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1. APRESENTAÇÃO
A 2ª Edição do BANG Awards, Concurso Internacional de Animação subordinado ao tema 
“Povos Cruzados”,  é uma coprodução luso-brasileira promovida pelo Município de Torres 
Vedras em Portugal e pela Prefeitura de Ouro Preto no Brasil (integrando as Comemorações 
do “Ano de Portugal no Brasil” e “ Ano do Brasil em Portugal”), sendo organizado pela Nau 
Identidade – Comunicação e Promoção Turística, Lda e produzido pela Slingshot – 
Comunicação e Multimédia, Lda.

2. OBJETIVO
O BANG tem por fim:

› Dinamizar o Cinema de Animação, bem como criar um espaço de exposição e promoção de 
trabalhos da mesma área;

› Consolidar o concurso em pontos-chave do mundo, tornando-o num evento de referência 
nacional, lusófona e internacional;

› Promover Torres Vedras e Ouro Preto;

› Envolver a Comunidade de Animação com as cidades de Torres Vedras e Ouro Preto;

› Promover os recursos culturais e turísticos de Portugal, Brasil e Lusofonia;

› Contribuir para a divulgação dos trabalhos e figuras lusófonas no contexto internacional de 
Animação;

› Promover, através da webpage do BANG, a interatividade entre participantes na área do 
Cinema de Animação, incentivando a produção de conteúdos.

3. DESTINATÁRIOS
O BANG destina-se a todos os interessados na área do Cinema de Animação, que cumpram 
as condições e requisitos de validade da candidatura, a nível nacional ou internacional, com 
trabalhos para apresentar nos temas propostos.

Não existe nenhuma restrição relativa à formação académica ou percurso profissional dos 
participantes.

4. CONDIÇÕES DA CANDIDATURA
Os trabalhos apresentados no âmbito do BANG devem ser subordinados aos seguintes temas: 
“Povos Cruzados” ou “Tema Livre”.

No tema “Povos Cruzados”, os trabalhos deverão conter referências, menções ou personali-
dades ligadas à história e/ou cultura dos povos que, em comunhão, venceram desafios e 
construíram o seu modo próprio de vida (para mais informações, consultar o menu “temas”).

Relativamente ao Tema Livre, tal como o nome indica, o participante tem liberdade para criar 
e apresentar trabalhos sobre a temática que desejar.

Os participantes podem concorrer aos dois temas, com dois trabalhos por tema, no máximo. 

A participação no concurso pode ser individual ou coletiva.

Os participantes deverão enviar trabalhos originais, de sua própria autoria, criados a partir de 
2011, inclusive no tema livre. 

Os participantes deverão ter mais de 18 anos, sob pena de a candidatura ser rejeitada.
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5. CARACTERÍSTICAS DOS TRABALHOS
Os trabalhos enviados terão de estar inseridos no género vídeo de animação, sob pena de 
rejeição da candidatura, e apresentados em formato digital.

Não há restrições relativamente à duração dos vídeos de animação.

Características técnicas:

› Tipo de ficheiros: WMV, AVI, MOV, MP4 até 2 GB;

› Resolução: 1280x720 (HD)

6. REQUISITOS DE VALIDADE DA CANDIDATURA
A candidatura será considerada válida se estiverem reunidos, cumulativamente, os requisitos 
seguintes:

› Preenchimento do Formulário de Candidatura, disponível no site BANG, pelo participante;

› O participante está de acordo e aceita o presente Regulamento do Concurso e o Acordo de 
Submissão de Candidatura, presumindo-se a concordância e aceitação quando “clica” em 
“Concordo”. Esta ação constitui uma condição prévia obrigatória para admissão no concurso 
em que, ao submeter a candidatura, o participante assume que leu e compreendeu o 
Regulamento do Concurso e o Acordo de Submissão de Candidatura;

› O participante autoriza, ao submeter o Formulário de Candidatura, que o seu endereço 
eletrónico ou outros dados constantes no mesmo sejam facultados aos patrocinadores ou 
parceiros da Nau Identidade, com o propósito da atribuição/deliberação dos prémios. A Nau 
Identidade não irá vender, alugar, transferir, dar acesso ou ceder os dados pessoais dos 
participantes a terceiros, salvo aos patrocinadores, parceiros que contribuam diretamente 
para o concurso ou site dos mesmos;

› O participante assegura, sob compromisso de honra, que todas as informações prestadas 
são verdadeiras;

› O participante pode exigir anonimato ou utilizar um pseudónimo, desde que faculte à 
entidade organizadora os dados corretos de identificação do autor do trabalho.

6.1. Formulário Online

Nome:

Morada:

Código Postal:

Localidade:

País:

Nacionalidade:

Data de Nascimento:

Cartão de Identificação: 

(É solicitado o upload da cópia do cartão de identificação do autor)

Fotografia:

(É solicitado o upload da fotografia do autor)

6.2. Upload Vídeo

Tema a concurso: 

Autor (individual ou coletivo):

Título:

Sinopse (obrigatoriamente em inglês; sinopse adicional em português é opcional):

Screen Shot com as seguintes medidas: 180x100 px.

Legendas do vídeo em inglês (opcional) 

* Li, estou de acordo e aceito o Regulamento do Concurso e o Acordo de Submissão de 
Candidatura.

6.3. Constituem motivos de não admissão da candidatura

› O não cumprimento das alíneas anteriores;

› Os trabalhos e/ou os participantes que não cumpram os requisitos exigidos;

› Os trabalhos cuja data de receção do email seja posterior à indicada nos Prazos;

› Os trabalhos enviados por outro meio/forma além da estipulada no Regulamento do Concurso;

› A inclusão no trabalho a concurso de qualquer elemento suscetível, entre outros, de 
encorajar a discriminação de pessoas, com base na raça, nacionalidade, sexo, profissão, 
opinião, convicções políticas ou ideológicas, crença, incitação ao crime ou ao não 
cumprimento das leis.

7. ENTREGA E ENVIO DO TRABALHO
A candidatura é formalizada através do preenchimento do formulário no site, do qual, após 
envio, o participante irá obter o respetivo número de candidatura.

O envio do formulário online deverá ser realizado até à data limite para a entrega das 
candidaturas – 31 de dezembro de 2013 – a contar como hora limite as 23h59m desse mesmo 
dia (de acordo com a hora de Portugal Continental – fuso horário GMT). 

8. PRAZOS
Anúncio do Concurso: 03 de dezembro de 2012

Envio de Candidatura: entre 03 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2013

Período de votação online: de 03 de dezembro de 2012 a 06 de março de 2014

Divulgação dos vencedores: Até 31 de março de 2014.

9. JÚRI
O júri do BANG foi selecionado de forma a ser representativo da área de Vídeo/Cinema de 
Animação, em território nacional e internacional. No júri estão representados atores, 
realizadores, produtores e académicos.

9.1 Painel

1. John Malkovich 
Presidente do Júri BANG Awards. Um dos atores mais carismáticos, reconhecido em todo o 
mundo.

2. Paulo Branco
Produtor de Cinema. Grande impulsionador do Cinema português, com um currículo 
prestigiado onde se incluem os cargos de distribuidor e exibidor em Portugal e em França.

3. Ricardo Pereira 
Ator. Estreou-se no Teatro, mas foi na televisão que se deu a conhecer ao grande público. Após 
vários papéis como protagonista em telenovelas portuguesas, rumou ao Brasil, onde 
atualmente vive e atua em diversas novelas da conceituada Rede Globo.

4. Abi Feijó
Animador português. Artista conceituado e detentor de uma vasta experiência cultural.  
Fundador do Animatógrafo e da Ciclope Filmes, empresas que continuam a ser bandeiras da 
animação portuguesa.

5. Joana Toste
Animadora portuguesa. Artista multidisciplinar, responsável pela produtora Gomtch Gomtch, 
onde continua a desenvolver os seus projetos na Animação.

6.  Marcos Magalhães
Animador brasileiro. Artista com obra premiada. Professor de Cinema de Animação na 
PUC-Rio e um dos fundadores do festival Anima Mundi.

7. Marcelo Marão
Animador brasileiro. Realizador e produtor,  também colabora em diversos filmes de outros 
realizadores.

8. António Vale da Conceição
Realizador Macaense. Vive em Macau, trabalha como Realizador e Gestor de Projetos no 
Instituto Cultural de Macau.

9. Ulisses Dias da Silva 
Diretor do BANG AWARDS. Junta a experiência de ator e produtor de cinema e concertos 
musicais à direção da "SLINGSHOT - Design e Produções Multimédia, Lda."  e da "NAU 
Identidade - Comunicação e Promoção Turística, Lda.". 

10. Ana Umbelino
Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Torres Vedras. Licenciada em Psicologia e 
Mestre em Ciências de Educação, tendo frequentado o Doutoramento em História da 
Educação. 

10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO JÚRI
O Júri do BANG avaliará os trabalhos apresentados tendo por base os seguintes critérios:

› Originalidade e criatividade do trabalho apresentado;

› Técnicas usadas na realização / produção do trabalho apresentado;

› Banda sonora;

› Pesquisa histórica (referente ao tema principal);

As decisões do júri serão tomadas por maioria.

Da decisão do júri não haverá recurso.

O Júri pode atribuir menções honrosas, se assim o entender.

11.  PRÉMIOS
O júri do BANG selecionará 1 trabalho vencedor para cada tema, com os seguintes prémios:

› 1º Prémio do Tema 'Povos Cruzados': € 10.000 

› 2º Prémio do Tema 'Povos Cruzados':  Fim de semana para dois no Areias do Seixo Charm Hotel.

› Prémio do Tema Livre: € 2.500

Todos os trabalhos, em ambos os temas, estão igualmente sujeitos a votação do público no 
site do concurso, do qual será premiado o que tiver maior número de votos:

› Prémio Online (Votação do Público): € 1.500 

12. CONDIÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
12.1. Gerais

Será enviado um certificado de participação a todos os participantes que enviem filmes de 
animação (que respeitem o regulamento e aceites a concurso). O certificado será enviado em 
formato digital para o endereço eletrónico indicado pelo participante aquando do registo.

Os premiados serão notificados, por email ou por telefone, e anunciados no site do BANG, na 
data referida em Prazos. Após essa data, os prémios serão entregues aos vencedores por 
meio de transferência bancária ou outro meio adequado.

Poderá ser atribuído mais do que um prémio a um trabalho apresentado a concurso, se o júri 
assim o entender e se a votação do público assim o indicar. 

No caso de trabalhos coletivos, o prémio é atribuído por trabalho e não por participante. 

A votação é gerida exclusivamente pela Nau Identidade no site, embora a classificação dada 
quer pelo público quer pelo júri não seja da sua responsabilidade. O júri apenas tem acesso 
aos dados identificativos do vídeo que constam online e não aos contactos dos próprios 
participantes.

Para que sejam elegíveis de receber prémios, aos participantes podem ser solicitados a 
assinatura de acordos ou o envio de documentos adicionais ao Acordo de Submissão de 
Candidatura do Concurso para os devidos efeitos legais.

Os Impostos eventualmente devidos sobre o valor do prémio serão da total responsabilidade 
do Participante, nos termos das leis em vigor, quer portuguesas quer estrangeiras.

12.2. Prémio do Público

A votação para o Prémio do Público será feita online, diretamente no site BANG.

No momento do voto é solicitado o endereço eletrónico, sendo apenas permitido um voto por 
cada endereço eletrónico.

Os visitantes ou participantes estão estritamente proibidos de manipular, seja de que forma 
for, o processo de votação. 

A Nau Identidade regista toda a informação referente à votação.

Se a Nau Identidade considerar que algum dos participantes, ou alguém relacionado com o 
próprio, usou meios ilegítimos para influenciar, de alguma forma, o processo de votação irá 
apurar os responsáveis e os seus trabalhos serão automaticamente rejeitados para efeitos do 
Concurso.

13.  DIREITOS DE AUTOR
Considera-se que, no ato de inscrição, todos os participantes concedem os direitos de 
propriedade inteletual dos trabalhos às entidades promotoras e organizadoras desde que 
usadas em contextos relacionados, direta ou indiretamente, com o BANG e o município de 
Torres Vedras.

Os contextos referidos podem prender-se com divulgação, promoção ou publicidade, desde 
que sem fins comerciais.

Desta forma, o autor autoriza a utilização dos trabalhos submetidos na candidatura ao 
Concurso, por parte das entidades promotoras e organizadoras ou terceiros por estas 
indicados, e renuncia a toda e qualquer compensação financeira resultante da utilização do 
seu trabalho nas situações referidas.

