
Cabo Verde International Film Festival 2018 
Regras & Regulamento 

 
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA COMPETIÇÃO: 

 Filme deve ser concluída antes da inscrição 
 Filme deve ser financiado independente 
 Curtas: menos de 45 minutos 
 Longas: 45 minutos ou mais 
 Realizador(a) pode inscrever mais do que um filme desde que os filmes sejam inscritos em 

categorias diferentes 
 Filmes devem ter legendas antes da inscrição: 

o legenda em português, se o diálogo desenrolar noutra língua que não seja Crioulo Cabo-
verdiano ou Português; 

o legenda em inglês, se o diálogo desenrolar em Crioulo Cabo-verdiano ou Português 
 Todos os filmes inscritos estão legalmente autorizados para utilizar música, imagens e conteúdo  
 Filmes NÃO elegíveis: 

o previamente inscrito no Cabo Verde International Film Festival;  
o foram exibidos na televisão de Cabo Verde antes das datas do Festival; 
o estão disponíveis para compra em DVD em Cabo Verde; 
o estão disponíveis para visualização on-line na sua totalidade; 
o animação; 
o estudantes (esta categoria não está disponível nesta edição); 

 
CATEGORIAS DE INSCRIÇÃO & TAXAS: 

 Longa-metragem - 3.500 CVE / 35$00 USD / $35 Euro 
 Longa-metragem Documentário - 3.500 CVE / 35$00 USD / $35 Euro 
 Curta-metragem - 2.500 CVE / 25$00 USD / $25 Euro 
 Curta-metragem Documentário - 2.500 CVE / 25$00 USD / $25 Euro 

 
DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO: 12 de Agosto de 2018 
 
INDICAÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 

 Inscrição somente on-line e através da plataforma FilmFreeway: 

https://filmfreeway.com/festival/CaboVerdeInternationalFilmFestival    

 Filme e trailer devem estar em formato MP4 ou MPEG 

SELECÇÃO OFICIAL: 
Uma comissão do CVIFF fará a seleção oficial dos filmes. Notificação da seleção oficial será enviada via 
FilmFreeway. 

 
PRÉMIOS:  
Os filmes oficialmente selecionados irão competir para os prémios não-monetários nas suas respetivas categorias 
e para o Prémio Parda, que vai para o melhor filme do festival. O Prémio Parda bem como os prémios de Melhor 
Curta-Metragem, Melhor Curta-Metragem Documentário, Melhor Longa-Metragem e Melhor Longa-Metragem 
Documentário, são votados pelos membros do júri do festival. Os vencedores serão anunciados durante o 
encerramento oficial.  
 
DÚVIDAS? Envie um email para: FilmSubmission@cviff.org 
 

https://filmfreeway.com/festival/CaboVerdeInternationalFilmFestival

