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Regulamento 
 

1. Introdução 

1.1. O FEST — Festival Novos Realizadores | Novo Cinema é uma organização da 
FEST – Associação Cultural; 

1.2. O FEST terá lugar na cidade de Espinho, Portugal, de 20 a 27 de Junho de 2016, 
e tem como objectivos: 

1.2.1. Promover o desenvolvimento, de forma sustentada, do Cinema, 
potenciando e promovendo novos valores nesta área; 

1.2.2. Criar novos públicos para o Cinema; 

1.2.3. Promover o intercâmbio de experiências entre os participantes no 
festival; 

1.2.4. Potenciar e elevar a formação dos participantes; 

1.2.5. Consolidar o festival como meio de promoção turística da cidade de 
Espinho; 

1.2.6. Oferecer uma iniciativa cultural de qualidade acessível a todos; 

2. CONDIÇÕES DE ADMISSÃO DOS FILMES A CONCURSO 

2.1. O FEST tem duas secções competitivas, uma para longas-metragem e outra 
para curtas-metragens: 
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2.1.1. São admitidos ao FEST os filmes, curtas e médias-metragens, realizados 
por jovens até aos 30 anos de idade (inclusive) no último dia de produção, 
independentemente da nacionalidade. A duração máxima das produções 
elegíveis para esta categoria é de 54 minutos. 

2.1.2. São admitidos ao FEST os filmes de realizadores cuja longas-metragens 
sejam a sua primeira ou segunda produção (independentemente da sua idade); 

2.2. São admitidos filmes que tenham sido concluídos depois do dia 1 de Março de 
2014 e que não tenham ainda sido apresentados para selecção em outras edições 
do FEST – Festival Novos Realizadores | Novo Cinema. 

2.3. Os filmes para selecção devem ser enviados num dos seguintes formatos: DVD, 
Blu-ray, disco rígido, via qualquer serviço seguro de internet, que não exija 
download imediato (Vimeo, Youtube, Dropbox, Google drive, etc). 

2.4. É permitido ao realizador inscrever mais do que um filme, desde que sejam 
inscrições separadas; 

2.5. Categorias de competição: 

2.5.1. Longas metragens: 

Lince Dourado para Melhor Longa Metragem de Ficção/Documentário  

2.5.2. Curtas e médias-metragens (secção destinada a realizadores até aos 30 
anos): 

Lince Prateado para Melhor Curta Metragem de Ficção / Documentário / 
Animação / Experimental 

2.5.3. Prémio para melhor filme português (selecionado a partir de todos os 
filmes portugueses em competição): 

Grande Prémio para Melhor Filme Português 

2.6. Os concorrentes indicarão na ficha de inscrição qual a categoria em que 
enquadram a sua obra; 

2.7. Os concorrentes não poderão enquadrar a sua obra em mais do que uma 
categoria. O prémio Lince Ibérico é atribuído a partir de toda a selecção de filmes 
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portugueses em competição, não sendo por isso necessário seleccionar esta 
categoria. 

2.8. Os filmes que concorrem na categoria de Lince Ibérico têm de ser falados ou 
legendados em Português ou Inglês; 

3. INSCRIÇÃO 

3.1. A inscrição no FEST está sujeita ao pagamento de uma taxa de 2€ no caso de 
curtas e médias-metragens e de 5€ no caso de longas-metragens. A taxa não será 
aplicada no caso da inscrição de filmes portugueses, numa tentativa de promover a 
participação nacional; 

3.1.1. O pagamento da taxa de inscrição será feito através de Paypal, no site do 
próprio festival. 

3.2. A ficha de inscrição estará disponível no seguinte endereço www.fest.pt/2015: 

3.2.1. A inscrição pode ser feita totalmente online, através da nossa ficha de 
inscrição online. Neste caso, o filme será enviado através do link pedido no 
próprio formulário. O número de referência da transacção da “Submission Fee” 
será pedido aquando da inscrição do filme. 