Ao preencher e submeter o formulário de inscrição, o participante está a aceitar, sem 
reservas, a renúncia aos seus direitos de autor nas utilizações dos trabalhos submetidos ao 
Concurso nos termos do Regulamento do Concurso e Acordo de Submissão de Candidatura 
do BANG.

Mais se informa que para visualização no site do Bang e outras plataformas onde o concurso 
exibirá trabalhos (Youtube, Vimeo, etc.), os vídeos a concurso incluirão marca de água 
referente ao Bang Awards, para efeitos de identificação e proteção do trabalho.

14.  DISPOSIÇÕES FINAIS
A Nau Identidade reserva-se o direito de alterar os Prazos estipulados no Regulamento do 
Concurso, bem como cancelar o mesmo, sem qualquer aviso prévio, sem que tal facto origine 
obrigações ou responsabilidades para a Nau Identidade ou qualquer outra entidade 
promotora, inclusive no que diz respeito ao valor dos prémios.

A Nau Identidade reserva-se o direito de remover qualquer trabalho submetido ao concurso 
com a máxima discrição, em qualquer momento, inclusive durante o mesmo, sem aviso 
prévio, sem que tal facto origine qualquer obrigação ou responsabilidade para a Nau 
Identidade ou qualquer outra entidade promotora, incluindo no que diz respeito à atribuição 
de prémios.

A Nau Identidade reserva-se o direito de remover o trabalho participante, escolher não o 
publicar ou mudar os prémios, datas ou número de vencedores, a qualquer altura e sem 
qualquer aviso prévio, sem que tal facto possa gerar qualquer obrigação ou responsabilidade 
para a Nau Identidade ou qualquer outra entidade promotora.

A Nau Identidade reserva-se o direito de não publicar ou aceitar trabalhos submetidos a 
Concurso, sem que tal facto possa gerar qualquer obrigação ou responsabilidade para a Nau 
Identidade ou qualquer outra entidade promotora.

O participante deverá ser capaz de facultar à Nau Identidade ou qualquer outra entidade 
promotora, se solicitado, esclarecimentos, contratos, permissões ou publicações do seu 
trabalho.

O Participante será responsável pela sua conta ou password, ou quaisquer outros dados 
confidenciais, pessoais e intransmissíveis, relacionados com a sua Candidatura, sob pena de 
ter de indemnizar a Nau Identidade pelo mau uso dos dados que possuir. 

O cancelamento da Candidatura por parte do Participante só poderá ser efetuada até à data 
limite de envio da candidatura, referida em Prazos, ou seja, até 31 de Dezembro de 2013. O 
referido cancelamento terá de ser efetuado por escrito, em documento assinado pelo 
Participante, e remetido à Nau Identidade.

A candidatura a este concurso implica a total aceitação dos termos e condições do 
Regulamento do Concurso e Acordo de Submissão de Candidatura do BANG.

O não cumprimento de qualquer um dos termos e condições do Regulamento do Concurso 
e/ou Acordo de Submissão de Candidatura, por parte de qualquer um dos participantes, 
constitui motivo bastante para a imediata exclusão do Concurso.

Todos os casos omissos no Regulamento do Concurso estão contemplados no Acordo de 
Submissão de Candidatura do BANG.
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Instituto Cultural de Macau.

9. Ulisses Dias da Silva 
Diretor do BANG AWARDS. Junta a experiência de ator e produtor de cinema e concertos 
musicais à direção da "SLINGSHOT - Design e Produções Multimédia, Lda."  e da "NAU 
Identidade - Comunicação e Promoção Turística, Lda.". 

10. Ana Umbelino
Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Torres Vedras. Licenciada em Psicologia e 
Mestre em Ciências de Educação, tendo frequentado o Doutoramento em História da 
Educação. 

10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO JÚRI
O Júri do BANG avaliará os trabalhos apresentados tendo por base os seguintes critérios:

› Originalidade e criatividade do trabalho apresentado;

› Técnicas usadas na realização / produção do trabalho apresentado;

› Banda sonora;

› Pesquisa histórica (referente ao tema principal);

As decisões do júri serão tomadas por maioria.

Da decisão do júri não haverá recurso.

O Júri pode atribuir menções honrosas, se assim o entender.

11.  PRÉMIOS
O júri do BANG selecionará 1 trabalho vencedor para cada tema, com os seguintes prémios:

› 1º Prémio do Tema 'Povos Cruzados': € 10.000 

› 2º Prémio do Tema 'Povos Cruzados':  Fim de semana para dois no Areias do Seixo Charm Hotel.

› Prémio do Tema Livre: € 2.500

Todos os trabalhos, em ambos os temas, estão igualmente sujeitos a votação do público no 
site do concurso, do qual será premiado o que tiver maior número de votos:

› Prémio Online (Votação do Público): € 1.500 

12. CONDIÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
12.1. Gerais

Será enviado um certificado de participação a todos os participantes que enviem filmes de 
animação (que respeitem o regulamento e aceites a concurso). O certificado será enviado em 
formato digital para o endereço eletrónico indicado pelo participante aquando do registo.

Os premiados serão notificados, por email ou por telefone, e anunciados no site do BANG, na 
data referida em Prazos. Após essa data, os prémios serão entregues aos vencedores por 
meio de transferência bancária ou outro meio adequado.

Poderá ser atribuído mais do que um prémio a um trabalho apresentado a concurso, se o júri 
assim o entender e se a votação do público assim o indicar. 

No caso de trabalhos coletivos, o prémio é atribuído por trabalho e não por participante. 

A votação é gerida exclusivamente pela Nau Identidade no site, embora a classificação dada 
quer pelo público quer pelo júri não seja da sua responsabilidade. O júri apenas tem acesso 
aos dados identificativos do vídeo que constam online e não aos contactos dos próprios 
participantes.

Para que sejam elegíveis de receber prémios, aos participantes podem ser solicitados a 
assinatura de acordos ou o envio de documentos adicionais ao Acordo de Submissão de 
Candidatura do Concurso para os devidos efeitos legais.

Os Impostos eventualmente devidos sobre o valor do prémio serão da total responsabilidade 
do Participante, nos termos das leis em vigor, quer portuguesas quer estrangeiras.

12.2. Prémio do Público

A votação para o Prémio do Público será feita online, diretamente no site BANG.

No momento do voto é solicitado o endereço eletrónico, sendo apenas permitido um voto por 
cada endereço eletrónico.

Os visitantes ou participantes estão estritamente proibidos de manipular, seja de que forma 
for, o processo de votação. 

A Nau Identidade regista toda a informação referente à votação.

Se a Nau Identidade considerar que algum dos participantes, ou alguém relacionado com o 
próprio, usou meios ilegítimos para influenciar, de alguma forma, o processo de votação irá 
apurar os responsáveis e os seus trabalhos serão automaticamente rejeitados para efeitos do 
Concurso.

13.  DIREITOS DE AUTOR
Considera-se que, no ato de inscrição, todos os participantes concedem os direitos de 
propriedade inteletual dos trabalhos às entidades promotoras e organizadoras desde que 
usadas em contextos relacionados, direta ou indiretamente, com o BANG e o município de 
Torres Vedras.

Os contextos referidos podem prender-se com divulgação, promoção ou publicidade, desde 
que sem fins comerciais.

Desta forma, o autor autoriza a utilização dos trabalhos submetidos na candidatura ao 
Concurso, por parte das entidades promotoras e organizadoras ou terceiros por estas 
indicados, e renuncia a toda e qualquer compensação financeira resultante da utilização do 
seu trabalho nas situações referidas.

Ao preencher e submeter o formulário de inscrição, o participante está a aceitar, sem 
reservas, a renúncia aos seus direitos de autor nas utilizações dos trabalhos submetidos ao 
Concurso nos termos do Regulamento do Concurso e Acordo de Submissão de Candidatura 
do BANG.

Mais se informa que para visualização no site do Bang e outras plataformas onde o concurso 
exibirá trabalhos (Youtube, Vimeo, etc.), os vídeos a concurso incluirão marca de água 
referente ao Bang Awards, para efeitos de identificação e proteção do trabalho.

14.  DISPOSIÇÕES FINAIS
A Nau Identidade reserva-se o direito de alterar os Prazos estipulados no Regulamento do 
Concurso, bem como cancelar o mesmo, sem qualquer aviso prévio, sem que tal facto origine 
obrigações ou responsabilidades para a Nau Identidade ou qualquer outra entidade 
promotora, inclusive no que diz respeito ao valor dos prémios.

A Nau Identidade reserva-se o direito de remover qualquer trabalho submetido ao concurso 
com a máxima discrição, em qualquer momento, inclusive durante o mesmo, sem aviso 
prévio, sem que tal facto origine qualquer obrigação ou responsabilidade para a Nau 
Identidade ou qualquer outra entidade promotora, incluindo no que diz respeito à atribuição 
de prémios.

A Nau Identidade reserva-se o direito de remover o trabalho participante, escolher não o 
publicar ou mudar os prémios, datas ou número de vencedores, a qualquer altura e sem 
qualquer aviso prévio, sem que tal facto possa gerar qualquer obrigação ou responsabilidade 
para a Nau Identidade ou qualquer outra entidade promotora.

A Nau Identidade reserva-se o direito de não publicar ou aceitar trabalhos submetidos a 
Concurso, sem que tal facto possa gerar qualquer obrigação ou responsabilidade para a Nau 
Identidade ou qualquer outra entidade promotora.

O participante deverá ser capaz de facultar à Nau Identidade ou qualquer outra entidade 
promotora, se solicitado, esclarecimentos, contratos, permissões ou publicações do seu 
trabalho.

O Participante será responsável pela sua conta ou password, ou quaisquer outros dados 
confidenciais, pessoais e intransmissíveis, relacionados com a sua Candidatura, sob pena de 
ter de indemnizar a Nau Identidade pelo mau uso dos dados que possuir. 

O cancelamento da Candidatura por parte do Participante só poderá ser efetuada até à data 
limite de envio da candidatura, referida em Prazos, ou seja, até 31 de Dezembro de 2013. O 
referido cancelamento terá de ser efetuado por escrito, em documento assinado pelo 
Participante, e remetido à Nau Identidade.

A candidatura a este concurso implica a total aceitação dos termos e condições do 
Regulamento do Concurso e Acordo de Submissão de Candidatura do BANG.

O não cumprimento de qualquer um dos termos e condições do Regulamento do Concurso 
e/ou Acordo de Submissão de Candidatura, por parte de qualquer um dos participantes, 
constitui motivo bastante para a imediata exclusão do Concurso.

Todos os casos omissos no Regulamento do Concurso estão contemplados no Acordo de 
Submissão de Candidatura do BANG.



1. APRESENTAÇÃO
A 2ª Edição do BANG Awards, Concurso Internacional de Animação subordinado ao tema 
“Povos Cruzados”,  é uma coprodução luso-brasileira promovida pelo Município de Torres 
Vedras em Portugal e pela Prefeitura de Ouro Preto no Brasil (integrando as Comemorações 
do “Ano de Portugal no Brasil” e “ Ano do Brasil em Portugal”), sendo organizado pela Nau 
Identidade – Comunicação e Promoção Turística, Lda e produzido pela Slingshot – 
Comunicação e Multimédia, Lda.

2. OBJETIVO
O BANG tem por fim:

› Dinamizar o Cinema de Animação, bem como criar um espaço de exposição e promoção de 
trabalhos da mesma área;

› Consolidar o concurso em pontos-chave do mundo, tornando-o num evento de referência 
nacional, lusófona e internacional;

› Promover Torres Vedras e Ouro Preto;

› Envolver a Comunidade de Animação com as cidades de Torres Vedras e Ouro Preto;

› Promover os recursos culturais e turísticos de Portugal, Brasil e Lusofonia;

› Contribuir para a divulgação dos trabalhos e figuras lusófonas no contexto internacional de 
Animação;

› Promover, através da webpage do BANG, a interatividade entre participantes na área do 
Cinema de Animação, incentivando a produção de conteúdos.

3. DESTINATÁRIOS
O BANG destina-se a todos os interessados na área do Cinema de Animação, que cumpram 
as condições e requisitos de validade da candidatura, a nível nacional ou internacional, com 
trabalhos para apresentar nos temas propostos.

Não existe nenhuma restrição relativa à formação académica ou percurso profissional dos 
participantes.

4. CONDIÇÕES DA CANDIDATURA
Os trabalhos apresentados no âmbito do BANG devem ser subordinados aos seguintes temas: 
“Povos Cruzados” ou “Tema Livre”.

