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REGULAMENTO PRÉMIO SAPO VÍDEOS CURTAS DIGITAIS 

Os presentes termos e condições regulam o concurso “Prémio Sapo Vídeos Curtas Digitais”, com 

início a 07 de Maio de 2008 e termo a 13 de Junho de 2008. 

O concurso é válido para todas as pessoas com mais de 16 anos de idade, a residir em Portugal, 

que realizarem filmes de curta‐metragem e os enviarem para o site da Sapo 

http://videos.sapo.pt/concursfestroia. 

O vencedor será escolhido pela originalidade e qualidade artística do seu trabalho, sem descurar 

a participação do público. 

REGULAMENTO 

1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1. Os participantes devem realizar microfilmes (filmes em formato digital), com a duração 

máxima de 10 minutos para o site http://videos.sapo.pt/concursfestroia, ou para qualquer 

outro link directo a designar pelo Sapo e Festroia, durante o período compreendido entre 07 

de Maio e 05 de Junho de 2008; 

2. Os participantes neste prémio devem residir em Portugal; 

3. O participante deve ser o realizador do(s) filme(s) a concurso; 

4. Cada participante pode participar com um máximo de 5 filmes originais, de tema livre, 

ficção, animação ou documental com a duração máxima de 10 minutos por filme; 

5. Os participantes terão obrigatoriamente que estar inscritos no serviço SAPO Vídeos 

(http://videos.sapo.pt), aceitando os respectivos termos de utilização; 

6. A participação no Prémio está sujeita à inscrição, pelo preenchimento obrigatório do 

formulário respectivo, disponível em http://videos.sapo.pt/concursfestroia ou em qualquer 

outro link directo a designar pelo Sapo e Festroia; 

7. São informações obrigatórias: 

a. Nome do Realizador/Participante 

b. Formato/Software(s) Usado(s) na produção e pós‐produção 

c. E‐mail com que o Participante está inscrito no SAPO Vídeos

http://videos.sapo.pt/concursfestroia
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d. E‐mail de contacto 

e. Morada completa do Participante 

f. Telefone de contacto do Participante 

8. São informações facultativas, por não se aplicarem a todos os casos: 

a. Nome do Argumentista 

b. Nome do Director de Fotografia 

c. Nome do Autor da Banda Sonora 

d. Nome do Responsável pela Montagem 

e. Actores/Intérpretes/Vozes 

9. Todas as informações submetidas pelos participantes são confidenciais e destinam‐se 

exclusivamente ao propósito de inscrição dos filmes no Prémio SAPO Vídeos Curtas Digitais do 

Festroia; 

10. Todos os filmes estão sujeitos a aprovação prévia do Sapo e Festroia; 

11. O prazo limite para a inscrição no prémio e submissão de filmes a concurso é até ao final do 

dia 05 de Junho de 2008. 

2. FILMES 

1. Os filmes a concurso têm de ser obrigatoriamente falados ou legendados em Português; 

2. Os filmes não podem exceder o limite de armazenamento de 100 MB; 

3. Cada participante pode participar com um máximo de 5 filmes originais, de tema livre, 

ficção, animação ou documental com a duração máxima de 10 minutos por filme; 

4. Os filmes não podem ter sido exibidos comercialmente em sala, em televisão, DVD ou 

qualquer outro formato de distribuição comercial. No entanto, são aceites filmes exibidos ou 

distribuídos não comercialmente; 

5. Todos os filmes deverão ser submetidos a concurso no mesmo momento, não sendo 

permitidas alterações ao formulário de inscrição depois de enviado; 

6. Não serão aceites filmes disponíveis em qualquer outro serviço que não seja o SAPO Vídeos; 

7. Não serão aceites filmes submetidos no Prémio Sapo Vídeos Curtas Digitais de 2007; 

8. Os filmes serão submetidos a concurso em dois passos através do envio para o SAPO Vídeos, 

pelo processo de “upload” num dos formatos suportados. 

9. Ao SAPO Vídeos e ao Festroia reserva‐se o direito de desclassificar os participantes que, 

deliberadamente, tentem viciar, em algum momento, as regras e o espírito do passatempo. 

