 30 de Junho de 2015.

d) Orçamental
A disponibilidade orçamental para a execução da proposta vencedora vai até um montante máximo de 10.000 Euros (dez mil Euros), 
devendo o orçamento apresentado em sede de candidatura respeitar este limite.  

4. Destinatários 

São destinatários do concurso todas as pessoas singulares ou coletivas que cumpram os requisitos exigidos neste documento. 

Não poderão candidatar-se ao presente Concurso:
•   as pessoas pertencentes aos quadros de pessoal e órgãos sociais das Associações promotoras, Artemrede e ADDICT;
•   os membros do Júri; e respetivos cônjuges não separados de pessoas e bens, ascendentes e descendentes em qualquer grau e colat 

erais até ao segundo grau e pessoa que com ele viva em união de facto.  
 



5. Critérios de Avaliação 

Serão considerados os seguintes critérios de avaliação:

A proposta vencedora será aquela que atingir a pontuação total mais elevada (calculada pela soma da pontuação obtida em cada crité-
rio). Nenhuma proposta poderá ser considerada vencedora se a pontuação total for inferior a cinquenta pontos.

Em caso de empate, será vencedora a que obtiver maior pontuação individual no critério “Qualidade”.

6. Processo de Avaliação e Decisão 

O presente Concurso encontra-se sujeito a um procedimento rigoroso de avaliação e decisão, de acordo com as seguintes etapas: 

Etapa 1 – Verificação das condições de elegibilidade;
Etapa 2 – Avaliação colegial pelos cinco membros do júri de todas as candidaturas que cumpram as condições de elegibilidade  
e de acordo com os critérios de avaliação definidos;
Etapa 3 – Decisão final e vinculativa pela Entidade Adjudicante da proposta vencedora de acordo com a avaliação efetuada  
pelos membros do Júri.
Etapa 4. Comunicação da decisão a todos os concorrentes.

Em caso de não existência de propostas que cumpram os critérios de elegibilidade e de propostas que não obtenham pontuação mínima, 
o concurso será anulado. Caberá à Entidade Adjudicante decidir sobre um novo Concurso.

O concorrente vencedor é convidado a apresentar proposta para a contratualização de uma prestação de serviços, ao abrigo da alínea  
g) do número 1 do artigo 27º do Código da Contratação Pública, com vista à execução da proposta apresentada.

As candidaturas excluídas e as não vencedoras não poderão reclamar qualquer indeminização ou reembolso à Entidade Adjudicante.

O Júri e/ou a Entidade Adjudicante reservam-se no direito de não declarar propostas vencedoras, caso não existam candidaturas que 
preencham os requisitos de elegibilidade e de qualidade, assim como de selecionar mais do que uma proposta, desde que não excedam, 
em conjunto, a disponibilidade orçamental estipulada neste documento 
 

Critério  de  Avaliação Pontuação  (máxima)

Relevância  

(a  proposta  vai  ao  encontro  dos  obje1vos  e  prioridades  do  

concurso)

30

Qualidade  

(a  proposta  apresenta  elevada  qualidade  técnica  e  cria1va)
45

Coerência  global  

(a  proposta  é  no  seu  global  coerente  e  realista)
25



 

7. Processo de Submissão de Candidatura 

Este concurso reveste a modalidade de Concurso Público, pelo que todos os procedimentos deverão ser efetuados através da plataforma 
www.acingov.pt.
 

8. Modo de apresentação dos trabalhos 

1) Nos casos em que tal for possível, os concorrentes devem submeter os trabalhos através da plataforma eletrónica www.acingov.pt, 
garantindo o necessário anonimato previsto no artigo 228º do CCP. 

