
            
 
 
REGULAMENTO OPEN CALL FESTIVAL EMERGENTE - VIDEOCLIPS: 
2ª Edição do Concurso SUPER EMERGENTES 2021  
 
 
1. Âmbito 
 

 1.1 O Festival Emergente (FE) é um festival dedicado à música emergente que se faz em Portugal com o objetivo maior de 
apoiar e promover a novíssima geração de músicos portugueses, abrindo-lhes uma janela de visibilidade e de confiança 
no futuro. Com foco no indie rock, na pop e na música eletrónica, o festival está também aberto a outras sonoridades 
como o hip-hop, o novo jazz e a música experimental. Este ano o festival abre-se ainda a projetos espanhóis, através da 
divulgação do concurso Super Emergentes também no país vizinho.  

 
 1.2 Este regulamento estabelece as normas de participação no concurso Super Emergentes – Videoclips, um concurso 

promovido pelo Festival Emergente e organizado pela Transiberia Productions.  
 
 1.3 O concurso Super Emergentes – Videoclips tem como objetivo divulgar, promover e premiar a criatividade da nova 

geração de projetos musicais e realizadores portugueses. Serão atribuídos dois prémios monetários nas categorias: 
“Melhor Videoclip” e “Melhor Realização”.  

 
 
2. Cronograma 
 
14 de Junho – Início das inscrições e envio dos vídeos. 
12 de Julho – Fecho das inscrições. 
30 de Julho – Anúncio dos vídeos selecionados para o Festival Emergente 2021. 
15 e 16 de Outubro – Festival Emergente 2021. 
22 de Outubro – Anúncio dos vencedores nas categorias “Melhor Videoclip" e “Melhor Realização”. 
 
 
3. Fases do concurso e votação 
 

3.1 O concurso Super Emergentes – Videoclips, desenvolve-se em três fases.  
 
1ª fase – Pré-seleção: os projetos inscritos são considerados elegíveis ou não elegíveis pela organização tendo em conta 
os géneros musicais que definem a sonoridade do festival e a qualidade artística do vídeo enviado. Só os projetos 
selecionados serão apreciados pelo júri na 2ª fase. A deliberação da organização nesta 1ª Fase do Concurso é soberana 
e a sua pré-seleção não é suscetível de reclamação nem pode ser alterada por qualquer entidade.  
 
2ª fase - Todos os projetos considerados elegíveis são submetidos à apreciação do júri para a escolha de 14 videoclips 
(no máximo) que farão parte da programação do festival e passarão nos intervalos dos “changeovers” entre concertos, 
devidamente identificados como integrantes do concurso e no que diz respeito ao seu título, banda e respectivas 
autorias. 
 
3ª fase - No dia do festival são escolhidos os vencedores das categorias “Melhor Videoclip" e “Melhor Realização”. O 
vencedor da categoria “Melhor Videoclip" é escolhido por um sistema de votação combinada do público presente, do 
público on-line e do júri do concurso; o vencedor da categoria “Melhor Realização” é escolhido por única e exclusiva 
deliberação do júri do concurso. 
 

3.2 Sistema de votação “Melhor Videoclip". 
 
- Cada elemento do júri atribui 3 pontos, 2 pontos e 1 ponto aos projetos a concurso por ordem da sua preferência.  
A votação do júri somada vale como um voto (33,33%): 3 pontos para o vídeo mais votado, 2 pontos para o 2º vídeo 
mais votado e 1 ponto para o 3º vídeo mais votado. 
 
- Cada elemento do público (online ou presencial) atribui 3 pontos, 2 pontos e 1 ponto aos projetos a concurso por 
ordem da sua preferência: 3 pontos para o vídeo mais votado, 2 pontos para o 2º vídeo mais votado e 1 ponto para o 
3º vídeo mais votado. 



            
 
 
- A soma dos votos do público online vale como o voto do júri (33,33%): 3 pontos para o vídeo mais votado, 2 pontos 
para o 2º vídeo mais votado e 1 ponto para o 3º vídeo mais votado. 
  
- A soma dos votos do público presencial vale como o voto do júri (33,33%): 3 pontos para o vídeo mais votado, 2 pontos 
para o 2º vídeo mais votado e 1 ponto para o 3º vídeo mais votado. 
 
O vencedor da categoria “Melhor Videoclip” resultará da soma dos três blocos de votos: júri, público online, público 
presencial.  
 
