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PRÉMIO MIMO DE MÚSICA 
EDIÇÃO 2019 

 

REGULAMENTO 
 

 
1. APRESENTAÇÃO 
Este regulamento estabelece as normas de participação da 1ª edição do Prémio MIMO de 
Música, realizado no ano de 2019. O Prémio é promovido pelo MIMO Festival, com apoio da 
TSF Rádio de Notícias e da Editora Valentim de Carvalho. 
 

2. OBJETIVOS 
O Prémio MIMO de Música tem o objetivo de valorizar jovens artistas portugueses, de todas as 
regiões de Portugal, incentivando a inovação no campo da composição, originalidade, técnica e 
estética musical, em trabalhos autorais ou não; e acima de tudo proporcionar a descoberta de 
novos talentos.  
 

3. PRÉMIOS 
3.1   Serão oferecidos os prémios: “Prémio MIMO de Música” e “Artista Revelação Prémio 
MIMO de Música”. Os participantes poderão concorrer e vencer nas duas premiações, não 
havendo impedimento desde que cumpram as normas do presente regulamento; 
 

3.2  O vencedor do prémio principal, “Prémio MIMO de Música”, será contemplado com 1 
(uma) apresentação no MIMO Festival Amarante, em 2019, e 1 (uma) no MIMO Festival Brasil, 
em 2019 ou 2020; 
 

3.3  O vencedor do prémio “Artista Revelação Prémio MIMO de Música” ganhará a 
gravação de um disco (EP) digital, com 6 (seis) faixas que será editado pela Valentim de 
Carvalho; 
 

3.4 Os vencedores não receberão nenhum tipo de remuneração financeira; 
 

3.5  Os participantes deverão cumprir o que segue estabelecido neste regulamento. 
 

 
4. PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS 
4.1  O candidato deverá ser cidadão português; 
 

4.2  Todos os concorrentes deverão ter, obrigatoriamente, entre 18 (dezoito) e 40 
(quarenta) anos de idade; 
 

4.3  Poderão inscrever-se artistas em carreira a solo ou grupos, todos com formações ou 
acompanhamento de músicos que devem somar, no máximo 5 (cinco) pessoas, com trabalhos 
autorais ou não; 
 

4.4  O proponente poderá ser pessoa física ou pessoa jurídica. 
 

4.5  As inscrições para o Prémio MIMO de Música poderão ser efetuadas por artistas com 
trabalhos nos seguintes segmentos: 
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4.5.1  Música popular - artistas e grupos de todo tipo de criação musical que envolva 
a utilização da voz;  

 

4.5.2  Música instrumental - artistas e grupos de todo o tipo de criação musical feita 
por instrumentos musicais, programações eletrónicas e outros, sendo desprovida de 
voz.  

 

4.6  No caso dos artistas solistas, será necessária a inclusão dos músicos acompanhantes 

no formulário até o limite máximo de 5 (cinco) integrantes, incluindo o artista. Os músicos 

acompanhantes dos artistas solistas não precisarão atender o referido no ponto 4.2, no 

tocante a idade máxima de 40 anos; 

4.7  Os participantes dos segmentos de música popular e instrumental concorrerão 

em condições de igualdade em todas as etapas, não havendo prémios específicos para cada 

segmento. 

6. INSCRIÇÕES 
6.1  As inscrições para o Prémio MIMO de Música deverão ser feitas no período entre 10 
de junho a 07 de julho de 2019, exclusivamente através do site 
www.mimofestival.com/portugal ; 
 

6.2  No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário com as seguintes 
informações: 
 

6.2.1  Nome do artista/grupo; 
 

6.2.2  Dados do representante da candidatura (NIF ou NIPC); 
 

6.2.3  Informações sobre contratos com editoras; 
 

6.2.4  Resumo do projeto artístico inscrito (no máximo 2.000 caracteres);  
 

6.2.5  Ficha técnica com os nomes dos integrantes, função e idade; 
 

6.2.6  Currículo detalhado do artista/grupo, reunindo dados sobre a sua formação musical e 
principais projetos realizados. Serão aceitos somente arquivos em PDF, com até 5MB; 
 

6.2.7  Mapa de Palco e Input List (rider técnico). Serão aceitos arquivos em JPG e PDF, com 
até 5MB; 
 

6.2.8  Links de vídeo: o proponente deverá inserir 3 (três) links de vídeos no formulário. 
Apenas serão aceitos vídeos no Youtube, Vimeo ou Facebook; 
 

6.2.9  Links de áudio: o proponente deverá inserir 3 (três) links de áudios no formulário. 
Apenas serão aceitos áudios no Soundcloud, Mixcloud, YouTube, Spotify e Bandcamp; 
 

