
A - PARA SELEÇÃO
1. Serão aceites os seguintes formatos:

1.1 DVD-Vídeo;
1.2 Ficheiro de vídeo nos formatos .mov (H.264, H.265, ProRes 422 
e ProRes 444), .avi (sem compressão) e/ou .mp4 (H.264 e H.265), 
com resolução e frame rate nativos via Internet e,
1.3 Link Youtube ou Vimeo acompanhado de password de acesso, 
se necessário.

1.3.1 O link e a password têm que ser válidos até 15 de novembro 
de 2020.

2. Em suporte DVD-Vídeo da obra, a mesma deverá ser recebida 
devidamente identificada (ID e Título da obra), para:
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• As cópias enviadas não serão devolvidas e revertem para o acervo 
do Festival.

3. Em suporte digital (ficheiro vídeo ou link) obras serão enviadas 
para o e-mail technical@cinanima.pt.

B - PARA EXIBIÇÃO FINAL
A Sala de Cinema onde as obras em competição serão exibidas está 
equipada com um sistema de projeção digital 2D compatível com 
as especificações DCI com resolução de 2K e som até 6 canais de 
áudio (5.1).

1. As obras têm que ser recebidas até 30 de setembro de 2020.
• Se a cópia para exibição final não chegar até 30 de setembro de 
2020, a Comissão Organizadora do Festival reserva-se no direito 
de não exibir a obra ou exibi-la no formato enviado para seleção, 
correndo a responsabilidade pela qualidade da cópia exibida por 
conta do submissor.
2. Não serão aceites ficheiros com marca de água ou outro tipo de 
identificador alheio ao Festival.
3. Qualquer despesa de envio de cópias corre por conta do 
submissor5.
• Qualquer obra enviada com despesas a pagar no destino será 
recusada e devolvida
4. Formatos aceites:

4.1 DVD de dados, Blu-Ray, USB, disco externo serão enviados em:
4.1.1 Resolução 1920x1080,
4.1.2 Dois canais de som (stereo) e
4.1.3 Sem encriptação.

4.2 Via Internet, com resolução e frame nativos serão aceites os 
seguintes formatos:

4.2.1 .mov (H.264, H.265, ProRes 422 e ProRes 444),
4.2.2 .avi (sem compressão) e
4.2.3 .mp4 (H.264 e H.265).

4.3 DCP6

4.3.1 As cópias em DCP serão enviadas:
4.3.1.1 em dispositivos USB:

i) com etiqueta de informação segundo a 
convenção de nomenclatura de cinema digital da 
ISDCF - Intersociety Digital Cinema Forum e,
ii) devidamente identificado com o ID atribuído 
aquando a inscrição,

4.3.1.2 com as especificações DCI,
4.3.1.3 o padrão SMPTE (InterOP não será aceite),
4.3.1.4 em Sistema de ficheiros: ext2 ou ext3,
4.3.1.5 Tamanho Inode: 128 bytes,
4.3.1.6 com Compressão: Jpeg2000,
4.3.1.7 com Colorspace: XYZ,
4.3.1.8 com Bit rate máximo: 250 Mbit/s e,
4.3.1.9 sem encriptação (ou encriptadas e com as KDMs 
válidas de 30 de setembro de 2019 a 20 de novembro de 
2020)7;

4.3.2 Só serão aceites obras em DCP que:
a) Não incluam diálogos e/ou narração;
b) Incluam diálogos e/ou narração em português e 
legendas em inglês ou,
c) Incluam diálogos e/ou narração em inglês e legendas 
em português.

4.3.3 As legendas têm que:
a) estar embutidas no filme, inseridas no DCP ou,
b) ser enviadas como Pacote Suplementar (VF).
• A sincronização e posição das mesmas na obra, são da 
responsabilidade do submissor.

5. No caso de envio de suporte físico da obra, a mesma deverá ser 
enviadas para:
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6. A Comissão Organizadora do Festival suportará despesas de:
6.1 armazenamento das cópias,
6.2 seguro das cópias, enquanto as mesmas estiverem em posse 
do Festival e,

6.3 de devolução das cópias finais à origem.

5 / Os concorrentes fora da União Europeia deverá enviar uma Fatura Proforma, com 
um valor alfandegário inferior a 20,00 USD com a menção: “Importação Temporária 
– apenas para fins culturais”
6 / Caso envie a obra em DCP aconselhamos o envio de cópia da mesma em ficheiro HD
7 / O certificado do ecrã é enviado pelo CINANIMA 2020 mediante solicitação à 
Comissão Organizadora através do e-mail technical@cinanima.pt
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