No tema “Povos Cruzados”, os trabalhos deverão conter referências, menções ou personali-
dades ligadas à história e/ou cultura dos povos que, em comunhão, venceram desafios e 
construíram o seu modo próprio de vida (para mais informações, consultar o menu “temas”).

Relativamente ao Tema Livre, tal como o nome indica, o participante tem liberdade para criar 
e apresentar trabalhos sobre a temática que desejar.

Os participantes podem concorrer aos dois temas, com dois trabalhos por tema, no máximo. 

A participação no concurso pode ser individual ou coletiva.

Os participantes deverão enviar trabalhos originais, de sua própria autoria, criados a partir de 
2011, inclusive no tema livre. 

Os participantes deverão ter mais de 18 anos, sob pena de a candidatura ser rejeitada.

5. CARACTERÍSTICAS DOS TRABALHOS
Os trabalhos enviados terão de estar inseridos no género vídeo de animação, sob pena de 
rejeição da candidatura, e apresentados em formato digital.

Não há restrições relativamente à duração dos vídeos de animação.

Características técnicas:

› Tipo de ficheiros: WMV, AVI, MOV, MP4 até 2 GB;

› Resolução: 1280x720 (HD)

6. REQUISITOS DE VALIDADE DA CANDIDATURA
A candidatura será considerada válida se estiverem reunidos, cumulativamente, os requisitos 
seguintes:

› Preenchimento do Formulário de Candidatura, disponível no site BANG, pelo participante;

› O participante está de acordo e aceita o presente Regulamento do Concurso e o Acordo de 
Submissão de Candidatura, presumindo-se a concordância e aceitação quando “clica” em 
“Concordo”. Esta ação constitui uma condição prévia obrigatória para admissão no concurso 
em que, ao submeter a candidatura, o participante assume que leu e compreendeu o 
Regulamento do Concurso e o Acordo de Submissão de Candidatura;

› O participante autoriza, ao submeter o Formulário de Candidatura, que o seu endereço 
eletrónico ou outros dados constantes no mesmo sejam facultados aos patrocinadores ou 
parceiros da Nau Identidade, com o propósito da atribuição/deliberação dos prémios. A Nau 
Identidade não irá vender, alugar, transferir, dar acesso ou ceder os dados pessoais dos 
participantes a terceiros, salvo aos patrocinadores, parceiros que contribuam diretamente 
para o concurso ou site dos mesmos;

› O participante assegura, sob compromisso de honra, que todas as informações prestadas 
são verdadeiras;

› O participante pode exigir anonimato ou utilizar um pseudónimo, desde que faculte à 
entidade organizadora os dados corretos de identificação do autor do trabalho.

6.1. Formulário Online

Nome:

Morada:

Código Postal:

Localidade:

País:

Nacionalidade:

Data de Nascimento:

Cartão de Identificação: 

(É solicitado o upload da cópia do cartão de identificação do autor)

Fotografia:

(É solicitado o upload da fotografia do autor)

 

www.bang-awards.com

6.2. Upload Vídeo

Tema a concurso: 

Autor (individual ou coletivo):

Título:

Sinopse (obrigatoriamente em inglês; sinopse adicional em português é opcional):

Screen Shot com as seguintes medidas: 180x100 px.

Legendas do vídeo em inglês (opcional) 

* Li, estou de acordo e aceito o Regulamento do Concurso e o Acordo de Submissão de 
Candidatura.

6.3. Constituem motivos de não admissão da candidatura

› O não cumprimento das alíneas anteriores;

› Os trabalhos e/ou os participantes que não cumpram os requisitos exigidos;

› Os trabalhos cuja data de receção do email seja posterior à indicada nos Prazos;

› Os trabalhos enviados por outro meio/forma além da estipulada no Regulamento do Concurso;

› A inclusão no trabalho a concurso de qualquer elemento suscetível, entre outros, de 
encorajar a discriminação de pessoas, com base na raça, nacionalidade, sexo, profissão, 
opinião, convicções políticas ou ideológicas, crença, incitação ao crime ou ao não 
cumprimento das leis.

7. ENTREGA E ENVIO DO TRABALHO
A candidatura é formalizada através do preenchimento do formulário no site, do qual, após 
envio, o participante irá obter o respetivo número de candidatura.

O envio do formulário online deverá ser realizado até à data limite para a entrega das 
candidaturas – 31 de dezembro de 2013 – a contar como hora limite as 23h59m desse mesmo 
dia (de acordo com a hora de Portugal Continental – fuso horário GMT). 

8. PRAZOS
Anúncio do Concurso: 03 de dezembro de 2012

Envio de Candidatura: entre 03 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2013

Período de votação online: de 03 de dezembro de 2012 a 06 de março de 2014

Divulgação dos vencedores: Até 31 de março de 2014.

9. JÚRI
O júri do BANG foi selecionado de forma a ser representativo da área de Vídeo/Cinema de 
Animação, em território nacional e internacional. No júri estão representados atores, 
realizadores, produtores e académicos.

9.1 Painel

1. John Malkovich 
Presidente do Júri BANG Awards. Um dos atores mais carismáticos, reconhecido em todo o 
mundo.

2. Paulo Branco
Produtor de Cinema. Grande impulsionador do Cinema português, com um currículo 
prestigiado onde se incluem os cargos de distribuidor e exibidor em Portugal e em França.

3. Ricardo Pereira 
Ator. Estreou-se no Teatro, mas foi na televisão que se deu a conhecer ao grande público. Após 
vários papéis como protagonista em telenovelas portuguesas, rumou ao Brasil, onde 
atualmente vive e atua em diversas novelas da conceituada Rede Globo.

4. Abi Feijó
Animador português. Artista conceituado e detentor de uma vasta experiência cultural.  
Fundador do Animatógrafo e da Ciclope Filmes, empresas que continuam a ser bandeiras da 
animação portuguesa.

5. Joana Toste
Animadora portuguesa. Artista multidisciplinar, responsável pela produtora Gomtch Gomtch, 
onde continua a desenvolver os seus projetos na Animação.

6.  Marcos Magalhães
Animador brasileiro. Artista com obra premiada. Professor de Cinema de Animação na 
PUC-Rio e um dos fundadores do festival Anima Mundi.

7. Marcelo Marão
Animador brasileiro. Realizador e produtor,  também colabora em diversos filmes de outros 
realizadores.

8. António Vale da Conceição
Realizador Macaense. Vive em Macau, trabalha como Realizador e Gestor de Projetos no 
Instituto Cultural de Macau.

9. Ulisses Dias da Silva 
Diretor do BANG AWARDS. Junta a experiência de ator e produtor de cinema e concertos 
musicais à direção da "SLINGSHOT - Design e Produções Multimédia, Lda."  e da "NAU 
Identidade - Comunicação e Promoção Turística, Lda.". 

10. Ana Umbelino
Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Torres Vedras. Licenciada em Psicologia e 
Mestre em Ciências de Educação, tendo frequentado o Doutoramento em História da 
Educação. 

10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO JÚRI
O Júri do BANG avaliará os trabalhos apresentados tendo por base os seguintes critérios:

› Originalidade e criatividade do trabalho apresentado;

› Técnicas usadas na realização / produção do trabalho apresentado;

› Banda sonora;

› Pesquisa histórica (referente ao tema principal);

As decisões do júri serão tomadas por maioria.

Da decisão do júri não haverá recurso.

O Júri pode atribuir menções honrosas, se assim o entender.

11.  PRÉMIOS
O júri do BANG selecionará 1 trabalho vencedor para cada tema, com os seguintes prémios:

› 1º Prémio do Tema 'Povos Cruzados': € 10.000 

› 2º Prémio do Tema 'Povos Cruzados':  Fim de semana para dois no Areias do Seixo Charm Hotel.

› Prémio do Tema Livre: € 2.500

Todos os trabalhos, em ambos os temas, estão igualmente sujeitos a votação do público no 
site do concurso, do qual será premiado o que tiver maior número de votos:

› Prémio Online (Votação do Público): € 1.500 

12. CONDIÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
12.1. Gerais

Será enviado um certificado de participação a todos os participantes que enviem filmes de 
animação (que respeitem o regulamento e aceites a concurso). O certificado será enviado em 
formato digital para o endereço eletrónico indicado pelo participante aquando do registo.

Os premiados serão notificados, por email ou por telefone, e anunciados no site do BANG, na 
data referida em Prazos. Após essa data, os prémios serão entregues aos vencedores por 
meio de transferência bancária ou outro meio adequado.

Poderá ser atribuído mais do que um prémio a um trabalho apresentado a concurso, se o júri 
assim o entender e se a votação do público assim o indicar. 

No caso de trabalhos coletivos, o prémio é atribuído por trabalho e não por participante. 

A votação é gerida exclusivamente pela Nau Identidade no site, embora a classificação dada 
quer pelo público quer pelo júri não seja da sua responsabilidade. O júri apenas tem acesso 
aos dados identificativos do vídeo que constam online e não aos contactos dos próprios 
participantes.

Para que sejam elegíveis de receber prémios, aos participantes podem ser solicitados a 
assinatura de acordos ou o envio de documentos adicionais ao Acordo de Submissão de 
Candidatura do Concurso para os devidos efeitos legais.

Os Impostos eventualmente devidos sobre o valor do prémio serão da total responsabilidade 
do Participante, nos termos das leis em vigor, quer portuguesas quer estrangeiras.

12.2. Prémio do Público

A votação para o Prémio do Público será feita online, diretamente no site BANG.

No momento do voto é solicitado o endereço eletrónico, sendo apenas permitido um voto por 
cada endereço eletrónico.

Os visitantes ou participantes estão estritamente proibidos de manipular, seja de que forma 
for, o processo de votação. 

A Nau Identidade regista toda a informação referente à votação.

Se a Nau Identidade considerar que algum dos participantes, ou alguém relacionado com o 
próprio, usou meios ilegítimos para influenciar, de alguma forma, o processo de votação irá 
apurar os responsáveis e os seus trabalhos serão automaticamente rejeitados para efeitos do 
Concurso.

13.  DIREITOS DE AUTOR
Considera-se que, no ato de inscrição, todos os participantes concedem os direitos de 
propriedade inteletual dos trabalhos às entidades promotoras e organizadoras desde que 
usadas em contextos relacionados, direta ou indiretamente, com o BANG e o município de 
Torres Vedras.

Os contextos referidos podem prender-se com divulgação, promoção ou publicidade, desde 
que sem fins comerciais.

Desta forma, o autor autoriza a utilização dos trabalhos submetidos na candidatura ao 
Concurso, por parte das entidades promotoras e organizadoras ou terceiros por estas 
indicados, e renuncia a toda e qualquer compensação financeira resultante da utilização do 
seu trabalho nas situações referidas.

Ao preencher e submeter o formulário de inscrição, o participante está a aceitar, sem 
reservas, a renúncia aos seus direitos de autor nas utilizações dos trabalhos submetidos ao 
Concurso nos termos do Regulamento do Concurso e Acordo de Submissão de Candidatura 
do BANG.

Mais se informa que para visualização no site do Bang e outras plataformas onde o concurso 
exibirá trabalhos (Youtube, Vimeo, etc.), os vídeos a concurso incluirão marca de água 
referente ao Bang Awards, para efeitos de identificação e proteção do trabalho.

14.  DISPOSIÇÕES FINAIS
A Nau Identidade reserva-se o direito de alterar os Prazos estipulados no Regulamento do 
Concurso, bem como cancelar o mesmo, sem qualquer aviso prévio, sem que tal facto origine 
obrigações ou responsabilidades para a Nau Identidade ou qualquer outra entidade 
promotora, inclusive no que diz respeito ao valor dos prémios.

A Nau Identidade reserva-se o direito de remover qualquer trabalho submetido ao concurso 
com a máxima discrição, em qualquer momento, inclusive durante o mesmo, sem aviso 
prévio, sem que tal facto origine qualquer obrigação ou responsabilidade para a Nau 
Identidade ou qualquer outra entidade promotora, incluindo no que diz respeito à atribuição 
de prémios.

A Nau Identidade reserva-se o direito de remover o trabalho participante, escolher não o 
publicar ou mudar os prémios, datas ou número de vencedores, a qualquer altura e sem 
qualquer aviso prévio, sem que tal facto possa gerar qualquer obrigação ou responsabilidade 
para a Nau Identidade ou qualquer outra entidade promotora.

A Nau Identidade reserva-se o direito de não publicar ou aceitar trabalhos submetidos a 
Concurso, sem que tal facto possa gerar qualquer obrigação ou responsabilidade para a Nau 
Identidade ou qualquer outra entidade promotora.

