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Concurso de 
Vídeo AmadorRegulamento

1 – O concurso é uma iniciativa da Comissão Organizadora do certame 
“Expodemo-2013”, em Moimenta da Beira, consiste numa “mostra” de vídeo de 
curta duração (até cinco minutos) e tem como objectivo incentivar a generalidade 
da população a interessar-se pela divulgação e promoção das potencialidades do 
concelho.

2 – O envio dos trabalhos decorre até ao dia 16 de Setembro de 2013, podendo 
concorrer todos os cidadãos maiores de idade, e que desejem participar com uma 
produção audiovisual amadora.

3 – O tema “potencialidades da região”, embora genérico, inclui sobretudo a relação 
entre a cultura – entendida no seu conceito mais lato – e as actividades económicas 
do concelho como a indústria, o turismo e a agricultura, particularizando neste caso 
os aspectos mais directamente ligados à maçã e ao vinho duas marcas fortes do 
município de Moimenta da Beira. 

4 – REGULAMENTO: 
4.1 – Cada concorrente pode apresentar apenas uma produção. 
4.2 – Os trabalhos devem ter, no máximo, 5 (cinco) minutos de duração. 
4.3 – Poderá aceitar-se a inscrição de cidadãos menores de idade, desde que 
devidamente autorizados pelos pais. 
4.4 – Caberá a cada participante a responsabilidade pelos custos envolvidos na 
elaboração do vídeo: equipamento, recursos humanos, suporte físico do original 
e duas cópias (DVD), tal como os custos do seu envio para o Gabinete de 
Comunicação da Câmara Municipal de Moimenta da Beira: 
«Largo do Tabolado, 3620-324 Moimenta da Beira
Telemóvel: 925 200 317
Website disponível em www.cm-moimenta.pt
Siga-nos também no facebook.»
4.5 – A Organização não se responsabiliza por extravios e/ou danos na remessa 
dos trabalhos. 
4.6 – Cada vídeo deverá ser acompanhado de uma “DECLARAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE DOS DIREITOS DE IMAGEM”, decorrentes da elaboração 
do trabalho e assinada pelo concorrente inscrito. A Declaração poderá ser obtida 
junto do Gabinete de Comunicação da C.M.M.B. presencialmente ou via internet.
4.7 – Cada trabalho deverá ser enviado para o já referido endereço postal, 
acompanhado igualmente de uma “ficha” contendo o nome do concorrente, 
morada, telefone, o título do vídeo e as características do equipamento utilizado.
4.8 – Em caso de dúvidas, entrar em contacto com a organização.
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5 – Selecção e Aceitação dos Trabalhos a Concurso:
5.1 – O concurso tem carácter competitivo.
5.2 – O Júri será constituído por três (3) elementos, representando 2 (dois) 
a Comissão Organizadora e um profissional da área da comunicação (som e 
imagem).
5.3 – O Júri seleccionará 5 (cinco) dos melhores vídeos para visionamento público 
– durante a Expodemo 2013 e eventualmente em datas posteriores – premiando 
três, mas reserva-se ao direito de não atribuir os prémios, caso a qualidade dos 
trabalhos apresentados, ou a quantidade, não o justifique.
5.4 – Os concorrentes com trabalhos seleccionados e premiados serão 
atempadamente informados.  

6 – Critérios de Avaliação:
- Mensagem
- Guião
- Edição e Montagem
- Banda Sonora
- Qualidade de Imagem
- Efeitos visuais.

7 – Os trabalhos enviados para o concurso passarão a fazer parte do acervo da 
Comissão Organizadora e poderão ser utilizados estritamente para fins culturais e 
sem objectivos comerciais.
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Declaração de Responsabilidade 
dos Direitos de Imagem

Eu_______________________________________________

morador em________________________________________

Portador do BI/Cartão Cidadão nº________________________

Declaro para os devidos efeitos ser responsável pelas imagens 
das pessoas que participaram no vídeo por mim realizado para 
o “Concurso Expodemo-2013”, tendo em vista a sua reprodução/
transmissão pela ComissãoOrganizadora do certame.

Data ____/ ____/ ________ 

Assinatura _________________________________________


