
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

DIVISÃO DE CIDADANIA E JUVENTUDE 

 
 
 

CURTAS de Valongo – “O meu Município” 

 

Normas de funcionamento 

 

Curtas-metragens filmadas em telemóvel, smartphone ou tablet 

 

 

Artigo 1º 

Entidades promotoras e objetivos do concurso 

 

1. A entidade promotora destes Concurso é o Município de Valongo. 

 

2. A participação neste Concurso é voluntária e gratuita, não dependendo da aquisição 

de qualquer bem, direito ou serviço. 

 

 

Artigo 2º 

Participação 

 

1. O concurso “CURTAS de Valongo” tem como objetivo promover o cinema no 

Município de Valongo, e a utilização das tecnologias na produção cinematográfica, 

centrando‐se na diversidade cultural, social, ambiental e geográfica do Município. 

Pretende ainda que seja prestada homenagem ao concelho de Valongo e 

apresentadas as potencialidades deste espaço geográfico pelos olhos de quem 

participa. A tónica a valorizar pelo júri passará pela forma como o vídeo é capaz de 

mostrar o concelho, as suas potencialidades e interesse junto do público. 

 

2. Serão consideradas no Concurso todas as participações que integrem curtas‐

metragens que respeitem a temática definida. 
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3. As curtas‐metragens têm de ser integralmente filmadas com recurso a telemóvel, 

smartphone ou tablet. Registos realizados de outro modo são automaticamente 

excluídos. 

 

4. É autorizada a utilização de software de edição de vídeo, som, correção de cor ou 

efeitos especiais. 

 

5. Cada curta‐metragem deverá ter no máximo 2 minutos de duração (considerando 

créditos, caso queiram incluir). 

 

6. O participante deverá ser o autor do filme em questão, deter todos os direitos sobre 

o mesmo, bem como os direitos alusivos à banda sonora e demais elementos 

enviados com a participação. 

 

7. Os interessados poderão participar através da página de facebook do portal da 

Juventude de Valongo. Os menores de idade que quiserem participar deverão obter 

autorização dos pais e preencher e enviar assinada a correspondente autorização.  

 

8. O formulário de inscrição, declaração de autorização de uso e de autorização de 

menores está disponível na página da Câmara Municipal de Valongo 

(https://www.cm-valongo.pt/) 

 

9. Com a inscrição no concurso, o participante deverá fazer o upload da curta‐metragem 

na plataforma YouTube e assegurar‐se que o seu ficheiro tem as seguintes 

características: 

 

• Formatos MP4 (H264), MOV, WMV ou AVI; 

• Preferencialmente em HD; 

  

10. O prazo de inscrição e receção das propostas decorre entre as 00h00m do dia 29 

de novembro de 2019 e as 23h59m do dia 15 de fevereiro de 2020.  

 

11. Durante este período, os participantes deverão inscrever a sua curta‐metragem na 

página de facebook do portal da Juventude de Valongo 

https://www.cm-valongo.pt/
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https://www.facebook.com/portaljuventude.valongo/  de acordo com os requisitos ali 

estabelecidos, e apelar ao voto.  

 

12. No período compreendido entre 15 de fevereiro e 12 de março de 2020, todas as 

participações vão passar por um processo de aprovação pelo Município de Valongo, 

para verificação da sua conformidade com os requisitos acima estabelecidos, sendo 

definitivamente excluídas as que não estejam conformes. 

 

13. A recolha de votos decorre entre as 00h00 do dia 13 de março até às 23h59 do dia 

13 de abril de 2020. No final deste período de votação, todas as curtas‐metragens 

que tenham recebido um mínimo de 50 votos serão avaliadas pelo Júri (composto 

por três a cinco elementos designados pelo Município de Valongo) com o intuito de 

apurar as curtas‐metragens finalistas, no uso do seu livre e exclusivo critério, tendo 

por base a criatividade, originalidade e adequação das participações ao tema 

proposto. 

 

 

14. O Júri, no uso do seu livre e exclusivo critério, poderá excluir qualquer curta‐

metragem que apresente problemas técnicos relevantes que impeçam ou dificultem 

a seu visionamento ou a sua utilização ou não esteja enquadrada no tema do 

Concurso.  

 

15. Os critérios subjacentes à análise das propostas deste concurso são os seguintes: 

 

a. Originalidade e Criatividade; 

b. Objetividade e clareza da mensagem; 

c. Adequação à identidade do Concelho; 

d. Perceção na ótica do consumidor. 

 

16. Mediante os critérios descritos na alínea anterior, compete ao Júri deliberar a 

exclusão de propostas. A decisão do Júri é definitiva e dela não cabe recurso. 

 

17. Pode participar toda e qualquer pessoa residente em território nacional, profissional 

ou amador. 

 

https://www.facebook.com/portaljuventude.valongo/
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18. O nº mínimo de participações é de 10 curtas. No caso de não ser atingido este 

nº mínimo de projetos, a CMV reserva-se no direito de dissolver a iniciativa. 

