
 

 

 

FESTIVAL BLACK SHEEP 2015 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO 

 

A inscrição e participação no Festival implica a aceitação automática dos Termos e 

Condições do Concurso detalhados neste Regulamento. 

A participação no Concurso é aberta a todas as pessoas e/ou grupos de pessoas residentes 

nos países membros dos PALOP (Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, S. 

Tomé e Príncipe, Moçambique e Timor Leste), nas seguintes condições: 

a) Ou considerado maior de idade de acordo com a legislação do País de residência 

b) Ou com consentimento expresso do(s) Tutor(es) Legal(is), a partir da idade mínima de 15 

anos 

c) Excepto todos os fornecedores, colaboradores, empresas de serviços ou entidades que 

estejam de alguma forma a colaborar de forma estável com a Occidente Movies Productions 

O Concurso inicia às 16h00 (hora de Portugal Continental) do dia 12 de Outubro de 2015 e 

termina às 00h00 (hora de Portugal Continental) do dia 17 de Outubro de 2015. Este 

período será o Período de Concurso. 

1. OBJECTIVO 

O Festival Blacksheep desafia todos os realizadores e produtores dos países de língua 

Portuguesa a fazer um filme original com base numa cena de um grande filme 

contemporâneo ou clássico do cinema mundial. 

As cenas serão escolhidas pela organização do festival e sorteadas para cada um dos 

participantes no dia de início do Período de Concurso.   

2. REGRAS DE REALIZAÇÃO 

Existem apenas oito diretrizes de realização obrigatórias relativamente à cena original: 

1 – Reproduzir fielmente os enquadramentos. 

2 – Reproduzir fielmente os movimentos de câmara. 

3 – Reproduzir fielmente os textos dos actores, em língua portuguesa. 



 

4 – Manter o número de atores. 

5 – Simular a côr original da cena. 

6 – Usar músicas livres de direitos autorais ou apresentar juntamente com o filme os 

comprovativos necessários de autorização de uso das mesmas. 

7 - Nomes dos personagens, enquadramento narrativo e guarda-roupa deverão ser 

obrigatoriamente diferentes do original. 

8 – A duração máxima do filme não ultrapassará os 5 minutos. 

3. INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

Para participar no Concurso, os candidatos deverão primeiro registar-se no website 

www.occidentemovieproductions.com, até o dia 10 de Outubro 2015. No registo deverão 

preencher os dados pessoais do participante ou capitão da equipa, contactos e efectuar o 

pagamento da Taxa de Inscrição,não reembolsável, no valor equivalente a 150 Euros. Após 

a verificação do registo, a Organização do Festival enviará um email de confirmação ao 

candidato. 

No dia de Início do Concurso (12 de Outubro 2015), realizar-se-á o sorteio das cenas a 

alocar a cada um dos candidatos. A partir daí os candidatos procederão à criação e 

produção do seu filme, de acordo com as directrizes descritas no ponto 2. acima. 

Uma vez pronto o filme, os candidatos deverão aceder a página 

http://videos.sapo.pt/bsfilmfestival, fazer o upload do filme e preencher a informação 

necessária. Deverão também anexar nessa altura comprovativos de autorização de uso de 

som, imagem e outros necessários. 

A organização irá então analisar os filmes e, no prazo de 48 horas, informar o candidato via 

email se o filme submetido é ou não válido para o concurso, incluindo o link para 

visualização e partilha e dados para a votação. 

A organização reserva-se ao direito de não aceitar filmes que não cumpram os requisitos e 

directrizes acima, ou ainda que apresentem baixa qualidade, sem ser necessária qualquer 

justificação específica ao candidato, nem o reembolso da Taxa de Inscrição. 

Ao participar no Concurso, os candidatos automaticamente declaram e aceitam: 

• Isentar a Organização do Festival de quaisquer obrigações, danos ou indemnizações 

de quaisquer espécie. 

