REGULAMENTO
Artigo 1º
(Objectivo)
PLATEAU - Festival Internacional de Cinema da Praia, tem como objectivo principal a
exibição pública de filmes de todo o mundo não distribuídos nem exibidos nas salas de
cinema da Praia, bem como apoiar o desenvolvimento e promoção do cinema
nacional, incentivar e dinamizar actividades relacionadas com o audiovisual na Cidade
da Praia com o envolvimento e a participação de escolas, universidades, televisões,
produtores, empresas que operam nas áreas das tecnologias da informação e da
comunicação.

Artigo 2º
(Organização)
PLATEAU será organizado pela Câmara Municipal da Praia durante a última semana do
mês de Novembro de cada ano, em estreita parceria com o Ministério da Cultura de
Cabo Verde, a Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, a Txan Film &
Associates e com o apoio financeiro de empresas públicas e privadas.

Artigo 3º
(Periodicidade)
PLATEAU terá uma periodicidade anual.

Artigo 4º
(Programação)
PLATEAU tem a seguinte programação:
● Mostra competitiva nas categorias:
o Ficção longa-metragem;
o Ficção curta-metragem;
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o Documentário longa-metragem;
o Documentário curta-metragem;
● Mostra não competitiva com curadoria especial dos filmes.
● Mostra especial de filmes infantis
● Acções de workshops, debates e master classes temáticos.

Artigo 5º
(Competição)
1. PLATEAU, divide-se em quatro sessões competitivas:
●
●
●
●

Sessão competitiva ficção longa-metragem;
Sessão competitiva ficção de curta-metragem;
Sessão competitiva documentário de longa-metragem;
Sessão competitiva documentários de curta-metragem.

2. São considerados curta-metragens, filmes com duração até 45 minutos,
incluindo genéricos iniciais e finais.
Artigo 6º
(Sessão Competitiva)
1. Podem concorrer à Sessão Competitiva do PLATEAU, todos os filmes que
obedecerem aos seguintes requisitos:

A. Serem obras de curta ou longa-metragem, de ficção ou documentário, em
formato digital;
B. Tenham sido produzidos dois anos antes da edição atual do PLATEAU;
C. Que a obra, não sendo de versão originária portuguesa, tenha legendagem
obrigatória em português e opcional em inglês.
2. A organização do Festival pode decidir, excepcionalmente, selecionar filmes que não
sigam algumas destas condições.

Artigo 7º
(Inscrição)
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1. A inscrição será feita única e exclusivamente online, através da submissão do
formulário de inscrição que se encontra no seguinte endereço:
www.cineplateau.cv até o dia 30 de Setembro.
2. Os candidatos deverão partilhar num canal privado (com password) online
(YouTube, Vimeo ou outro) uma cópia do filme, para efeito de seleção. A
resolução mínima é HD (1280x720 / 5 fps).
3. Após a seleção os candidatos deverão enviar por e-mail, ou partilhar numa
cloud (Dropbox, WeTransfer, etc), o seguinte material até 20 de Outubro:
● Fotografias de produção do filme
● Fotografia do realizador
● Bio filmografia do realizador
● Cartaz do filme, com a resolução mínima de 3969 x 5613/240 dpi
(A2 digital)
4. Após seleção os candidatos poderão enviar via Internet uma versão digital do
filme com os seguintes requisitos mínimos: Full HD (1920 x 1080px), 14 fps,
som stereo.
Artigo 8º
(Seleção)
1. A seleção das obras será feita por uma comissão constituída por profissionais do
cinema e pessoas idóneas, nomeadas/indicados pela Comissão Organizadora.
2. Os filmes da mostra não competitiva e sessões especiais serão da total
responsabilidade das curadorias, sob aprovação da Comissão Organizadora do Festival.

Artigo 9º
(Do Júri)
O júri será composto por profissionais do cinema e da cultura, a convite da Comissão
Organizadora do Festival, e decidirá sobre os prémios a serem atribuídos. A decisão do
júri é soberana e independente.

Artigo 10º
(Premiação)
1, PLATEAU irá atribuir prémios nas categorias de:
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● Melhor filme de ficção longa-metragem
● Melhor filme de ficção curta-metragem
● Melhor documentário longa-metragem
● Melhor documentário curta-metragem
● Prémio revelação nacional
2. A Comissão Organizadora do Festival pode criar prémios especiais.

Artigo 11º
(Casos omissos)
Todas as eventuais dúvidas ou questões que possam vir a ser levantadas serão
esclarecidas ou resolvidas pela comissão organizadora.

PLATEAU - Festival Internacional de Cinema da Praia
E-mail: producao@cineplateau.cv ; info@cineplateau.cv
Telefones: (+238) 5347002 / (+238) 5347407
Direção da Cultura da Câmara Municipal da Praia
Parque 5 de Julho - Fazenda, Cidade da Praia, Cabo Verde
CP 108
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