
 
 

Prémio SAPO Vídeos Curtas Digitais 
 
 
O Portal SAPO.PT e o Festroia decidiram instituir pela primeira vez este ano um prémio especial 
destinado a promover a criação de curtas-metragens na Internet, o Prémio SAPO Vídeos Curtas 
Digitais. 
 
O SAPO Vídeos disponibiliza um conjunto de ferramentas de comunidade e participação que 
estimulam a criação e divulgação dinâmica de conteúdos vídeo na Internet, no espírito presente à 
Sociedade da Informação. 
 
É com base nesta premissa que apoia esta categoria e a destina a todos os que queiram participar 
com curtas-metragens em formato digital no 23º FESTROIA. 
 
O vencedor será escolhido pela originalidade e qualidade artística do seu trabalho, sem descurar a 
participação do público. 
 
Podem participar filmes de animação, ficção ou documentais. 
 
 

Regulamento 
 

 

Participação 

 

1. Os participantes neste prémio devem residir em Portugal; 
 
2. O participante deve ser o realizador do(s) filme(s) a concurso; 

 
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 participantes terão obrigatoriamente que estar inscritos no serviço SAPO Vídeos 
(http://videos.sapo.pt), aceitando os respectivos termos de utilização; 

 
5. A participação no Prémio está sujeita à inscrição, pelo preenchimento do formulário 

respectivo, disponível em http://videos.sapo.pt/Festroia; 
 

6. 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 
d. E-mail de contacto 
e. Morada completa do Participante 
f. Telefone de contacto do Participante 

 
7. 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 

 
8. 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; 

 
9. O prazo limite para a inscrição no prémio e submissão de filmes a concurso é o final do dia 31 

de Maio de 2007; 
 

 

Filmes 

 
10. Os filmes a concurso têm de ser obrigatoriamente falados ou legendados em Português; 
 
11. 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; 

 
12. Os filmes serão submetidos a concurso em dois passos: 

a. Através do envio para o SAPO Vídeos, pelo processo de “upload” num dos formatos 
suportados; 

b. Pela indicação no formulário de inscrição do título e do URL completo de cada um dos 
filmes a concurso; 

 
13. Todos os filmes de cada participante deverão ser submetidos a concurso no mesmo momento, 

não sendo permitidas alterações ao formulário de inscrição depois de enviado; 
 
14. Não serão aceites filmes disponíveis em qualquer outro serviço que não seja o SAPO Vídeos; 

 

 

Selecção do Vencedor 

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

http://videos.sapo.pt/Festroia e acessível a partir de dia 1 de Junho de 2007; 
 



16. Todos os utilizadores e visitantes do SAPO Vídeos poderão votar nos seus filmes favoritos, 
entregando quantos votos entenderem a cada filme; 

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

que uma vez no mesmo filme; 
 

18. O período de votação conclui-se no dia 8 de Junho, às 21 horas; 
 

19. Os 10 vídeos com maior número de votos serão apreciados por um júri composto por 
elementos do SAPO Vídeos e do Festroia; 

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

 
21. A decisão do júri é soberana e não sujeita a reclamação; 

 

 

Prémio 

 
22. O vencedor do Prémio SAPO Vídeos Curtas Digitais receberá € 2000 de prémio; 
 
23. O vencedor subirá igualmente ao palco na Sessão de Atribuição de Prémios do dia 9 de Junho, 

juntamente com os vencedores das restantes categorias do Festroia; 
 

24. O filme vencedor será exibido na sessão das 21.30 no dia 10 de Junho, imediatamente antes 
do filme principal da noite; 

 

 

Condições Gerais 

 

25. O concurso está vedado a todos os trabalhadores do Festroia e da PT.COM; 
 
26. Os participantes autorizam o SAPO Vídeos e o Festroia a exibir os filmes apresentados a 

concurso em acções promocionais relacionadas com o Prémio; 
 