• Confirmar a veracidade de todos os dados e informações submetidas. 

• Conceder à Organização do Festival, a título gratuito, o direito não exclusivo de 

publicar os filmes submetidos através da Internet e outros meios, para promoção e 

divulgação do Festival e do Concurso. 

• Participar em acções de promoção e comunicação após o Festival, incluindo mas 

não limitado a entrevistas, fotografias, filmes e outros e autorizar a Organização a usar o 

http://videos.sapo.pt/bsfilmfestival


 

seu nome, dados biográficos, fotos e outras informações para acções promocionais pelo 

período de 1 (um) ano a contar da data de fim do Concurso. 

 

4. VOTAÇÃO E PREMIAÇÃO 

Após a data de fim do Concurso, os filmes serão avaliados nas seguintes categorias: 

Grande Prémio 

Escolha do Público (via votação) 

Escolha do Júri 

Filme mais Criativo 

Filme com Cinematografia mais próxima ao Original 

Melhor Fotografia 

Melhor Som 

Melhor Acting 

Será escolhido um vencedor para cada uma das categorias acima. O mesmo candidato 

poderá ser escolhido como vencedor de mais de uma categoria. 

O vencedor da Escolha do Júri será determinado da seguinte forma: 

• O painel de júri será indicado à discrição da Organização do Festival 

• O painel de júri irá visualizar os filmes e pontuar cada um deles 

• O filme com maior pontuação será o vencedor 

• A escolha do júri será subjectiva e final 

O vencedor da Escolha do Público será determinado da seguinte forma: 

• A votação abre no dia de publicação dos filmes (19 de Outubro 2015) 

• Qualquer pessoa poderá votar no seu filme favorito, através da Internet ou via SMS, 

de acordo com o País 

• Cada pessoa poderá votar apenas uma vez em cada filme, numa escala 

• A votação termina no dia 22 de Outubro às 16 horas (hora de Portugal Continental) 

• O filme com maior pontuação será o vencedor 

• Na eventualidade de empate em número de votos, o Presidente do Júri irá escolher 

o filme vencedor de entre os filmes empatados 



 

O vencedor do Grande Prémio será determinado pelo número total de pontos atribuídos 

pelo Júri e Votação. Na eventualidade de empate em número de pontos, o Presidente do 

Júri irá escolher o filme vencedor de entre os filmes empatados. 

Os vencedores de todas as categorias acima serão anunciados no dia 24 de Outubro, pela 

Internet, email e outros meios de comunicação. 

Os prémios para cada categoria serão como se segue: 

Grande Prémio - Bolsa de estudo equivalente ao valor completo das propinas para 

frequência do Curso de Cinema Digital da OMP Academy, válida por 1 ano (até 5 

pessoas) 

Escolha do Público (via votação) – Troféu 

Escolha do Júri – Troféu 

Filme mais Original - Troféu 

Melhor Cinematografia – Troféu 

Melhor Fotografia - Troféu 

Melhor Som - Troféu 

Melhor Acting - Troféu 

A Organização reserva-se ao direito de alterar estes prémios e/ou atribuir prémios 

adicionais. Os prémios não podem ser negociados, transferidos ou convertidos em valor 

monetário. 

A Organização contactará os vencedores para a entrega dos prémios. 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

A Organização não assume qualquer responsabilidade pelos comentários do público ou da 

comunicação social nas redes sociais ou nos medias de todo o mundo. 

Os participantes ilibam a Organização do festival e as entidades associadas de quaisquer 

alegações, danos e responsabilidades que surjam ou que tenham relação com a 

participação dos mesmos no Black Sheep Film Festival. 

Todas as comunicações serão feitas através do website, email ou programas in streaming 

da página do Sapo Video do Festival. 

O Festival Black Sheep é organizado pela Occidente Movies Productions em colaboração 

com a OMP Academy, Fundação Portuguesa das Comunicações e Sapo.   

    


