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01. ÂMBITO E ENQUADRAMENTO 

 
A Open Call convida estudantes de Licenciatura e Mestrado em cursos  
de Design, Artes e Arquitetura a apresentarem propostas no âmbito do projeto 
Dwelling in Transition — Experiences from Lockdown.

Dwelling in Transition — Experiences from Lockdown é um projeto que tem  
como objetivo a edição de um livro e a organização de uma exposição a partir  
de contributos diversos e exploratórios sobre o tema do habitar no contexto  
da pandemia. É um projeto apoiado pela Direção-Geral das Artes e uma iniciativa 
da esad–idea, Investigação em Design e Arte, em parceria com a ESAD – Escola 
Superior de Artes e Design, a Universidade da Madeira – Departamento de 
Artes e Design e a Universidade do Algarve – Escola Superior de Educação e 
Comunicação, em Portugal. Conta com o apoio da Câmara Municipal  
de Matosinhos, da Casa do Design Matosinhos, do ico-D – International Council  
of Design, do CAPC – Círculo de Artes Plásticas de Coimbra e da RAR Imobiliária.

01.1.
Com este convite, a esad–idea pretende, de um ponto de vista inclusivo,  
fomentar a iniciativa externa à organização, dando oportunidade e visibilidade  
a propostas que, pela respectiva pertinência, possam contribuir para enriquecer  
o olhar, debate e reflexão sobre o tema geral do projeto.

01.2.
As propostas selecionadas nesta Open Call integrarão a publicação e a exposição 
do projeto Dwelling in Transition — Experiences from Lockdown, previstas para  
maio de 2022. 
 
01.3.
Os participantes da Open Call são convidados a partilhar os seus pontos de vista 
pessoais, registos poéticos e artísticos, diários ou análises, através de diferentes 
formatos, como desenhos, textos, fotografias ou vídeos, com o objetivo de 
explorar e especular sobre o habitar, a partir da experiência de confinamento.

Pretende-se que as propostas partilhem experiências / reflexões / testemunhos 
sobre o Habitar, resultando da combinação de três palavras-chave.*

* As palavras-chave são referentes aos seguintes conjuntos propostos pela equipa 
Dwelling in Transition — Experiences from Lockdown de coordenação do projecto: 
Elementos do espaço / Ações / Objetos / Conceitos. 
As três palavras-chave devem ser provenientes de tópicos/conjuntos diferentes.
Não poderão ser escolhidas palavras que não façam parte da seleção proposta.   
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02

TÓPICOS 

• Elementos do espaço:  
   parede / teto / varanda / porta / janela / soleira / luz / recinto

• Ações:   
  repousar / suspender / interrogar / trocar / sobrepor / ouvir / mover-se / murmurar

• Objetos:  
  puxador / espelho / gaveta / chávena de café / meias / chinelos / pão / mesa / nota 
 
• Conceitos:  
  horizonte / cenário / invisível / simbólico / vestígios / indícios / raízes / ritmo / sombra 

Os formatos admitidos são (a este respeito, consultar o ponto 07.02 dos Elementos  
da Candidatura): 

• Desenho (ilustração, colagem, ...)

• Texto (prosa, verso, ...)

• Fotografia (colagem, montagem, ...)

• Vídeo (stop motion, animação, ...)

01.4.
São admitidas propostas originais ou já apresentadas / concretizadas no âmbito  
de outras iniciativas, desde que respeitem as orientações da Open Call.
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02. ORGANIZAÇÃO / CONTACTOS

 
02.1.
A presente Open Call é lançada pelo projecto Dwelling in Transition —  
Experiences from Lockdown [DWiT] e organizada pela esad—idea,  
Investigação em Design e Arte.

Toda a documentação está disponível de forma bilingue [PT / EN]  
no website da ESAD: www.esad.pt
 
CONTACTOS:

esad—idea, Investigação em Design e Arte 
Rua Brito Capelo, 243
4450-073 Matosinhos 

Email: dwit@esad.pt

02.2.
As comunicações / notificações de qualquer natureza são efetuadas através do 
email indicado pelos candidatos aquando da submissão das candidaturas.

