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01.1. A Biennale tem espaços disponíveis para as 
exposições satélites? Se sim, tem custos 
de aluguer? A Biennale tem funcionários 
ou voluntários para tomar conta da exposição 
durante o tempo em que esta está aberta 
ao público? 

01.2. Posso candidatar-me com um projeto/exposição 
que já foi apresentado noutras iniciativas? 

01.3 Posso fazer duas candidaturas, uma para a 
realização de uma exposição e outra para a 
produção de uma publicação relativa à exposição? 

01.4. Posso concorrer como empresa?

PDB

01.1. A programação satélite a selecionar no âmbito
desta Open Call for Projects é independente da 
organização da PDB, conforme consta dos pontos 
03.2 e 07.3 do Regulamento. Assim, os candidatos 
devem assegurar e refletir em orçamento próprio 
a disponibilidade de espaço(s), no âmbito 
territorial da PDB’19,  assim como a gestão dos 
períodos de abertura ao público.

02.2. Admitem-se projetos já apresentados no âmbito 
e outras iniciativas, desde que em acordo 
com as premissas apresentadas no ponto 03.4 
do Regulamento.

02.3. Cada candidato poderá apresentar até duas 
candidaturas, independentemente da sua 
natureza, conforme consta do ponto 05.2 
do Regulamento. 

02.4. Conforme consta do mesmo ponto serão 
admitidas candidaturas apresentadas 
por empresas.

ESCLARECIMENTO 01
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Gostaria de apresentar uma proposta de exposição. 
O Regulamento da Satellites: Open Call for Projects 
diz que “os autores devem escolher e propor o(s) 
seu(s) locais de preferência”. Podem por favor explicar 
se devem ser os autores a contactar e confirmar os 
espaços antes de submeterem as candidaturas à 
Satellites: Open Call for Projects ou se a organização 
ajudará a assegurar os locais adequados para as 
propostas vencedoras? 

PDB

Os candidatos são inteiramente responsáveis pela 
produção do projeto e pela gestão de todos os 
assuntos com ele relacionados. Assim, os candidatos 
devem contactar e confirmar os locais antes de 
submeterem a candidatura, de forma a assegurar 
que o seu projeto dispõe de um local de apresentação 
caso seja selecionado.
A organização da Porto Design Biennale não tem 
qualquer envolvimento nos projetos satélites 
selecionados no âmbito da Open Call for Projects, 
além de garantir os apoios financeiros e promover 
a visibilidade dos projetos nos meios e canais de 
comunicação da PDB.

ESCLARECIMENTO 02
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Não sou de Portugal e gostaria de inscrever uma 
proposta de workshop, que seria ministrada por 
mim pessoalmente. Além dos materiais necessários 
para realização da oficina, devo incluir no orçamento 
também os custos de transporte (passagem aérea) 
e hospedagem?
No caso de haver a necessidade de materiais que 
já estejam em posse da organização do evento 
(impressoras laser monocromáticas, scanner, 
papéis, etc), e possam ser utilizados durante a 
oficina uma vez o projeto aprovado, os custos 
podem ser revistos, correto?

PDB

Todos os custos devem ser considerados no 
orçamento, incluindo viagens e estadia; todos os 
materiais e recursos necessários à organização 
e produção do evento deverão também ser 
contempladas nesse mesmo orçamento, conforme 
descrito no Regulamento no ponto 07.3.
Os projetos seleccionados integrarão a programação 
satélite da Biennale, sendo da responsabilidade da 
Biennale, além do apoio financeiro, apenas a divulgação 
nos seus meios e canais de comunicação, conforme 
ponto 08 do Regulamento. 

ESCLARECIMENTO 03
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O meu projeto é um projeto coletivo que será 
submetido através de uma associação que surgirá 
posteriormente como produtora. A autoria do projeto 
será dos diversos indivíduos envolvidos que terão 
intervenções muito distintas no mesmo.  Assim, as 
dúvidas que se colocam por agora são as seguintes: 

04.1. No ponto 14.2 referem que os candidatos serão
convidados a assinar um contrato com a PDB. 
No caso da candidatura que referi acima, todos 
os intervenientes teriam que assinar esse mesmo 
contrato ou apenas a produtora? Apesar de no 
ponto 14.3 referir o caso da assinatura com a 
figura da pessoa coletiva, a informação prestada 
não é suficiente para esclarecer esta questão. 

04.2. A segunda dúvida não é muito diferente da 
primeira: No caso do ponto 14.4, os documentos 
relativos à situação regularizada perante a 
Segurança Social e Finanças são, no nosso 
caso, apenas relativos à produtora, certo? 
Aquela que assina o contrato, portanto. 

04.3. No ponto 14.3 está escrito: “a certidão comercial, 
comprovativa dos poderes de quem outorga.” 
É possível esclarecer ao que é que isto se refere? - 
a dúvida incide sobretudo sobre “sobre os 
poderes de quem outorga”. 

