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APRESENTAÇÃO

O CINANIMA – FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE ANIMAÇÃO DE ESPINHO – é uma organização da NASCENTE - Cooperativa de Ação 
Cultural, C.R.L. e da Câmara Municipal de Espinho.
Conta, habitualmente, com o apoio, nomeadamente, do ICA I.P. – Instituto do Cinema e Audiovisual e do Europa Criativa – MEDIA,  tem a 
aprovação da Associação Internacional do Filme de Animação (ASIFA), é membro dos European Emile Awards (EEA) e está oficialmente 
qualificado pela The Academy of Motion Picture Arts and Sciences como um dos festivais cujo vencedor pode ser candidato ao Oscar da 
Melhor Curta-metragem de Animação. 
A 44ª edição do Festival – CINANIMA 2020 – terá lugar na cidade de Espinho – Portugal, de 9 a 15 de novembro de 2020.

CATEGORIAS E PRÉMIOS DO FESTIVAL

1. COMPETIÇÃO

1.1. COMPETIÇÃO INTERNACIONAL:

• GRANDE PRÉMIO CINANIMA 2020 | Prémio Cidade de Espinho – Prémio para o melhor filme em competição internacional;
• PRÉMIO ESPECIAL DO JÚRI – Prémio atribuído pelo Júri Internacional ao melhor filme em competição internacional de acordo 
com os seus critérios,
• PRÉMIO PÚBLICO – Prémio atribuído pelo público do Festival que, mediante votação, elegerá o seu filme favorito de entre todas 
as obras exibidas em competição internacional.

1.1.1 CURTAS-METRAGENS1 :
1.1.1.1 Filmes até 5 minutos de duração:
• PRÉMIO MELHOR FILME ATÉ 5 MINUTOS DE DURAÇÃO;
1.1.1.2 Filmes de mais de 5 até 24 minutos de duração:
• PRÉMIO MELHOR FILME DE MAIS DE 5 ATÉ 24 MINUTOS DE DURAÇÃO;
1.1.1.3 Filmes de mais de 24 minutos até 50 minutos de duração:
• PRÉMIO MELHOR FILME DE MAIS DE 24 MINUTOS ATÉ 50 MINUTOS DE DURAÇÃO;
1.1.1.4 Publicidade e Informação:
• PRÉMIO MELHOR FILME PUBLICITÁRIO E/OU INFORMAÇÃO;
1.1.1.5 Documentário de animação:
• PRÉMIO MELHOR DOCUMENTÁRIO DE ANIMAÇÃO.

1.1.2 FILMES DE ESTUDANTES: obras com menos de 50 minutos, realizados por estudantes e/ou finalistas e produzidos em Escolas 
de Artes, Cinema e/ou Escolas Profissionais de Cinema:
• PRÉMIO MELHOR FILME ESTUDANTES | Prémio Gaston Roch – Prémio para o melhor filme de estudante a concurso.
1.1.3 LONGAS-METRAGENS: obras com duração superior a 50 minutos:
• PRÉMIO MELHOR LONGA-METRAGEM – Prémio para a melhor longa-metragem a concurso.

§ O Júri pode ainda atribuir, se assim o entender e segundo os seus critérios, as seguintes DISTINÇÕES:
• Realização – Prémio para a obra, em Competição Internacional, que se destaque pela qualidade e impacto da visão do realizador;
• Argumento – Prémio para a obra, em Competição Internacional, que se destaque pela mestria do argumento e da história, tanto a nível 
temático como em termos de desenvolvimento narrativo e de storytelling;
• Sonoplastia – Prémio para a obra, em Competição Internacional, que se destaque pela qualidade técnica e artística da sua sonoplastia.

1.2. COMPETIÇÃO NACIONAL 2:

1.2.1 PRÉMIO ANTÓNIO GAIO – Melhor Filme na Competição Nacional: obra realizada por cidadão português e/ou cuja produção seja 
inteiramente portuguesa.
1.2.2 PRÉMIO JOVEM CINEASTA PORTUGUÊS:

1.2.2.1 FILMES FEITOS POR CRIANÇAS E JOVENS (ATÉ 18 ANOS) – obra realizada por crianças e/ou jovens no âmbito de 
workshops de atividades lúdicas e/ou educativas;
1.2.2.2 PRIMEIRO FILME DE JOVENS REALIZADORES (MAIS DE 18 ATÉ 30 ANOS) – primeira obra de jovens realizadores 
portugueses.

