
REGULAMENTO 

2ª Edição – 13 e 14 de Setembro 2014 

CONDOMÍNIO – Festival de Cultura Local em Espaços Habitacionais 

1. Conceito e Objectivos 

O CONDOMÍNIO afirma-se como um espaço de apresentação de Projectos e propostas 

inovadoras que sejam representativas da cultura local da cidade de Lisboa, em espaços 

privados de carácter habitacional. Pretende constituir-se como um fórum de reunião e 

intervenção independente, alheio a qualquer instituição. 

Estão abertas inscrições para Projectos e Espaços Habitacionais que pretendam integrar a 

próxima edição do CONDOMÍNIO, e com o seu talento e disponibilidade contribuírem para 

o sucesso do mesmo. Estão abertas em permanência inscrições para quem deseje integrar 

a Organização do CONDOMÍNIO. 

O CONDOMÍNIO tem como objectivos principais a difusão de Projectos emergentes e 

inovadores que tenham potencial para melhorar a vida urbana da cidade de Lisboa, ou que 

se constituam como alternativas a nível cultural, social, comunitário. 

 

2. Calendarização 

2.1 As inscrições de Projectos e Espaços Habitacionais para a presente edição 

decorrem até 1 de Agosto 2014. 

2.2 A comunicação dos Projectos e Espaços Habitacionais seleccionados será 

efectuada pela Organização até 4 de Agosto 2014. 

2.3 A presente edição do CONDOMÍNIO decorrerá a 13 e 14 de Setembro 2014. 

 

3. Condições Gerais para as Inscrições de Projectos e Espaços Habitacionais 

3.1 Qualquer pessoa ou grupo de pessoas pode inscrever o seu Projecto para 

participar no CONDOMÍNIO. 

Qualquer pessoa ou grupo de pessoas pode inscrever o seu Espaço Habitacional 

para acolher o CONDOMÍNIO e os Projectos seleccionados. 

3.2 Por Projecto entende-se qualquer actividade que se insira na forma de 

apresentação pública: dança, teatro, música, conversas, workshops, animações, ou 

outras. Por Espaço Habitacional entende-se qualquer espaço que sirva propósitos 

habitacionais e/ou destinado a utilização de carácter privado: apartamentos, 

moradias, caves, terraços, estúdios, jardins, ateliers, entre outros. 

3.3 As inscrições de Projectos efectuam-se através de preenchimento de formulário 

específico presente no website do CONDOMÍNIO (link directo) e envio de 

fotografia promocional e/ou ilustrativa do projecto para 

condominio.festival@gmail.com. 

As inscrições de Espaços Habitacionais efectuam-se através de preenchimento de 

formulário específico presente no website do CONDOMÍNIO (link directo). 

3.4 Após o encerramento do período de inscrições, a Organização contactará os 

Projectos e Espaços Habitacionais seleccionados por e-mail, devendo estes 

confirmar a sua participação/confirmação de acolhimento no prazo de 5 (cinco) 

dias para condominio.festival@gmail.com. 

mailto:condominio.festival@gmail.com


 

4. Processo e Critérios de Selecção 

4.1 A selecção de Projectos e Espaços Habitacionais é efectuada pelo CONDOMÍNIO. 

Nesta área, a Organização do CONDOMÍNIO está aberta a sugestões provenientes 

de qualquer pessoa ou grupo de pessoas que desejem contribuir para a realização 

da mesma. 

4.2 A selecção de Projectos para a presente edição é realizada de acordo com os 

seguintes critérios: representatividade da cultura local da cidade de Lisboa / 

originalidade da proposta / relação directa com a cidade de Lisboa e/ou o espaço 

urbano em geral / interesse comunitário, social e/ou cultural da proposta / 

adequação à apresentação nos Espaços Habitacionais disponíveis. 

A selecção de Espaços Habitacionais para a presente edição é realizada de acordo 

com os seguintes critérios: inserção do espaço dentro dos limites da cidade de 

Lisboa / adequação do espaço com as propostas de Projectos recebidas. 

4.3 A Organização reserva ainda o direito de convidar directamente Projectos e 

Espaços Habitacionais específicos que considere interessantes e representativos 

do conceito do festival, assim como inserção de Projectos oriundos de outras 

localidades que não a cidade de Lisboa, sempre que os mesmos sejam 

representativos do conceito do CONDOMÍNIO. 

