
NORMAS DE FUNCiONAMENTO 
 

1. ENQUADRAMENTO 

A convocatória “Outdoor Portas de Benfica” é uma iniciativa organizada pela Junta de Freguesia de 
Benfica com vista a contribuir para a divulgação e sensibilização da produção criativa da arte urbana, 
incentivando a sua prática num enquadramento institucional autorizado. 

Tem como objetivo eleger as melhores propostas de intervenção artística para Outdoor de 5 x 3 metros a 
instalar na rotunda das Portas de Benfica para assinalar a entrada na freguesia de Benfica e, consequent-
emente no município de Lisboa.  

 
2. TEMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

a.Todos os trabalhos submetidos deverão respeitar a temática “Bem-vindo ao Bairro de Benfica”, não
    esquecendo que este local marca também a entrada no município de Lisboa.   

b. Os trabalhos deverão integrar o logotipo “Bairro de Benfica. Lisboa. Original”, facultado pela Junta de
     Freguesia de Benfica. 

c. Serão alvo de avaliação apenas as propostas que se considerem adequadas ao suporte a 
    intervencionar (Outdoor de 5 x 3 metros). 

d. Todas as propostas devem ser completamente originais e inéditas, sendo que cabe ao artista assumir
     qualquer responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no que respeita a direitos de autor
     e direitos conexos. 

e. Membros do Júri e seus familiares diretos, assim como funcionários da Junta de Freguesia de Benfica
    não poderão participar no concurso. 

 
3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

a.  Mérito artístico (singularidade plástica e gráfica da proposta). 

b. Experiência e portfólio artístico dos candidatos. 

c. Serão considerados todos os estilos, formas de expressão e técnicas artísticas desde que adequadas 
    ao suporte a intervencionar. 

CONCORRENTES 

a. Admitem-se propostas de intervenção individual ou coletivas. 

b. Cada participante poderá apresentar até 2 propostas. 

 
ENTREGA DAS PROPOSTAS 

1.As propostas devem ser enviadas para a Junta de Freguesia de Benfica, através de correio eletrónico, 
para o endereço: comunicacao@jf-benfica.pt contendo os seguintes elementos: 

 I. Memória descritiva (breve descrição da intervenção a realizar, com indicação da ideia 
                 e materiais a utilizar); 

 II. Link de site profissional ou pequeno portfolio de trabalhos realizados; 

2. As propostas devem ser enviadas até às 24 horas do dia 16 de abril, indicando o assunto “Outdoor
    Portas de Benfica”. 

 
JÚRI 

a. As propostas serão apreciadas por um Júri a definir pelo órgão executivo. 

b. A decisão do júri será tornada pública a 23 de abril de 2021, da qual não haverá recurso. 

c. O júri reserva-se o direito de não escolher nenhuma das propostas, caso considere que nenhuma reúne
    as características necessárias à execução qualitativa das intervenções. 

d. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação do Júri. 

 

DIVULGAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA 

a. O autor da proposta selecionada será notificado por e-mail. 

b. A execução da proposta será da responsabilidade do autor, cabendo à Junta de Freguesia de Benfica o
     apoio financeiro à sua execução, até ao limite de 500 euros. 

INTERVENÇÃO ARTÍSTICA

OUTDOOR PORTAS DE BENFICA 
ENViO DE PROPOSTAS ATÉ 16 DE ABRiL

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

a. Todas as propostas passarão a ser propriedade da Junta de Freguesia de Benfica, a qual se reserva 
      o direito de utilizá-las e/ou expô-las em qualquer forma de comunicação social sem aviso prévio. 

b. Todos os direitos de propriedade intelectual inalienáveis manter-se-ão na propriedade do(s) autor(es). 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

a. A Junta de Freguesia de Benfica declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais violações de
     direitos de propriedade intelectual, quer de direitos de autor e direitos conexos, quer de direitos de
      propriedade industrial, em que possam incorrer as obras apresentadas pelos concorrentes. 

b. A participação nesta open call presume a aceitação das normas de participação, aqui expressas. 

c. As normas de funcionamento poderão ser sujeitas a alteração em qualquer altura se razões 
     pondersas assim o justificarem por parte da Junta de Freguesia de Benfica.  

d. Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados à organização para o endereço de 
     e-mail: comunicação@jf-benfica.pt 

 

CALENDARIZAÇÃO 

2021 - Fase Única 

Receção de propostas: de 18 de março a 16 de abril  

Divulgação dos resultados: 23 de abril de 2021 

Prazo para execução da proposta vencedora: de 1 de maio a 15 de maio  

Permanência das Intervenções: Período mínimo de 6 meses  
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