6.2.10 Fotos de divulgação: o proponente deverá enviar pelo menos 3 (três) fotos. Apenas 
serão aceitos arquivos em JPG, com mínimo de 300dpi e até 8MB; 
 

6.2.11  Redes Sociais: apenas serão aceitos perfis ou páginas no Facebook, Spotify, 
Instagram e Site Oficial do artista/grupo. O participante deverá inserir a URL (link) no 
formulário. 
 

http://www.mimofestival.com/portugal/
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6.2.12  Concordância com o Termo de autorização de uso de imagem, voz e nome, para fins 
de divulgação e promoção dos artistas/grupos participantes junto ao Prémio MIMO de 
Música e ao MIMO Festival; 
 

 
 

7. CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PRÉMIO  
7.1.1  Início das inscrições: 10 de junho de 2019; 
 

7.1.2  Fim das inscrições: 07 de julho de 2019;                   
 

7.1.3  Divulgação dos 6 (seis) finalistas: 11 de julho de 2019;  
 

7.1.4  Abertura do Voto Popular: 11 de julho de 2019;  
 

7.1.5  Encerramento do Voto Popular: 20 de julho de 2019;               
 

7.1.6  Divulgação dos vencedores “Prémio MIMO de Música” e “Artista Revelação Prémio 
MIMO de Música”: 21 de julho de 2019; 
 

7.1.7  Concerto do vencedor do Prémio MIMO de Música no MIMO Festival Amarante: 27 
de julho de 2019; 
 

7.1.8  Concerto do vencedor do Prémio MIMO de Música no MIMO Festival Brasil: em 2019 
ou 2020. 

   

8. PRIMEIRA ETAPA: COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
8.1  Integrarão a comissão de avaliação do Prémio MIMO de Música personalidades da 
área musical e um representante da direção artística do MIMO Festival;  
 

8.2  O júri selecionará 6 (seis) artistas para a final + 3 (três) suplentes; 
 

8.3  A avaliação será baseada no material encaminhado através do formulário de inscrição. 
Não haverá audição presencial; 
 

8.4  Os critérios de avaliação são: inovação no campo da composição, originalidade, técnica 
e estética musical; 
 

8.5  As decisões do júri não serão passíveis de recurso ou questionamento posterior; 
 

8.6        Os 6 (seis) selecionados para a etapa final do Voto Popular serão divulgados no dia 11 
de julho de 2019; 
 

8.7  O vencedor do prémio “Artista Revelação Prémio MIMO de Música” será escolhido 
diretamente pelo júri durante esta primeira etapa da comissão de avaliação, mas poderá 
permanecer para a etapa posterior do Voto Popular, caso seja também escolhido para 
concorrer entre os finalistas do Prémio MIMO de Música. 
 
9. ETAPA FINAL: VOTO POPULAR 
9.1  O  Voto Popular para a classificação do artista/grupo vencedor do Prémio MIMO de 
Música estará disponível no período de 11 a 20 de julho de 2019, até às 23:59, para a escolha 
de 1 (um) vencedor que será o candidato mais votado; 
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9.2        O Voto Popular será realizado exclusivamente no site 
www.mimofestival.com/portugal; 
 

9.3     Para a participação no Voto Popular cada utilizador deverá usar uma das formas de 
autenticação disponíveis no site do MIMO Festival. 
 
 
 

10. RESULTADO 
10.1  O artista/grupo mais votado na etapa de Voto Popular será o Vencedor Prémio MIMO 
de Música;  
 

10.2  O artista/grupo vencedor do Prémio MIMO de Música será anunciado no dia 21 de 
julho de 2019; 
 

10.3  A escolha do vencedor do Prémio MIMO de Música não será passível de recurso ou 
questionamento posterior; 
 

10.4  O Prémio não divulgará o ranking do Voto Popular, apenas o artista/grupo Vencedor.  
 

11. VENCEDOR PRÉMIO MIMO DE MÚSICA - PREMIAÇÃO 
11.1  O vencedor do prémio principal “Prémio MIMO de Música” será contemplado com 1 
(uma) apresentação no MIMO Festival Amarante 2019 e MIMO Festival Brasil, em 2019 ou 
2020; 
 

11.2  O vencedor não receberá nenhum tipo de remuneração financeira para as 
apresentações previstas no MIMO Festival Amarante, em Portugal, e no MIMO Festival Brasil; 
 

11.3  O concerto no MIMO Festival Amarante é obrigatório ao vencedor do Prémio MIMO 
de Música e acontecerá no dia 27 de julho de 2019, na cidade de Amarante, em Portugal;  
 

