
 

 

 

 

Convocatória 
 

"Atelier Poético: residências (virtuais) em movimento" 

A Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), no 
âmbito do Programa de Bilinguismo e Difusão da Língua Portuguesa, deseja contribuir para a 
construção de um espaço ibero-americano de cooperação, favorecendo o intercâmbio e a 
mobilidade internacional entre poetas da região. 

A OEI lança a convocatória Atelier Poético: residências (virtuais) em movimento, convidando 
poetas a deslocar virtualmente o seu atelier ou espaço de trabalho para um lugar no espaço ibero-
americano, onde possam interagir e criar num ambiente social, cultural e linguístico diferente. 

Através desta iniciativa, pretende-se destacar o valor da criatividade e da diversidade cultural como 
direitos inalienáveis dos povos, bem como valorizar o espanhol e o português, línguas oficiais da 
OEI, como base de diálogo e da colaboração entre regiões. A proposta visa também promover o 
trabalho com artistas na esfera educativa com o objetivo de fomentar a educação artística.  

Numa altura em que o setor cultural enfrenta uma profunda crise mundial como consequência da 
pandemia da Covid-19, a OEI oferece a poetas e criadores a oportunidade de participar numa 
experiência artística inovadora e única. O Atelier Poético pretende fomentar a interculturalidade, 
reunindo artistas da Europa, África (países da CPLP) e América Latina. O contato entre diferentes 
origens, experiências, linguagens e criatividade promoverá um espaço colaborativo para a 
produção artística e, ao mesmo tempo, para o enriquecimento intercultural dos envolvidos através 
de um processo dinâmico baseado no conhecimento mútuo.  

A iniciativa procura também reconhecer o valor da língua portuguesa e a sua dimensão global, 
oficialmente falada em nove países, quatro continentes, que junto com o espanhol forma a maior 
comunidade linguística, com 800 milhões de falantes de duas línguas próximas e com fortes laços 
culturais.  

Nesta primeira edição, a OEI convida poetas de língua portuguesa que queiram transferir de forma 
virtual e temporariamente o seu atelier para países de língua espanhola e, de forma complementar, 
poetas de língua espanhola que queiram transferir virtualmente o seu atelier para países de língua 
portuguesa.   

O Atelier Poético é uma experiência de criação colaborativa e encontro entre línguas, que será 
promovido através de uma campanha de comunicação - web e redes sociais - na qual os processos 
e resultados serão partilhados nos países ibero-americanos participantes através da designação 
#atelierpoetico 

O tema em torno do qual se propõe a iniciativa e, portanto, as expressões poéticas a concurso, é 
o valor da palavra, da língua, da comunicação nas sociedades contemporâneas.  

A OEI junta-se, assim, à celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa (5 de maio) proclamado 
pela UNESCO em 2019, através de uma iniciativa para mobilizar, estimular a criatividade, a 
convivência e a cooperação entre as línguas, as culturas e os cidadãos da Ibero-América. A 
iniciativa procura também gerar laços com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), promovendo a participação de poetas daquela região e estimulando o contacto com redes 
ativas na esfera ibero-americana. 

 



 

 

 

 

Objetivos da convocatória 

• Promover a importância das línguas e contribuir para o seu reconhecimento e circulação 
no espaço Ibero-americano.  

• Apoiar a criação artística no espaço ibero-americana através de residências poéticas.  

• Contribuir para a comemoração do Dia da Língua Portuguesa, no âmbito da proposta da 
UNESCO.  

 

Quem se pode candidatar? 
 

• As candidaturas - exclusivamente de natureza individual - podem ser apresentadas por 
cidadãos maiores de idade, nascidos e residentes num país membro da OEI: Andorra, 
Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, 
Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, México, 
Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Uruguai e Venezuela, bem como dos outros 
países membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP): Angola, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. 

• Os candidatos devem ser poetas ligados a qualquer forma de expressão poética e em 
qualquer meio: texto, palavra falada, poesia visual, áudio lírico, ações poéticas, slam, rap 
ou outras manifestações. 

 

Como se inscrever? 

Os documentos abaixo indicados devem ser enviados através do endereço: linguas@oei.int  
 

• Formulário de Inscrição   

• Documentação: 

- Curriculum Vitae, incluindo (1) formação académica e artística, (2) produção artística. Pode 
enviar links para sites, blogs, YouTube, Vimeo, Facebook, Instagram, outras redes, 
relativos ao tema da convocatória. 

- Produção poética no formato e expressão da escolha do artista em torno do tema da 
convocatória: o valor da palavra, da linguagem, da comunicação na sociedade 
contemporânea. 

-  Proposta de interação virtual com contatos ligados à criação poética no país da  
      residência.  
- Projeto de oficina virtual de cocriação poética em torno do tema da convocatória destinado 

a estudantes do ensino secundário ou universitário.  
 

