
 

Concurso público: Criação do Hino Oficial da Iniciativa CCCJ                                                      

O Instituto do Desporto e da Juventude, I.P. – IDJ, I.P., lança um concurso público para a 

produção de um hino (música) oficial da iniciativa “Cidade Capital Cabo-verdiana da Juventude 

- CCCJ” (letra e musica), destinado aos jovens, com idade entre 16 e 35 anos. 

 

Regulamento  

1. O Governo instituiu, em 2019, a iniciativa “Cidade Capital Cabo-verdiana da Juventude – 

CCCJ”, em parceria com o poder local, com o objetivo de promover o intercâmbio e a 

mobilidade juvenil, o debate, a participação cívica e política e o conhecimento cultural mútuo 

entre jovens de diferentes municípios e realidades em Cabo Verde.  

 

2. A implementação da CCCJ tem, ainda, por objetivo projetar, a nível nacional e internacional, 

cidades que se distinguem pela criação de espaços seguros para os jovens cabo-verdianos e 

apresentação de projetos direcionados à juventude, em conformidade com as melhores 

práticas internacionais adotadas sob a liderança do Sistema das Nações Unidas, além de 

estimular outras instituições a desenvolverem projetos que possam beneficiar os jovens. 

 

3. Neste sentido, a cidade de Porto Inglês na ilha do Maio acolhe, até dezembro deste ano, a IV 

edição da iniciativa Cidade Capital Cabo-verdiana da Juventude, um programa multifacetado, 

organizado pelo IDJ e a Comissão Organizadora da CCCJ2022, com o apoio financeiro do 

Escritório Conjunto do PNUD, UNICEF e UNFPA, no âmbito do programa YouthConnekt Cabo 

Verde, que contará com a participação dos jovens, no país e na diáspora, com associações 

juvenis, com stakeholders, nacionais e internacionais, e outros parceiros estratégicos do 

setor. 

 

4. No sentido de promover a sua divulgação, o IDJ decidiu promover a criação do hino oficial da 

CCCJ, cuja letra transmita os valores e objetivo principal da iniciativa. O hino/música será 

apresentado no próximo mês de agosto, durante a comemoração do Dia Internacional da 

Juventude;   

 

5. O hino deverá ser cantado em língua crioula, mas poderá, também, ter passagens em 

português e o refrão em crioulo; 

 

6. O hino pode ser apresentado individualmente ou em dupla (um do sexo masculino outro do 

feminino). Porem, a participação e dupla será uma mais valia na avaliação das propostas 

concorrentes;  

 

7. Só será admitida uma proposta por concorrente ou dupla de concorrentes e a participação 

deverá ser livre (dupla, individual, quarteto,…);  

 



 

8. Na análise das propostas concorrentes serão tidos em conta, como critérios de avaliação, 

os seguintes aspetos: 

• Letra da música (originalidade e adequação aos objetivos e valores da iniciativa CCCJ) 

• Ritmo da música  

• Adequação da voz (individual ou da dupla)  

• produção e arranjo musical 

 

9. Os vencedores serão contactados de 30 de junho a 3 de Agosto e a música vencedora será 

divulgada ao público durante o ato central de comemoração do “Dia Internacional da 

Juventude, 12 de agosto, na cidade de Porto Inglês, ilha do Maio.  

 

10.  O(s) vencedor(es) receberá(ão) o prémio de 100.000ECV (cem mil escudos) e 

passará/passarão, também, a representar a imagem promocional da CCCJ, atuando em 

público na abertura/encerramento da 4ª edição do Fórum Nacional da Juventude, com o 

tema vencedor, na cidade de Porto Inglês, ilha do Maio. Todas as despesas inerentes à 

participação serão custeadas pelo IDJ.  

 

11.  O(s) vencedor(es)expressa(m) a sua voluntária participação e concorda(m) em autorizar o 

uso da(s) sua(s) imagem(ns) e voz, bem como o(s) seu(s) nome(s) pela Organização do 

presente concurso e em outros meios de divulgação deste concurso e de seus resultados, 

como jornais, revistas, media exterior, medias digitais, entre outros, sem nenhum custo 

adicional e em caráter definitivo. 

 

12.  O hino (música) oficial passa a pertencer ao IDJ que salvaguardará a autoria do mesmo. O 

(s) autor (s) da música cede (m) por escrito, e definitivamente, os direitos de utilização da 

música ao IDJ, que passa a utilizar a música sempre que assim entender, sem que esta 

utilização acarrete custos ao IDJ. 

 

13. O(s) interessado(s) devem/deverão enviar o trabalho até 10 de junho do corrente ano, para 

o email  info.idj@.gov.cv ou candidaturas@forumjuventude.cv ou entrega-lo numa 

pendrive na sede do Instituto do Desporto e da Juventude, na Avenida Ilha de São Vicente, 

Palmarejo – Praia. Na pendrive ou no ficheiro enviado por email devem, ainda, constar um 

ficheiro em word com os seguintes elementos: a letra escrita em word; uma gravação da 

letra cantada em acústico; uma gravação da música cantada com produção e arranjos 

musicais, juntamente com a ficha anexa devidamente preenchida.  

 

Praia, 10 de Maio de 2022 

O Presidente do Instituto do Desporto e da Juventude 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

(Frederic Mbassa) 

mailto:info.idj@.gov.cv
mailto:candidaturas@forumjuventude.cv


 

ANEXO I  

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO DA MÚSICA OFICIAL   

“CIDADE CAPITAL CABO-VERDIANA DA JUVENTUDE” 

(as fichas deverão ser entregues em duplicado) 

POR MEIO DO PRESENTE, DECLARO ESTAR CIENTE DO REGULAMENTO DA MÚSICA 
OFICIAL DA CIDADE CAPITAL CABO-VERDIANA DA JUVENTUDE E QUE O MESMO IMPLICA 
A MINHA TOTAL CONCORDÂNCIA E CUMPRIMENTO DE TODAS AS NORMAS 
ESTABELECIDAS PELO REGULAMENTO DO CONCURSO, BEM COMO DECLARO, SOB AS 
PENAS DA LEI, A VERACIDADE DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES POR MIM 
APRESENTADAS. 

 

Nome Completo ____________________________________________________ 

NIF __________ BI/Passaporte ____________ Data Nascimento __/___/_____ 

Ilha ______________________ Concelho _____________________________ 

Telefone ____________________ Telemóvel __________________________ 

Email _____________________________________________________________ 

 

Título do Trabalho: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Informações complementares (caso deseje fazer alguma consideração): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Data: ___/____/______ 

_______________________________________ 

Assinatura do(a) Participante



 

ANEXO II 

TERMO DE CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DA MÚSICA OFICIAL PARA O 

INSTITUTO DO DESPORTO E DA JUVENTUDE, I.P. 

 

Eu, _______________________________________________, titular do 

BI/Passaporte ____________________, emitido em ___/____/______, por 

________________________, e do NIF _____________________ e representante 

legal de ___________________________________________________________1, li 

e aceito o regulamento do concurso (incluindo seus anexos) para escolha da Música 

Oficial da Cidade Capital Cabo-verdiana da Juventude, para o uso que julgar 

necessário, por prazo indeterminado, assim como, concedo os direitos autorais 

referentes ao produto com o qual concorro para o Instituto do Desporto e da 

Juventude, caso seja o vencedor do concurso. 

 

__________________, ____ de ____________________ de 2022. 

 

Assinatura do(a) participante 

 

______________________________________________ 

 
1 Campo de preenchimento necessário se a proposta for criada por um grupo, empresa, agência ou afins. 


