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CAPÍTULO I - ORGANIZAÇÃO, CONCORRENTES E OBRAS A 

CONCURSO 

ARTIGO 1º -  PREÂMBULO  

A Federação Académica de Lisboa, doravante designada por FAL, 

promove a primeira edição do Concurso de Bandas Powered by FAL. O 

presente regulamento estabelece as normas e o funcionamento geral do 

concurso.  

 

ARTIGO 2º -  ORGANIZAÇÃO  

A Organização do Concurso de Bandas FAL será constituída pela Direção-

Geral da Federação Académica de Lisboa.  

 

ARTIGO 3º -  PARTICIPANTES  

1. O concurso é restrito a bandas constituídas por pelo menos um 

elemento estudante de Instituições do Ensino Superior da Área 

Metropolitana de Lisboa.  

2. A participação no concurso é gratuita.  

3. O concurso irá realizar-se segundo duas fases:  

a. 1ª Fase - Pré-Seleção das candidaturas apresentadas.  

b. 2ª Fase - Avaliação do Público nas redes sociais, juntamente com 

a avaliação do júri.  

c. As calendarizações destas duas fases estão indicadas no Anexo I 

- Calendarização.  

4. Caso o número de bandas inscritas no concurso seja inferior a quatro, 

a organização reserva-se no direito de anular o presente concurso, 

informando devidamente os concorrentes via correio eletrónico.  

5. Se o número de bandas a concurso for superior a dez, realizar-se-á 

uma pré-seleção nos termos do número seguinte.  

6. A pré-seleção das bandas para a final do concurso é da 

responsabilidade do júri do concurso, seleção cujo critério terá apenas 

por base a avaliação das músicas apresentadas nas maquetes, nos 

termos do artigo seguinte.  
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7. À organização cabe o direito de não aceitar candidaturas que considere 

desadequadas para o concurso.  

  

ARTIGO 4º -  INSCRIÇÃO 

1. As inscrições são realizadas via correio eletrónico, através do endereço 

geral@falisboa.pt, com o assunto “Inscrição no concurso de bandas”.  

2. No ato de inscrição, as bandas devem enviar:  

a. Uma maquete, em formato de vídeo, que contenha um original;  

b. Documento de identificação civil do(s) estudante(s) inscrito(s) numa 

Instituição do Ensino Superior da Academia de Lisboa;  

c. Certificado/declaração de inscrição/matrícula ou outro comprovativo da 

sua inscrição numa Instituições do Ensino Superior da Área 

Metropolitana de Lisboa;  

d. Nome da banda;  

e. Logotipo da banda caso exista;  

f. Breve biografia da banda;  

g. Contacto telefónico do responsável pela candidatura;  

3. Só serão admitidas maquetes em suporte vídeo com resolução mínima 

HD.  

4. O prazo de inscrição e entrega das maquetes, bem como dos documentos 

referidos no número anterior estão indicados no Anexo I - Calendarização.  

5. Os temas apresentados podem ser cantados em qualquer idioma.  

  

  

ARTIGO 5º -  MAQUETES  

1. As maquetes e toda a documentação recebida pela organização do 

concurso passarão a ser propriedade da FAL, abdicando os concorrentes, 

a qualquer título, de um eventual direito de restituição.   

2. A FAL reserva-se no direito de arquivar, durante a duração de todo o 

concurso, nos termos da lei, as maquetes recebidas.  

3. O ponto 1 e 2 aplicam-se apenas durante a duração do concurso. 

  

 

ARTIGO 6º -  D IREITOS DE AUTOR    

mailto:geral@falisboa.pt
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Os autores das músicas e letras a concurso e os intérpretes concorrentes 

cedem, a título gratuito, a execução das músicas e letras por si compostas, 

escritas ou interpretadas, não podendo exigir à organização, a qualquer 

título, direitos de autor ou conexos sobre ela, durante a duração do 

concurso. Assumem por isso os autores e intérpretes a responsabilidade 

das suas músicas, letras e interpretação perante as entidades de gestão 

coletiva a que eventualmente pertençam.  