O participante deverá ser capaz de facultar à Nau Identidade ou qualquer outra entidade 
promotora, se solicitado, esclarecimentos, contratos, permissões ou publicações do seu 
trabalho.

O Participante será responsável pela sua conta ou password, ou quaisquer outros dados 
confidenciais, pessoais e intransmissíveis, relacionados com a sua Candidatura, sob pena de 
ter de indemnizar a Nau Identidade pelo mau uso dos dados que possuir. 

O cancelamento da Candidatura por parte do Participante só poderá ser efetuada até à data 
limite de envio da candidatura, referida em Prazos, ou seja, até 31 de Dezembro de 2013. O 
referido cancelamento terá de ser efetuado por escrito, em documento assinado pelo 
Participante, e remetido à Nau Identidade.

A candidatura a este concurso implica a total aceitação dos termos e condições do 
Regulamento do Concurso e Acordo de Submissão de Candidatura do BANG.

O não cumprimento de qualquer um dos termos e condições do Regulamento do Concurso 
e/ou Acordo de Submissão de Candidatura, por parte de qualquer um dos participantes, 
constitui motivo bastante para a imediata exclusão do Concurso.

Todos os casos omissos no Regulamento do Concurso estão contemplados no Acordo de 
Submissão de Candidatura do BANG.



1. APRESENTAÇÃO
A 2ª Edição do BANG Awards, Concurso Internacional de Animação subordinado ao tema 
“Povos Cruzados”,  é uma coprodução luso-brasileira promovida pelo Município de Torres 
Vedras em Portugal e pela Prefeitura de Ouro Preto no Brasil (integrando as Comemorações 
do “Ano de Portugal no Brasil” e “ Ano do Brasil em Portugal”), sendo organizado pela Nau 
Identidade – Comunicação e Promoção Turística, Lda e produzido pela Slingshot – 
Comunicação e Multimédia, Lda.

2. OBJETIVO
O BANG tem por fim:

› Dinamizar o Cinema de Animação, bem como criar um espaço de exposição e promoção de 
trabalhos da mesma área;

› Consolidar o concurso em pontos-chave do mundo, tornando-o num evento de referência 
nacional, lusófona e internacional;

› Promover Torres Vedras e Ouro Preto;

› Envolver a Comunidade de Animação com as cidades de Torres Vedras e Ouro Preto;

› Promover os recursos culturais e turísticos de Portugal, Brasil e Lusofonia;

› Contribuir para a divulgação dos trabalhos e figuras lusófonas no contexto internacional de 
Animação;

› Promover, através da webpage do BANG, a interatividade entre participantes na área do 
Cinema de Animação, incentivando a produção de conteúdos.

3. DESTINATÁRIOS
O BANG destina-se a todos os interessados na área do Cinema de Animação, que cumpram 
as condições e requisitos de validade da candidatura, a nível nacional ou internacional, com 
trabalhos para apresentar nos temas propostos.

Não existe nenhuma restrição relativa à formação académica ou percurso profissional dos 
participantes.

4. CONDIÇÕES DA CANDIDATURA
Os trabalhos apresentados no âmbito do BANG devem ser subordinados aos seguintes temas: 
“Povos Cruzados” ou “Tema Livre”.

No tema “Povos Cruzados”, os trabalhos deverão conter referências, menções ou personali-
dades ligadas à história e/ou cultura dos povos que, em comunhão, venceram desafios e 
construíram o seu modo próprio de vida (para mais informações, consultar o menu “temas”).

Relativamente ao Tema Livre, tal como o nome indica, o participante tem liberdade para criar 
e apresentar trabalhos sobre a temática que desejar.

Os participantes podem concorrer aos dois temas, com dois trabalhos por tema, no máximo. 

A participação no concurso pode ser individual ou coletiva.

Os participantes deverão enviar trabalhos originais, de sua própria autoria, criados a partir de 
2011, inclusive no tema livre. 

Os participantes deverão ter mais de 18 anos, sob pena de a candidatura ser rejeitada.

5. CARACTERÍSTICAS DOS TRABALHOS
Os trabalhos enviados terão de estar inseridos no género vídeo de animação, sob pena de 
rejeição da candidatura, e apresentados em formato digital.

Não há restrições relativamente à duração dos vídeos de animação.

Características técnicas:

› Tipo de ficheiros: WMV, AVI, MOV, MP4 até 2 GB;

› Resolução: 1280x720 (HD)

6. REQUISITOS DE VALIDADE DA CANDIDATURA
A candidatura será considerada válida se estiverem reunidos, cumulativamente, os requisitos 
seguintes:

› Preenchimento do Formulário de Candidatura, disponível no site BANG, pelo participante;

› O participante está de acordo e aceita o presente Regulamento do Concurso e o Acordo de 
Submissão de Candidatura, presumindo-se a concordância e aceitação quando “clica” em 
“Concordo”. Esta ação constitui uma condição prévia obrigatória para admissão no concurso 
em que, ao submeter a candidatura, o participante assume que leu e compreendeu o 
Regulamento do Concurso e o Acordo de Submissão de Candidatura;

› O participante autoriza, ao submeter o Formulário de Candidatura, que o seu endereço 
eletrónico ou outros dados constantes no mesmo sejam facultados aos patrocinadores ou 
parceiros da Nau Identidade, com o propósito da atribuição/deliberação dos prémios. A Nau 
Identidade não irá vender, alugar, transferir, dar acesso ou ceder os dados pessoais dos 
participantes a terceiros, salvo aos patrocinadores, parceiros que contribuam diretamente 
para o concurso ou site dos mesmos;

› O participante assegura, sob compromisso de honra, que todas as informações prestadas 
são verdadeiras;

› O participante pode exigir anonimato ou utilizar um pseudónimo, desde que faculte à 
entidade organizadora os dados corretos de identificação do autor do trabalho.

6.1. Formulário Online

Nome:

Morada:

Código Postal:

Localidade:

País:

Nacionalidade:

Data de Nascimento:

Cartão de Identificação: 

(É solicitado o upload da cópia do cartão de identificação do autor)

Fotografia:

(É solicitado o upload da fotografia do autor)

6.2. Upload Vídeo

Tema a concurso: 

Autor (individual ou coletivo):

Título:

Sinopse (obrigatoriamente em inglês; sinopse adicional em português é opcional):

Screen Shot com as seguintes medidas: 180x100 px.

Legendas do vídeo em inglês (opcional) 

* Li, estou de acordo e aceito o Regulamento do Concurso e o Acordo de Submissão de 
Candidatura.

6.3. Constituem motivos de não admissão da candidatura

› O não cumprimento das alíneas anteriores;

› Os trabalhos e/ou os participantes que não cumpram os requisitos exigidos;

› Os trabalhos cuja data de receção do email seja posterior à indicada nos Prazos;

› Os trabalhos enviados por outro meio/forma além da estipulada no Regulamento do Concurso;

› A inclusão no trabalho a concurso de qualquer elemento suscetível, entre outros, de 
encorajar a discriminação de pessoas, com base na raça, nacionalidade, sexo, profissão, 
opinião, convicções políticas ou ideológicas, crença, incitação ao crime ou ao não 
cumprimento das leis.

7. ENTREGA E ENVIO DO TRABALHO
A candidatura é formalizada através do preenchimento do formulário no site, do qual, após 
envio, o participante irá obter o respetivo número de candidatura.

O envio do formulário online deverá ser realizado até à data limite para a entrega das 
candidaturas – 31 de dezembro de 2013 – a contar como hora limite as 23h59m desse mesmo 
dia (de acordo com a hora de Portugal Continental – fuso horário GMT). 

8. PRAZOS
Anúncio do Concurso: 03 de dezembro de 2012

Envio de Candidatura: entre 03 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2013

Período de votação online: de 03 de dezembro de 2012 a 06 de março de 2014

Divulgação dos vencedores: Até 31 de março de 2014.

9. JÚRI
O júri do BANG foi selecionado de forma a ser representativo da área de Vídeo/Cinema de 
Animação, em território nacional e internacional. No júri estão representados atores, 
realizadores, produtores e académicos.

 

www.bang-awards.com

9.1 Painel

1. John Malkovich 
Presidente do Júri BANG Awards. Um dos atores mais carismáticos, reconhecido em todo o 
mundo.

2. Paulo Branco
Produtor de Cinema. Grande impulsionador do Cinema português, com um currículo 
prestigiado onde se incluem os cargos de distribuidor e exibidor em Portugal e em França.

3. Ricardo Pereira 
Ator. Estreou-se no Teatro, mas foi na televisão que se deu a conhecer ao grande público. Após 
vários papéis como protagonista em telenovelas portuguesas, rumou ao Brasil, onde 
atualmente vive e atua em diversas novelas da conceituada Rede Globo.

4. Abi Feijó
Animador português. Artista conceituado e detentor de uma vasta experiência cultural.  
Fundador do Animatógrafo e da Ciclope Filmes, empresas que continuam a ser bandeiras da 
animação portuguesa.

5. Joana Toste
Animadora portuguesa. Artista multidisciplinar, responsável pela produtora Gomtch Gomtch, 
onde continua a desenvolver os seus projetos na Animação.

6.  Marcos Magalhães
Animador brasileiro. Artista com obra premiada. Professor de Cinema de Animação na 
PUC-Rio e um dos fundadores do festival Anima Mundi.

7. Marcelo Marão
Animador brasileiro. Realizador e produtor,  também colabora em diversos filmes de outros 
realizadores.

8. António Vale da Conceição
Realizador Macaense. Vive em Macau, trabalha como Realizador e Gestor de Projetos no 
Instituto Cultural de Macau.

9. Ulisses Dias da Silva 
Diretor do BANG AWARDS. Junta a experiência de ator e produtor de cinema e concertos 
musicais à direção da "SLINGSHOT - Design e Produções Multimédia, Lda."  e da "NAU 
Identidade - Comunicação e Promoção Turística, Lda.". 

10. Ana Umbelino
Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Torres Vedras. Licenciada em Psicologia e 
Mestre em Ciências de Educação, tendo frequentado o Doutoramento em História da 
Educação. 

10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO JÚRI
O Júri do BANG avaliará os trabalhos apresentados tendo por base os seguintes critérios:

› Originalidade e criatividade do trabalho apresentado;

› Técnicas usadas na realização / produção do trabalho apresentado;

› Banda sonora;

› Pesquisa histórica (referente ao tema principal);

As decisões do júri serão tomadas por maioria.

Da decisão do júri não haverá recurso.

O Júri pode atribuir menções honrosas, se assim o entender.

11.  PRÉMIOS
O júri do BANG selecionará 1 trabalho vencedor para cada tema, com os seguintes prémios:

› 1º Prémio do Tema 'Povos Cruzados': € 10.000 

› 2º Prémio do Tema 'Povos Cruzados':  Fim de semana para dois no Areias do Seixo Charm Hotel.

› Prémio do Tema Livre: € 2.500

Todos os trabalhos, em ambos os temas, estão igualmente sujeitos a votação do público no 
site do concurso, do qual será premiado o que tiver maior número de votos:

› Prémio Online (Votação do Público): € 1.500 

12. CONDIÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
12.1. Gerais

Será enviado um certificado de participação a todos os participantes que enviem filmes de 
animação (que respeitem o regulamento e aceites a concurso). O certificado será enviado em 
formato digital para o endereço eletrónico indicado pelo participante aquando do registo.

Os premiados serão notificados, por email ou por telefone, e anunciados no site do BANG, na 
data referida em Prazos. Após essa data, os prémios serão entregues aos vencedores por 
meio de transferência bancária ou outro meio adequado.

Poderá ser atribuído mais do que um prémio a um trabalho apresentado a concurso, se o júri 
assim o entender e se a votação do público assim o indicar. 

No caso de trabalhos coletivos, o prémio é atribuído por trabalho e não por participante. 

A votação é gerida exclusivamente pela Nau Identidade no site, embora a classificação dada 
quer pelo público quer pelo júri não seja da sua responsabilidade. O júri apenas tem acesso 
aos dados identificativos do vídeo que constam online e não aos contactos dos próprios 
participantes.

Para que sejam elegíveis de receber prémios, aos participantes podem ser solicitados a 
assinatura de acordos ou o envio de documentos adicionais ao Acordo de Submissão de 
Candidatura do Concurso para os devidos efeitos legais.

Os Impostos eventualmente devidos sobre o valor do prémio serão da total responsabilidade 
do Participante, nos termos das leis em vigor, quer portuguesas quer estrangeiras.