2) Nos casos em que exista a necessidade de anexar suportes físicos, os trabalhos devem ser enviados para a morada do escritório da 
Artemrede, indicada no artº20 destes termos de referência, obedecendo às seguintes regras, previstas no artigo 23º do CCP:

a) Os documentos que materializam o trabalho de conceção deve ser encerrado em invólucro opaco e fechado, no rosto do qual 
deve ser escrita a palavra «Trabalho» e a designação do presente concurso.
b) Em invólucro com as características indicadas no número anterior, deve ser encerrado um documento com a identificação e os 
contactos do concorrente, assim como eventual portefólio / currículo, no rosto do qual deve ser escrita a palavra «Concorrente» e a 
designação do Concurso.
c) Os invólucros referidos nas alíneas anteriores são encerrados num outro, igualmente opaco e fechado, que se denomina «Invólu-
cro exterior», no qual se deve indicar apenas a designação do presente concurso e da entidade adjudicante, assim como o número 
de referência atribuído pela plataforma eletrónica www.acingov.pt. 

3) Todos os documentos previstos no artigo anterior, bem como todos os invólucros referidos nos números anteriores, devem ser elabo-
rados e apresentados de tal forma que fique assegurado o total e absoluto anonimato dos concorrentes, não podendo conter qualquer 
elemento que permita, de forma direta ou indireta, identificar o seu autor ou autores.

9. Estrutura da Candidatura

A candidatura deverá obedecer aos campos de preenchimento disponíveis na plataforma de submissão, sendo de realçar neste regula-
mento os seguintes campos, sobre os quais se centrará a avaliação de cada proposta:

Campos  a  preencher Incidência  da  avaliação

Síntese  

(máximo  400  carateres)  

Texto  síntese  sobre  toda  a  proposta  apresentada.

Relevância

Âmbito  

(máximo  400  carateres)  

Jus;ficação  da  escolha  territorial  e  disciplinar.

Relevância

Obje;vos  e  conceito  

(máximo  700  caracteres)  

Explicitação  do  obje;vo  geral  e  dos  obje;vos  específicos.  

Descrição  do  conceito  subjacente  à  proposta  e  jus;ficação  

do  seu  alinhamento  com  os  obje;vos  do  presente  concurso.

Qualidade

A;vidades  a  realizar  

(máximo  1500  caracteres)  

Descrição  detalhada  e  por  etapas  das  a;vidades  a  realizar.  

O  proponente  deverá  ainda  apresentar,  e  sempre  que  

aplicável,  anexo  de  proposta  (propostas  visuais,  sonoras,  

desenhos  técnicos,  imagem  3D,  etc.),  tecnologias,  materiais  

a  u;lizar  ou  metodologias  a  aplicar.

Qualidade

Impacto  e  resultados  

(máximo  800  caracteres)  

Descrição  do  impacto  expectável  da  proposta  no  teatro  e  

cidade.  Apresentação  dos  resultados  a  a;ngir.

Qualidade

Cronograma  

Apresentação  do  cronograma  de  a;vidades  e  resultados  a  

a;ngir,  com  um  passo  temporal  no  máximo  de  1  semana.

Qualidade

Orçamento  

Apresentação  das  despesas  a  realizar,  incluindo  a  sua  

descrição  e  jus;ficação  e  montante  respe;vo.

Qualidade



O proponente poderá ainda anexar, se aplicável, propostas visuais, sonoras, desenhos técnicos, imagem 3D, etc. complementares. 
 
O critério de avaliação “Coerência global” incide sobre todos estes campos.

 
 
10. Propriedade 

Todos os direitos de Propriedade Intelectual e/ou Industrial sobre a(s) proposta(s) vencedora(s), incluindo o(s) resultado(s) final(is),  
são da titularidade da Entidade Adjudicante. Deverá considerar-se que a participação e contratualização da(s) proposta(s) vencedora(s) 
é efetuada ao abrigo do regime da obra por encomenda, pertencendo todos os direitos, nomeadamente os de exploração patrimonial,  
à Entidade Adjudicante. 

Campos  a  preencher Incidência  da  avaliação

Síntese  

(máximo  400  carateres)  

Texto  síntese  sobre  toda  a  proposta  apresentada.

Relevância

Âmbito  

(máximo  400  carateres)  

Jus;ficação  da  escolha  territorial  e  disciplinar.

Relevância

Obje;vos  e  conceito  

(máximo  700  caracteres)  

Explicitação  do  obje;vo  geral  e  dos  obje;vos  específicos.  

Descrição  do  conceito  subjacente  à  proposta  e  jus;ficação  

do  seu  alinhamento  com  os  obje;vos  do  presente  concurso.

