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APRESENTAÇÃO DE IDEIAS PARA A CRIAÇÃO DA 
IDENTIDADE SONORA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1. A Universidade de Lisboa, no âmbito das comemorações dos 10 anos da fusão entre 
Universidade de Lisboa e a Universidade Técnica de Lisboa, promove a criação da sua 
Identidade Sonora, através da seleção de uma composição musical representativa dos seus 
valores e missão e que contribua para fomentar o sentido de pertença da Comunidade 
Académica da ULisboa. A composição deverá suficientemente versátil permitindo várias 
aplicações, nomeadamente, apresentação ao vivo e utilização em conteúdos de comunicação, 
como por exemplo, vídeo e redes sociais e ainda eventos institucionais. Deverá ainda 
possibilitar diversas instrumentações que permitam obter melodias diversas e temas 
completos de diferentes durações, e a sua identificação como identidade sonora, mesmo 
quando não associada a uma imagem.  
 

2. Podem apresentar propostas compositores e/ou autores residentes em Portugal, em nome 
individual ou coletivo. 

 
3. A submissão de ideias deverá ser efetuada através do email identidadesonora@ulisboa.pt, 

contendo os seguintes elementos:  

• Nome completo, data de nascimento e nacionalidade; 
• Contacto telefónico e endereço de email; 
• Apresentação de portfolio(s); 
• Biografia (ou CV); 
• Memória Descritiva da proposta; 
• Documento assinado pelo(s) autor(es), aceitando as condições e confirmando ser(em) 

o(s) único(s) autor(es) e titular(es) de direitos sobre composição proposta. 
 

4. Requisitos da proposta  
 
Serão aceites apenas propostas acompanhadas por declaração do(s) seu(s) autor(es) atestando 
a originalidade e o caracter inédito da composição. 
A proposta deverá indicar: 
I. Se prevê a utilização de voz(es) na composição; 
II. Qual a instrumentação pensada.  

Só serão aceites propostas quando acompanhadas por declaração do(s) seu(s) autor(es) 
atestando a originalidade e o caracter inédito da composição. 
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5. Composição do Júri 

O Júri é constituído por cinco elementos: 

• Professor Doutor Henrique Oliveira, Pró-Reitor para a Programação Cultural da 
Universidade de Lisboa; 

• Erica Mandillo, Maestrina do Coro Infanto-Juvenil da Universidade de Lisboa; 
• Luísa Amaro, concertista e compositora; 
• Luís Tinoco, professor de composição musical na Escola Superior de Música de Lisboa, 

músico e compositor; 
• Mário Laginha, pianista e compositor.  

 
6. O júri reserva-se o direito de não selecionar nenhuma proposta, caso entenda que nenhuma 

reúne as condições necessárias para o efeito. 
 

7. A apresentação de ideias respeitará as seguintes fases: 
 

a) Primeira Fase 
Submissão  
 
A submissão de ideias decorrerá entre os dias 05/01/2023   e 06/02/2023, através do envio 
da proposta para o email disponível no ponto 3 do presente documento. 
 

b) Segunda Fase 
Pré-Seleção  
 
Serão pré-selecionadas no máximo 3 (três) propostas. Os candidatos pré-selecionados 
serão notificados, via email, até dia 13/02/2023 e terão um prazo de trinta (30) dias para 
apresentação de uma gravação áudio, que poderá ser uma melodia ou apenas um som ou 
uma sequência de sons. Esta gravação servirá de base para composição final. 
 
Nesta fase o Júri poderá convocar os candidatos para uma audiência de esclarecimento. 
As propostas pré-selecionadas serão comparticipadas em 2.000,00€ (dois mil euros) 
pagos aos candidatos no prazo de 30 dias após apresentação do áudio. 
 
 

c) Terceira Fase  
 
Sete (7) dias após a apresentação das propostas pré-selecionadas, a decisão do Júri será 
publicada na página da Universidade de Lisboa no dia 20/03/2023, sendo o(s) 
selecionado(s) notificado(s) por email. 



 
 
 
 

 
 

 
Alameda da Universidade · Cidade Universitária · 1649-004 Lisboa · PORTUGAL 

Tel. (+351) 210 113 400 · Fax (+351) 210 113 402 
www.ulisboa.pt 

P 3/3 

 

d) Quarta Fase 

Os compositore(s) selecionado(s) deverão produzir e remeter, à ULisboa, uma gravação 
digital do tema (mp3 ou wav), até dia 22/05/2023. 

A composição musical deverá ter entre 6’a 10’ e deve permitir a utilização com e sem 
voz, independentemente da proposta inicial.  

Devem ser entregues várias versões curtas, e já masterizadas do tema, que possibilitem a 
utilização na produção de conteúdos institucionais, para fins de comunicação e 
divulgação. A duração destas versões será identificada posteriormente.  

A proposta selecionada será comparticipada em 13.000,00€ (treze mil euros) pago(s) 
ao(s) compositor(es) 30 dias após entrega do áudio. 

8. A Universidade de Lisboa ficará detentora de todos os direitos, nomeadamente os direitos de 
emissão, exibição pública, edição e distribuição e ilimitados no tempo, com exceção dos 
respetivos direitos de autor.  
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