19. O júri deliberará no período compreendido entre 14 de abril e 13 de maio de 

2020. 

 

 

Artigo 3º 

Constituição do Júri 

 

1. O júri será constituído por 5 elementos efetivos e 2 suplentes com ligações ao 

concelho de Valongo e ao cinema, nomeadamente: 

 O cineasta, argumentista e ator Luís Miguel Ismael; 

 1 Representante da Câmara Municipal de Valongo (CMV); 

 1 Elemento da Divisão de Tecnologias de Informação e Multimédia (DTIM) 

 1 Elemento da área da Divisão de Cultura e Turismo (DCT); 

 1 Elemento a designar; 

Suplente: 

 1 Elemento da Divisão de Educação, Saúde e Ação Social – DESAS; 

 1 Elemento da Divisão de Cidadania e Juventude – DCJ; 

 

2. Compete a cada membro efetivo do júri indicar um membro suplente.  

 

 

Artigo 4º 

Finalistas 

 

1. Serão selecionadas pelo Júri como finalistas 5 curtas‐metragens (no máximo) que 

serão colocadas na página do Município de Valongo. A decisão do Júri é definitiva 

e dela não cabe recurso. 

 

2. Por cada curta‐metragem selecionada, serão solicitados os seguintes materiais ao 

respetivo participante: 

1) Cópia da curta-metragem; 

2) Ficha técnica e sinopse; 

3) 1 Fotografia em alta resolução da curta-metragem; 
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4) 1 Fotografia em alta resolução do realizador e equipa; 

 

3. A curta‐metragem vencedora deste Concurso será escolhida pelo Júri de entre as 

curtas-metragens selecionadas. A decisão do Júri é definitiva e dela não cabe 

recurso. 

4. Os vencedores serão anunciados no Portal da Juventude do Município de Valongo, 

no dia 15 de maio de 2020, integrado no programa da “Sai da Caixa”. 

 

Artigo 5º 

Prémios 

 

1. Os cinco melhores classificados receberão como prémio uma viagem a Estrasburgo; 

2. Cada participante pode concorrer com o número de propostas que entender, no 

entanto, caso mais do que uma seja vencedora, o prémio será entregue uma só vez.  

3. O Município de Valongo reserva-se ao direito da não atribuição da totalidade dos 

prémios, caso não se verifique a existência de candidaturas suficientes que 

fundamentem a sua atribuição 

 

 

 

 

Artigo 6º 

Proteção de dados pessoais 

 

1. Os dados pessoais dos participantes (nome, morada, Email, telefone / telemóvel, 

data de nacimento) são de fornecimento obrigatório, sendo indispensáveis à 

participação no Concurso; a omissão e/ou inexatidão dos dados fornecidos pelos 

participantes são da sua única e inteira responsabilidade. 

2. Os participantes autorizam expressamente que os dados facultados sejam recolhidos 

e tratados pelo Município de Valongo para efeitos do presente Concurso, estando em 

qualquer caso garantida a confidencialidade e segurança dos mesmos. 

3. Ao entrar no concurso, o participante aceita expressamente o tratamento desses 

dados. 

4. De qualquer forma, o titular goza dos direitos que a legislação aplicável lhe reconhece 

em relação aos seus dados (acesso, retificação, oposição e eliminação) com a mera 
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comunicação para o efeito, para o qual o Município de Valongo disponibiliza o 

seguinte endereço de correio eletrónico: casa.juventude.vb@cm-valongo.pt 

 

5. Os participantes autorizam o Município de Valongo a utilizar o seu nome, imagem, 

som de voz e demais elementos por si enviados, no âmbito de ações de comunicação 

ou publicidade relacionadas com o Concurso, pela forma, tempo e lugar que o 

Município entender, nomeadamente na internet, televisão, rádio ou fotos, cartazes, 

filmes e/ou spots, bem como em qualquer tipo de publicidade ou promoção do 

Município de Valongo ou dos seus produtos, sem que os participantes possam 

reclamar qualquer remuneração e/ou compensação por essa utilização. 

 

Artigo 7º 

Disposições Finais 

 

1. O Município de Valongo reserva‐se o direito de, a todo o tempo, suspender ou anular 

o presente Concurso em caso de irregularidades no processo de participação, assim 

como por qualquer outra causa alheia ao controlo ou vontade do Município de 

Valongo sem que daí possa decorrer qualquer dever de compensar ou indemnizar 

qualquer Participante. 

 

2. A suspensão do Concurso será divulgada na página 

https://www.facebook.com/portaljuventude.valongo/ 

 

3. A participação no presente Concurso implica a total aceitação destas regras. 

4. As situações não previstas nestas Normas de Funcionamento serão objeto de 

apreciação e deliberação por parte da Câmara Municipal. 

https://www.facebook.com/portaljuventude.valongo/

