REGULAMENTO
CINEECO 2018 – 24º Festival Internacional de Cinema Ambiental
da Serra da Estrela, Seia – Portugal.
1. DA ADMISSÃO
1.1. As secções competitivas e as mostras paralelas do CineEco 2018 – 24º Festival
Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, decorrerão em Seia, de 13 a 20 de
Outubro de 2018, são abertas a filmes, documentários, séries e reportagens de televisão
nacionais e estrangeiros. As competições enquadram-se nas seguintes secções:
1.2. Longas Metragens - Competição Internacional
(ficção ou não- ficção (documentários) não inferiores a 40`);
1.3. Curtas Metragens - Competição Internacional
(ficção, não- ficção (documentários) ou animação);
1.4. Longas Metragens - Competição Lusófona
(ficção ou não- ficção (documentários) não inferiores a 40`);
1.5. Curtas Metragens - Competição Lusófona
(ficção, não- ficção (documentários) ou animação);
1.6. Documentários, séries e reportagens de televisão - Competição Internacional
1.7. O Festival tem como objetivo primeiro a promoção dos valores naturais, ecológicos,
culturais e ainda a promoção ambiental e turística da Serra da Estrela. A temática do
Festival será essencialmente o ambiente, na sua conceção mais “lata”, abarcando todo o
meio envolvente.
1.8. Todas as obras inscritas devem ter sido realizadas depois de 1 de janeiro de 2017.
2. DA INSCRIÇÃO E SELECÇÃO
2.1. A inscrição das obras a concurso deverá ser efetuada online até 1 de junho de 2018 em:
Movibeta: http://festival.movibeta.com
Festhome: www.festhome.com
ou no site do festival: www.cineeco.pt.
1/5

2.2. Qualquer que seja a opção de envio dos filmes, envie uma cópia IMPRESSA e ASSINADA
da sua Ficha de Inscrição e da respetiva Autorização por email para
cineecofilmes@gmail.com.
2.3. No caso de optar por inscrição no site do CineEco, deverá enviar até 1 de Junho, para
cineecofilmes@gmail.com os seguintes elementos:
. Cópia/Recibo da ficha de inscrição online
. Cópia do filme através de enlace da internet (vimeo), aplicação de transmissão de dados
para descarga (wetransfer, dropbox ou airbridge). Sempre legendados em inglês (quando
não for português).
2.4. A seleção oficial será anunciada a todos os candidatos até pelo menos dois meses antes do
início do festival e depois será comunicada no site, blogue e facebook do festival.
2.5. O não envio dos materiais solicitados e dos respetivos formatos das cópias o filme
selecionado arrisca à exclusão da seleção oficial.
3. DAS CÓPIAS DE EXIBIÇÃO
3.1

Só serão admitidas cópias com os seguintes formatos de exibição:
. DCP
. Video: .mov ou .mp4, 1080p (1920X1080), codec h264, 25fr/seg. - Audio: estério,
16Bits, 48Khz.