4.4 Não serão aceites Projectos que possam prejudicar a integridade física do local ou 

do público, ou que não se adeqúem, pela sua natureza, a apresentação em 

Espaços Habitacionais. 

 

5. Regras e Contrapartidas de Participação – para Projectos 

5.1 A Organização assegura a alimentação de todos os Participantes 

(independentemente do número de participantes que cada projecto integre) 

durante o dia de festival em que estes participem. A organização compromete-se 

ainda a oferecer um máximo de 3 (três) bebidas a cada participante, à escolha do 

mesmo, escolha essa limitada à oferta existente no bar do CONDOMÍNIO. 

5.2 A organização compromete-se a dividir o lucro angariado através de vendas do bar 

e donativos livres pelos Projectos (independentemente do número de 

participantes que estes envolvam), Espaços Habitacionais (um elemento por cada 

espaço) e Organização (contando como um elemento, independentemente do 

número de membros que envolva). Esse cálculo será realizado no dia seguinte ao 

último dia do festival, e terá em conta os montantes angariados nos dois dias do 

festival. Posteriormente, a cada participante (ou representante, no caso de 

projectos colectivos), será comunicado o valor resultante, e esse montante será 

transferido no prazo de 5 (cinco) dias para a conta bancária que foi indicada no 

acto da inscrição1. 

5.3 A escolha do dia, horário e local de apresentação dos Projectos é responsabilidade 

da Organização. No entanto, esta escolha pode ser articulada com os Participantes 

e Anfitriões sempre que estes o desejem. 

                                                           

1
 É também possível entregar o montante em mãos, para quem o prefira. 



5.4 Cada participante/grupo pode inscrever mais do que um projecto, desde que 

preencha um formulário dedicado a cada um. 

5.5 A Organização compromete-se a promover e divulgar os projectos participantes, 

merecendo estes local de destaque no website e facebook do CONDOMÍNIO, 

assim como integrando a comunicação oficial do mesmo. 

 

6. Regras e Contrapartidas de participação – para Espaços Habitacionais 

6.1 A Organização assegura a alimentação do Anfitrião durante o dia de festival em 

que acolha o CONDOMÍNIO. A Organização compromete-se ainda a oferecer um 

máximo de 3 (três) bebidas, à escolha do mesmo, escolha essa limitada à oferta 

existente no bar do CONDOMÍNIO. 

6.2 A organização compromete-se a dividir o lucro angariado através de vendas do bar 

e donativos livres pelos Projectos (independentemente do número de 

participantes que estes envolvam), Espaços Habitacionais (um elemento por cada 

espaço) e Organização (contando como um elemento, independentemente do 

número de membros que envolva). Esse cálculo será realizado no dia seguinte ao 

último dia do festival, e terá em conta os montantes angariados nos dois dias do 

festival. Posteriormente, será comunicado o valor resultante ao Anfitrião, e esse 

montante será transferido no prazo de 5 (cinco) dias para a conta bancária que foi 

indicada no acto da inscrição2. 

6.3 O Anfitrião tem poder de decisão no que toca à Programação da presente edição 

do CONDOMÍNIO. O Anfitrião tem ainda o direito de escolher/indicar 

individualmente um Projecto para participar no dia de festival em que este acolha 

o CONDOMÍNIO (inserido na rubrica “Sugestão da Casa”). 

6.4 A Organização do CONDOMÍNIO compromete-se a colaborar com o Anfitrião na 

preparação do espaço para receber o festival. 

 

7. Disposições Finais 

7.1 O acto de inscrição do grupo/participante implica a concordância e aceitação do 

presente Regulamento, assim como autorização para que a organização do 

CONDOMÍNIO possa filmar, fotografar, gravar, transmitir e publicar o nome, 

imagem e voz de todos os participantes em qualquer actividade de divulgação e 

apresentação da presente edição do CONDOMÍNIO. 

7.2 Toda a informação relativa à apresentação e autoria dos projectos e participantes 

seleccionados é da total responsabilidade dos mesmos, não respondendo o 

CONDOMÍNIO pela falsidade ou imprecisão desses conteúdos. 

7.3 Qualquer caso omisso neste Regulamento será analisado e resolvido pela 

Organização do CONDOMÍNIO. 

                                                           

2
 É também possível entregar o montante em mãos, para quem o prefira. 