12.2. Prémio do Público

A votação para o Prémio do Público será feita online, diretamente no site BANG.

No momento do voto é solicitado o endereço eletrónico, sendo apenas permitido um voto por 
cada endereço eletrónico.

Os visitantes ou participantes estão estritamente proibidos de manipular, seja de que forma 
for, o processo de votação. 

A Nau Identidade regista toda a informação referente à votação.

Se a Nau Identidade considerar que algum dos participantes, ou alguém relacionado com o 
próprio, usou meios ilegítimos para influenciar, de alguma forma, o processo de votação irá 
apurar os responsáveis e os seus trabalhos serão automaticamente rejeitados para efeitos do 
Concurso.

13.  DIREITOS DE AUTOR
Considera-se que, no ato de inscrição, todos os participantes concedem os direitos de 
propriedade inteletual dos trabalhos às entidades promotoras e organizadoras desde que 
usadas em contextos relacionados, direta ou indiretamente, com o BANG e o município de 
Torres Vedras.

Os contextos referidos podem prender-se com divulgação, promoção ou publicidade, desde 
que sem fins comerciais.

Desta forma, o autor autoriza a utilização dos trabalhos submetidos na candidatura ao 
Concurso, por parte das entidades promotoras e organizadoras ou terceiros por estas 
indicados, e renuncia a toda e qualquer compensação financeira resultante da utilização do 
seu trabalho nas situações referidas.

Ao preencher e submeter o formulário de inscrição, o participante está a aceitar, sem 
reservas, a renúncia aos seus direitos de autor nas utilizações dos trabalhos submetidos ao 
Concurso nos termos do Regulamento do Concurso e Acordo de Submissão de Candidatura 
do BANG.

Mais se informa que para visualização no site do Bang e outras plataformas onde o concurso 
exibirá trabalhos (Youtube, Vimeo, etc.), os vídeos a concurso incluirão marca de água 
referente ao Bang Awards, para efeitos de identificação e proteção do trabalho.

14.  DISPOSIÇÕES FINAIS
A Nau Identidade reserva-se o direito de alterar os Prazos estipulados no Regulamento do 
Concurso, bem como cancelar o mesmo, sem qualquer aviso prévio, sem que tal facto origine 
obrigações ou responsabilidades para a Nau Identidade ou qualquer outra entidade 
promotora, inclusive no que diz respeito ao valor dos prémios.

A Nau Identidade reserva-se o direito de remover qualquer trabalho submetido ao concurso 
com a máxima discrição, em qualquer momento, inclusive durante o mesmo, sem aviso 
prévio, sem que tal facto origine qualquer obrigação ou responsabilidade para a Nau 
Identidade ou qualquer outra entidade promotora, incluindo no que diz respeito à atribuição 
de prémios.

A Nau Identidade reserva-se o direito de remover o trabalho participante, escolher não o 
publicar ou mudar os prémios, datas ou número de vencedores, a qualquer altura e sem 
qualquer aviso prévio, sem que tal facto possa gerar qualquer obrigação ou responsabilidade 
para a Nau Identidade ou qualquer outra entidade promotora.

A Nau Identidade reserva-se o direito de não publicar ou aceitar trabalhos submetidos a 
Concurso, sem que tal facto possa gerar qualquer obrigação ou responsabilidade para a Nau 
Identidade ou qualquer outra entidade promotora.

O participante deverá ser capaz de facultar à Nau Identidade ou qualquer outra entidade 
promotora, se solicitado, esclarecimentos, contratos, permissões ou publicações do seu 
trabalho.

O Participante será responsável pela sua conta ou password, ou quaisquer outros dados 
confidenciais, pessoais e intransmissíveis, relacionados com a sua Candidatura, sob pena de 
ter de indemnizar a Nau Identidade pelo mau uso dos dados que possuir. 

O cancelamento da Candidatura por parte do Participante só poderá ser efetuada até à data 
limite de envio da candidatura, referida em Prazos, ou seja, até 31 de Dezembro de 2013. O 
referido cancelamento terá de ser efetuado por escrito, em documento assinado pelo 
Participante, e remetido à Nau Identidade.

A candidatura a este concurso implica a total aceitação dos termos e condições do 
Regulamento do Concurso e Acordo de Submissão de Candidatura do BANG.

O não cumprimento de qualquer um dos termos e condições do Regulamento do Concurso 
e/ou Acordo de Submissão de Candidatura, por parte de qualquer um dos participantes, 
constitui motivo bastante para a imediata exclusão do Concurso.

Todos os casos omissos no Regulamento do Concurso estão contemplados no Acordo de 
Submissão de Candidatura do BANG.



1. APRESENTAÇÃO
A 2ª Edição do BANG Awards, Concurso Internacional de Animação subordinado ao tema 
“Povos Cruzados”,  é uma coprodução luso-brasileira promovida pelo Município de Torres 
Vedras em Portugal e pela Prefeitura de Ouro Preto no Brasil (integrando as Comemorações 
do “Ano de Portugal no Brasil” e “ Ano do Brasil em Portugal”), sendo organizado pela Nau 
Identidade – Comunicação e Promoção Turística, Lda e produzido pela Slingshot – 
Comunicação e Multimédia, Lda.

2. OBJETIVO
O BANG tem por fim:

› Dinamizar o Cinema de Animação, bem como criar um espaço de exposição e promoção de 
trabalhos da mesma área;

› Consolidar o concurso em pontos-chave do mundo, tornando-o num evento de referência 
nacional, lusófona e internacional;

› Promover Torres Vedras e Ouro Preto;

› Envolver a Comunidade de Animação com as cidades de Torres Vedras e Ouro Preto;

› Promover os recursos culturais e turísticos de Portugal, Brasil e Lusofonia;

› Contribuir para a divulgação dos trabalhos e figuras lusófonas no contexto internacional de 
Animação;

› Promover, através da webpage do BANG, a interatividade entre participantes na área do 
Cinema de Animação, incentivando a produção de conteúdos.

3. DESTINATÁRIOS
O BANG destina-se a todos os interessados na área do Cinema de Animação, que cumpram 
as condições e requisitos de validade da candidatura, a nível nacional ou internacional, com 
trabalhos para apresentar nos temas propostos.

Não existe nenhuma restrição relativa à formação académica ou percurso profissional dos 
participantes.

4. CONDIÇÕES DA CANDIDATURA
Os trabalhos apresentados no âmbito do BANG devem ser subordinados aos seguintes temas: 
“Povos Cruzados” ou “Tema Livre”.

No tema “Povos Cruzados”, os trabalhos deverão conter referências, menções ou personali-
dades ligadas à história e/ou cultura dos povos que, em comunhão, venceram desafios e 
construíram o seu modo próprio de vida (para mais informações, consultar o menu “temas”).

Relativamente ao Tema Livre, tal como o nome indica, o participante tem liberdade para criar 
e apresentar trabalhos sobre a temática que desejar.

Os participantes podem concorrer aos dois temas, com dois trabalhos por tema, no máximo. 

A participação no concurso pode ser individual ou coletiva.

Os participantes deverão enviar trabalhos originais, de sua própria autoria, criados a partir de 
2011, inclusive no tema livre. 

Os participantes deverão ter mais de 18 anos, sob pena de a candidatura ser rejeitada.

5. CARACTERÍSTICAS DOS TRABALHOS
Os trabalhos enviados terão de estar inseridos no género vídeo de animação, sob pena de 
rejeição da candidatura, e apresentados em formato digital.

Não há restrições relativamente à duração dos vídeos de animação.

Características técnicas:

› Tipo de ficheiros: WMV, AVI, MOV, MP4 até 2 GB;

› Resolução: 1280x720 (HD)

6. REQUISITOS DE VALIDADE DA CANDIDATURA
A candidatura será considerada válida se estiverem reunidos, cumulativamente, os requisitos 
seguintes:

› Preenchimento do Formulário de Candidatura, disponível no site BANG, pelo participante;

› O participante está de acordo e aceita o presente Regulamento do Concurso e o Acordo de 
Submissão de Candidatura, presumindo-se a concordância e aceitação quando “clica” em 
“Concordo”. Esta ação constitui uma condição prévia obrigatória para admissão no concurso 
em que, ao submeter a candidatura, o participante assume que leu e compreendeu o 
Regulamento do Concurso e o Acordo de Submissão de Candidatura;

› O participante autoriza, ao submeter o Formulário de Candidatura, que o seu endereço 
eletrónico ou outros dados constantes no mesmo sejam facultados aos patrocinadores ou 
parceiros da Nau Identidade, com o propósito da atribuição/deliberação dos prémios. A Nau 
Identidade não irá vender, alugar, transferir, dar acesso ou ceder os dados pessoais dos 
participantes a terceiros, salvo aos patrocinadores, parceiros que contribuam diretamente 
para o concurso ou site dos mesmos;

› O participante assegura, sob compromisso de honra, que todas as informações prestadas 
são verdadeiras;

› O participante pode exigir anonimato ou utilizar um pseudónimo, desde que faculte à 
entidade organizadora os dados corretos de identificação do autor do trabalho.

6.1. Formulário Online

Nome:

Morada:

Código Postal:

Localidade:

País:

Nacionalidade:

Data de Nascimento:

Cartão de Identificação: 

(É solicitado o upload da cópia do cartão de identificação do autor)

Fotografia:

(É solicitado o upload da fotografia do autor)

6.2. Upload Vídeo

Tema a concurso: 

Autor (individual ou coletivo):

Título:

Sinopse (obrigatoriamente em inglês; sinopse adicional em português é opcional):

Screen Shot com as seguintes medidas: 180x100 px.

Legendas do vídeo em inglês (opcional) 

* Li, estou de acordo e aceito o Regulamento do Concurso e o Acordo de Submissão de 
Candidatura.

6.3. Constituem motivos de não admissão da candidatura

› O não cumprimento das alíneas anteriores;

› Os trabalhos e/ou os participantes que não cumpram os requisitos exigidos;

› Os trabalhos cuja data de receção do email seja posterior à indicada nos Prazos;

› Os trabalhos enviados por outro meio/forma além da estipulada no Regulamento do Concurso;

› A inclusão no trabalho a concurso de qualquer elemento suscetível, entre outros, de 
encorajar a discriminação de pessoas, com base na raça, nacionalidade, sexo, profissão, 
opinião, convicções políticas ou ideológicas, crença, incitação ao crime ou ao não 
cumprimento das leis.

7. ENTREGA E ENVIO DO TRABALHO
A candidatura é formalizada através do preenchimento do formulário no site, do qual, após 
envio, o participante irá obter o respetivo número de candidatura.

O envio do formulário online deverá ser realizado até à data limite para a entrega das 
candidaturas – 31 de dezembro de 2013 – a contar como hora limite as 23h59m desse mesmo 
dia (de acordo com a hora de Portugal Continental – fuso horário GMT). 

8. PRAZOS
Anúncio do Concurso: 03 de dezembro de 2012

Envio de Candidatura: entre 03 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2013

Período de votação online: de 03 de dezembro de 2012 a 06 de março de 2014

Divulgação dos vencedores: Até 31 de março de 2014.

9. JÚRI
O júri do BANG foi selecionado de forma a ser representativo da área de Vídeo/Cinema de 
Animação, em território nacional e internacional. No júri estão representados atores, 
realizadores, produtores e académicos.

9.1 Painel

1. John Malkovich 
Presidente do Júri BANG Awards. Um dos atores mais carismáticos, reconhecido em todo o 
mundo.

2. Paulo Branco
Produtor de Cinema. Grande impulsionador do Cinema português, com um currículo 
prestigiado onde se incluem os cargos de distribuidor e exibidor em Portugal e em França.

3. Ricardo Pereira 
Ator. Estreou-se no Teatro, mas foi na televisão que se deu a conhecer ao grande público. Após 
vários papéis como protagonista em telenovelas portuguesas, rumou ao Brasil, onde 
atualmente vive e atua em diversas novelas da conceituada Rede Globo.

4. Abi Feijó
Animador português. Artista conceituado e detentor de uma vasta experiência cultural.  
Fundador do Animatógrafo e da Ciclope Filmes, empresas que continuam a ser bandeiras da 
animação portuguesa.

5. Joana Toste
Animadora portuguesa. Artista multidisciplinar, responsável pela produtora Gomtch Gomtch, 
onde continua a desenvolver os seus projetos na Animação.

6.  Marcos Magalhães
Animador brasileiro. Artista com obra premiada. Professor de Cinema de Animação na 
PUC-Rio e um dos fundadores do festival Anima Mundi.

