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O que se segue é uma explicação das regras e regulamentos ("Regras e Regulamentos") que regem a submissão de spots de vídeo 

(doravante denominado "spots de vídeo ou spots") à OFICINA – Escola Profissional do Instituto Nun’Alvres (doravante denominada 

"OFICINA") para consideração da edição de 2023 do bgreen // ecological film festival (doravante denominado "bgreen ou festival"). 

Todas as informações contidas neste documento prevalecem sobre o conteúdo do documento / secção FAQ. 

Ao concordar com os termos e condições presentes no regulamento do festival, a pessoa que apresenta o spot de vídeo (doravante 

chamado de "candidato(a) ou participante"), reconhece que ele ou ela obteve o consentimento de todos e quaisquer proprietários, 

criadores, escritores, produtores e / ou outros representantes autorizados do spot de vídeo cujo consentimento é necessário para 

apresentar/submeter o filme à OFICINA, e leu e compreendeu as regras de submissão e regulamentos estabelecidos abaixo: 

 
 
1. Apresentação 

 

O bgreen // ecological film festival é um festival de vídeo, promovido e organizado pela Oficina – Escola 

Profissional do Instituto Nun’Alvres. 

 

O bgreen // ecological film festival será divulgado junto das escolas, em meios de comunicação nacionais, 

internacionais e na Internet, nomeadamente nos sítios das entidades parceiras. 

 

2. Participantes 

 

2.1. O concurso é dirigido ao público jovem. 

2.1.1 A categoria principal destina-se aos estudantes com idades compreendidas entre os 15 e os 21 anos 

(inclusive), de todo o mundo, que estejam a frequentar o ensino secundário ou equivalente. 

2.1.2 A categoria BGREEN JÚNIOR é dirigida a jovens entre os 13 e os 14 anos, de todo o mundo (em 

Portugal, estudantes do 8º e 9º anos de escolaridade).  

2.2 Não são admitidas candidaturas de alunos do ensino universitário ou equivalente. 

 

3. Objetivos da produção dos spots de vídeo. 

 

3.1. O bgreen tem como objetivo sensibilizar os jovens para as questões ambientais, através de spots, e 

incutir valores ambientais, como o respeito pela Natureza e a sustentabilidade ambiental. 

 

3.2. O bgreen pretende desenvolver ações ligadas ao ambiente que proporcionem uma melhoria da 

qualidade de vida das populações de baixo nível socioeconómico da comunidade local. 

 

 

4. Condições de participação 

4.1.Cada candidatura terá de ter um professor na qualidade de responsável pelo projeto. 

4.2. Candidaturas individuais serão aceites. 

4.3. Os grupos candidatos não poderão ter mais do que 4 alunos. 

4.4. Pode concorrer mais do que um grupo por escola. 

4.5. O mesmo professor poderá ser responsável pela submissão de várias candidaturas. 
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4.6. Os participantes deverão ser totalmente responsáveis por toda a produção dos vídeos a concurso. 

4.7. Não serão aceites vídeos com conteúdos que sejam considerados não apropriados, ofensivos ou, que 

eventualmente, possam chocar as audiências. 

4.8. Todos os vídeos estão sujeitos a aprovação pela organização do bgreen. 

4.9. A participação no festival está sujeita ao upload/envio dos vídeos através do preenchimento 

obrigatório do formulário disponível em: www.bgreenfestival.com. 

4.10. Os alunos da Oficina – Escola Profissional do INA só poderão concorrer ao prémio Padre Alphonse 

Luisier. 

4.11. As informações solicitadas no formulário de submissão, de preenchimento obrigatório, são: 

• Identificação da Escola; 

● Identificação do Professor Responsável; 

● Identificação dos Elementos do grupo; 

● Informações sobre o vídeo. 

4.12. A data limite para o envio/upload dos spots de vídeo é o dia 21 de Abril de 2023. 

4.13. Duração do spot de vídeo: mínimo de 30 a um máximo de 45 segundos (excluindo eventuais títulos). 

4.14. Duração do making-of: máximo de 180 segundos (com eventuais títulos). 

 

5. Formatos admitidos. 

• Os vídeos deverão ser filmados e editados em suportes digitais. 

• Resolução recomendada: 16:9, HD. 

• Formatos sugeridos: MPEG-2, WMV, MP4, MOV. 

• Tamanho máximo do ficheiro: 2GB. 

 

 

6. Direitos de exibição e utilização 

6.1. É condição de participação no bgreen que os participantes autorizem a organização do festival a 

divulgar e a difundir os vídeos nos meios e locais que fizerem parte das ações de promoção do mesmo. 

