
 
 
 

REGULAMENTO 
I EDIÇÃO DO PRÉMIO NACIONAL 

DE 
CURTA-METRAGEM DO DOCUMENTÁRIO FILOSÓFICO 2021/2022 

 
ENQUADRAMENTO 

 

O PRÉMIO DE VÍDEO/CURTA-METRAGEM DO DOCUMENTÁRIO FILOSÓFICO é dinamizado 
pela APEFP – Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática. Este será aberto à 
participação de todos os alunos do ensino secundário regular e profissional das escolas e 
agrupamentos da escola pública e privada de Portugal e das escolas portuguesas no 
estrangeiro. 

 
OBJETIVOS 

1 - O concurso tem como principais objetivos: sensibilizar os alunos para o potencial 
criativo do vídeo como forma de expressão artística e filosófica; promover a prática e a 
cultura audiovisual em contexto escolar; divulgar experiências que promovam a 
familiarização com o cinema e as imagens animadas; favorecer o encontro e a troca de 
experiências e ideias entre alunos, professores e profissionais do audiovisual e do cinema; 
divulgar em sala obras audiovisuais produzidas nas escolas; Sensibilizar para os problemas 
climáticos  e para a sustentabilidade do meio ambiente. 
 

CONCORRENTES 
2. A participação no concurso é gratuita e é dirigida aos alunos do ensino secundário; 
 
2.1. Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, 
garantindo a respetiva autoria e assumindo toda a responsabilidade decorrente de 
eventuais reclamações de terceiros, no que diz respeito à violação de direitos de 
propriedade intelectual, ou outros que decorram da lei aplicável. 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACESSO 
3. Podem participar alunos a título individual ou constituir um grupo (no máximo de cinco 
elementos). Os grupos deverão indicar os responsáveis (no máximo de dois). 
 
3.1. Cada escola pode submeter à apreciação da APEFP até duas curta-metragens na 
seguinte categoria: Documentário Filosófico; 
 

3.2. O formato dos vídeos tem que cumprir as seguintes condições:  Formato de vídeo: 

mp4/264/prores.  Qualidade do vídeo: HD (mínimo 1080p).  Tamanho máximo do 
arquivo: 2 GB; 
 
3.3. Os trabalhos deverão fazer uma abordagem livre ao tema aglutinante da I Edição e que 
será: FILOSOFIA E AMBIENTE; 
 
3.4. Os vídeos deverão ter uma duração máxima de 8 m. Não há restrições no que respeita 
a técnicas de montagem e aplicação de efeitos visuais na pós-produção. 



 
 
3.5. Só serão admitidos a concurso vídeos em que seja identificável o rosto das pessoas 
filmadas se houver um consentimento prévio a autorizar a divulgação da sua imagem. No 
caso de menores, tal consentimento deve ser obtido junto ao respetivo encarregado  de 
educação ou representante legal. 
 
3.6. Não serão admitidos trabalhos cujos conteúdos que sejam considerados ofensivos ou 
desenquadrados dos princípios da boa conduta em sociedade. 
 

ENTREGA DOS TRABALHOS 
4. Os trabalhos devem ser submetidos a concurso até ao dia 30 de abril de 2022; 
 
4.1. - Cada participante poderá submeter o seu vídeo por We transfer para o email 
apefp2008@gmail.com, enviando a ficha técnica do trabalho. 
 
Dados da ficha técnica: 
Título do vídeo 
Nome e turma do(s) participante(s) e escola 
Responsável ou responsáveis pela produção e edição do trabalho. 
 
4.2. A Língua oficial do documentário é o português.  
 

DIREITOS DE AUTOR 
 5.1 A APEFP fica com os direitos do vídeo para divulgação em âmbito escolar. 
 
5.2. As imagens e a música utilizada devem ser originais ou estar livres de direitos de 
autor. 
 

JÚRI 
6. As curtas-metragens serão apreciadas por um júri indicado pela APEFP; 
 
6.1. O Júri Oficial será formado por três elementos com trabalho reconhecido na área dos 
audiovisuais/cinema e da educação. 
 
6.2. O Júri reserva-se o direito de não atribuir prémios se a falta de qualidade dos 
trabalhos o justificar e atribuir prémios ex-áqueo. 
 
6.3. A decisão do júri é soberana, não sendo considerada a possibilidade de reavaliação. 
O júri valorizará o espírito crítico e prático, imaginação, originalidade, qualidade da 
imagem e o rigor científico do tema escolhido. Serão considerados os seguintes critérios 

de pontuação: • Originalidade e criatividade da curta-metragem (mínimo 1, a máximo 5 

pontos); • Oportunidade e rigor científico da mensagem (mínimo 1, a máximo 5 pontos); 

• Adequação ao objetivo e ao temas do projeto (mínimo 1, a máximo 5 pontos). 
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PRÉMIOS 
7. Todos os concorrentes receberão um certificado de participação e serão atribuídos 
3 (três) prémios: Vencedor e duas menções honrosas 
1º prémio: cheque-oferta em material multimédia no valor de 250 euros; 2º prémio: 
cheque-oferta em material multimédia no valor de 125 euros e 3º prémio: cheque-oferta 
em material multimédia no valor de 125 euros. 
 
7.1. A Entrega de cada um destes Prémios será realizada na escola dos premiados e os 
respetivos vídeos serão apresentados em sala apropriada.  
 
7.2. As escolas dos alunos vencedores devem providenciar a sala com as condições para 
visionamento dos trabalhos. 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
8. Serão admitidos a concurso os trabalhos que respeitem o presente regulamento. 
 
8.1. Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados à Direção da APEFP através do email 
apefp2008@gmail.com 
 
 

Júri de Avaliação: 
 
- Gonçalo Eugénio Pereira de Oliveira: Mestrado em Argumentista/Cinema pela London 
Film School; Produtor em Cinema, Diretor Técnico.  
 
- Fernando Nuno Fadigas: Doutoramento em Filosofia e Ética; Crítico de cinema; Júri em 
festivais de cinema;  
 
- Ana Oliveira – Mestre em Cinema Documental pela na Escola Superior de Media, Artes e 

Design; Especialização em vídeo e cinema; Produtora de diversas curtas-metragens,  
 
 
Braga, 28 de outubro de 2021.                          O Presidente da APEFP 
 
                                                                             _______________________ 
                                                                                  (Dr. Eugénio Oliveira) 
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