2. NÃO COMPETIÇÃO – GRANDE PANORAMA CINANIMA 2020
De entre as obras inscritas no Festival, o Departamento de Programação, Direção Artística e Conteúdos e o Serviço Educativo e Oficinas do 
Festival organizarão, os seguintes programas que integram o Grande Panorama:

1 / Os concorrentes na Competição Internacional de Curtas-metragens só podem enquadrar a sua obra numa única categoria.
2 / As obras portuguesas só podem inscrever-se numa das Categorias da Competição Nacional: Prémio António Gaio ou Prémio Jovem Cineasta Português.
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2.1 Curtas-metragens;
2.2 Longas-metragens;
2.3 Filmes de Estudantes;
2.4 As Escolas Vêm ao CINANIMA;
2.5 O CINANIMA vai às Escolas.

3. PREMIADOS CINANIMA 2020
4. PRÉMIO CARREIRA | Prémio António Maria – prémio atribuído pela Organização do Festival, destinado a uma personalidade que, pelo 
seu percurso profissional e/ou pessoal seja meritório de reconhecimento e premeio públicos pelo seu contributo ao cinema de animação.

CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DOS FILMES

Só serão aceites obras:
a) cujas sequências animadas correspondam a pelo menos 70% do filme,
b) realizadas em conformidade com a definição de animação dada pela ASIFA3,
c) completas (versão final),
d) concluídas após 1 de janeiro de 2019 e,
e) não inscritas em edições anteriores deste Festival.

INSCRIÇÕES

1. A inscrição no CINANIMA 2020 é gratuita.
2. As datas de inscrição são de 30 de março de 2020 a 10 de julho de 2020.
3. A inscrição das obras no CINANIMA 2020 é feita através do preenchimento da Ficha de Inscrição online, no site http://www.cinanima.pt.
4. Só pode submeter a obra a concurso quem detiver os seus direitos de autor.
5. Cada obra só pode ser inscrita numa única categoria, salvo obras portuguesas que poderão concorrer numa categoria da Competição 
Internacional e numa categoria da Competição Nacional.
6. Para admissão da obra a concurso, a Ficha de Inscrição online tem que estar devidamente preenchida sendo, obrigatória, com a sua 
submissão, o envio (por download) de:

6.1 Dois fotogramas do filme em JPEG, 300 dpi;
6.2 Uma fotografia do realizador, em JPEG, 300 dpi e,
6.3 A lista de diálogos e/ou narração em português e/ou inglês em ficheiro .srt com timecode.

7. Ao submeter a Ficha de Inscrição está a aceitar plenamente e sem reservas, todos dos termos deste Regulamento, incluindo anexos.

RECEÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA (SELEÇÃO E EXIBIÇÃO FINAL)

1. O formato de envio da obra será o referido na ficha de Inscrição.
2. As obras têm que ser enviadas até à data limite de inscrição da categoria a que concorre.
3. As obras deverão ser enviadas, consoante o suporte:

3.1 Em suporte físico4, para a morada: 

CINANIMA 2020
Rua 62, 251
4500-366 Espinho – Portugal.

3.2 Em suporte digital (ficheiro vídeo ou link) para o e-mail technical@cinanima.pt.
4. As características e especificações técnicas (para SELEÇÃO e para EXIBIÇÃO FINAL) são as constantes do ANEXO I do Regulamento – 
CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA (SELEÇÃO E EXIBIÇÃO FINAL).

SELEÇÃO DAS OBRAS

1. A Pré-seleção é da responsabilidade da Organização do Festival.
2. A decisão final das obras a concurso nas/para as várias categorias, cabe à Organização do Festival e a dois profissionais convidados pela 
mesma.
3. As obras selecionadas deverão preencher o ANEXO II do Regulamento – AUTORIZAÇÕES.
4. Não serão pagos quaisquer fees para exibição de obras selecionadas para concurso e/ou panoramas.
5. As obras selecionadas serão avisadas via e-mail até ao dia 15 de setembro de 2020 e anunciados no site www.cinanima.pt.

3 / "Por arte de animação entende-se a criação de imagens animadas através da utilização de toda a espécie de técnicas, exceto a tomada de vistas diretas”
4 / As cópias enviadas não serão devolvidas e revertem para o acervo do Festival
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5.1 Será enviado, juntamente como aviso de seleção da obra, o correspondente “Laurel”;
5.2 Aos realizadores das obras selecionadas - 1 realizador por obra – é enviado um convite pela organização do Festival, para virem ao 
Festival e (ap)representarem a sua obra;
5.3 O convite deverá ser devolvido devidamente preenchido até 15 de outubro de 2020.