  

CAPÍTULO II - CONCURSO 

ARTIGO 7º -  ADMISSÃO  

As bandas selecionadas nos termos do artigo 3º, são admitidas a 

concurso.  

  

ARTIGO 8º -  D IVULGAÇÃO DAS BANDAS PARTICIPANTES   

As bandas selecionadas para a final do concurso serão anunciadas nas 

datas indicadas no Anexo 1 - Calendarização, na página de Facebook do 

evento e para o correio eletrónico pelo qual as bandas realizaram a sua 

inscrição, de acordo com o artigo 4º.   

  

CAPÍTULO III – JÚRI E CLASSIFICAÇÃO FINAL  

ARTIGO 9º -  CONSTITUIÇÃO DO JÚRI   

1. Por nomeação da organização, o júri será composto por:  

a. Um docente de uma Instituição do Ensino Superior da Área 

Metropolitana de Lisboa;  

b. Dois membros da Direção-Geral da FAL;   

c. Dois estudantes de diferentes Instituições do Ensino Superior da 

Área Metropolitana de Lisboa;  

d. Um músico nacional;  

  

ARTIGO 10º -  DELIBERAÇÃO DO JÚRI   
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A deliberação do júri é soberana e não pode ser alterada por qualquer 

entidade, inclusive a organização.  

  

ARTIGO 11º -  AVALIAÇÃO DAS PRESTAÇÕES   

1. Para avaliar as prestações das bandas em concurso recorrer-se-á a 

um júri e a uma votação de carácter público numa sondagem online, 

na página de Facebook do evento, dedicada para este fim.   

a. A avaliação do Júri corresponderá a 70% da avaliação final, 

estando os restantes 30% da avaliação entregues ao voto do 

público.   

b. A votação do público será feita através de uma sondagem na 

página de Facebook do evento, que assegurará apenas um voto 

por pessoa.  

  

ARTIGO 12º -  D IVULGAÇÃO DOS RESULTADOS   

A divulgação dos resultados para consulta pública será efetuada nas datas 

indicadas no Anexo I - Calendarização, na página de Facebook do evento.  

  

CAPÍTULO V - PRÉMIOS   

ARTIGO 13º -  PRÉMIO   

1. O prémio para a banda vencedora será a presença numa emissão em 

direto da Rádio MegaHits assim como a possibilidade de gravarem no 

estúdio da MegaHits.  

2. Caso o vencedor do concurso não aceite o prémio, este passa 

automaticamente para o 2º classificado.  

  
  

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS   

ARTIGO 14º -  TERMOS DE ACEITAÇÃO   
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1. Ao participar no concurso, os concorrentes declaram cumprir na 

íntegra este regulamento.   

2. As bandas que participem no concurso aceitam cumprir todas as 

instruções dadas pela organização.   

3. A falsidade dos dados fornecidos resulta na eliminação automática da 

banda do concurso.  

4. O conhecimento posterior da irregularidade nos dados declarados será 

motivo para invalidação de qualquer prémio ou reconhecimento da 

banda que incorra na referida falta.   

5. Ao inscreverem-se no concurso, os concorrentes declaram para os 

efeitos previstos no disposto no art.º 13.º do Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (EU) 2016/679 do P. E. e do Conselho de 27 de 

abril (RGPD), prestar o seu consentimento à Federação Académica de 

Lisboa (FAL) para o tratamento dos seus dados pessoais.  

  

ARTIGO 15º -  CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A FAL reserva a si o direito de resolução de todas as situações omissas 

neste regulamento.  
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 ANEXO I -  CALENDARIZAÇÃO:  

  

Calendarização do concurso    

Inscrição  20 de abril a 4 de maio de 2020  

Pré-seleção das bandas inscritas  5 a 10 de maio de 2020  

Divulgação das bandas admitidas  11 de maio de 2020  

Final do concurso  13 a 20 de maio de 2020  

Divulgação dos resultados  21 de maio de 2020  
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