7. Marcelo Marão
Animador brasileiro. Realizador e produtor,  também colabora em diversos filmes de outros 
realizadores.

8. António Vale da Conceição
Realizador Macaense. Vive em Macau, trabalha como Realizador e Gestor de Projetos no 
Instituto Cultural de Macau.

9. Ulisses Dias da Silva 
Diretor do BANG AWARDS. Junta a experiência de ator e produtor de cinema e concertos 
musicais à direção da "SLINGSHOT - Design e Produções Multimédia, Lda."  e da "NAU 
Identidade - Comunicação e Promoção Turística, Lda.". 

10. Ana Umbelino
Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Torres Vedras. Licenciada em Psicologia e 
Mestre em Ciências de Educação, tendo frequentado o Doutoramento em História da 
Educação. 

www.bang-awards.com

10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO JÚRI
O Júri do BANG avaliará os trabalhos apresentados tendo por base os seguintes critérios:

› Originalidade e criatividade do trabalho apresentado;

› Técnicas usadas na realização / produção do trabalho apresentado;

› Banda sonora;

› Pesquisa histórica (referente ao tema principal);

As decisões do júri serão tomadas por maioria.

Da decisão do júri não haverá recurso.

O Júri pode atribuir menções honrosas, se assim o entender.

11.  PRÉMIOS
O júri do BANG selecionará 1 trabalho vencedor para cada tema, com os seguintes prémios:

› 1º Prémio do Tema 'Povos Cruzados': € 10.000 

› 2º Prémio do Tema 'Povos Cruzados':  Fim de semana para dois no Areias do Seixo Charm Hotel.

› Prémio do Tema Livre: € 2.500

Todos os trabalhos, em ambos os temas, estão igualmente sujeitos a votação do público no 
site do concurso, do qual será premiado o que tiver maior número de votos:

› Prémio Online (Votação do Público): € 1.500 

12. CONDIÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
12.1. Gerais

Será enviado um certificado de participação a todos os participantes que enviem filmes de 
animação (que respeitem o regulamento e aceites a concurso). O certificado será enviado em 
formato digital para o endereço eletrónico indicado pelo participante aquando do registo.

Os premiados serão notificados, por email ou por telefone, e anunciados no site do BANG, na 
data referida em Prazos. Após essa data, os prémios serão entregues aos vencedores por 
meio de transferência bancária ou outro meio adequado.

Poderá ser atribuído mais do que um prémio a um trabalho apresentado a concurso, se o júri 
assim o entender e se a votação do público assim o indicar. 

No caso de trabalhos coletivos, o prémio é atribuído por trabalho e não por participante. 

A votação é gerida exclusivamente pela Nau Identidade no site, embora a classificação dada 
quer pelo público quer pelo júri não seja da sua responsabilidade. O júri apenas tem acesso 
aos dados identificativos do vídeo que constam online e não aos contactos dos próprios 
participantes.

Para que sejam elegíveis de receber prémios, aos participantes podem ser solicitados a 
assinatura de acordos ou o envio de documentos adicionais ao Acordo de Submissão de 
Candidatura do Concurso para os devidos efeitos legais.

Os Impostos eventualmente devidos sobre o valor do prémio serão da total responsabilidade 
do Participante, nos termos das leis em vigor, quer portuguesas quer estrangeiras.

12.2. Prémio do Público

A votação para o Prémio do Público será feita online, diretamente no site BANG.

No momento do voto é solicitado o endereço eletrónico, sendo apenas permitido um voto por 
cada endereço eletrónico.

Os visitantes ou participantes estão estritamente proibidos de manipular, seja de que forma 
for, o processo de votação. 

A Nau Identidade regista toda a informação referente à votação.

Se a Nau Identidade considerar que algum dos participantes, ou alguém relacionado com o 
próprio, usou meios ilegítimos para influenciar, de alguma forma, o processo de votação irá 
apurar os responsáveis e os seus trabalhos serão automaticamente rejeitados para efeitos do 
Concurso.

13.  DIREITOS DE AUTOR
Considera-se que, no ato de inscrição, todos os participantes concedem os direitos de 
propriedade inteletual dos trabalhos às entidades promotoras e organizadoras desde que 
usadas em contextos relacionados, direta ou indiretamente, com o BANG e o município de 
Torres Vedras.

Os contextos referidos podem prender-se com divulgação, promoção ou publicidade, desde 
que sem fins comerciais.

Desta forma, o autor autoriza a utilização dos trabalhos submetidos na candidatura ao 
Concurso, por parte das entidades promotoras e organizadoras ou terceiros por estas 
indicados, e renuncia a toda e qualquer compensação financeira resultante da utilização do 
seu trabalho nas situações referidas.

Ao preencher e submeter o formulário de inscrição, o participante está a aceitar, sem 
reservas, a renúncia aos seus direitos de autor nas utilizações dos trabalhos submetidos ao 
Concurso nos termos do Regulamento do Concurso e Acordo de Submissão de Candidatura 
do BANG.

Mais se informa que para visualização no site do Bang e outras plataformas onde o concurso 
exibirá trabalhos (Youtube, Vimeo, etc.), os vídeos a concurso incluirão marca de água 
referente ao Bang Awards, para efeitos de identificação e proteção do trabalho.

14.  DISPOSIÇÕES FINAIS
A Nau Identidade reserva-se o direito de alterar os Prazos estipulados no Regulamento do 
Concurso, bem como cancelar o mesmo, sem qualquer aviso prévio, sem que tal facto origine 
obrigações ou responsabilidades para a Nau Identidade ou qualquer outra entidade 
promotora, inclusive no que diz respeito ao valor dos prémios.

A Nau Identidade reserva-se o direito de remover qualquer trabalho submetido ao concurso 
com a máxima discrição, em qualquer momento, inclusive durante o mesmo, sem aviso 
prévio, sem que tal facto origine qualquer obrigação ou responsabilidade para a Nau 
Identidade ou qualquer outra entidade promotora, incluindo no que diz respeito à atribuição 
de prémios.

A Nau Identidade reserva-se o direito de remover o trabalho participante, escolher não o 
publicar ou mudar os prémios, datas ou número de vencedores, a qualquer altura e sem 
qualquer aviso prévio, sem que tal facto possa gerar qualquer obrigação ou responsabilidade 
para a Nau Identidade ou qualquer outra entidade promotora.

A Nau Identidade reserva-se o direito de não publicar ou aceitar trabalhos submetidos a 
Concurso, sem que tal facto possa gerar qualquer obrigação ou responsabilidade para a Nau 
Identidade ou qualquer outra entidade promotora.

O participante deverá ser capaz de facultar à Nau Identidade ou qualquer outra entidade 
promotora, se solicitado, esclarecimentos, contratos, permissões ou publicações do seu 
trabalho.

O Participante será responsável pela sua conta ou password, ou quaisquer outros dados 
confidenciais, pessoais e intransmissíveis, relacionados com a sua Candidatura, sob pena de 
ter de indemnizar a Nau Identidade pelo mau uso dos dados que possuir. 

O cancelamento da Candidatura por parte do Participante só poderá ser efetuada até à data 
limite de envio da candidatura, referida em Prazos, ou seja, até 31 de Dezembro de 2013. O 
referido cancelamento terá de ser efetuado por escrito, em documento assinado pelo 
Participante, e remetido à Nau Identidade.

A candidatura a este concurso implica a total aceitação dos termos e condições do 
Regulamento do Concurso e Acordo de Submissão de Candidatura do BANG.

O não cumprimento de qualquer um dos termos e condições do Regulamento do Concurso 
e/ou Acordo de Submissão de Candidatura, por parte de qualquer um dos participantes, 
constitui motivo bastante para a imediata exclusão do Concurso.

Todos os casos omissos no Regulamento do Concurso estão contemplados no Acordo de 
Submissão de Candidatura do BANG.



1. APRESENTAÇÃO
A 2ª Edição do BANG Awards, Concurso Internacional de Animação subordinado ao tema 
“Povos Cruzados”,  é uma coprodução luso-brasileira promovida pelo Município de Torres 
Vedras em Portugal e pela Prefeitura de Ouro Preto no Brasil (integrando as Comemorações 
do “Ano de Portugal no Brasil” e “ Ano do Brasil em Portugal”), sendo organizado pela Nau 
Identidade – Comunicação e Promoção Turística, Lda e produzido pela Slingshot – 
Comunicação e Multimédia, Lda.

2. OBJETIVO
O BANG tem por fim:

› Dinamizar o Cinema de Animação, bem como criar um espaço de exposição e promoção de 
trabalhos da mesma área;

› Consolidar o concurso em pontos-chave do mundo, tornando-o num evento de referência 
nacional, lusófona e internacional;

› Promover Torres Vedras e Ouro Preto;

› Envolver a Comunidade de Animação com as cidades de Torres Vedras e Ouro Preto;

› Promover os recursos culturais e turísticos de Portugal, Brasil e Lusofonia;

› Contribuir para a divulgação dos trabalhos e figuras lusófonas no contexto internacional de 
Animação;

› Promover, através da webpage do BANG, a interatividade entre participantes na área do 
Cinema de Animação, incentivando a produção de conteúdos.

3. DESTINATÁRIOS
O BANG destina-se a todos os interessados na área do Cinema de Animação, que cumpram 
as condições e requisitos de validade da candidatura, a nível nacional ou internacional, com 
trabalhos para apresentar nos temas propostos.

Não existe nenhuma restrição relativa à formação académica ou percurso profissional dos 
participantes.

4. CONDIÇÕES DA CANDIDATURA
Os trabalhos apresentados no âmbito do BANG devem ser subordinados aos seguintes temas: 
“Povos Cruzados” ou “Tema Livre”.

No tema “Povos Cruzados”, os trabalhos deverão conter referências, menções ou personali-
dades ligadas à história e/ou cultura dos povos que, em comunhão, venceram desafios e 
construíram o seu modo próprio de vida (para mais informações, consultar o menu “temas”).

Relativamente ao Tema Livre, tal como o nome indica, o participante tem liberdade para criar 
e apresentar trabalhos sobre a temática que desejar.

Os participantes podem concorrer aos dois temas, com dois trabalhos por tema, no máximo. 

A participação no concurso pode ser individual ou coletiva.

Os participantes deverão enviar trabalhos originais, de sua própria autoria, criados a partir de 
2011, inclusive no tema livre. 

Os participantes deverão ter mais de 18 anos, sob pena de a candidatura ser rejeitada.

5. CARACTERÍSTICAS DOS TRABALHOS
Os trabalhos enviados terão de estar inseridos no género vídeo de animação, sob pena de 
rejeição da candidatura, e apresentados em formato digital.

Não há restrições relativamente à duração dos vídeos de animação.

Características técnicas:

› Tipo de ficheiros: WMV, AVI, MOV, MP4 até 2 GB;

› Resolução: 1280x720 (HD)

6. REQUISITOS DE VALIDADE DA CANDIDATURA
A candidatura será considerada válida se estiverem reunidos, cumulativamente, os requisitos 
seguintes:

› Preenchimento do Formulário de Candidatura, disponível no site BANG, pelo participante;

› O participante está de acordo e aceita o presente Regulamento do Concurso e o Acordo de 
Submissão de Candidatura, presumindo-se a concordância e aceitação quando “clica” em 
“Concordo”. Esta ação constitui uma condição prévia obrigatória para admissão no concurso 
em que, ao submeter a candidatura, o participante assume que leu e compreendeu o 
Regulamento do Concurso e o Acordo de Submissão de Candidatura;

› O participante autoriza, ao submeter o Formulário de Candidatura, que o seu endereço 
eletrónico ou outros dados constantes no mesmo sejam facultados aos patrocinadores ou 
parceiros da Nau Identidade, com o propósito da atribuição/deliberação dos prémios. A Nau 
Identidade não irá vender, alugar, transferir, dar acesso ou ceder os dados pessoais dos 
participantes a terceiros, salvo aos patrocinadores, parceiros que contribuam diretamente 
para o concurso ou site dos mesmos;

› O participante assegura, sob compromisso de honra, que todas as informações prestadas 
são verdadeiras;

› O participante pode exigir anonimato ou utilizar um pseudónimo, desde que faculte à 
entidade organizadora os dados corretos de identificação do autor do trabalho.

6.1. Formulário Online

Nome:

Morada:

Código Postal:

Localidade:

País:

Nacionalidade:

Data de Nascimento:

Cartão de Identificação: 

(É solicitado o upload da cópia do cartão de identificação do autor)

Fotografia:

(É solicitado o upload da fotografia do autor)

6.2. Upload Vídeo

Tema a concurso: 

Autor (individual ou coletivo):

Título:

Sinopse (obrigatoriamente em inglês; sinopse adicional em português é opcional):

Screen Shot com as seguintes medidas: 180x100 px.