6. Após o aviso de seleção, o submissor deverá enviar:
6.1 Teaser/trailer/spot da obra, para fins promocionais e,
6.2 Material publicitário da obra (posters, postais, flyers, etc).

7. O submissor da obra selecionada autoriza, para fins promocionais:
7.1 a projeção em TV e/ou redes de divulgação, de excertos da sua obra, que nunca ultrapassarão 10% da sua duração;
7.2 a utilização de fotografias do filme e,
7.3 a utilização de fotografias dos realizadores.

8. Os realizadores/produtores das obras premiadas e das obras selecionadas para as sessões Competição e/ou Grande Panorama, 
comprometem-se a mencionar/publicitar a seleção e/ou o premeio da obra, no seu material publicitário e/ou de imprensa promocional.

JÚRIS

1. O nome dos júris será divulgado no site www.cinanima.pt, reservando a Organização do Festival ao direito de nomear um ou mais 
elementos suplentes, em caso de justo impedimento de qualquer júri nomeado e já divulgado.
2. O júri deliberará, sem apelo, segundo o seu próprio Regulamento, não sendo as suas decisões passíveis de reclamação e/ou recurso.
3. O júri goza faculdade de não atribuir prémio em qualquer uma das categorias, se assim o entender, justificando a sua deliberação e bem 
assim o mesmo se aplica para as distinções.
4. O júri poderá, em qualquer dos prémios e distinções, atribuir menções honrosas, desde que devidamente justificadas.
5. Nenhum elemento do júri (internacional e/ou nacional) poderá estar associado, seja a que título for, à produção de obras a concurso.

JÚRI INTERNACIONAL
1. O JÚRI INTERNACIONAL é nomeado pela organização do Festival.
2. O JÚRI INTERNACIONAL é composto por 5 (cinco) elementos, maioritariamente, ligados ao Cinema de Animação.

JÚRI NACIONAL
1. O JÚRI NACIONAL é nomeado pela Organização do Festival.
2. O JÚRI NACIONAL é composto por 3 (três) elementos, maioritariamente, ligadas ao Cinema de Animação.

DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Todas as lacunas e/ou omissões deste regulamento, serão solucionadas, em coletivo, pela Organização do Festival, segundo as regras 
de equidade e bom senso.
2. Em caso de dúvidas quanto à interpretação do presente regulamento, a mesma reger-se-á pela versão portuguesa do mesmo.

Espinho, 30 de março de 2020
CINANIMA© 2020
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 ANEXO I  

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA (SELEÇÃO E EXIBIÇÃO FINAL)

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:

CINANIMA 2020
Rua 62, 251
4500-366 Espinho – Portugal

• 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.

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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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:

CINANIMA 2020
Rua 62, 251
4500-366 Espinho – Portugal

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.
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 ANEXO II  

AUTORIZAÇÕES

1. Autorizo a exibição da obra nas sessões para as quais for selecionada e integrada: Sessões da Competição, Grande Panorama 
CINANIMA 2020 e PREMIADOS CINANIMA 2020, durante a semana do Festival.

 SIM   NÃO

2. Caso a obra seja selecionada para o Grande Panorama CINANIMA 2020, autorizo que a mesma seja incluída em sessões especiais a 
programar e exibir durante a semana do Festival, (de 9 a 15 de novembro de 2020), em Espinho e Universidades/Escolas Superiores.

 SIM  NÃO

3. Caso a obra seja selecionada e/ou premiada, autorizo a sua inclusão no programa “CINANIMA On TOUR” a ser exibido em ações 
promovidas pelo Festival em colaboração com outras associações, de acesso livre e gratuito, até 31 de agosto de 2020.

 SIM   NÃO

4. Caso a obra seja selecionada para o Grande Panorama CINANIMA 2020 – “As Escolas Vêm ao CINANIMA” e/ou “O CINANIMA vai às 
Escolas”, autorizo que a mesma seja incluída no programa CINANIMA Júnior. Estas sessões são de acesso livre e gratuito e têm como 
objetivo a divulgação do cinema de animação de autor junto do público mais jovem.

 SIM   NÃO

5. Eu, abaixo assinado, declaro que sou o detentor dos direitos de autor da obra objeto da presente inscrição no CINANIMA 2020 e que li o 
respetivo Regulamento e aceito todas as regras e condições de participação nele constantes, bem como que são verdadeiras as declarações 
feitas na ficha de inscrição do filme.


