
Regulamento resumido DCR BAI 2019 
 
O Concurso “Dança Com Ritmo BAI 2019” (doravante designado somente de 
“Concurso”) é um formato criado pela LAC e produzido pela  FINSTAR -SOCIEDADE 
DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, S.A. (de agora em diante a “ZAP”) com o 
patrocínio do Banco Angolano de Investimentos, S.A. (doravante designado  
somente de “BAI”). 
Esta Temporada do Concurso será de âmbito Nacional. 

A) Requisitos de participação no Concurso 
 
1.  Os Concorrentes deverão ter nacionalidade Angolana, mais de 18 anos de 

idade e menos de 30 anos de idade, na data da inscrição no Concurso, 
devendo para tal fazer prova documental que confirme tais dados. 

2.  O “Dança Com Ritmo BAI 2019” é um concurso de dança, seja de dançarinos 
conhecidos e/ou grupos de dança, podendo estes ser estrangeiros ou 
angolanos. Por essa razão, aquando da inscrição no Concurso, os 
Concorrentes deverão escolher/indicar o seu nome como dançarino/grupo. 

3.  Os Concorrentes poderão optar por participar no Concurso  individualmente 
ou em grupo. Esta opção deverá ser manifestada no momento da inscrição 
no Concurso. 

4.  Cada Concorrente deverá continuar a dançar individualmente até ao final 
do Concurso. O mesmo se aplica aos Concorrentes que tenham optado por  
participar em grupo. 

5. Os Concorrentes não poderão ser trabalhadores ou prestadores de Serviço 
da ZAP ou BAI. 
 

B) Mecânica do Concurso – Castings 
1. As provas de casting deverão ser prestadas ao vivo, acompanhadas com a 

música da coreografia (Dança livre). 
2. No acto de inscrição os candidatos têm que escolher 2 músicas diferentes 

(estilos diferentes). 
 

C) Mecânica do Concurso – Galas de Eliminação 

1.  Serão realizadas 6 Galas de Eliminação, sendo que cada Gala de Eliminação 
terá 8 Concorrentes a participarem. 

D) Mecânica do Concurso – Galas Semifinais e Gala Final  

1.  Nas Galas Semifinais, os Concorrentes deverão dançar 1 tema novo  
escolhido pela produção do Concurso. 

2.  Na Gala Final, que terá 6 concorrentes, os 3 Concorrentes mais votados  
dançarão mais uma música. 

3.  Serão realizadas 3 Galas Semifinais com 8 Concorrentes cada, sendo  que 
em cada uma das Galas Semifinais, os 2 Concorrentes mais votados  
passarão à Gala Final.  

E) Sistema de votação pelo público 

1. A selecção dos Concorrentes que em cada Gala passarão à fase seguinte 
será     realizada pelo público com base no sistema de votação a 
implementar pela produção do Concurso.  

 



F) Benefícios a atribuir aos Concorrentes 

1. Caso se revele necessário, a produção do Concurso poderá proporcionar 
estadia e aulas de dança aos Concorrentes seleccionados para as Galas. 
 

G) Prémios 

1. Ao Concorrente vencedor e aos Concorrentes finalistas serão atribuídos 
Prémios, que serão oportunamente divulgados no início da Temporada do 
Concurso, designadamente no website da Zap  (www.zap.co.ao) e no 
website da BAI (www.bancobai.ao) e nos episódios  da temporada.  
 

H) Autorização para gravação, uso e reprodução de imagem e voz 2. 

1. A participação no Concurso implica a autorização irrevogável e 
incondicional em território nacional e/ou internacional dos Concorrentes a 
favor da ZAP e do BAI para o seu uso, reprodução, difusão, gravação e 
comunicação ao público da sua imagem e voz, bem como dos seus 
familiares que o acompanhem, por qualquer meio,  incluindo, mas sem 
limitar, para a radiodifusão televisiva pelos serviços de programas da ZAP 
e para a utilização em serviços prestados pelo BAI,  qualquer que seja o 
meio técnico ou plataformas que vierem a ser utilizados, sem limite de 
número de exibições e sem limitações temporais e  territoriais (nacional 
e/ou internacional). 

2. A ZAP e o BAI deverão respeitar o direito de imagem dos Concorrentes 
tendo sempre em conta os usos habituais em televisão, sem prejuízo do 
seu direito à honra, intimidade e imagem de acordo com a legislação em 
vigor, de tal forma que nenhuma das utilizações efectuadas possa vir a 
afectar a sua dignidade pessoal. 
 

I) Proteção de dados 

1.  No decorrer do Concurso serão recolhidos e armazenados dados pessoais 
dos Concorrentes, os quais serão tratados com respeito à legislação de  
protecção de dados pessoais em vigor. 

J) Causas de exclusão do Concurso 

Os Concorrentes poderão ser excluídos do Concurso, a todo o tempo, se: 

a) constada a inobservância de algum dos requisitos de participação no Concurso, 
ainda que posteriormente à sua inscrição; 

b) violarem as regras do presente Regulamento; 

c) caso a Produção, com o apoio de especialistas, constactar que o Candidato não 
esteja em condições físicas e/ou psicológicas para continuar no programa; 

 
K) Considerações finais 
 

1.  Os Concorrentes deverão, quer no decorrer do Concurso quer após o final 
do mesmo, abster-se de acções, comunicados ou comportamentos, por 
qualquer meio, que possam causar descrédito ou dano ao bom nome ou 
reputação do Concurso, da ZAP ou do BAI, ou que possam colocar em causa 
a reputação ou imagem do Concurso. 



2. Os concorrentes são os totais e únicos responsáveis, por toda a coreografia 
que envolva movimentos de risco, que possam colocar em perigo a sua vida 
durante a apresentação da performance no Casting do Concurso, devendo 
para tal declarar terem plena consciência que não deverão agir de forma 
negligente ou irresponsável, por forma a não colocar em risco a sua vida e 
de outras pessoas durante a participação no casting. 