Qualidade

A;vidades  a  realizar  

(máximo  1500  caracteres)  

Descrição  detalhada  e  por  etapas  das  a;vidades  a  realizar.  

O  proponente  deverá  ainda  apresentar,  e  sempre  que  

aplicável,  anexo  de  proposta  (propostas  visuais,  sonoras,  

desenhos  técnicos,  imagem  3D,  etc.),  tecnologias,  materiais  

a  u;lizar  ou  metodologias  a  aplicar.

Qualidade

Impacto  e  resultados  

(máximo  800  caracteres)  

Descrição  do  impacto  expectável  da  proposta  no  teatro  e  

cidade.  Apresentação  dos  resultados  a  a;ngir.

Qualidade

Cronograma  

Apresentação  do  cronograma  de  a;vidades  e  resultados  a  

a;ngir,  com  um  passo  temporal  no  máximo  de  1  semana.

Qualidade

Orçamento  

Apresentação  das  despesas  a  realizar,  incluindo  a  sua  

descrição  e  jus;ficação  e  montante  respe;vo.

Qualidade

Campos a preencher Incidência da avaliação

Síntese 

(máximo 400 carateres) 

Texto síntese sobre toda a proposta apresentada.

Relevância

Âmbito 

(máximo 400 carateres) 

Justificação da escolha territorial e disciplinar.

Relevância

Objetivos e conceito 

(máximo 700 caracteres) 

Explicitação do objetivo geral e dos objetivos específicos. Descrição do conceito 

subjacente à proposta e justificação do seu alinhamento com os objetivos do 

presente concurso.

Qualidade

Atividades a realizar 

(máximo 1500 caracteres) 

Descrição detalhada e por etapas das atividades a realizar. O proponente deverá 

ainda apresentar, e sempre que aplicável, anexo de proposta (propostas visuais, 

sonoras, desenhos técnicos, imagem 3D, etc.), tecnologias, materiais a utilizar ou 

metodologias a aplicar.

Qualidade

Impacto e resultados 

(máximo 800 caracteres) 

Descrição do impacto expectável da proposta no teatro e cidade. Apresentação 

dos resultados a atingir.

Qualidade

Cronograma 

Apresentação do cronograma de atividades e resultados a atingir, com um passo 

temporal no máximo de 1 semana.

Qualidade

Orçamento 

Apresentação das despesas a realizar, incluindo a sua descrição e justificação e 

montante respetivo.

Qualidade

Capacidade do proponente 

(máximo 700 caracteres) 

Descrição da experiência/portefólio do proponente. 

Capacidade



Os candidatos vencedores cooperarão com a Entidade Adjudicante, praticando os atos necessários à plena atribuição à Entidade 
Adjudicante de todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial sobre a participação.

As participações destinam-se à exploração comercial exclusiva da Entidade Adjudicante e os participantes não terão direito a qualquer 
remuneração, recompensa ou outro benefício em resultado da utilização da respetiva participação, para além do financiamento 
previsto no presente Concurso.

11. Período e Processo de Execução 
 
A proposta vencedora deverá ser passível de ser implementada na sua totalidade desde o período de publicação dos resultados, que 
deverá ocorrer antes do final de Maio, até ao dia 30 de Junho de 2015.

O responsável pela proposta vencedora deverá interagir regularmente com a Entidade Adjudicatária sobre o estado de execução da mesma.
 

12. Financiamento
 
O montante do financiamento a atribuir à proposta vencedora é, no máximo, de 10.000 Euros (dez mil Euros). O montante será pago de 
forma parcelada, de acordo com a seguinte ordem:

• 30% após assinatura do contrato de prestação de serviços;
• 30% até 10 de Junho, de acordo com o cumprimento do nível de execução previsto na proposta a esta data; e
• 40% até 30 de Junho, de acordo com a execução total prevista na proposta.

O não cumprimento parcial superior a 30% da execução tal como previsto na proposta vencedora levará a uma redução proporcional  
do pagamento a efetuar.

O não cumprimento total ou parcial inferior a 30% da execução prevista levará à anulação de qualquer pagamento em falta e da devolução 
total do montante adiantado.

