
  

REGULAMENTO   DA   APRESENTAÇÃO   NAS   
SESSÕES   DE    PITCHING    DO   FÓRUM   DE   
ANIMAÇÃO   2021   

  
  

CONDIÇÕES   DE   ADMISSÃO  

São   admitidas   candidaturas   para   apresentação   em   sessões   de    pitching   
do   Fórum   de   Animação   os   projetos   que   simultaneamente   cumpram   os   
seguintes   requisitos:   

  
- Ter   enquadramento   nas   categorias   de   Curta-metragem,   

Longa-metragem,   Série   ou   Especial   de   animação   para   televisão.   
- Ser   compostos   por   uma   percentagem   mínima   de   70   %   de   

segmentos   animados.   
- Ter   participação   de   autores   com   nacionalidade   de   pelo   menos   um   

país   de   língua   portuguesa   ou   ser   entidade   produtora   com   sede   
registada   num   país   de   língua   portuguesa.   

- Ter   o   Português   como   língua   de   instrução   da   documentação   da   
candidatura.   

  

SUBMISSÃO   DOS   PROJETOS   

Os  projetos  apenas  poderão  ser  submetidos  pelos  detentores  legítimos           
dos  direitos  sobre  a  obra,  mediante  preenchimento  dos  campos           
obrigatórios  do  formulário  (ANEXO  I)  disponível  no  website          
forumanimacao.com.   

Cada  proponente  poderá  candidatar  até  um  máximo  de  dois  projetos            
para   apresentação   em   sessões   de    pitching.   

É  vedada  a  substituição  do(a)  criador  artístico  e/ou  produtores  após  a             
finalização   das   inscrições   e   durante   a   execução   do   projeto.   

A  submissão  da  candidatura  constitui  autorização  expressa  à  organização           
do  Fórum  de  Animação  para  utilizar  a  informação  e  os  materiais  gráficos              
submetidos  na  seção  “INFORMAÇÕES  GERAIS”  para  efeitos  de  divulgação           
e  apresentação,  nomeadamente  em  publicações  de  promoção  online  e           
offline,   no   website   e   no   catálogo   de   projetos,   físico   e   digital.   

A  apresentação  do  projeto  no  Fórum  de  Animação  constitui  autorização            
expressa  à  organização  para  utilizar  imagens  e  excertos  da  apresentação            
para  efeitos  de  divulgação  e  apresentação,  nomeadamente  em          
publicações  de  promoção  online  e  offline,  no  website  e  no  catálogo  de              
projetos,   físico   e   digital.   

Ao  submeter  o  projeto,  o  detentor  dos  respetivos  direitos  expressa  o  seu              
entendimento   e   aceitação   das   regras   do   Fórum   de   Animação.   

O  proponente,  caso  contemplado,  está  ciente  e  assume  o  compromisso            
perante  a  organização  do  Fórum  de  Animação  de  participar  das  sessões             

  



  

de   pitching  entre  os  dias  28  e  29  de  outubro  de  2021,  em  horário  a  ser                  
determinado   pela   Comissão   Executiva.   

A  submissão  de  candidaturas  e  a  participação  nas  sessões  de            
apresentação   do   Fórum   de   Animação   são   gratuitas.   

  

SELEÇÃO   

A  seleção  de  projetos  será  realizada  por  um  Comité  de  Seleção  designado              
pela   Comissão   Executiva   do   Fórum   de   Animação.     

Os  critérios  de  selecção  sobre  os  quais  o  Comité  de  Selecção  tomará  a               
sua  decisão  baseiam-se  no  cumprimento  dos  requisitos  de  admissão           
acima  mencionados  e  dos   objectivos  globais  do  Fórum  de  Animação ,            
considerando   ainda   os   seguintes   critérios:   

- Qualidade   artística,   e   estrutura   narrativa;   
- Coerência  da  proposta  técnica  aos  propósitos  artísticos  e          

dramatúrgicos;   
- Potencial  e  adequação  do  plano  de  produção  às  características           

técnicas   e   artísticas   do   projeto;   
- Experiência  profissional  dos  autores  e  produtores,  em  particular          

na   animação   e   áreas   conexas.   