02.3.
No caso de comunicações / notificações efetuadas pela entidade organizadora aos 
candidatos, as mesmas consideram-se sempre efetuadas no dia subsequente ao 
seu envio.



03. PROPOSTAS SELECIONADAS

 
03.1.
As propostas selecionadas pelo júri serão incluídas na publicação e na exposição 
previstas na calendarização do projecto, em maio 2022.
  
No caso de se verificarem causas de força maior ou determinações de natureza 
legislativa, governamental, administrativa, ou por força de imposição dos parceiros 
institucionais, que obriguem ao cancelamento da exposição, fica sem efeito 
qualquer compromisso a este respeito previamente estabelecido.    

No caso do cancelamento da exposição pelos motivos acima referidos, 
a equipa compromete-se a assegurar a concretização da publicação prevista.
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04. CANDIDATOS

 
04.1.
A presente Open Call é aberta a propostas de estudantes do ensino superior 
(universitário e politécnico) individuais ou coletivos, das diferentes áreas de 
formação e / ou conhecimento e nacionalidades. Os candidatos individuais apenas 
serão admitidos desde que sejam maiores de idade, sendo também admitidas 
candidaturas de grupo.
 
04.2.
Por candidato, admitem-se até ao máximo de duas propostas: 
uma individual e outra coletiva.

04.3.
Todas as autorias, coautorias de uma candidatura deverão ser devidamente 
identificadas através da Descrição da Proposta.
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05. RESPONSABILIDADES DOS CANDIDATOS

 
05.1.
O ato de candidatura pressupõe o conhecimento e aceitação do presente 
Regulamento.
 
05.2.
Os candidatos assumem a total responsabilidade sobre a autoria das  
candidaturas apresentadas e sobre os dados constantes no Formulário  
e na “Descrição do Projeto”.
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06. RESPONSABILIDADES DA EQUIPA 
DWELLING IN TRANSITION — EXPERIENCES FROM LOCKDOWN

06.1.
A Equipa do projeto responsabiliza-se por:

• Informar todos os candidatos das propostas seleccionadas pelo júri, através do     
  email indicado no formulário de candidatura, no prazo definido no Calendário;

• Integrar as propostas selecionadas na publicação e exposição previstas,
  com o suporte de sinalética e referência à autoria de cada proposta;

• Designar um elemento da organização para esclarecer qualquer questão 
  suscitada no âmbito da produção, e validar qualquer alteração às premissas     
  inicialmente delineadas.

06.2.
Os casos omissos ou dúvidas quanto à interpretação e / ou aplicação do presente 
regulamento serão da responsabilidade da organização.
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07. ELEMENTOS DE CANDIDATURA

 
07.1.
Os candidatos deverão preencher o formulário [Google Forms] de candidatura 
disponibilizado, dentro do prazo definido para o efeito, anexando o ficheiro da 
proposta a submeter. O ficheiro deverá ser identificado como:  
AUTOR(ES)_palavras-chave.pdf. 

07.2
Os ficheiros devem ser apresentados num suporte e formato que permitam  
wuma perfeita compreensão e reprodução:

• Textos em formato docx e PDF;

• Fotografia em formato TIFF ou JPEG, resolução mínima de 300 dpi 
  e dimensão mínima de 20cm de largura, equivalente a 2362 pixels (largura);

• Vídeo em formato MP4 (H.264), resolução 1920 x 1080 pixels, 
  para projeção ou exibição em monitor

07.3.
Admitem-se candidaturas em língua portuguesa, inglesa e italiana.
 
07.4.
Após a submissão dos elementos acima indicados, através do formulário 
disponibilizado, a candidatura receberá uma resposta automática a validar  
a correta receção dos mesmos.
 
07.5.
Em caso de desistência, a mesma deverá ser comunicada formalmente  
até ao início da reunião de júri, sob pena dos candidatos incorrerem 
nas responsabilidades daí advenientes, no caso de ser efetuada em  
momento posterior. 
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8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E EXCLUSÕES

 
08.1.
A seleção das candidaturas far-se-á tendo como base os seguintes critérios:

• Relevância na exploração do tema do projeto Dwelling in Transition — 
  Experiences from Lockdown;

• Originalidade e pertinência da ideia.