O valor dos prémios é ilíquido. A atribuição dos prémios fica condicionada à entrega pelo premiado do respetivo recibo de quitação nos 
termos da lei.
 

13. Elegibilidade de Despesas 

O financiamento obtido só poderá ser utilizado para o cumprimento integral da proposta vencedora apresentada.

Qualquer custo decorrente do processo de elaboração da candidatura é da inteira responsabilidade do candidato, não sendo também uma 
despesa elegível. 
 



 14. Composição do Júri 

O Júri tem cinco elementos, cuja composição é a seguinte: 
 
Membros efetivos

• Marta Martins (Artemrede) – Presidente;
• Cristina Farinha (ADDICT);
• Inês Moreira;
• José Bártolo;
• Nancy Duxbury.

Membros suplentes:
• Vânia Rodrigues; 
• Fátima São Simão.

 15. Prazo de Submissão de Candidatura
 
A candidatura deverá ser submetida até às 23:59h do 33º dia a contar da data de envio do anúncio para publicação em Diário da República. 

16. Data de envio do anúncio para publicação em Diário da República 

9 de Abril de 2015
 

17. Publicação de Resultados

Os resultados serão publicados até 31 de Maio de 2014 na página www.artemrede.pt e na plataforma www.acingov.pt 
 

18. Critérios de Exclusão (Não Elegibilidade) 

Serão excluídas quaisquer candidaturas que não cumpram os requisitos de elegibilidade, nomeadamente: 
• o não cumprimento integral do processo de submissão de candidatura;
• a não entrega da candidatura dentro do prazo estipulado;
• a apresentação de um cronograma de execução não compatível com o exigido em Regulamento;
• a apresentação de um orçamento que excede a disponibilidade orçamental; e
• o concorrente encontrar-se nalguma das situações previstas no artigo 55º do CCP.

19. Interpretação e Aplicação 

A existência de questões/dúvidas sobre o presente regulamente devem ser endereçadas para info@addict.pt. 
A decisão sobre qualquer questão/dúvida que não esteja coberta neste Regulamento cabe única e exclusivamente à Entidade Adjudi-
cante, sendo a sua resposta pública, final e vinculativa.



20. Entidade Adjudicante 

A Entidade Adjudicante é a Artemrede – Teatros Associados, associação cultural privada sem fins lucrativos, NIPC 507174615, sede  
na Rua João Afonso, nº7, 2000-055, Santarém e escritório na Rua Miguel Bombarda, nº4, r/c, 2000-080 Santarém.
 

21. Disposições Finais 

Para efeitos do presente documento e ao participar neste concurso, os proponentes declaram o seguinte:
• Cumprem todos os critérios de elegibilidade, sendo responsáveis únicos por assegurarem os mesmos;
• Garantem a originalidade das suas propostas, nomeadamente a não infração de direitos terceiros;
• Garantem que as suas propostas são inéditas, não sendo apresentadas noutros concursos (antes e durante o concurso); 
• Garantem a não disponibilização de conteúdos ilegais, falsos, enganosos, maldosos, abusivos, racial, ética ou moralmente 
condenáveis, prejudiciais ou atentatórios da dignidade das pessoas ou prejudiciais para menores, ou ainda que possam afectar 
negativamente  
a imagem da Entidade Adjudicante, a ADDICT ou qualquer membro do Júri;
• Garantem todos os direitos de utilização e exploração de acordo com o ponto respetivo à Propriedade;
• Assumem todos os eventuais encargos com a submissão da proposta;
• Aceitam integralmente todas as condições e critérios deste documento;
• Aceitam que este concurso pode ser suspenso/anulado, sem que exista para a Entidade Adjudicante qualquer obrigação ou 
compensação para com os proponentes;
• Aceitam que poderão indemnizar a Entidade Adjudicante caso a sua participação infrinja direitos e terceiros, assim como  
a imagem da Entidade Adjudicante, a ADDICT ou qualquer membro do Júri.

 1
 Arquitetura, Artesanato, Artes Performativas, Artes Visuais, Audiovisual, Design, Edição, Joalharia, Literatura, Media, Música, Software Educativo e de Entretenimento.