3. DIREITOS DE EXIBIÇÃO E UTILIZAÇÃO 

1. Ao enviar um filme o participante garante que o mesmo é integralmente da sua autoria e 

responsabiliza‐se pelo respectivo conteúdo, garantindo que o seu filme e a respectiva
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divulgação não infringem quaisquer direitos de autor, direitos conexos ou direitos de 

propriedade industrial de terceiros; 

2. Os participantes garantem terem informado todas as pessoas que possam ser visualizadas nos 

filmes, de que a sua obra poderá ser divulgada no “Festroia”, no site da Festroia, no site do 

Sapo, em press release da empresa ou em programa de TV a designar, e que as mesmas 

consentiram a referida publicação/divulgação; 

3. Os participantes garantem igualmente de que as mencionadas pessoas são maiores de 16 

anos, pelo que não estão sujeitas ao estipulado na Lei 35/2004, de 29.07 (regulamentação do 

Código de Trabalho). O Festroia e o Sapo serão alheios, e não lhes poderá ser imputadas 

qualquer tipo de responsabilidade, a qualquer facto gerador do incumprimento do 

estabelecido na presente alínea. A participação neste concurso é considerada como 

entendimento e aceitação da presente condição; 

4. O participante responsabiliza‐se perante o Sapo e Festroia, e quaisquer terceiros por todos os 

eventuais danos causados pela divulgação do seu filme; 

5. Durante o período de um ano após o término do “Prémio Sapo Vídeos Curtas Digitais” o Sapo 

e Festroia podem exibir o(s) filme(s) no site do Sapo e Festroia, em press release da empresa, 

ou em programa TV a designar. O nome do autor do filme será mencionado sempre que o 

filme seja divulgado (exibido). 

4. SELECÇÃO DO VENCEDOR 

1. Os filmes estarão disponíveis para visionamento em página específica divulgada em 

http://videos.sapo.pt/concursfestroia ou em qualquer outro link directo a designar pelo Sapo 

e Festroia. 

2. O público escolherá os melhores dez filmes através de um sistema de votos on‐line, alojado 

no site http://videos.sapo.pt/concursfestroia; 

3. A votação do público via on‐line será acessível a partir de dia 06 até às 12h de dia 13 de 

Junho de 2008; 

4. O SAPO Vídeos implementará soluções técnicas para impedir que cada utilizador vote mais do 

que uma vez no mesmo filme; 

5. O período de votação conclui‐se no dia 13 de Junho, às 12 horas; 

6. Os 10 vídeos com maior número de votos serão apreciados por um júri composto por 

elementos do SAPO Vídeos e do Festroia que escolherão os vencedores, baseados em critérios 

como: originalidade e qualidade artística dos trabalhos apresentados; 

7. O júri seleccionará um vencedor, podendo decidir atribuir ou não menções honrosas; 

8. A decisão do júri é soberana e não sujeita a reclamação.
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5. PRÉMIO 

1. O vencedor do Prémio SAPO Vídeos Curtas Digitais receberá € 2500 de prémio; 

2. Serão convocados os dez finalistas para estarem presentes na sessão de encerramento; 

3. A entrega do prémio decorrerá durante a sessão de encerramento no dia 14 de Junho, pelas 

21h, no Fórum Luísa Todi; 

4. O filme vencedor será exibido na sessão das 21h30 no dia 15 de Junho, na Sala Charlot, antes 

do filme principal da noite. 

6. CONDIÇÕES GERAIS 

1. O concurso está vedado a todos os trabalhadores do Festroia e da PT Comunicações; 

2. Os participantes autorizam o SAPO Vídeos e o Festroia a exibir os filmes apresentados a 

concurso em acções promocionais relacionadas com o Prémio; 

3. Todos os participantes no presente concurso autorizam a divulgação do(s) filme(s) 

realizado(s) num Net Point colocado pelo Sapo na área Meeting Point durante o “Festroia” 

para votação do público; 

4. A listagem com o nome dos vencedores estará disponível no site do Prémio 

http://videos.sapo.pt/concursfestroia, não podendo os mesmos opor‐se a uma eventual 

utilização publicitária gratuita, global ou parcial, dos seus nomes, para efeitos de publicação 

dos resultados do concurso e autoria dos filmes. Ao participar no concurso os participantes 

dão o seu expresso consentimento para este efeito; 

5. O Festroia conjuntamente com o Sapo reserva‐se o direito de alterar, a qualquer momento, o 

presente regulamento, sempre que entender necessário, tornando‐se as alterações efectivas 

após a sua publicação no site http://videos.sapo.pt/concursfestroia; 

6. O Festroia e o Sapo reservam o direito de modificar ou suspender o concurso em qualquer 

momento, no caso de anomalia informática, ou em caso de verificação de actuações que 

possam implicar a prática de ilícitos criminais; 

7. O Festroia e o Sapo reservam o direito de desclassificar os participantes que, 

deliberadamente, tentem viciar, em algum momento, as regras e o espírito do concurso. 

8. A participação neste concurso pressupõe o conhecimento e aceitação integral de qualquer 

participante dos presentes termos e condições, pelo que o Festroia e o Sapo reservam o 

direito de recusar a participação de qualquer concorrente que não as cumpra; 

9. Qualquer situação extraordinária não prevista neste regulamento será apreciada e decidida 

pelo Festroia e o Sapo.

http://videos.sapo.pt/concursfestroia