Legendas do vídeo em inglês (opcional) 

* Li, estou de acordo e aceito o Regulamento do Concurso e o Acordo de Submissão de 
Candidatura.

6.3. Constituem motivos de não admissão da candidatura

› O não cumprimento das alíneas anteriores;

› Os trabalhos e/ou os participantes que não cumpram os requisitos exigidos;

› Os trabalhos cuja data de receção do email seja posterior à indicada nos Prazos;

› Os trabalhos enviados por outro meio/forma além da estipulada no Regulamento do Concurso;

› A inclusão no trabalho a concurso de qualquer elemento suscetível, entre outros, de 
encorajar a discriminação de pessoas, com base na raça, nacionalidade, sexo, profissão, 
opinião, convicções políticas ou ideológicas, crença, incitação ao crime ou ao não 
cumprimento das leis.

7. ENTREGA E ENVIO DO TRABALHO
A candidatura é formalizada através do preenchimento do formulário no site, do qual, após 
envio, o participante irá obter o respetivo número de candidatura.

O envio do formulário online deverá ser realizado até à data limite para a entrega das 
candidaturas – 31 de dezembro de 2013 – a contar como hora limite as 23h59m desse mesmo 
dia (de acordo com a hora de Portugal Continental – fuso horário GMT). 

8. PRAZOS
Anúncio do Concurso: 03 de dezembro de 2012

Envio de Candidatura: entre 03 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2013

Período de votação online: de 03 de dezembro de 2012 a 06 de março de 2014

Divulgação dos vencedores: Até 31 de março de 2014.

9. JÚRI
O júri do BANG foi selecionado de forma a ser representativo da área de Vídeo/Cinema de 
Animação, em território nacional e internacional. No júri estão representados atores, 
realizadores, produtores e académicos.

9.1 Painel

1. John Malkovich 
Presidente do Júri BANG Awards. Um dos atores mais carismáticos, reconhecido em todo o 
mundo.

2. Paulo Branco
Produtor de Cinema. Grande impulsionador do Cinema português, com um currículo 
prestigiado onde se incluem os cargos de distribuidor e exibidor em Portugal e em França.

3. Ricardo Pereira 
Ator. Estreou-se no Teatro, mas foi na televisão que se deu a conhecer ao grande público. Após 
vários papéis como protagonista em telenovelas portuguesas, rumou ao Brasil, onde 
atualmente vive e atua em diversas novelas da conceituada Rede Globo.

4. Abi Feijó
Animador português. Artista conceituado e detentor de uma vasta experiência cultural.  
Fundador do Animatógrafo e da Ciclope Filmes, empresas que continuam a ser bandeiras da 
animação portuguesa.

5. Joana Toste
Animadora portuguesa. Artista multidisciplinar, responsável pela produtora Gomtch Gomtch, 
onde continua a desenvolver os seus projetos na Animação.

6.  Marcos Magalhães
Animador brasileiro. Artista com obra premiada. Professor de Cinema de Animação na 
PUC-Rio e um dos fundadores do festival Anima Mundi.

7. Marcelo Marão
Animador brasileiro. Realizador e produtor,  também colabora em diversos filmes de outros 
realizadores.

8. António Vale da Conceição
Realizador Macaense. Vive em Macau, trabalha como Realizador e Gestor de Projetos no 
Instituto Cultural de Macau.

9. Ulisses Dias da Silva 
Diretor do BANG AWARDS. Junta a experiência de ator e produtor de cinema e concertos 
musicais à direção da "SLINGSHOT - Design e Produções Multimédia, Lda."  e da "NAU 
Identidade - Comunicação e Promoção Turística, Lda.". 

10. Ana Umbelino
Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Torres Vedras. Licenciada em Psicologia e 
Mestre em Ciências de Educação, tendo frequentado o Doutoramento em História da 
Educação. 

10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO JÚRI
O Júri do BANG avaliará os trabalhos apresentados tendo por base os seguintes critérios:

› Originalidade e criatividade do trabalho apresentado;

› Técnicas usadas na realização / produção do trabalho apresentado;

› Banda sonora;

› Pesquisa histórica (referente ao tema principal);

As decisões do júri serão tomadas por maioria.

Da decisão do júri não haverá recurso.

O Júri pode atribuir menções honrosas, se assim o entender.

11.  PRÉMIOS
O júri do BANG selecionará 1 trabalho vencedor para cada tema, com os seguintes prémios:

› 1º Prémio do Tema 'Povos Cruzados': € 10.000 

› 2º Prémio do Tema 'Povos Cruzados':  Fim de semana para dois no Areias do Seixo Charm Hotel.

› Prémio do Tema Livre: € 2.500

Todos os trabalhos, em ambos os temas, estão igualmente sujeitos a votação do público no 
site do concurso, do qual será premiado o que tiver maior número de votos:

› Prémio Online (Votação do Público): € 1.500 

12. CONDIÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
12.1. Gerais

Será enviado um certificado de participação a todos os participantes que enviem filmes de 
animação (que respeitem o regulamento e aceites a concurso). O certificado será enviado em 
formato digital para o endereço eletrónico indicado pelo participante aquando do registo.

Os premiados serão notificados, por email ou por telefone, e anunciados no site do BANG, na 
data referida em Prazos. Após essa data, os prémios serão entregues aos vencedores por 
meio de transferência bancária ou outro meio adequado.

Poderá ser atribuído mais do que um prémio a um trabalho apresentado a concurso, se o júri 
assim o entender e se a votação do público assim o indicar. 

No caso de trabalhos coletivos, o prémio é atribuído por trabalho e não por participante. 

A votação é gerida exclusivamente pela Nau Identidade no site, embora a classificação dada 
quer pelo público quer pelo júri não seja da sua responsabilidade. O júri apenas tem acesso 
aos dados identificativos do vídeo que constam online e não aos contactos dos próprios 
participantes.

Para que sejam elegíveis de receber prémios, aos participantes podem ser solicitados a 
assinatura de acordos ou o envio de documentos adicionais ao Acordo de Submissão de 
Candidatura do Concurso para os devidos efeitos legais.

Os Impostos eventualmente devidos sobre o valor do prémio serão da total responsabilidade 
do Participante, nos termos das leis em vigor, quer portuguesas quer estrangeiras.

www.bang-awards.com

12.2. Prémio do Público

A votação para o Prémio do Público será feita online, diretamente no site BANG.

No momento do voto é solicitado o endereço eletrónico, sendo apenas permitido um voto por 
cada endereço eletrónico.

Os visitantes ou participantes estão estritamente proibidos de manipular, seja de que forma 
for, o processo de votação. 

A Nau Identidade regista toda a informação referente à votação.

Se a Nau Identidade considerar que algum dos participantes, ou alguém relacionado com o 
próprio, usou meios ilegítimos para influenciar, de alguma forma, o processo de votação irá 
apurar os responsáveis e os seus trabalhos serão automaticamente rejeitados para efeitos do 
Concurso.

13.  DIREITOS DE AUTOR
Considera-se que, no ato de inscrição, todos os participantes concedem os direitos de 
propriedade inteletual dos trabalhos às entidades promotoras e organizadoras desde que 
usadas em contextos relacionados, direta ou indiretamente, com o BANG e o município de 
Torres Vedras.

Os contextos referidos podem prender-se com divulgação, promoção ou publicidade, desde 
que sem fins comerciais.

Desta forma, o autor autoriza a utilização dos trabalhos submetidos na candidatura ao 
Concurso, por parte das entidades promotoras e organizadoras ou terceiros por estas 
indicados, e renuncia a toda e qualquer compensação financeira resultante da utilização do 
seu trabalho nas situações referidas.

Ao preencher e submeter o formulário de inscrição, o participante está a aceitar, sem 
reservas, a renúncia aos seus direitos de autor nas utilizações dos trabalhos submetidos ao 
Concurso nos termos do Regulamento do Concurso e Acordo de Submissão de Candidatura 
do BANG.

Mais se informa que para visualização no site do Bang e outras plataformas onde o concurso 
exibirá trabalhos (Youtube, Vimeo, etc.), os vídeos a concurso incluirão marca de água 
referente ao Bang Awards, para efeitos de identificação e proteção do trabalho.

14.  DISPOSIÇÕES FINAIS
A Nau Identidade reserva-se o direito de alterar os Prazos estipulados no Regulamento do 
Concurso, bem como cancelar o mesmo, sem qualquer aviso prévio, sem que tal facto origine 
obrigações ou responsabilidades para a Nau Identidade ou qualquer outra entidade 
promotora, inclusive no que diz respeito ao valor dos prémios.

A Nau Identidade reserva-se o direito de remover qualquer trabalho submetido ao concurso 
com a máxima discrição, em qualquer momento, inclusive durante o mesmo, sem aviso 
prévio, sem que tal facto origine qualquer obrigação ou responsabilidade para a Nau 
Identidade ou qualquer outra entidade promotora, incluindo no que diz respeito à atribuição 
de prémios.

A Nau Identidade reserva-se o direito de remover o trabalho participante, escolher não o 
publicar ou mudar os prémios, datas ou número de vencedores, a qualquer altura e sem 
qualquer aviso prévio, sem que tal facto possa gerar qualquer obrigação ou responsabilidade 
para a Nau Identidade ou qualquer outra entidade promotora.

A Nau Identidade reserva-se o direito de não publicar ou aceitar trabalhos submetidos a 
Concurso, sem que tal facto possa gerar qualquer obrigação ou responsabilidade para a Nau 
Identidade ou qualquer outra entidade promotora.

O participante deverá ser capaz de facultar à Nau Identidade ou qualquer outra entidade 
promotora, se solicitado, esclarecimentos, contratos, permissões ou publicações do seu 
trabalho.

O Participante será responsável pela sua conta ou password, ou quaisquer outros dados 
confidenciais, pessoais e intransmissíveis, relacionados com a sua Candidatura, sob pena de 
ter de indemnizar a Nau Identidade pelo mau uso dos dados que possuir. 

O cancelamento da Candidatura por parte do Participante só poderá ser efetuada até à data 
limite de envio da candidatura, referida em Prazos, ou seja, até 31 de Dezembro de 2013. O 
referido cancelamento terá de ser efetuado por escrito, em documento assinado pelo 
Participante, e remetido à Nau Identidade.

A candidatura a este concurso implica a total aceitação dos termos e condições do 
Regulamento do Concurso e Acordo de Submissão de Candidatura do BANG.

O não cumprimento de qualquer um dos termos e condições do Regulamento do Concurso 
e/ou Acordo de Submissão de Candidatura, por parte de qualquer um dos participantes, 
constitui motivo bastante para a imediata exclusão do Concurso.

Todos os casos omissos no Regulamento do Concurso estão contemplados no Acordo de 
Submissão de Candidatura do BANG.
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participantes.

4. CONDIÇÕES DA CANDIDATURA
Os trabalhos apresentados no âmbito do BANG devem ser subordinados aos seguintes temas: 
“Povos Cruzados” ou “Tema Livre”.

No tema “Povos Cruzados”, os trabalhos deverão conter referências, menções ou personali-
dades ligadas à história e/ou cultura dos povos que, em comunhão, venceram desafios e 
construíram o seu modo próprio de vida (para mais informações, consultar o menu “temas”).

Relativamente ao Tema Livre, tal como o nome indica, o participante tem liberdade para criar 
e apresentar trabalhos sobre a temática que desejar.

Os participantes podem concorrer aos dois temas, com dois trabalhos por tema, no máximo. 

A participação no concurso pode ser individual ou coletiva.

Os participantes deverão enviar trabalhos originais, de sua própria autoria, criados a partir de 
2011, inclusive no tema livre. 

Os participantes deverão ter mais de 18 anos, sob pena de a candidatura ser rejeitada.

5. CARACTERÍSTICAS DOS TRABALHOS
Os trabalhos enviados terão de estar inseridos no género vídeo de animação, sob pena de 
rejeição da candidatura, e apresentados em formato digital.

Não há restrições relativamente à duração dos vídeos de animação.