6.2. Ao submeter um vídeo, o participante assegura que o mesmo é, integralmente, da sua autoria e 

responsabiliza-se pelo respetivo conteúdo, garantindo que o vídeo e a respetiva divulgação não infringem 

quaisquer direitos de autor, direitos conexos ou direitos de propriedade industrial de terceiros. O 

participante responsabiliza-se, perante a OFICINA e quaisquer terceiros, por todos os eventuais danos 

causados pela divulgação do seu vídeo. 

6.3. A organização do bgreen garante a confidencialidade de toda a informação pessoal, não podendo 

publicar ou ceder essa informação a terceiros sem o consentimento do participante. 

 

7. Pré-seleção 

7.1. Cada escola poderá submeter um número ilimitado de vídeos. 

7.2. A organização do festival procederá a uma pré-seleção dos vídeos, com base num conjunto de 

critérios, designadamente, a criatividade, a originalidade, a mensagem, a inovação, o impacto social e 

ambiental e o respeito pelos direitos de autor. 

http://www.bgreenfestival.com/
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7.3. Desta pré-seleção resultarão os vídeos nomeados para a final, sendo que por cada escola, apenas 

poderão ser admitidos, no máximo, 4 vídeos. 

7.4. Os vídeos nomeados para a final serão divulgados no dia 27 de Abril de 2023, no sítio 

www.bgreenfestival.com. 

7.5. As equipas que produziram os vídeos nomeados serão convidadas a estarem presentes na cerimónia 

de entrega de prémios que decorrerá em local a anunciar em www.bgreenfestival.com. 

 

8. Seleção dos Vencedores 

8.1. Os vencedores serão escolhidos por um Júri, composto por um grupo de personalidades e 

especialistas de reconhecida idoneidade, credibilidade académica, científica e empresarial, ligado às áreas 

das artes audiovisuais e multimédia, do ambiente e da educação. A composição deste Júri será divulgada 

no sítio www.bgreenfestival.com. 

8.2 O Júri delibera com total independência e de forma soberana, por maioria dos votos. 

 

9. Prémios 

 

● BGREEN (dos 15 aos 21 anos): 

o Grande prémio bgreen // ecological film festival - Uma Viagem EcoAventura aos 

Açores. 

o Menção Honrosa. 

o Melhor Making-of 

o Prémio do público 

o Prémio Padre Alphonse Luisier 

 

● BGREEN JÚNIOR (dos 13 aos 14 anos) – Equipamento audiovisual para cada membro da equipa 

(incluindo para o professor responsável). 

 

 

9.1. O Grande prémio bgreen // ecological film festival - “A viagem EcoAventura aos Açores” realiza-se 

entre os meses de setembro ou outubro. O Grande Prémio contempla apenas as viagens aéreas entre 

Portugal continental e os Açores. O programa da “viagem EcoAventura aos Açores” inclui ainda: 

alojamento em regime de pequeno-almoço e atividades descritas no programa, que serão previamente 

comunicadas ao professor responsável, através do correio eletrónico. Cabe à equipa vencedora suportar 

as despesas de deslocação e outras necessárias, desde a sua residência/origem até à chegada e partida 

do território português.  

 

9.1. A) A confirmação de participação por parte de todos os elementos da equipa vencedora na “Viagem 

EcoAventura aos Açores” deverá ocorrer até ao final do mês de julho de 2023, através do envio de 

comprovativos (nomeadamente, bilhetes de viagem até Portugal) sujeitos à validação da organização do 

Festival.  

 

http://www.bgreenfestival.com/
http://www.bgreenfestival.com/
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9.1. B) Em caso de incumprimento das disposições constantes da alínea anterior (9.1. A)) a organização 

do festival, reserva-se ao direito de não realizar “A viagem EcoAventura aos Açores”. 

 

9.2. Os participantes com idades entre os 13 e 14 anos apenas poderão concorrer ao prémio BGREEN 

JÚNIOR. 

 

9.3. O Júri, se assim o entender, poderá conceder menções honrosas nas categorias de Melhor Making-of 

e Prémio Padre Alphonse Luisier. 

 

10. A organização do bgreen reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, o regulamento do 

Festival, tornando-se as alterações efetivas depois da publicação em www.bgreenfestival.com. 

 

 

11. Direção do festival. 

A Direção do Festival está a cargo da OFICINA – Escola Profissional do Instituto Nun’Alvres. 

 

12. Aceitação 

A participação no festival pressupõe conhecimento e aceitação de todo o conteúdo do presente 

regulamento. 

 

13. Casos omissos 

A Direção do Festival decidirá sobre todas as matérias que não constem no presente regulamento. 

 

14. Informação Adicional 

Contactos 

E-mail: info@bgreenfestival.com 

Telefone: 252 830 900 / 252 830 991 

Morada: Apartado 1 Caldas da Saúde – Areias STS 

4784-907 Portugal. 

http://www.bgreenfestival.com/
mailto:info@bgreenfestival.com

