
 

 

Regulamento 
Challenge Criativo Lisboa Criola_Tema 1  

 
ARTIGO 1º  

Descrição do Concurso  
 

O projeto Lisboa Criola, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e com a Restart, lança um 
briefing aberto a todos cidadãos do país ou resitentes no país, que tenham idade mínima de 18 
(dezoito) anos à data da participação. Este é um concurso que pretende dar visibilidade a novos 

talentos, desafiando a comunidade a desenvolver ideias criativas e artísticas.  
 

ARTIGO 2º  
Critérios de avaliação do Júri  

 
1. Originalidade da ideia proposta; 2. Capacidade de passar uma mensagem ao público;  
3. Capacidade, adequação ao tema e originalidade; 4. Qualidade da execução da ideia.  

 
ARTIGO 3º  

 
Lisboa Criola é um projecto que nasce para celebrar e amplificar a mistura cultural na cidade.  

Todos os meses irá juntar talentos diferentes, de backgrounds diferentes, e praticar essa mistura 
cultural debaixo de um tema.  

 
Um programa mensal criativo, integrado e participativo que irá tocar em várias áreas - música, 

gastronomia, artes plásticas, visuais e performativas - com várias iniciativas que vão assinalar a 
diversidade que se vive em Lisboa e promover a mistura entre mais pessoas. Nesse âmbito, 
surge o presente desafio criativo com o intuito de icentivar as comunidades à criatividade, ao 

exercício artístico e à prática de uma mentalidade de inclusão e igualdade. 
  
 

ARTIGO 4º  
Desafio  

 
Inspirado no tema do mês de Agosto  “Expressão” é lançado o desafio à comunidade de o 
explorar criativamente num vídeo ou áudio de até 1 minuto, ancorando-se em 3 conceitos: 

Lisboa, Identidade e Expressão. O(s) formato(s) artístico(s) são livres e à escolha do participante, 
para passar a sua mensagem da forma que mais lhe convier.  

 
 

ARTIGO 5º  
Mensagem principal  

 
Não existindo uma mensagem formal fechada, tendo em conta a natureza do projeto, incentiva-
se a divulgação de mensagens de respeito, igualdade, inclusão, diversidade, respeito, amor e 

cidadania.  
 
 

ARTIGO 6º  
Condições de participação  

Quem pode participar:  
1. Portugueses ou estrangeiros (com comprovativo de residência em Portugal), maiores de 18 

anos à data de 31 de Dezembro de 2021; 2. A participação é individual; 3. Pode ser apresentada 
mais que uma proposta por participante.  

 
ARTIGO 9º  



 

 

Candidatura  
A candidatura deve ser submetida de acordo com o presente Regulamento e de acordo com as 

regras relativas ao concurso.  
1. Preenchimento e submissão do formulário de inscrição disponível em lisboacriola.pt: 

2. Submissão da Declaração assinada  
3. Submissão por upload da proposta em formato vídeo (.mov ou .mp4) ou áudio .mp3 com o 

máximo de 1(um) minuto e um peso máximo de 30mb. Pode ser submetido adicionalmente um 
PDF com memória descritiva da peça.  

 
 

ARTIGO 11º 
Júri  

O Júri é constituído por 3 (três) elementos, todos integrantes na equipa do projeto Lisboa Criola.  
 

ARTIGO 12º  
Prémio  

1. Será premiada apenas 1 proposta;  
2. O prémio consiste em:  

a) Um voucher-formação na escola Restart, no valor de 500€ (quinhentos euros), dedutível em 
cursos, workshops e aluguer de material na escola Restart, não convertível em dinheiro, a 

receber até ao final de Dezembro de 2021. 
b) Um valor monetário de 500€ (quinhentos euros), a receber contra entrega de recibo à entidade 

Batuku Roots, até final de Dezembro de 2021.  
c) Uma sessão de mentoria de um máximo até 3 horas com um elemento da equipa Lisboa 

Criola.  
3. O representante da proposta vencedora assina um documento de quitação receção do prémio 

com identificação do valor do recibo;  
4. O Projeto Lisboa Criola é detentor de todos os direitos de usufruto da proposta vencedora, tal 

como ela é apresentada pelo candidato (direitos de utilização e imagem em todos os meios);  
5. O autor da proposta vencedora é anunciado até ao dia 30 de Setembro de 2021 em 

lisboacriola.pt. O seu nome e projeto vencedor, pode ser divulgado nos sites, newsletters, 
comunicado de imprensa e redes sociais de Lisboa Criola, Câmara Municipal de Lisboa e Restart. 

6. Os concorrentes, não vencedores, são detentores de todos os direitos sobre as suas 
candidaturas e ideias apresentadas.  

 
ARTIGO 13º  
Calendário  

1. Envio de propostas até dia 31 de Dezembro até às 18h00. 2. O Júri irá avaliar propostas até 24 
de Janeiro. 3. Divulgação de Vencedor no dia 30 de Janeiro, em lisboacriola.pt. 4. Entrega do 

prémio até 27 de Fevereiro de 2021.  
 

