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Regulamento 

New Islands – Bolsa de Criação 

 

O nosso objetivo é proporcionar, a jovens artistas locais (quer sejam originários ou residentes 

na Região Autónoma da Madeira), uma oportunidade de financiamento, visando dar apoio 

e/ou continuidade ao progresso das suas carreiras artísticas. 

A bolsa de criação terá um valor de até 5.000€ (cinco mil euros). 

Os artistas que desejem participar deverão identificar que aspetos que querem modificar, no 

sentido de alcançar um maior desenvolvimento das suas carreiras profissionais. 

Ao New Islands, podem candidatar-se jovens até aos 35 anos que residam ou procurem 

desenvolver a sua atividade de criação na Região Autónoma da Madeira. 

Destinado a pessoas singulares ou agrupamentos de dança, teatro, música, artes visuais, 

fotografia, cruzamentos disciplinares e/ou outras, salienta-se que as atividades desenvolvidas 

no âmbito do New Islands devem ser concluídas até o final de 2023. 
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Serão avaliadas todas as propostas que apresentem um dossier que contemple: 

 Ideia / projeto a desenvolver; 

 Biografia dos membros da equipa artística envolvida; 

 Calendarização prevista (conclusão em 2023); 

 Orçamento detalhado do projeto (execução financeira em 2022); 

 Carta de motivação de candidatura. 

 

Todos os interessados deverão mandar a sua proposta até ao dia 15 de setembro de 

2022 para o email oficial do projeto INSUL’Arts: insularts.project@gmail.com 

 

Para esclarecimento de qualquer dúvida relacionada com o processo de candidatura, 

para além do email indicado, poderá utilizar ainda o nosso contacto telefónico 291 

771 138. 

 

Salienta-se que o apoio financeiro do New Islands não é exclusivo, sendo cumulativo 

com outros financiamentos adquiridos pelos artistas e projetos propostos. Apenas 

requerer-se-á aos apoiados o desenvolvimento de parte do projeto na Região Autónoma 

da Madeira, a sua ligação com comunidade local e ainda a estreia ou apresentação na 

Madeira. 