08.2.
Serão excluídas as candidaturas em que se verifique uma das seguintes situações:

• Submissão após o prazo-limite estabelecido;

• Que não sejam instruídas com os elementos obrigatórios descritos em 07.1 e 07.2;

• Falta de enquadramento do objeto e âmbito da candidatura;

• Não observância das condições estabelecidas no presente regulamento.
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09. ESCLARECIMENTOS

 
09.1.
Todos os esclarecimentos e dúvidas sobre a interpretação do presente regulamento 
deverão ser submetidas à organização através do email [dwit@esad.pt], dentro do 
prazo definido no calendário (ver ponto 13) Dwelling in Transition — Experiences 
from Lockdown — Open Call. 
 
09.2.
A organização responderá a todas as questões submetidas em resposta aos emails 
enviados, de acordo com o prazo definido no Calendário. 
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10. JÚRI

 
10.1.
O júri será composto por 2 membros efetivos e 2 suplentes:

• Francesca Vita;
• Marta Cruz;
• Ana Sofia Cardoso (suplente);
• Maria Milano (suplente).
 
Os suplentes integrarão o júri em caso de impedimento ou declaração  
de incompatibilidade de algum dos seus membros efetivos e pela ordem  
acima referida. O júri inicia funções no dia subsequente ao termo do prazo  
para apresentação das candidaturas, podendo, em sede prévia, 
solicitar diretamente ou através de pessoa para o efeito designada, 
esclarecimentos ou suprimento de irregularidades aos candidatos.

10.2.
Ao Júri compete avaliar os projetos candidatos e proceder à respetiva seleção.
 
10.3.
As reuniões de júri devem ocorrer com a presença de um mínimo de 2 elementos.
 
10.4.
Todas as deliberações do júri são tomadas por maioria simples de voto, 
não havendo lugar a abstenções, não estão sujeitas a reclamação ou recurso.
 
10.5.
O júri elaborará um relatório, no qual constarão as deliberações 
e fundamentação relativas à seleção das candidaturas, assim como eventuais 
considerações / contributos que considere pertinentes para os projetos,  
bem como, nos casos aplicáveis, os motivos de exclusão das mesmas.
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11. RESULTADOS

 
11.1.
O resultado da seleção das candidaturas, constante no relatório final, 
será enviado por email a todos/as os/as candidatos/as, até ao limite 
do prazo definido no Calendário.
 
11.2.
Os candidatos selecionados serão convidados a assinar um acordo 
de compromisso com a esad–idea.
 
11.3.
Os candidatos, notificados para o efeito, deverão facultar dentro do prazo 
comunicado, os elementos necessários para a assinatura do acordo de 
compromisso e eventuais elementos em falta, ou necessários, para a publicação  
e exposição.
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12. DIREITOS DE AUTOR

12.1.
Os direitos de autor das propostas serão cedidos ao projeto para efeitos  
de integração na exposição, na publicação e em quaisquer elementos  
de comunicação. 

12.2
Os autores das propostas devem garantir a identificação inequívoca de todas  
as coautorias.
  

12.3.
Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, as propostas selecionadas 
e os respetivos textos, imagens, som ou direitos conexos poderão ser utilizados 
no âmbito e decurso do projeto Dwelling in Transition — Experiences from 
Lockdown, sem dependência de prazo e a título gratuito.
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13. CALENDÁRIO

15.09.2021
Abertura das candidaturas

até 22.10.2021
Pedidos de esclarecimento 

até 31.10.2021
Resposta aos pedidos de esclarecimento

até às 23h59 de 21.11.2021
Fecho das candidaturas

de 29.11.2021 a 05.12.2021
Reuniões de júri

13.12.2021
Comunicação dos resultados

31.12.2021
Assinatura dos acordos de compromisso

12.05.2022
Apresentação pública da publicação

12.05.2022
Inauguração da exposição
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Brito Capelo 243 
4450—073 Matosinhos, Portugal

+351 22 957 87 55 
esadidea@esad.pt
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esadidea.pt

DWELLING IN TRANSITION 
EXPERIENCES FROM LOCKDOWN    
                  

DWIT@ESAD.PT


