
 

 
 

 
 

Doação de cursos How To Rock in Rio - Portugal 
 
 

Regulamento 
 
 
Se A Vida Começasse Agora foi uma emissão especial lançada pelo Rock in Rio e a GALP, que 
teve como objetivo assinalar a data em que o festival estaria a decorrer em 2020, caso o 
mundo não se encontrasse a enfrentar a pandemia da covid-19. 
 
No âmbito desta celebração, a SIC Esperança, enquanto parceiro social, juntou-se ao Rock in 
Rio e à Curseria na oferta de 300 cursos de formação “How to Rock in Rio: gestão de eventos 
e negócios”, destinados a profissionais da indústria do espetáculo em situação de 
desemprego ou com perdas substanciais de rendimento nos últimos meses. Esta formação 
pretende abordar os pilares administrativos que compõem a organização deste festival e 
será composta por mais de 10 horas de aulas, divididas em 3 módulos (Gestão de Eventos, 
Gestão de Negócios e Gestão da Experiência), que pretendem explorar detalhadamente o 
modelo de negócio que consolidou o Rock in Rio como uma plataforma inovadora de 
experiências. 
 
Com esta doação, pretende-se fornecer ferramentas aos profissionais desta indústria com o 
objetivo de facilitar a sua inclusão no mercado de trabalho e/ou aperfeiçoar as suas skills. A 
gestão das candidaturas e atribuição das mesmas ficará sob a responsabilidade da SIC 
Esperança. 

 

Artigo 1.º 
  

1. A doação de cursos de formação do projeto How To Rock in Rio - Portugal rege-
se pelo presente Regulamento, sendo o júri de seleção soberano na sua 
interpretação, aplicação e resolução de eventuais lacunas.  

2. A SIC Esperança reserva-se no direito de, em qualquer momento, introduzir 
alterações e aditamentos ao presente Regulamento, dando a devida 
publicidade aos mesmos.  

3. A SIC Esperança reserva-se no direito de, em qualquer momento, modificar, 
suspender ou cancelar os prémios a atribuir, em caso de situações imprevistas 
ou excecionais. 



 

 
 

 
 

 
 

Artigo 2.º 
 

1. Podem candidatar-se à doação de cursos de formação How To Rock in Rio 
Portugal: 

• Maiores de 18 anos;  
• Residentes em Portugal; 
• Em situação de desemprego ou com perdas substanciais de 

rendimentos nos últimos meses; 
• Profissionais de espetáculos, artistas, produtores, encenadores, 

gestores culturais e outros profissionais da cultura interessados nos 
temas lecionados.  

2. O período de candidaturas decorre a partir de dia 1 de julho e termina quando 
estiverem atribuídos os 300 cursos. 
 

Artigo 3.º 
1. O processo de candidatura à doação de cursos de formação How To Rock in Rio 

Portugal deve conter: 
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, que deverá ser obtida através 

do site www.sicesperanca.pt; 
b) A ficha de inscrição e os anexos solicitados, que deverão ser enviados para 

o correio eletrónico sicesperanca@sic.pt . 
 

 

Artigo 4.º  
1. As candidaturas serão avaliadas pelo júri, composto por um elemento da SIC 

Esperança e por um elemento do Rock in Rio;  
2. Serão selecionadas as primeiras 300 candidaturas submetidas que cumpram os 

requisitos definidos no Artigo 2º e Artigo 3º; 
3. A SIC Esperança poderá solicitar aos candidatos esclarecimentos sobre 

qualquer aspeto da mesma. 
 
Artigo 5º 
 

1. Na eventualidade de se concluir pela inexistência de candidaturas que 
cumpram todos os requisitos, a SIC Esperança pode decidir não atribuir todos 
os cursos disponíveis. 

2. As pessoas que se candidatarem declaram que estão cientes e aceitam as 
presentes condições. 
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Artigo 6º 
 

 
1. A decisão da doação de cursos de formação How To Rock in Rio Portugal será 

comunicada aos beneficiários até 10 dias úteis após a sua candidatura através 
de e-mail, altura em que se fornecerão todas as informações sobre como 
aceder ao curso online.  

2. Os beneficiários da doação comprometem-se a participar num possível evento 
e autorizam gratuitamente a SIC Esperança e o Rock in Rio a uma eventual 
utilização publicitária global ou parcial do seu nome, imagem animada ou não. 


