Pode combater-se a Crise com 500 euros?
A Trienal de Arquitectura de Lisboa dá-lhe a oportunidade de o provar

As Bolsas
Integrado no programa da 3ª Trienal de Arquitectura de Lisboa, Crisis Buster é um
programa de bolsas destinadas a projetos cívicos, comunitários e culturais,
pensados para a área da Grande Lisboa e seus habitantes.
Com valores entre os 500 e os 2500 euros, as bolsas serão atribuídas mediante
concurso aberto a participantes de todas as idades, nacionalidades e áreas de
trabalho ou estudo. O fator decisivo é a capacidade de resposta do projeto a
uma situação concreta identificada na capital portuguesa, bem como o seu
potencial para o futuro, em termos de manutenção ou replicação. Serão atribuídas
até 16 bolsas para projetos que deverão ter um momento de apresentação ou fase
em curso entre 12 de Setembro e 15 de Dezembro, período de realização da Trienal.
Crisis Buster conta com o apoio do Programa Gulbenkian de Desenvolvimento
Humano/Fundação Calouste Gulbenkian, em reconhecimento da sua dupla vertente
de ação: o estímulo à iniciativa individual e o contributo que se propõe gerar nos
planos social e humano. O British Council apoia também este programa de bolsas,
enquanto patrono.

Desafio Alargado e Contributo Social
Com Crisis Buster, a Trienal de Arquitectura de Lisboa desafia os participantes a
ativar competências e saberes - individualmente ou em equipas - nas mais diversas
áreas e colocá-los ao serviço da comunidade. É ainda um apelo aos próprios
cidadãos de Lisboa para se envolverem diretamente e construtivamente na
resolução de problemas concretos identificados na sua cidade.
Na prática, pretende-se que os projetos se traduzam em intervenções e iniciativas
práticas, ao nível espacial ou social, material ou virtual, à escala da cidade, de um
bairro ou de uma rua. Podem destinar-se a uma determinada faixa da população
(por segmentação etária ou de atividade), aos moradores de um prédio ou aos
aficionados de um desporto ou ocupação.
As bolsas Crisis Buster podem assim ser aplicadas pelos seus vencedores na
instalação ou recuperação de um equipamento urbano essencial para a vida de um
bairro; para a criação de uma sinalética para cidadãos com necessidades especiais;
um sistema de troca de objetos em segunda mão; um programa de ocupação de
tempos livres num lar; uma ação de formação ou sensibilização numa associação ou
escola.
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Ativar recursos e projetar soluções
Crisis Buster é um concurso de soluções criativas nos mais diversos quadrantes, de
orientação cívica. É um convite alargado ao empreendedorismo na transformação
de uma pequena soma numa mais-valia para a cidade e para quem nela vive,
trabalha e circula.
As candidaturas às bolsas Crisis Buster estão abertas até 18 de Fevereiro.
Saiba mais em http://close-closer.com/#/open_calls

Mais informações:
Maria Schiappa | mschiappa@trienaldelisboa.com
Joana Cordeiro | joana.cordeiro@trienaldelisboa.com
T: + 351 21 346 71 94
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