Bolsas Acesso Cultura
Elegibilidade, Critérios, Prazos, Submissão de candidaturas
Um dos objectivos da Acesso Cultura é apoiar a qualificação dos profissionais da cultura em
Portugal.
As Bolsas Acesso Cultura destinam-se a estimular a participação de membros da nossa
associação em conferências, workshops e cursos de formação relacionados com as questões
de acessibilidade - física, social, intelectual - aos espaços culturais e à oferta cultural.
Os subsídios destinam-se a despesas com a deslocação, alojamento e/ou inscrição nas acções
acima indicadas. Despesas relacionadas com vistos, seguros, transportes locais e refeições
não são elegíveis.
O valor total anual das bolsas é de €3.000, sendo que o valor máximo de um subsídio será de
€500,00.

Elegibilidade
Os candidatos devem ser membros individuais – Tipo A da Acesso Cultura e ter pago as
quotas do ano em curso e do ano anterior.

Critérios
As candidaturas serão avaliadas tendo em conta a importância estratégica das acções para a
promoção do acesso – físico, social, intelectual – aos espaços culturais e à oferta cultural em
Portugal, assim como a relevância aos assuntos considerados prioritários pela Acesso Cultura,
tal como descritos nos seus planos de actividades.
As candidaturas serão avaliadas pela Direcção da Acesso Cultura.
Para uma melhor distribuição dos recursos disponíveis, serão privilegiadas:
•
•
•

Candidaturas que envolvem a apresentação de uma comunicação
Candidatos que não tenham obtido uma Bolsa Acesso Cultura no ano precedente.
Candidatos que não tenham acesso a outro tipo de bolsas de participação em
conferências, workshops e outras acções de formação.

Prazos
As candidaturas estão permanentemente abertas, sendo que a avaliação das mesmas é feita
periodicamente nos meses de Janeiro, Março, Maio, Julho, Setembro e Novembro.

Submissão de candidaturas
Todas as candidaturas são feitas por email e devem ser acompanhadas da seguinte
documentação:
a) Formulário de candidatura correctamente preenchido e assinado (disponível em
https://acessocultura.org/bolsas/);
b) Carta de motivação, explicitando porque deseja participar em determinada acção e quais os
resultados esperados, em termos de benefícios pessoais/profissionais e de contributos para
promover a Acessibilidade como parte integrante das práticas dos equipamentos culturais em
Portugal, assim como para promover a missão da Acesso Cultura Cultura (máximo de 500
palavras);
c) Curriculum Vitæ mencionando formação, experiência, publicações e funções actuais
(máximo 1 página);
d) Resumo do trabalho a apresentar (quando aplicável);
e) Comprovativo da aceitação do resumo (quando aplicável);
f) Indicação se concorre a outra bolsa para os mesmos fins.

O subsídio será depositado directamente na conta bancária do bolseiro após entrega, até 30
dias depois da realização da acção, de:
a) Comprovativo de participação;
b) Comprovativos de despesas e declaração de aceitação do valor da bolsa;
c) Texto de divulgação sobre a temática da conferência/ seminário/ wokshop em que participou
(até 3 páginas) que será colocado no repositório público da Acesso Cultura no seu website.

Submissão de candidaturas e informações:
Maria Vlachou
Directora Executiva
geral@acessocultura.org