Que ações serão desenvolvidas nas residências poéticas?  

1. Criar e promover redes de colaboração: 

- Entre os poetas em residências virtuais para partilhar projetos, procurar sinergias e ideias 
conjuntas; eventualmente, estabelecer possíveis colaborações nas oficinas de cocriação 
com estudantes.  
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- Com poetas, coletivos, outros artistas, editoras, tradutores, livreiros, espaços culturais, 
organizações do país em residência virtual.  

2. Divulgar na região ibero-americana, a produção poética apresentada para a candidatura.  

3. Realizar uma oficina de cocriação com estudantes do ensino secundário ou universitário. 
O artista desenhará a oficina a desenvolver em interação virtual com os estudantes. O 
escritório da OEI em diálogo com as entidades educativas locais será responsável pela 
seleção do grupo de estudantes.  

4. Participar ativamente no Festival Poético final, onde serão partilhados os projetos de 
cocriação realizados pelos artistas em residência. 
  

Onde se podem realizar as residências? 

As residências podem ser realizadas nos países onde a OEI tem representação: Argentina, Bolívia, 
Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, 
México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Uruguai. 

Qual o apoio concedido?  

Nesta edição de 2021, a OEI atribui vinte (20) bolsas, no montante individual de 750 euros 
(setecentos e cinquenta euros), que visam contribuir para o desenvolvimento artístico e profissional 
dos beneficiários: 

• Modalidade A: 10 (dez) bolsas para poetas de um país ibero-americano de língua 
portuguesa (Brasil ou Portugal) e dos outros países membros da CPLP: Angola, Guiné-
Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, para realizar a 
residência artística prevista nesta convocatória num país de língua espanhola membro da 
OEI. 

• Modalidade B: 10 (dez) bolsas para poetas de um país ibero-americano de língua 
espanhola, membros da OEI: Andorra, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, 
República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, 
México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai, para realizar a residência artística 
num país membro da OEI de língua portuguesa (Portugal ou Brasil).  

A OEI concede ainda o seguinte apoio aos poetas selecionados:   
 
- Divulgação do Atelier Poético: Residências (virtuais) em movimento e dos poetas 

selecionados para a edição de 2021. 

- Coordenação de reuniões virtuais para criar uma micro- rede dos poetas em residência. 

- Facilitação de contatos locais, pelo escritório da OEI no país de residência, que podem 
enriquecer o processo, sendo organizadas para este fim sessões virtuais de conversação 
e intercâmbio. 

- Divulgação da criação poética apresentada na candidatura em diferentes espaços físicos 
e virtuais, com a colaboração do artista e do escritório nacional da OEI, devendo as 
duas partes ser pró-ativas na procura dos melhores meios de divulgação. 

- Acompanhamento ativo das atividades realizadas no âmbito da residência através dos 
canais de comunicação e redes sociais da OEI, em associação com as entidades culturais 
que colaboram na iniciativa.  



 

 

 

 

- Organização do Festival Poético final em maio de 2022. 

 

Como será feita a seleção? 

A OEI constituirá um júri misto de língua portuguesa e espanhola, composto por representantes 
institucionais, poetas, curadores, que farão a seleção dos vinte (20) poetas que participarão no 
Atelier Poético.  A avaliação será feita de acordo com os seguintes critérios: 

 

• Relevância da proposta em relação ao objeto e objetivos da convocatória. 

• Competências digitais dos candidatos para realizar a oficina educativa e atividades 

complementares em formato virtual. 

• Aplicabilidade dos projetos de oficina a um contexto educativo em formato virtual. 

• Carácter inovador e criativo do projeto apresentado. 

Os poetas pré-selecionados serão entrevistados por videoconferência.  

O resultado da seleção final será anunciado em 15 de dezembro de 2021, através do site da OEI 
(www.oei.int). A decisão do Júri será soberana e não pode ser objeto de recurso. 

 
Qual o calendário da convocatória? 
 

Abertura 5 de maio de 2021, 15:00h (GMT+1) 

Encerramento 15 de setembro de 2021, 15:00 h (GMT+1) 

Comunicação dos 
pré-selecionados 

15 de novembro 2021 

 
Entrevistas 
 

15 a 30 de novembro de 2021 

 
Resultado Final 
 

15 de dezembro de 2021 

 
Atividades  

 
o Residência virtual e oficinas de cocriação: março e abril de 2022 

 
o Festival Poético: maio de 2022  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Condições da convocatória 

O "Regulamento da convocatória Atelier Poético: Residências (virtuais) em movimento" é parte 

integrante desta iniciativa e estipula as regras e compromissos que são assumidos no momento 

da aceitação.  

Contato por e-mail: linguas@oei.int 

Ligações para: 

- Regulamento da convocatória 

- Formulário de Inscrição 

Madrid, Lisboa - 5 de maio de 2021 
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