3.2.1. A inscrição pode também ser feita através de correio tradicional. 

3.3. A ficha de inscrição, tanto online como impressa deverá ser totalmente 
preenchida; 

3.4. No caso de envio por correio tradicional, a ficha de inscrição impressa deverá ser 
acompanhada de CÓPIAS DIGITAIS de: 
a) Três ou mais fotografias do filme (1920x1080px; .PNG); 
b) Fotografia do realizador (1024x1024px); 
c) Breve biografia do realizador; 
d) Cópia do filme; 
e) Sinopse; 
d) Recibo de pagamento da taxa através de Paypal; 

3.5. Todo o material deve de ser entregue ou enviado para: 
 

FEST – FESTIVAL NOVOS REALIZADORES | NOVO CINEMA 
APARTADO 234 
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4501-910 ESPINHO 
PORTUGAL 

3.6. As inscrições fecham no dia 28 de Fevereiro de 2016, data de chegada aos 
nossos escritórios; 

3.7. Um filme, uma vez inscrito no festival, não poderá ser retirado da competição 
pelo responsável por essa mesma inscrição; 

3.8. Os filmes e materiais enviados para FEST — Festival Novos Realizadores | Novo 
Cinema não serão devolvidos e farão parte do arquivo do evento; 

3.9. O preenchimento e envio desta submissão e ficha de inscrição, tal como a 
assinatura da pessoa responsável na ficha de inscrição física, autoriza a FEST — 
Associação Cultural a apresentar o filme no festival em apresentações públicas; 

4. ENVIO DOS FILMES 

4.1. As despesas do envio das obras são por conta do próprio concorrente; 

4.2. Qualquer obra enviada com despesas a pagar no destino será devolvida; 

4.3. A organização informará, por e-mail, os produtores/realizadores das obras que 
foram selecionadas para a secção competitiva; 

5. FORMATO DE EXIBIÇÃO 

5.1. O FEST aceita os seguintes formatos de exibição para projecção: DCP, blu-ray e 
ficheiro digital .MP4 ou .MOV, 1080p ou 720p, não ultrapassando os 2Gb (curtas-
metragens) e os 8Gb (longas-metragens). Se a língua original do filme não for inglês, 
o mesmo deverá ter legendas em inglês embutidas. 

6. FILMES SELECCIONADOS 

6.1. As cópias para exibição deverão ser enviadas até ao dia 31 de Maio de 2016. 

6.2. Deverão ser enviados, pelo menos três fotografias do filme em .PNG e com a 
resolução de 1920x1080px; 

6.3. Deverá ser enviada uma fotografia do realizador em .PNG e 1024x1024px; 

6.4. Biografia do realizador; 
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6.5. Deverá ser enviado um trailer/excerto do filme até 2 minutos para efeitos 
promocionais. 

6.6. Todos estes materiais e outros materiais de comunicação que os 
representantes do filme considerem ser relevantes deverão ser enviados até 15 de 
Maio de 2016. 

7. JÚRIS E PRÉMIOS 

7.1. Haverá um Júri de Selecção, designado pela organização, que terá como função 
a escolha das obras concorrentes a apresentar na secção competitiva; 

7.1.1. Para além do critério do Júri de Selecção, a selecção final estará 
condicionada ao tempo disponível para as sessões competitivas do festival, que 
será especificado pela organização; 

7.2. Haverá um júri composto por 3 a 7 membros, que apreciará os filmes da secção 
competitiva; 

7.2.1. O júri decide sem apelo, segundo o seu próprio regulamento, baseado 
em princípios gerais determinados pela organização, reservando o direito de 
não atribuir os prémios à sua disposição; 

7.3. O júri tem à sua disposição os seguintes prémios: 
a) Lince Dourado para Melhor Longa Metragem de Ficção 
b) Lince Dourado para Melhor Longa Metragem de Documentário 
c) Lince Prateado para Melhor Curta Metragem de Ficção 
d) Lince Prateado para Melhor Curta Metragem de Documentário 
e) Lince Prateado para Melhor Curta Metragem Experimental 
f) Lince Prateado para Melhor Curta Metragem de Animação 
g) Grande Prémio para Melhor Filme Português 

7.4. O júri poderá ainda atribuir Menções Honrosas em cada um destes prémios; 

7.5. Existem também Prémios do Público para as seguintes categorias: – Melhor 
Longa-Metragem – Melhor Curta ou Média Metragem 

7.6. Aos visitantes da comunicação social no festival, caberá a atribuição do Prémio 
da Crítica; 

7.7. Os prémios são constituídos por um troféu especial; 
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8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Todas as eventuais dúvidas e omissões deste regulamento serão resolvidas pela 
organização segundo regras de equidade e bom senso. 

8.2. A inscrição no FEST – Festival Novos Realizadores | Novo Cinema traduz 
aceitação plena e sem reservas dos termos deste regulamento. 

 