Características técnicas:

› Tipo de ficheiros: WMV, AVI, MOV, MP4 até 2 GB;

› Resolução: 1280x720 (HD)

6. REQUISITOS DE VALIDADE DA CANDIDATURA
A candidatura será considerada válida se estiverem reunidos, cumulativamente, os requisitos 
seguintes:

› Preenchimento do Formulário de Candidatura, disponível no site BANG, pelo participante;

› O participante está de acordo e aceita o presente Regulamento do Concurso e o Acordo de 
Submissão de Candidatura, presumindo-se a concordância e aceitação quando “clica” em 
“Concordo”. Esta ação constitui uma condição prévia obrigatória para admissão no concurso 
em que, ao submeter a candidatura, o participante assume que leu e compreendeu o 
Regulamento do Concurso e o Acordo de Submissão de Candidatura;

› O participante autoriza, ao submeter o Formulário de Candidatura, que o seu endereço 
eletrónico ou outros dados constantes no mesmo sejam facultados aos patrocinadores ou 
parceiros da Nau Identidade, com o propósito da atribuição/deliberação dos prémios. A Nau 
Identidade não irá vender, alugar, transferir, dar acesso ou ceder os dados pessoais dos 
participantes a terceiros, salvo aos patrocinadores, parceiros que contribuam diretamente 
para o concurso ou site dos mesmos;

› O participante assegura, sob compromisso de honra, que todas as informações prestadas 
são verdadeiras;

› O participante pode exigir anonimato ou utilizar um pseudónimo, desde que faculte à 
entidade organizadora os dados corretos de identificação do autor do trabalho.

6.1. Formulário Online

Nome:

Morada:

Código Postal:

Localidade:

País:

Nacionalidade:

Data de Nascimento:

Cartão de Identificação: 

(É solicitado o upload da cópia do cartão de identificação do autor)

Fotografia:

(É solicitado o upload da fotografia do autor)

6.2. Upload Vídeo

Tema a concurso: 

Autor (individual ou coletivo):

Título:

Sinopse (obrigatoriamente em inglês; sinopse adicional em português é opcional):

Screen Shot com as seguintes medidas: 180x100 px.

Legendas do vídeo em inglês (opcional) 

* Li, estou de acordo e aceito o Regulamento do Concurso e o Acordo de Submissão de 
Candidatura.

6.3. Constituem motivos de não admissão da candidatura

› O não cumprimento das alíneas anteriores;

› Os trabalhos e/ou os participantes que não cumpram os requisitos exigidos;

› Os trabalhos cuja data de receção do email seja posterior à indicada nos Prazos;

› Os trabalhos enviados por outro meio/forma além da estipulada no Regulamento do Concurso;

› A inclusão no trabalho a concurso de qualquer elemento suscetível, entre outros, de 
encorajar a discriminação de pessoas, com base na raça, nacionalidade, sexo, profissão, 
opinião, convicções políticas ou ideológicas, crença, incitação ao crime ou ao não 
cumprimento das leis.

7. ENTREGA E ENVIO DO TRABALHO
A candidatura é formalizada através do preenchimento do formulário no site, do qual, após 
envio, o participante irá obter o respetivo número de candidatura.

O envio do formulário online deverá ser realizado até à data limite para a entrega das 
candidaturas – 31 de dezembro de 2013 – a contar como hora limite as 23h59m desse mesmo 
dia (de acordo com a hora de Portugal Continental – fuso horário GMT). 

8. PRAZOS
Anúncio do Concurso: 03 de dezembro de 2012

Envio de Candidatura: entre 03 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2013

Período de votação online: de 03 de dezembro de 2012 a 06 de março de 2014

Divulgação dos vencedores: Até 31 de março de 2014.

9. JÚRI
O júri do BANG foi selecionado de forma a ser representativo da área de Vídeo/Cinema de 
Animação, em território nacional e internacional. No júri estão representados atores, 
realizadores, produtores e académicos.

9.1 Painel

1. John Malkovich 
Presidente do Júri BANG Awards. Um dos atores mais carismáticos, reconhecido em todo o 
mundo.

2. Paulo Branco
Produtor de Cinema. Grande impulsionador do Cinema português, com um currículo 
prestigiado onde se incluem os cargos de distribuidor e exibidor em Portugal e em França.

3. Ricardo Pereira 
Ator. Estreou-se no Teatro, mas foi na televisão que se deu a conhecer ao grande público. Após 
vários papéis como protagonista em telenovelas portuguesas, rumou ao Brasil, onde 
atualmente vive e atua em diversas novelas da conceituada Rede Globo.

4. Abi Feijó
Animador português. Artista conceituado e detentor de uma vasta experiência cultural.  
Fundador do Animatógrafo e da Ciclope Filmes, empresas que continuam a ser bandeiras da 
animação portuguesa.

5. Joana Toste
Animadora portuguesa. Artista multidisciplinar, responsável pela produtora Gomtch Gomtch, 
onde continua a desenvolver os seus projetos na Animação.

6.  Marcos Magalhães
Animador brasileiro. Artista com obra premiada. Professor de Cinema de Animação na 
PUC-Rio e um dos fundadores do festival Anima Mundi.

7. Marcelo Marão
Animador brasileiro. Realizador e produtor,  também colabora em diversos filmes de outros 
realizadores.

8. António Vale da Conceição
Realizador Macaense. Vive em Macau, trabalha como Realizador e Gestor de Projetos no 
Instituto Cultural de Macau.

9. Ulisses Dias da Silva 
Diretor do BANG AWARDS. Junta a experiência de ator e produtor de cinema e concertos 
musicais à direção da "SLINGSHOT - Design e Produções Multimédia, Lda."  e da "NAU 
Identidade - Comunicação e Promoção Turística, Lda.". 

10. Ana Umbelino
Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Torres Vedras. Licenciada em Psicologia e 
Mestre em Ciências de Educação, tendo frequentado o Doutoramento em História da 
Educação. 

10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO JÚRI
O Júri do BANG avaliará os trabalhos apresentados tendo por base os seguintes critérios:

› Originalidade e criatividade do trabalho apresentado;

› Técnicas usadas na realização / produção do trabalho apresentado;

› Banda sonora;

› Pesquisa histórica (referente ao tema principal);

As decisões do júri serão tomadas por maioria.

Da decisão do júri não haverá recurso.

O Júri pode atribuir menções honrosas, se assim o entender.

11.  PRÉMIOS
O júri do BANG selecionará 1 trabalho vencedor para cada tema, com os seguintes prémios:

› 1º Prémio do Tema 'Povos Cruzados': € 10.000 

› 2º Prémio do Tema 'Povos Cruzados':  Fim de semana para dois no Areias do Seixo Charm Hotel.

› Prémio do Tema Livre: € 2.500

Todos os trabalhos, em ambos os temas, estão igualmente sujeitos a votação do público no 
site do concurso, do qual será premiado o que tiver maior número de votos:

› Prémio Online (Votação do Público): € 1.500 

12. CONDIÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
12.1. Gerais

Será enviado um certificado de participação a todos os participantes que enviem filmes de 
animação (que respeitem o regulamento e aceites a concurso). O certificado será enviado em 
formato digital para o endereço eletrónico indicado pelo participante aquando do registo.

Os premiados serão notificados, por email ou por telefone, e anunciados no site do BANG, na 
data referida em Prazos. Após essa data, os prémios serão entregues aos vencedores por 
meio de transferência bancária ou outro meio adequado.

Poderá ser atribuído mais do que um prémio a um trabalho apresentado a concurso, se o júri 
assim o entender e se a votação do público assim o indicar. 

No caso de trabalhos coletivos, o prémio é atribuído por trabalho e não por participante. 

A votação é gerida exclusivamente pela Nau Identidade no site, embora a classificação dada 
quer pelo público quer pelo júri não seja da sua responsabilidade. O júri apenas tem acesso 
aos dados identificativos do vídeo que constam online e não aos contactos dos próprios 
participantes.

Para que sejam elegíveis de receber prémios, aos participantes podem ser solicitados a 
assinatura de acordos ou o envio de documentos adicionais ao Acordo de Submissão de 
Candidatura do Concurso para os devidos efeitos legais.

Os Impostos eventualmente devidos sobre o valor do prémio serão da total responsabilidade 
do Participante, nos termos das leis em vigor, quer portuguesas quer estrangeiras.

12.2. Prémio do Público

A votação para o Prémio do Público será feita online, diretamente no site BANG.

No momento do voto é solicitado o endereço eletrónico, sendo apenas permitido um voto por 
cada endereço eletrónico.

Os visitantes ou participantes estão estritamente proibidos de manipular, seja de que forma 
for, o processo de votação. 

A Nau Identidade regista toda a informação referente à votação.

Se a Nau Identidade considerar que algum dos participantes, ou alguém relacionado com o 
próprio, usou meios ilegítimos para influenciar, de alguma forma, o processo de votação irá 
apurar os responsáveis e os seus trabalhos serão automaticamente rejeitados para efeitos do 
Concurso.

13.  DIREITOS DE AUTOR
Considera-se que, no ato de inscrição, todos os participantes concedem os direitos de 
propriedade inteletual dos trabalhos às entidades promotoras e organizadoras desde que 
usadas em contextos relacionados, direta ou indiretamente, com o BANG e o município de 
Torres Vedras.

Os contextos referidos podem prender-se com divulgação, promoção ou publicidade, desde 
que sem fins comerciais.

Desta forma, o autor autoriza a utilização dos trabalhos submetidos na candidatura ao 
Concurso, por parte das entidades promotoras e organizadoras ou terceiros por estas 
indicados, e renuncia a toda e qualquer compensação financeira resultante da utilização do 
seu trabalho nas situações referidas.

Ao preencher e submeter o formulário de inscrição, o participante está a aceitar, sem 
reservas, a renúncia aos seus direitos de autor nas utilizações dos trabalhos submetidos ao 
Concurso nos termos do Regulamento do Concurso e Acordo de Submissão de Candidatura 
do BANG.

Mais se informa que para visualização no site do Bang e outras plataformas onde o concurso 
exibirá trabalhos (Youtube, Vimeo, etc.), os vídeos a concurso incluirão marca de água 
referente ao Bang Awards, para efeitos de identificação e proteção do trabalho.

14.  DISPOSIÇÕES FINAIS
A Nau Identidade reserva-se o direito de alterar os Prazos estipulados no Regulamento do 
Concurso, bem como cancelar o mesmo, sem qualquer aviso prévio, sem que tal facto origine 
obrigações ou responsabilidades para a Nau Identidade ou qualquer outra entidade 
promotora, inclusive no que diz respeito ao valor dos prémios.

A Nau Identidade reserva-se o direito de remover qualquer trabalho submetido ao concurso 
com a máxima discrição, em qualquer momento, inclusive durante o mesmo, sem aviso 
prévio, sem que tal facto origine qualquer obrigação ou responsabilidade para a Nau 
Identidade ou qualquer outra entidade promotora, incluindo no que diz respeito à atribuição 
de prémios.

A Nau Identidade reserva-se o direito de remover o trabalho participante, escolher não o 
publicar ou mudar os prémios, datas ou número de vencedores, a qualquer altura e sem 
qualquer aviso prévio, sem que tal facto possa gerar qualquer obrigação ou responsabilidade 
para a Nau Identidade ou qualquer outra entidade promotora.

A Nau Identidade reserva-se o direito de não publicar ou aceitar trabalhos submetidos a 
Concurso, sem que tal facto possa gerar qualquer obrigação ou responsabilidade para a Nau 
Identidade ou qualquer outra entidade promotora.

www.bang-awards.com

www.bang-awards.com

O participante deverá ser capaz de facultar à Nau Identidade ou qualquer outra entidade 
promotora, se solicitado, esclarecimentos, contratos, permissões ou publicações do seu 
trabalho.

O Participante será responsável pela sua conta ou password, ou quaisquer outros dados 
confidenciais, pessoais e intransmissíveis, relacionados com a sua Candidatura, sob pena de 
ter de indemnizar a Nau Identidade pelo mau uso dos dados que possuir. 

O cancelamento da Candidatura por parte do Participante só poderá ser efetuada até à data 
limite de envio da candidatura, referida em Prazos, ou seja, até 31 de Dezembro de 2013. O 
referido cancelamento terá de ser efetuado por escrito, em documento assinado pelo 
Participante, e remetido à Nau Identidade.

A candidatura a este concurso implica a total aceitação dos termos e condições do 
Regulamento do Concurso e Acordo de Submissão de Candidatura do BANG.

O não cumprimento de qualquer um dos termos e condições do Regulamento do Concurso 
e/ou Acordo de Submissão de Candidatura, por parte de qualquer um dos participantes, 
constitui motivo bastante para a imediata exclusão do Concurso.

Todos os casos omissos no Regulamento do Concurso estão contemplados no Acordo de 
Submissão de Candidatura do BANG.
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