11.4  A apresentação no MIMO Festival Brasil acontecerá em data a ser definida, em 2019 
ou 2020, nas cidades do Rio de Janeiro ou São Paulo, em data, local e horário a ser anunciada 
ao vencedor no dia 5 de agosto de 2019; 
 

11.5  Os prémios aqui previstos, incluindo a viagem ao Brasil, contemplam apenas os 
músicos integrantes da proposta artística vencedora, devidamente inscritos no concurso, não 
se estendendo, em hipótese alguma, a terceiros; 
 

11.6  O Prémio MIMO de Música assumirá as despesas de logística para a realização do 
concerto em Amarante, oferecendo transporte terrestre de 1 (uma) cidade de Portugal 
Continental até Amarante e o regresso para a cidade de partida; alimentação e hospedagem 
para os integrantes do artista/grupo, dentro do limite de 5 (cinco) participantes e para a 
equipa informada na ficha técnica da inscrição, no dia da apresentação;  
 

11.7  O Prémio MIMO de Música assumirá as despesas de logística para a realização do 
concerto no Brasil, oferecendo transporte aéreo, transporte terrestre, alimentação e 
hospedagem para os integrantes do artista/grupo, dentro do limite de 5 (cinco) participantes e 
para a equipa informada na ficha técnica da inscrição, em condições que serão anunciadas no 
dia 5 de agosto de 2019;  
 

11.8  A escolha do local do concerto, data, horário da performance ficará a critério da 
direção artística do MIMO Festival e deverão ser cumpridas pelo artista/grupo vencedor; 

http://www.mimofestival.com/portugal


 

 
 

 5 

 

11.9  O artista/grupo vencedor será responsável pelos seus instrumentos e backline para o 
concerto previsto no MIMO Festival Amarante, não assumindo a organização do Prémio e o 
MIMO Festival qualquer responsabilidade ou encargo relativo ao mesmo, exceto o 
equipamento base fornecido pela organização. O MIMO Festival Brasil ficará responsável pelo 
backline necessário ou complementar; 
 

11.10  A infraestrutura e equipa técnica para as apresentações serão fornecidas pelo MIMO 
Festival, de acordo com os limites estabelecidos pela organização; 
 

11.11  O vencedor fará um concerto de até 45 minutos no MIMO Festival. A quantidade de 
músicas ficará à critério do artista/grupo, desde que respeite o limite de tempo obrigatório 
estabelecido para a apresentação; 
 

11.12  A interlocução para assuntos relativos à produção e aspectos administrativos será 
realizada entre a produção artística do MIMO Festival e a equipa do artista/grupo vencedor, 
através do e-mail pmm@mimofestival.com; 
 

11.13  Para a apresentação do vencedor do Prémio MIMO de Música no MIMO Festival Brasil, 
o artista/grupo deverá apresentar passaportes válidos de todos os integrantes até o dia 5 de 
agosto de 2019; 
 

11.14   O artista/grupo vencedor deverá promover os seus melhores esforços para mencionar 
em agendas de imprensa e junto aos veículos de comunicação nacionais e internacionais, que 
foi vencedor do Prémio MIMO de Música, promovido pelo MIMO Festival, com apoio da 
Editora Valentim de Carvalho e TSF Rádio de Notícias. 
 

12. VENCEDOR ARTISTA REVELAÇÃO DO PRÉMIO MIMO DE MÚSICA 
12.1  Um artista/grupo será distinguido como “Artista Revelação Prémio MIMO de Música”. 
A seleção será feita pela comissão avaliadora/ júri, formada por personalidades da área 
musical, um representante da Editora Valentim de Carvalho e da direção artística do MIMO 
Festival;  
 

12.2  Além dos critérios de avaliação gerais acima descritos, o artista/grupo “Artista 
Revelação Prémio MIMO de Música” não poderá ter contrato firmado com nenhuma editora 
em Portugal; 
 

12.3  O “Artista Revelação Prémio MIMO de Música” ganhará a gravação de um disco (EP) 
digital, com 6 (seis) faixas e será editado pela Valentim de Carvalho; 
 

12.4  O “Artista Revelação Prémio MIMO de Música” deverá assumir todas as despesas de 
logística (transporte, alimentação e hospedagem) e outros, para a realização da gravação do 
EP;  
 

12.5  A infraestrutura e equipa técnica para as gravações serão fornecidas pela Editora 
Valentim de Carvalho, de acordo com os limites estabelecidos pela editora; 
 

12.6  O “Artista Revelação Prémio MIMO de Música” deverá utilizar os logos da Valentim de 
Carvalho e do Prémio MIMO de Música na divulgação e comercialização do seu EP, aplicando o 
seguinte texto em seu material promocional: “PROJETO CONTEMPLADO COMO ARTISTA 
REVELAÇÃO PRÉMIO MIMO DE MÚSICA 2019”; 
 

mailto:pmm@mimofestival.com
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12.7  O “Artista Revelação Prémio MIMO de Música” deverá promover os seus melhores 
esforços para mencionar em agendas de imprensa e junto aos veículos de comunicação 
nacionais e internacionais, que foi contemplado como “Artista Revelação Prémio MIMO de 
Música”, promovido pelo MIMO Festival, com apoio da Editora Valentim de Carvalho e TSF 
Rádio de Notícias. 
 
