
 

PROUD ROMA TALENT 

ERIAC ROMA TALENT COMPETITION 2022  

 

És uma pessoa de etnia cigana orgulhosa? Mostre-nos o teu talento! 

 

O Instituto Europeu de Artes e Cultura Roma - ERIAC está entusiasmado por lançar o seu mais 

recente concurso de talentos online - PROUD ROMA TALENT - celebrando a cultura, identidade e 

património Roma. Este ano, acolhemos com agrado a apresentação de vídeos em música, dança e 

todos os outros géneros de actuação para mostrar ao mundo que a identidade Roma é plural, 

diversa e rica! 

Todas as pessoa de etnia cigana europeas auto-declaradas são elegíveis para se candidatarem e 

competirem por uma oportunidade de ganhar até 3.000 euros! 

 

Prémios: 

1º lugar: 3.000 EUROS 

2º lugar: 2.000 EUR 

3º lugar: 1.500 EUR 

 

++ Os concorrentes da SÉRVIA, HUNGRIA e KOSOVO* são também elegíveis para ganhar um dos 

três Prémios Especiais de 1000 EUR concedidos nacionalmente pelos nossos parceiros Opre Roma 

Srbija, 1Hungary Initiative / Roma Sam, e OPRE ROMA Kosovo.  

 

+++ Os concorrentes que enviarem os seus vídeos através do TikTok com o hashtag 

#proudromatalent são também elegíveis para ganhar um Prémio do Público TikTok de 500 EUR.  

 

Mostre o seu orgulho. Mostre o seu talento. APLIQUE AGORA!  

 

 

 

https://eriac.org/proudromatalent/


Quem pode participar? 

Artistas auto-declarados amadores ou profissionais da Europa. As entradas individuais e de grupo 

são bem-vindas.  

Que talentos são elegíveis? 

Todos os talentos artísticos e performativos são aceites em TRÊS CATEGORIAS: MÚSICA, DANÇA, 

e outros géneros de PERFORMANCE incluindo acrobacia, disciplinas circenses, magia, poesia, 

spoken word, poesia slam, etc. 

Como participar? 

Submeta o teu vídeo preenchendo o formulário de candidatura online até às 23:59 CET 22 de 

Novembro de 2022. 

Como são seleccionados os vencedores? 

Todos os vídeos elegíveis serão carregados pela equipa ERIAC na página do Facebook da ERIAC no 

prazo de 48 horas após a submissão. Os vídeos ganharão vistas durante um período de 1 mês, até 

30 de Novembro de 2022.  

Os 21 vídeos mais vistos (7 por categoria) na página Facebook do ERIAC serão pré-seleccionados 

e avaliados por um júri internacional que seleccionará os vencedores do 1º, 2º e 3º lugares.  

++ Os 10 vídeos mais vistos por país da Sérvia, Hungria e Kosovo serão pré-seleccionados para os 

Prémios Especiais. Um Prémio Especial será atribuído por país pelos movimentos locais Opre Roma 

Srbija na Sérvia, 1Hungary Initiative / Roma Sam na Hungria e OPRE ROMA Kosovo no Kosovo. [Os 

vencedores dos 1º, 2º e 3º lugares não são elegíveis para os Prémios Especiais]. 

+++ Os candidatos elegíveis que apresentem os seus vídeos através do TikTok (ou seja, que 

publiquem os seus vídeos no TikTok com o hashtag #proudromatalent e enviem o link do vídeo 

TikTok no formulário de candidatura) irão concorrer ao Prémio do Público TikTok. O vídeo mais 

apreciado no TikTok ganhará 500 EUR.  

 

Quais são as regras? 

Por favor, leia atentamente as regras. Não serão aceites candidaturas que não respeitem as 

regras.  

 

- Os vídeos terão a duração mínima de 45 segundos e máxima de 2 minutos; 

- Os concorrentes podem atuar sozinhos ou em grupo; 

- Cada concorrente/grupo pode candidatar-se apenas uma vez (ou seja, aparecer em 1 vídeo); se 

uma candidatura for elegível para diferentes categorias, o concorrente deve escolher uma.  

- O vídeo pode ser gravado com uma câmara ou smartphone. A qualidade do vídeo não influencia 

a decisão do júri.  

- Os vídeos que incluem música protegida por direitos de autor são aceites, mas podem ser 

silenciados automaticamente pelo Facebook. O júri irá rever os vídeos originais com som. 

https://eriac.org/proudromatalent/


- Os vídeos submetidos nos últimos dias do período de submissão podem ser publicados após o 

prazo de submissão. Note-se que esses vídeos terão 8 dias extra (até 30 de Novembro de 2022) 

para serem partilhados e ganhar pontos de vista!  

