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Declaração de Compromisso R-A | Autarquia 

 

 

Ao abrigo da candidatura do Agrupamento de Escolas (AE)                                                         à 6.ª edição 

das Residências Artísticas (R-A) - iniciativa interministerial entre as áreas da Educação e da Cultura - 

dinamizadas pela Direção-Geral da Educação, através do Programa de Educação Estética e Artística 

(PEEA), e destinadas a alunos do primeiro ciclo do ensino básico, a Autarquia de                                                     , 

entidade pública, com número de identificação de pessoa coletiva                                                 ,com 

sede na                                        , representada neste ato por                                                , na qualidade 

de                                         , vem por este meio declarar, para os devidos efeitos, o seu compromisso, 

enquanto entidade parceira do referido AE, em reunir as seguintes condições de participação: 

 

1. Participar na reunião preparatória da R-A promovida pelo AE [a reunião deverá contar com a 

presença de: Direção do AE, Professor Titular de Turma (PTT), representante da Autarquia, 

Artista e Embaixador PEEA]; 

 

2. Garantir, em articulação com a Direção do AE, os recursos materiais considerados relevantes 

ao desenvolvimento da R-A (em consonância com o acordado na reunião preparatória);  

 

3. Disponibilizar meios de captação de imagens (fotografia e vídeo), caso se justifique; 

 

4. Proporcionar uma t-shirt por aluno participante e respetivo PTT e Artista, de acordo com as 

especificações a fornecer pela EEA; 

  

5. Proporcionar um local adequado à apresentação do projeto desenvolvido na R-A (auditório 

municipal, associativo, escolar ou outro), salvaguardando o(s) ensaio(s) e o respetivo apoio 

técnico; 

 

6. Divulgar a R-A através dos meios de comunicação disponíveis para alargamento da experiência 

a toda a comunidade; 

 

7. Assegurar as despesas relativas ao artista em residência no AE, nomeadamente: 

7.1. Deslocações; 

7.2. Refeições; 

7.3. Alojamento (caso a distância o justifique). 

 

                                      ,                de                        de 2022 

 

A Autarquia 
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