3.2 As obras concorrentes ao Prémio da Competição Lusófona terão obrigatoriamente de ser
faladas em português, podendo ou não comportar outras línguas ou dialetos.
4. DOS PRÉMIOS
Serão atribuídos os seguintes Prémios:
COMPETIÇÃO INTERNACIONAL LONGAS
I - Grande Prémio Ambiente no valor de €2.000 (dois mil euros), atribuído à obra que seja
considerada a melhor entre as presentes na Competição Internacional, que incluí Longas e
Médias Metragens (mais de 40’)
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II - Prémio Antropologia Ambiental, no valor de € 500 (quinhentos euros), atribuído à obra
que (entre longas ou médias metragens internacionais) melhor aborda a temática de
antropologia ambiental entre todas as presentes na Competição Internacional.
III - Prémio Educação Ambiental, no valor de no valor de € 500 (quinhentos euros), relativo à
obra que (entre longas ou médias metragens internacionais) melhor aborde, do ponto de vista
didático-científico, a temática ambiental.
COMPETIÇÃO INTERNACIONAL CURTAS E TELEVISÃO
IV – Prémio Curta-metragem no valor de € 500 (quinhentos euros), atribuído à obra que seja
considerada a melhor curta-metragem entre as presentes na Competição Internacional.
V - Prémio Televisão no valor de € 500 (quinhentos euros), atribuído à obra que seja
considerada a melhor na categoria de documentário, série ou reportagem televisiva entre as
presentes na Competição Internacional.
COMPETIÇÃO LUSÓFONA
VI - Prémio Camacho Costa | Lusofonia, no valor de €1.000 (mil euros), atribuído à obra que
seja considerada a melhor entre as presentes na Competição Lusófona (Longas, Médias ou
Curtas-Metragens).
VII - Prémio Panorama Regional, no valor de € 500 (quinhentos euros), atribuído a uma obra
produzida na região da Serra da Estrela que melhor promova as temáticas ambientais locais.
TODAS AS SECÇÕES
VIII - Prémio Juventude Curta e Prémio Juventude Longa, atribuídos às obras de todas as
secções, que melhor reflitam os interesses e as preocupações ambientais dos jovens.
4.2. Caso os Júris assim o entendam, poderão ser atribuídas Menções Honrosas.
4.3. Os Prémios atribuídos nas Competições, serão acompanhados por um troféu ‘Campânula’
e um diploma.

5. DO JÚRI
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5.1. O Júri da Competição Internacional Longas-metragens será constituído por 3
personalidades do meio cinematográfico e ambiental de reconhecido mérito, mas que em
separado atribuirão os seguintes prémios: Grande Prémio, Prémio Educação Ambiental e
Prémio Antropologia Ambiental.
5.2. O Júri Internacional de Curtas e Televisão será constituído por 3 personalidades do meio
cinematográfico e ambiental de reconhecido mérito, mas que em separado atribuirão estes
dois prémios;
5.3. O Júri da Competição Lusófona será constituído por 3 personalidades do meio
cinematográfico, ambiental e regional de reconhecido mérito e atribuirá o Prémio Camacho
Costa (Longas, medias e curtas-metragens) e o Prémio Panorama Regional.
5.4. O Júri da Juventude será constituído preferencialmente por um grupo de estudantes
universitários, de diversas áreas de estudo.
5.5. Os Júris poderão decidir atribuir ou não os Prémios previstos neste regulamento.
5.6. Não poderão integrar os Júris pessoas que tenham interesses diretos na produção e/ou
exploração dos filmes apresentados a concurso.
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. O CineEco reserva-se no direito de selecionar alguns dos filmes inscritos para integrarem
as secções paralelas não competitivas e as mostras temáticas fora da competição, incluídas na
programação geral.
6.2. Cada concorrente assume a plena responsabilidade pelas obras que tiver inscrito a
concurso para todos os efeitos legais, excluindo-se toda e qualquer responsabilidade do
Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela para com terceiros.
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6.3. O CineEco reserva-se o direito de exibir na TV, no cinema ou noutros meios, pequenos
excertos das obras premiadas, ou outras solicitadas pelos meios de comunicação social para
esse efeito.
6.4. O CineEco ressalva desde já a exibição de obras concorrentes em extensões do Festival,
noutras localidades de Portugal, sem fins lucrativos e com efeitos pedagógicos. Sempre que
for caso disso, o CineEco proporá obras premiadas (ou outras) para exibição noutros certames
internacionais congéneres.
6.5. Os concorrentes deverão respeitar o presente Regulamento, aceitando todas as suas
cláusulas, conforme fica demonstrado pela assinatura aposta na Cópia/Recibo da Ficha de
Inscrição.
6.6. Das decisões da organização, quanto à interpretação e cumprimento deste Regulamento,
não haverá recurso.
6.7. Os resultados do concurso serão dados a conhecer na cerimónia de encerramento do 24º
Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela e através do site e do blog do
festival.
6.8. Todas as matérias não previstas no presente regulamento, serão resolvidas de acordo com
as normas internacionais dos Festivais de Cinema.
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