- O formulário de candidatura deve ser preenchido em inglês, mas os campos obrigatórios no 

formulário de candidatura estarão disponíveis noutras línguas.  

- Quanto mais cedo submeter o seu vídeo, maiores serão as suas hipóteses de obter mais 

visualizações!  

- Ao participar no concurso, os participantes permitem ao ERIAC armazenar os seus dados de 

contato para fornecer mais informações ou oportunidades. O ERIAC não passará os dados dos 

participantes a terceiros. 

- O vídeo deve ser gravado no último 1 mês (não antes de Outubro de 2022). 

- O vídeo não deve conter qualquer material que seja de alguma forma inadequado ou que infrinja 

os direitos de qualquer terceiro. 

 

 

Qual é a linha temporal da competição? 

Os vídeos podem ser submetidos através do formulário de candidatura a partir de 26 de Outubro 
de 2022 até às 23:59 CET 22 de Novembro de 2022. Os vídeos submetidos após este prazo não 
serão aceites.  

Os vencedores serão anunciados a 9 de Dezembro de 2022 na página ERIAC no Facebook e no 
website.  

 

Quem é o júri? 

Os membros do Júri serão anunciados em Novembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO 

 
IMPORTANTE. A informação abaixo destina-se apenas a guiá-lo no preenchimento do formulário 
de candidatura. Para participar no concurso, queira apresentar a sua candidatura através do 
formulário de candidatura oficial em língua inglesa aqui. 
 
PROUD ROMA TALENT - Formulário de candidatura ao Concurso de Talentos Online 2022                          
* indica campos obrigatórios 

 

INFORMAÇÃO PESSOAL 

Nome* 
Primeiro 
Último 
Nome pessoal do indivíduo que se candidata como artista a solo ou em nome de um grupo. 
 
Auto-identifica-se como cigano?* 

O termo "cigano" engloba diversos grupos, incluindo ciganos, Sinti, Kale, Romanichels, 
Boyash/Rudari, Ashkali, egípcios, Yenish, Dom, Lom, Rom e Abdal, bem como populações Traveller 
(gens du voyage, Gypsies, Camminanti, etc.). 

 Sim                                                                                                                                                                              
Não 
 
É membro do ERIAC?* 
Sim 
 Não 
 
Email* 

Número de telefone móvel* 

Por favor, coloque o prefixo internacional do seu país. (Por exemplo: +381, +36, +383, etc.) 

 
País* 

Por favor, marque o seu país de origem. O concurso PROUD ROMA TALENT está aberto aos 
nacionais dos 46 Estados membros do Conselho da Europa e do Kosovo*. 

 

SOBRE O SEU ACTIVO 

Qual é o seu acto?* 

Por favor escolha uma categoria que melhor se adapte ao seu acto. 
MÚSICA 
DANÇA 
PERFORMANCE 
 

https://eriac.org/proudromatalent/


 
Nome do acto 

Nome artístico ou do grupo como gostaria que aparecesse juntamente com o seu vídeo publicado. 
Por favor, deixe o vídeo vazio se for o mesmo que o seu nome pessoal. 

 
Quantas pessoas no seu acto? 

Por favor, deixe em branco se for um artista a solo. 
 

APRESENTAÇÃO DO VÍDEO 

Pode submeter o seu vídeo de uma das três maneiras abaixo. Por favor, escolha apenas uma das 
opções abaixo. 

 

Submeter o URL do vídeo TikTok 

Seja elegível para ganhar o Prémio do Público TikTok! Publique o seu vídeo no TikTok com o 
hashtag #proudromatalent e submeta o seu vídeo colando aqui o URL do vídeo TikTok. 

 
Submeta o URL do vídeo 

Envie o seu vídeo colando aqui o link URL para o seu vídeo (WeTransfer, MyAirBridge, Tresorit, etc.) 

 

Submeter vídeo 

Pode optar por carregar directamente o seu vídeo. 

Tamanho máximo do ficheiro: 512 MB.  

 

Termos e condições do vídeo* 

Confirmo que o meu vídeo foi gravado no último 1 mês (não antes de Outubro de 2022) e cumpre 
com os termos e condições descritos na chamada.   

Consentimento* 

Ao submeter este vídeo, autorizo que o meu vídeo seja utilizado, editado e distribuído pelo 

Instituto Europeu de Artes e Cultura Ciganos (ERIAC) para fins relacionados com o concurso 

PROUD ROMA TALENT e para fins promocionais durante e após o evento.   

Ao participar no concurso em linha, autorizo que o Instituto Europeu para as Artes e a Cultura dos 

Ciganos (ERIAC) armazene e utilize os meus dados pessoais para fornecer mais informações ou 

oportunidades. O ERIAC não transmitirá os dados dos participantes a terceiros.  

Gostaria de subscrever o boletim informativo do ERIAC. 


