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CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
PALCO DO MUNDOBRIDGES BETWEEN EAST AND WEST

CULTURAL EXCHANGE PLATFORM

UNITYGATE

O UNITYGATE 2015 convida artistas individuais, companhias profissionais e/ou grupos informais a submeter 
os seus trabalhos para a apresentação na Plataforma de Intercâmbio Cultural no Palco do Mundo a realizar 
no Jardim do Cerco em Mafra, no dia 27 de Setembro de 2015. 
Palco do Mundo é um Festival Multicultural de Danças e Músicas do Mundo, Produtos multiculturais ligados 
ao conceito ecológico/sustentável, com stands de exposições, workshops e Espectáculo Itinerante integrado 
na Natureza circundante. 

ASSINALE COM UMA CRUZ A ÁREA DE INSCRIÇÃO A QUE SE CANDIDATA
(pode candidatar-se a mais do que uma área): 
 • Stands produtos/ saberes
 • Workshops
 • Espectáculo

Os stands estarão expostos das 10h às 17h e os Workshops decorrerão durante esse período. 
O Espectáculo final realiza-se das 17h às 19h. 

A data limite para a apresentação de propostas é: 13 de Junho de 2015 (data de envio do e-mail). 
O júri de selecção fará a comunicação dos resultados até 15 de Julho de 2015. 
(Nesta primeira edição, não são pagas inscrições de candidaturas.)

CONDIÇÕES OFERECIDAS PELA ORGANIZAÇÃO 
Gerais: 

• A organização promoverá o evento, sendo responsável pela programação e divulgação; 
• A organização providenciará as instalações necessárias nas diferentes áreas e os técnicos necessários 
para o Espectáculo. Para apresentações site specific (interior ou exterior), cada caso será tratado 
individualmente; 
• Poderão haver limitações nas condições técnicas, embora seja assegurada o básico para o som, luz e 
palcos. Sendo que, cabe a organização a definição do programa artístico e a distribuição das peças 
segundo as condições existentes. 
• A organização não cobrirá despesas de viagem, transportes e/ou seguros;
• A organização não será responsável pela perda ou estrago de material;
• Todos poderão trazer material promocional da sua actividade ou grupo a ser colocado no local. 
• Aos artistas selecionados pode ser proposto a realização de um workshop durante o dia do Espectáculo; 
• Aos projetos selecionados pode ser proposta a apresentação da sua peça noutras cidades de Portugal;
• Os autores dos projetos selecionados deverão assinar uma declaração cedendo os direitos de autor da 
peça a entregar à organização;
• A organização convidará os coreógrafos/artistas a participar em outras apresentações, eventos, 
debates, conferências e sessões especiais incluídas no UNITYGATE, caso se proporcione;
• A organização terá permissão para gravar e fotografar as apresentações e para usar trechos das peças 
(nunca mais de 3 minutos) para promoção, arquivo e fins educacionais. 
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PARTICIPANTES INTERNACIONAIS
A organização apenas indicará uma lista de locais onde os candidatos se poderão instalar e alimentar caso 
necessitem, irá ainda desenvolver parcerias a fim que proporcionar os melhores preços. 
A organização não providencia seguro de acidentes aos participantes. Caso vivam na União Europeia, os 
participantes podem solicitar o Cartão Europeu de Seguro de Doença. 
Mais informações em: http://ec.europa.eu/social/main.jsp? catId=563&langId=en

PARTICIPANTES NACIONAIS
Apresentação das propostas devem ser: 
Apresentados por coreógrafos individuais, companhias ou grupos informais (máximo 2 propostas); 
Acompanhados do formulário de candidatura fornecido pela organização, devidamente preenchido. Por favor, 
solicitar o formulário através de e-mail ou fazer o download em: 
http://unitygateplatform.com/unitygate-2015/open-call/
Ser acompanhados por uma gravação em vídeo do trabalho proposto. 
Ser acompanhados de uma fotografia digital do trabalho (dimensão mínima: 1mb); 
Ser acompanhados de todos os documentos considerados importantes para a apreciação do projeto; 
Não exceder 5 minutos. Trabalhos mais longos deverão ser adaptados ao tempo limite. 

SELECÇÃO DAS PROPOSTAS 
O Júri de Selecção aceitará as propostas com base em: 
Legitimidade cultural e tradicional assim como a sua originalidade e adaptação a um olhar 
contemporâneo/holístico; 
Qualidade da interpretação e criação; 
Possibilidades de apresentação em termos de necessidades técnicas. 

ENVIO DE PROPOSTAS E/OU PEDIDOS DE INFORMAÇÕES:
e-mail: unitygate.info@gmail.com
telefones: (+351) 919 580 569 • (+351) 914 891 616• (+351) 912 248 775


	Stands produtos saberes: Off
	Workshops: Off
	Espectáculo: Off