Ao   Comité   de   Seleção   reserva-se   o   direito   de:   

- Estabelecer  critérios  que  garantam  a  diversidade  cultural,  regional,          
étnico-  racial  e  de  gênero  entre  os  agentes  criadores  dos  projetos             
selecionados.;   

- convocar   os   proponentes   para   prestação   de   esclarecimentos;   
- rejeitar  ou  substituir  projetos  selecionados  caso  considere  não          

estarem   reunidas   as   condições   para   a   apresentação;   
- alterar  o  projeto  para  outra  categoria  de  acordo  com  a  informação             

submetida   pelo   proponente.   

  

DECISÃO   

Os  proponentes  serão  informados  sobre  a  decisão  do  Comité  de  Seleção,             
que   é   definitiva.   

A  Comissão  Executiva  comunicará  aos  proponentes  dos  projetos          
selecionados  qual  a  sessão  de   pitching   em  que  decorrerá  a  apresentação,              
entre   os   dias   28   e   29   de   outubro,   mediante   compromisso   de   participação.   

O  Fórum  de  Animação  não  assume  quaisquer  responsabilidades  por           
questões  relacionadas  com  direitos  de  autor,  marca,  ou  propriedade           
intelectual  nem  por  quaisquer  perdas  financeiras  que  se  possam  associar            
à   realização   do   evento.   

Todos  os  aspetos  omissos  e  questões  não  previstas  neste  regulamento            
serão  avaliadas  e  decididas  sob  exclusivo  critério  da  Comissão  Executiva           
do   Fórum.   
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ANEXO   I   -   FORMULÁRIO   DE   CANDIDATURA   

  

INFORMAÇÕES   GERAIS   |   a   exibir   publicamente   

  

*Título   original:   

*Realizador:   

Empresa   Produtora:   

Nome   do   Produtor:   

Argumentista:   

*País(ses):   

*Região   (Brasil)   

*Formato   (Curta-metragem,   Longa-metragem,   Série):   

*Duração:   

*Técnica(s)   de   animação:   

*Público-alvo:   

*Sinopse   (700   caracteres):   

*Imagem   horizontal:    1920x1150   -   Sem   texto   

*Imagem   para   pré   visualização   no   website:   1080x1080   -   Sem   texto   

*Estado  de  desenvolvimento  (em  conceptualização,  em  desenvolvimento,  em          
produção):   

  

  

INFORMAÇÕES   FÓRUM   |   apenas   disponíveis   para   o   comité   de   seleção   

*Nome   do   responsável   pela   inscrição   

*E-mail   do   responsável   pela   inscrição   

*Relação   do   responsável   com   o   projeto  

Contacto   telefónico   do   responsável   pela   inscrição   

*Há   quanto   tempo   o   projeto   vem   sendo   desenvolvido?   

*Nota   de   intenções     

Nota   biográfica   Autor   

Género   
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Raça     

Necessidades   Especiais   

Foto   Autor   (1080x1080)   

Email   Autor   

Nota   biográfica   Produtor   

Foto   Produtor   

Email   Produtor   

Nota   de   produção   (motivação,   estratégia,   necessidades   de   co-produção,   etc.)   

*Apresentação   gráfica   do   projeto   (personagem   e   ambientes)   

Link   vídeo   para   materiais   em   movimento   

Argumento/Guião   

Co-produções   existentes   (Produtoras   e   Países)   

*Financiamento   assegurado   (sim/não)   

*Se   sim:   

Valor   assegurado   

Entidades   financiadoras   

Datas   de   confirmação   do   financiamento   

Valor   de   orçamento   

Plano  de  Produção  -  cronograma,  equipe,  detalhes  técnicos  (link  para  arquivo  em              
PDF)   
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