 
 
 

13. FINALIZAÇÃO DO PRÉMIO MIMO DE MÚSICA 
13.1  Os vencedores dos prémios “Prémio MIMO de Música” e de “Artista Revelação Prémio 
MIMO de Música”, manterão um vínculo com o Festival e com as marcas responsáveis pela 
premiação até a finalização do projeto; 
 

13.2  Os vencedores deverão estar disponíveis para possíveis divulgações nas medias, assim 
como para a promoção do concerto no MIMO Festival Brasil e gravações, contrato e promoção 
com a editora; 
 

13.3  Os vencedores deverão autorizar o uso das suas imagens e trabalhos para futuras 
divulgações relacionadas com o Prémio MIMO de Música.   
 

14. TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 
14.1  A inscrição no Prémio MIMO de Música 2019 implica o acesso ao website 
www.mimofestival.com/portugal e o preenchimento do formulário criado para este efeito. 
Para isto, serão recolhidos e tratados os seguintes dados pessoais: imagem, número de 
identificação fiscal, foto, vídeo, voz, nome, e-mail, telefone, endereço, redes sociais; 
 

14.2  O responsável pelo tratamento dos dados referidos no ponto 14.1 é a Memories & 
Heritage Artes Unipessoal Lda., com sede na Rua Miguel Bombarda, 527, 3º esq., 4050-383 
Porto, Portugal; 
 

14.3  A Memories & Heritage Artes irá processar os dados referidos no ponto 14.1 para, de 
acordo com o presente Prémio, confirmar se são cumpridos os requisitos de participação dos 
artistas/grupos; 
 

14.4  Os dados pessoais serão utilizados também para envio de comunicação sobre o MIMO 
Festival Amarante 2019 e edições futuras do Prémio MIMO de Música; 
 

14.5  Os dados pessoais são processados para a boa gestão do Prémio, contato com as 
bandas, eleição dos finalistas e vencedores e qualquer promoção relacionada ao Prémio MIMO 
de Música durante o período que este vigorar. Os mesmos serão mantidos por 36 meses; 
 

14.6  O tratamento dos dados pessoais dos participantes do concurso poderá também ser 
realizado por prestadores de serviços contratados pela Memories & Heritage Artes Lda, sendo 
os dados pessoais utilizados exclusivamente para as finalidades estabelecidas pela organização 
do Prémio, cumprindo rigorosamente as normas legais de proteção de dados pessoais e outras 
aplicáveis; 
 

14.7  Os membros participantes do concurso podem, a qualquer momento, exercer os seus 
direitos de acesso, retificação, oposição, atualização, eliminação, limitação e portabilidade dos 
seus dados, devendo para o efeito remeter o seu pedido por escrito através do e-mail 

http://www.mimofestival.com/portugal
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pmm@mimofestival.com ou por carta para o endereço da Memories & Heritage Artes 
Unipessoal Lda., indicado no ponto 14.2. 
 

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
15.1  Ao submeter a sua proposta ao Prémio MIMO de Música, o proponente aceita 
automaticamente as condições previstas neste regulamento, assegurando a total veracidade 
das informações declaradas; 
 

15.2  Após o preenchimento e envio do formulário, o proponente não poderá editar ou 
anexar outros dados à inscrição. Para retificação de dados pessoais, deverá proceder de 
acordo com o item 14.7; 
 

15.3  Os artistas e grupos autorizam o MIMO Festival e a organização do Prémio MIMO de 
Música a utilizarem a sua imagem e dados para efeitos promocionais; 
 

15.4  Em caso de dúvida, o proponente deverá entrar em contato com a produção do 
Prémio MIMO de Música, através do e-mail pmm@mimofestival.com; 
 

15.5  Casos não previstos neste regulamento serão decididos pela Direção do MIMO 
Festival, mantendo-se a equidade de direitos para todos os inscritos.  
 
 
 
 

Direção Artística 
MIMO FESTIVAL 2019 

mailto:pmm@mimofestival.com
mailto:pmm@mimofestival.com