 
4. Participação 
 

4.1 São aceites videoclips nas áreas musicais de música indie rock, pop, eletrónica, hip-hop, jazz, experimental, exploratória 
e todas as suas variações e intersecções, realizados nos anos de 2020 ou 2021. 
 

4.2 A participação no concurso é iniciada mediante inscrição (ver ponto seguinte). 
 

4.3 O realizador do vídeo não poderá ter mais de 35 anos de idade até ao final de 2021. 
 

4.4 Não poderão participar videoclips cujos projetos musicais ou o realizador seja familiar de algum dos elementos da 
organização do festival ou de algum membro do júri. 
 
 
5. Inscrição 
 

5.1 O responsável pelos direitos legais do vídeo deverá efetuar a inscrição no concurso até ao dia 12 de Julho de 2021 para 
opencallvideo@festivalemergente.com, mediante o envio dos seguintes dados e materiais por WeTransfer ou similar: 
 

5.1.1 Nome do projeto musical (solo ou grupo). 
5.1.2 Thumbnail e título do vídeo. 
5.1.3 Sinopse (máx. 500 caracteres). 
5.1.4 Identificação, morada, contactos (endereço de email e nº telemóvel) do elemento responsável pela inscrição tendo em 

vista a comunicação com a organização do concurso. 
5.1.5 Termo de responsabilidade que assegure a legitimidade da inscrição do vídeo para efeitos do concurso e sua exibição 

pública no âmbito do Festival Emergente, nos dias e no espaço de acolhimento do festival, bem como durante o live 
streaming e qualquer difusão do mesmo, no todo ou em partes, fazendo-se acompanhar de todas as autorizações de 
entidades e pessoas que de alguma forma partilhem direitos de propriedade intelectual ou de difusão do vídeo. 

5.1.6 Videoclip com o mínimo de resolução HD 1920 x 1080 px. 
 

5.2 A inscrição só é considerada válida com a entrega de todos os elementos referidos entre os pontos 5.1.1 e 5.1.6. 
 

5.3 A organização reserva-se o direito de não aceitar inscrições sem a qualidade artística requerida, que se considerem 
inadequadas ao objetivo, espírito e espectro das sonoridades musicais do festival ou cujos conteúdos possam ser 
considerados ilegais ou ofensivos. As inscrições que prestem declarações falsas serão anuladas a qualquer momento. 
 
 
6. Direitos de autor e difusão do vídeo. 
 

6.1 O responsável pela inscrição, em caso de seleção do vídeo para concurso, assume perante a organização toda a 
responsabilidade pelo uso e difusão do vídeo, no âmbito do concurso e do festival, bem como de toda e qualquer forma 
da sua divulgação, promoção e difusão quer através dos canais do Festival Emergente quer através dos canais dos 
parceiros do festival, perante as pessoas e entidades que possam ser coproprietárias dos direitos de autor e difusão do 
vídeo, bem como das entidades de gestão coletiva a que eventualmente pertençam. 
 

6.2 Não haverá lugar ao pagamento de quaisquer direitos de autor ou de difusão do vídeo, no seu todo ou em partes, no 
âmbito do concurso, do festival e da sua divulgação, bem como da sua exibição e captação em live streaming ou em 
posterior difusão do festival no todo ou em partes. 
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6.3 A organização do concurso não se responsabiliza por reclamações ou prejuízos decorrentes da violação deste ponto a 
partir do momento da divulgação pública dos vídeos selecionados para a programação do festival e para a votação 
pública. 
  

6.4 Ainda assim, a organização do concurso reserva-se o direito de retirar do concurso e/ou não exibir os vídeos 
selecionados sempre e a qualquer momento que este ponto se mostre não devidamente esclarecido, mediante dúvida 
da organização ou qualquer reclamação exterior à organização do festival. 
 

6.5 A organização reserva-se o direito de não aceitar inscrições com má qualidade artística que se considerem inadequadas 
ao objetivo e espírito do concurso ou cujos conteúdos possam ser considerados ilegais ou ofensivos. As inscrições que 
prestem declarações falsas serão anuladas a qualquer momento.  
 
 
7. Prémios 
 

7.1 O vídeo vencedor da categoria “Melhor Videoclip" (só para vídeos de projetos e realizadores portugueses) receberá a 
quantia de 500,00€ (quinhentos euros) mediante fornecimento de IBAN da conta bancária para a respetiva transferência 
a partir da conta da Transiberia Productions. 
 

7.2 O vídeo vencedor da categoria “Melhor Realização” (só para vídeos de projetos e realizadores portugueses) receberá a 
quantia de 500,00€ (quinhentos euros) mediante fornecimento de IBAN da conta bancária para a respetiva transferência 
a partir da conta da Transiberia Productions. 
 

7.3 Estando fortemente empenhada na prossecução do projeto, face à instabilidade das condições económicas, sociais e de 
segurança que atravessamos, a organização reserva-se o direito de cancelar a edição de 2021 por razões de força maior, 
nomeadamente por razões que se prendam com as normas de contenção da propagação do Covid 19 ou outras que 
possam inviabilizar a segurança do evento e/ou a insustentabilidade económica do projeto, inviabilizando assim a sua 
concretização em 2021. 
 
 
8. Júri 
 

8.1 O júri será composto por representantes de algumas das entidades parceiras do Festival Emergente 2021 e por 
convidados da organização. 
 
Miguel Gonçalves Mendes – Jumpcut 
Bruno Ferreira – Realizador 
Vitor Belanciano – Jornal Público 
Raquel Lains – Let’s Start a Fire 
Carlos Gomes – Festival Emergente 
 

8.2 Qualquer elemento do júri poderá ser substituído até à data de abertura da votação, por simples indisponibilidade ou, 
em qualquer momento, por motivos de força maior. 
 
 
9. Tratamento de dados pessoais 
 

9.1 A inscrição no concurso Super Emergentes - Videoclips implica o envio de uma série de dados que serão tratados tendo 
em vista a apresentação e promoção do festival e dos vídeos admitidos a concurso, nos canais próprios do festival, 
nomeadamente no seu site e redes sociais (facebook e instagram), assim como para efeitos de contato da organização 
com os responsáveis pelas inscrições e também em contatos futuros sobre os eventos e atividades da Transiberia 
Productions ou por ela apoiados. 
 

9.2 Ao inscreverem-se no concurso, os concorrentes declaram para os efeitos previstos no disposto no art.º 13.º do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679 do P. E. e do Conselho de 27 de abril (RGPD), prestar o seu 
consentimento à Transiberia Productions para o tratamento dos seus dados pessoais. 
 



            
 
 

9.3 A organização disponibilizará no site do festival a lista dos vídeos selecionados para votação do júri e do público no dia 
do festival. 

 
9.4 Para além destas utilizações, outras utilizações destes dados terão que ser aprovadas pelos concorrentes. A inscrição no 

concurso pressupõe a aceitação destas regras simples, sem lugar a qualquer reclamação por parte dos concorrentes, 
seja por que motivo for. 
 
 
10. Disposições gerais 
 

10.1 A participação neste concurso implica, por parte das bandas concorrentes, a aceitação dos termos deste regulamento. 
 
10.2 Os responsáveis pelas inscrições dos vídeos a concurso autorizam a organização do festival a utilizar todos os materiais 

enviados, nomeadamente partes do vídeo e dados pessoais para efeitos de promoção e divulgação do festival e dos 
vídeos na rádio, na televisão e em todas as redes sociais e site do Festival Emergente. 

 
10.3 A organização, ao longo de todo o concurso, reserva-se o direito de desclassificar qualquer vídeo concorrente por não 

cumprimento do regulamento do concurso ou por tentativa de participação fraudulenta. 
 
10.4 Os vídeos a concurso autorizam a organização do festival a incluí-los no Live Streaming do mesmo (cuja receita reverterá 

integralmente para a União Audiovisual), bem como a sua utilização integral ou em partes em futuras emissões da 
captação do Live Streaming ou em campanhas de divulgação e promoção do festival. 

 
10.5 A organização do concurso reserva-se o direito de alterar o presente regulamento sem aviso prévio, mediante publicação 

no site do Festival Emergente. 
 
10.6 A organização reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar o concurso em circunstâncias de força maior, sem 

que tal implique qualquer indemnização aos participantes. 
 
10.7 Os casos omissos a este regulamento serão objeto de análise e decisão por parte da organização do concurso. 
 
10.8 Todas as dúvidas poderão ser colocadas à organização através do e-mail: 

fefestivalemergente@transiberiaproductions.com  
 

 
8 de Junho de 2021 
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