04.4. Quando dizem no ponto 11.2. (relativo aos 
esclarecimentos), “A organização compilará 
todas as questões submetidas até ao prazo 
definido”, referindo mais tarde “de acordo com 
o prazo definido no Calendário.”, que prazos são 
esses? Parece estar implícito que as dúvidas só 
serão tornadas públicas e esclarecidas quando 
o prazo das candidatura encerrar. Se possível, 
necessitamos que as dúvidas que aqui apresento 
sejam esclarecidas o quanto antes.

ESCLARECIMENTO 04
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PDB

04.1. O contrato será celebrado entre a PDB e as 
pessoas/entidades, individuais ou coletivas 
ou grupos multidisciplinares responsáveis 
pela submissão e gestão da candidatura. 
No caso em concreto, sendo a candidatura 
submetida por uma produtora, deverá ser a 
mesma a assumir a responsabilidade do contrato, 
independentemente da forma/ vínculo jurídico 
que a mesma venha a estabelecer com os vários 
autores e intervenientes no projeto.

04.2. Como tal deverão os elementos solicitados 
no âmbito do disposto nos pontos 14.3 e 14.4. 
dizer respeito à produtora em causa.

04.3. A certidão permanente comercial (no caso de 
entidades sujeitas a registo comercial - empresa, 
sociedades, cooperativas, empresas públicas 
ou outras) deve identificar inequivocamente as 
pessoas que respondem pela mesma, a convocar 
para efeitos da outorga do contrato.

04.4. Os prazos poderão ser consultados no ponto 
19 “Calendário”. A primeira fase de 
esclarecimentos terminou a 26 de Abril de 2019; 
a organização da PDB decidiu entretanto alargar 
o prazo para submissão de esclarecimentos, 
numa segunda fase, a decorrer até ao dia 
24 de Maio de 2019.
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05.1. A nossa participação pode ser sob a forma 
de projeção de um documentário?

05.2. Se sim, pode ser apresentado num dos vossos 
espaços? Ou devemos procurar nós um espaço e 
incluir essa despesa no orçamento do projeto?

05.3. Paralelamente à projeção do documentários, 
estamos a pensar organizar uma mesa-redonda 
aberta ao público.

05.4. Após a inauguração e projeção do documentário, 
gostaríamos de deixar o filme a ser projetado em 
loop durante a Biennale. Acham que poderia haver 
um espaço disponível para isto?

PDB

05.1. Sim, o projeto poderá ter o formato de 
documentário, desde que se relacione com o 
tema central da Biennale e com os subtemas 
da Open Call for Projects, conforme descrito no 
ponto 01 do Regulamento. Os formatos definidos 
no ponto 03.3 são apenas exemplificativos. 
Mas o documentário pode relacionar-se, direta 
ou indiretamente, com algum deles.

05.2. Conforme referido a propósito dos 
Esclarecimentos 01 e 02, os candidatos são 
responsáveis pela seleção dos locais onde os 
projetos serão exibidos, sendo que os eventuais 
custos envolvidos devem ser ser referidos no 
orçamento a apresentar.

05.3. A mesa-redonda pode ser proposta no âmbito 
do projeto do documentário. Nesse caso, deve 
integrar o orçamento do mesmo. A mesa-redonda 
poderá, no entanto, concorrer de forma autónoma, 
com orçamento próprio. Para tal, os candidatos 
deverão ter atenção aos níveis de apoio definidos 
no ponto 04.1 do Regulamento.

05.4. Conforme acima referido o(s) local(ais) de 
apresentação dos projetos devem ser definidos 
pelos candidatos, assim como o tempo de 
exibição/duração dos mesmo, tendo em atenção 
o disposto no ponto 03.2 do Regulamento.

ESCLARECIMENTO 05
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Abertura das Candidaturas
[9 de abril 2019]

Pedidos de esclarecimento — fase 1
[até 26 de abril de 2019]

Esclarecimentos — fase 1
[até 3 de maio de 2019]

Pedidos de esclarecimento — fase 2
[até 24 de maio de 2019]

Esclarecimentos — fase 2
[até 31 de maio de 2019]

Fecho das candidaturas
[até às 23h59 do dia 3 de junho 2019]

Reuniões de Júri
[entre 6 e 17 de junho 2019]

Comunicação dos resultados
[19 de junho 2019]

Assinatura dos contratos
[até 12 de julho de 2019]

Produção dos projetos
[até à concretização do projeto — a ocorrer 
entre 20 de setembro e 8 de dezembro 2019]

Abertura da PDB’19
[19 setembro 2019] 

Encerramento da PDB’19
[8 dezembro 2019]

Relatório de execução
[dos projetos até 31 de dezembro 2019]

ALTERAÇÃO DE 
CALENDÁRIO 

[NOVA FASE PARA 
SUBMISSÃO DE PEDIDOS 
DE ESCLARECIMENTOS]

O PONTO 19 DO 
REGULAMENTO, 
PASSA A TER A 
SEGUINTE REDACÇÃO:




