Viena, Outubro de 2016

.INquieTUdo
Regulamento
1. O INquieTUdo - Festival de Cinema em Língua Portuguesa – tem por objetivo promover o cinema contemporâneo de
expressão portuguesa, em particular os filmes com maior audácia artística e menor visibilidade no circuito comercial.
2. A 2.ª edição do INquieTUdo irá decorrer de 20 a 26 de Março de 2017, no cinema Top Kino em Viena,  Áustria.
3. Para que um filme se qualifique à seleção oficial feita pela equipa de programação do INquieTUdo deverá atender
aos seguintes requisitos:
− serem de expressão portuguesa ou terem como tema central a cultura de países de expressão portuguesa
− duração superior a 60 minutos (longa-metragem)
− terem sido finalizados depois de 1 de Janeiro de 2014
− formato ficheiro digital ( DCP, ou formato digital de alta resolução igual ou superior a FullHD)
− serem legendados em inglês
4. Não há quaisquer restrições quanto a temas ou géneros, e serão aceites obras de ficção assim como documentários.
5. A convocatória estará aberta até ao dia 15 de Novembro de 2016.
6. Para participar no INquieTUdo o candidato deverá enviar a ficha de inscrição preenchida (disponível para download
na página web do INquieTUdo assim como nos links wihtoutabox e festivallife) para candidaturas@inquietudo.com,
assim como uma cópia digital por correio electrónico ou um link de visionamento online.
O filme será exclusivamente visionado pela equipa de programação do INquieTUdo.
7. Os filmes inscritos para a seleção deverão estar livres de qualquer custo de exibição (“screening fees”). Da mesma
forma, o INquieTUdo não cobra quaisquer taxas aos filmes que sejam enviados para seleção, nem aos candidatos
que sejam selecionados para o programa oficial.
8. O INquieTUdo informará todas as candidaturas por e-mail até ao dia 15 de Dezembro de 2016 sobre a decisão final
da equipa de programação.
9. Os produtores ou representantes legais dos filmes seleccionados para exibição no festival deverão enviar
imediatamente após notícia da seleção os seguintes materiais: sinopse do filme, três fotografias do filme em alta
resolução, biografia, filmografia e fotografia do realizador/diretor. Até ao dia 15 de Janeiro de 2017 deverão ainda
enviar o seguinte material promocional: trailer em formato digital, posters, postais, e um Electronic Press Kit.
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10. A cópia de exibição com a respetiva ficha técnica e artística deverá ser enviada até ao dia 15 de Janeiro de 2017.
11.		 O festival atribuírá dois prémios: prémio do júri ao melhor filme, e prémio do público ao melhor filme, nas
categorias ficção e documentário. O júri incluírá membros da equipa de programação do Inquietudo juntamente
com três especialistas profissionais do cinema nas suas vertentes de criação/produção, investigação, e
programação/ curadoria.
12. A participação no festival pressupõe o conhecimento e a aceitação de todo o conteúdo do presente regulamento.
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