ARTIGO 14º  
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais  

1. O responsável pelo tratamento dos dados pessoais é a Batuku Roots – pessoa coletiva de 
direito privado e utilidade pública administrativa com o número 505416654 e sede na Rua 

28 de Setembro, En 250 2660-001 Frielasque. 2. Os dados pessoais tratados serão os 
estritamente necessários com a finalidade de validar as inscrições no concurso, bem 

como de assegurar as necessárias condições de participação. 3. O tratamento de dados 
pessoais têm por base o consentimento livre, específico, informado e explícito dos 

participantes neste concurso. Ao assinalar positivamente, através de um visto, o Termo de 
Consentimento para o Tratamento de Dados Pessoais disponibilizado, estará a manifestar 
concordância e autorização a que os seus dados pessoais sejam utilizados neste âmbito. 
4. Os dados pessoais dos concorrentes são tratados e conservados pela Batuku Roots no 

estrito cumprimento da legislação aplicável, sendo armazenados em sistemas de 
informação específicos ou em arquivos físicos. 5. O prazo de conservação dos dados 



 

 

varia de acordo com a finalidade para a qual a informação é utilizada, pelo que, nessa 
medida, também, por referencial para a determinação do período de conservação 

adequado o Regulamento, bem como, as várias deliberações das autoridades de controlo 
de proteção de dados, nomeadamente da CNPD. 7. No que respeita aos seus dados 

pessoais, poderá: Solicitar, a todo o tempo, o acesso aos dados pessoais que lhe digam 
respeito, bem como a sua retificação, eliminação ou a limitação do seu tratamento, ou 
opor-se ao seu tratamento – verificadas as condições legalmente previstas. O exercício 
destes direitos poderá ser feito preferencialmente por escrito, junto da entidade Lisboa 

Criola, para estes efeitos, o e-mail: info@lisboacriola.pt. Apresentar, sem prejuízo de 
qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, uma reclamação à CNPD ou a 

outra autoridade de controlo competente, nos termos da lei, caso entenda que o 
tratamento dos seus dados pessoais pela Batuku Roots não respeitem a legislação 

aplicável. 8. Nos termos do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, bem como da Lei nº 58/2019, de 8 de agosto, são garantidos os direitos 

constantes na informação cedida relativa à participação no !Challenge Criativo Lisboa 
Criola” designadamente, a possibilidade de retirar, a qualquer momento, o consentimento 
para o tratamento dos dados pessoais, para as finalidades referidas, o que não invalida, 

no entanto, o tratamento dos mesmos efetuado até essa data, com base no 
consentimento previamente dado. 

2. A Batuku Roots também pode divulgar e partilhar os seus dados pessoais com terceiros 
fornecedores e/ou prestadores de serviços, tais como prestadores de serviços 

tecnológicos, prestadores e colaboradores de serviços de logística, transporte e entrega, 
prestadores de serviços relacionados com apoio ao cliente, parceiros e prestadores de 
serviços relacionados com marketing, publicidade e promoção de eventos,  sendo que 

apenas serão transmitidos os dados necessários ao desenvolvimento da atividade 
prosseguida por estas entidades no âmbito das finalidades identificadas nesta política de 
privacidade. Assim, os dados pessoais disponibilizados para efeito de participação nos 
concursos, serão tratados pela empresa CREAKT, LDA, doravante, AKT, que atua em 

nome e por conta da pela Batuku Roots no desenvolvimento, implementação e gestão do 
website “Lisboa Criola”, tratando, neste contexto, os dados pessoais indispensáveis à 

realização das finalidades de tratamento descritas no presente documento. A AKT garante 
o cumprimento das obrigações previstas nos presentes Termos e Condições e a adoção 
das medidas técnicas e organizativas necessárias à observância dos princípios e regras 

inscritas no RGPD, as quais estão especificamente consagradas no acordo de 
processamento de dados pessoais outorgado com a Batuku Roots, em pleno 

cumprimento do estabelecido na legislação em vigor em matéria de proteção de dados. 
3. Para além da AKT existem outros terceiros, fornecedores/parceiros da Batuku Roots 

(responsável pelo tratamento) e da própria AKT (subcontratante), que poderão ter acesso 
aos dados pessoais disponibilizados. Estes terceiros acedem aos dados com a finalidade 
de prestarem os serviços e/ou cumprirem com as obrigações que derivem das relações 

jurídicas que estabeleceram com a Batuku Roots ou a AKT, no âmbito do 
desenvolvimento, implementação e gestão do website “Lisboa Criola”. 

 
ARTIGO 15º 

 Disposições finais  
 

1.A participação neste concurso implica a aceitação deste regulamento; 2. A inscrição e seu 
conteúdo serão da inteira responsabilidade de cada candidato; 3. O concorrente vencedor 

deverá apresentar um recibo para a receção do seu prémio monetário; 4. Todos os projetos 
deverão ser inéditos e originais e deverão ser criações dos próprios concorrentes; O 

documento !Declaração” deve ser preenchido e submetido em lisboacriola.pt; A proposta 
deve ser submetida em lisboacriola.pt. O contacto de apoio candidaturas será o e-mail 
info@lisboacriola.pt. Situações omissas no presente regulamento serão resolvidas pela 
organização, não havendo lugar a reclamação ou recurso das respetivas deliberações.  
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