
1. APRESENTAÇÃO
A MONSTRA | Festival de Animação de Lisboa é organizada 
pela Taumotrópio, Lda. e financiada pelo ICA — Instituto  
do Cinema e Audiovisual, Programa Europa Criativa — 
MEDIA, e CML — Câmara Municipal de Lisboa. É um espaço 
de encontro e convergência do cinema de animação com 
outras artes, que privilegia a apresentação, experimentação 
e discussão de ideias, cruzando novas abordagens  
e propostas artísticas nas quais o cinema de animação 
existe enquanto uma arte narrativa, experimental e estética.  
A próxima edição irá decorrer entre 15 e 26 de Março  
de 2023.

2. ADMISSÃO DE FILMES
a) ELEGIBILIDADE

Consideramos filme de animação aquele que seja realizado 
imagem por imagem, em qualquer técnica de animação. 
As sequências animadas devem corresponder a uma 
duração superior a 60% da totalidade do filme.

Data de conclusão das Longas-metragens:  
após 1 de Janeiro de 2021.

Data de conclusão das restantes categorias:  
após 1 de Setembro de 2021.

b) CATEGORIZAÇÃO

A MONSTRA admite filmes de animação, sem qualquer 
restrição temática ou estética, nas seguintes categorias:

Competição de Longas-metragens – Apenas filmes 
com mais de 50 minutos

Competição de Curtíssimas - Apenas filmes com 
menos de 2 minutos (sem créditos)

Competição de Curtas-metragens - Apenas filmes 
com duração entre 2 e 49 minutos

Competição de Estudantes - Apenas filmes produzidos 
em contexto escolar universitário

Encontrão (mostra de filmes de oficinas) - Apenas filmes 
produzidos em contexto escolar de oficinas de animação

Competição Portuguesa – Qualquer filme produzido 
em Portugal

Competição de Curtas-metragens para a Infância 
e Juventude (MONSTRINHA) – Qualquer filme com 
conteúdo destinado a público infanto-juvenil 

c) WIP / WORK IN PROGRESS

Candidatos com filmes em fase de conclusão poderão 
inscrevê-los, identificando WIP no título do filme na 
submissão.

Cabe ao júri de seleção deliberar se o filme reúne as 
condições para ser avaliado ainda em fase de conclusão.

d) LÍNGUA

Os filmes com diálogos ou texto no quadro numa língua 
diferente do inglês, deverão incluir legendas em inglês.

3. INSCRIÇÃO
A inscrição é totalmente gratuita e deve ser feita pelo 
distribuidor, detentor de direitos ou realizador em www.
monstrafestival.com/inscricoes.

e) PRAZOS

Competição Internacional: até 16 de Outubro de 2022.

Competição Portuguesa: até 8 de Janeiro de 2023.

f) DIREITOS E AUTORIZAÇÃO

A inscrição só é válida com o anexo do formulário de 
autorização. Este só é válido após notificação de seleção.

O candidato não poderá cobrar ao festival direitos de 
exibição de filmes selecionados para competição.

Os candidatos à Competição de Curtas-metragens para a 
Infância e Juventude (MONSTRINHA) autorizam o festival  
a dobrar o filme para Português.

O candidato autoriza a organização a incluir o filme em 
sessões ou eventos a decorrer após o término do festival, 
nomeadamente em programas best of, premiados ou 
infanto-juvenis, salvo indicação em contrário no formulário 
de autorização. Os candidatos são sempre previamente 
informados sobre as datas e locais de exibição.

g) MATERIAIS COMPLEMENTARES

Deverá ser disponibilizado link para pré-visualização 
do filme, através de plataforma online (Vimeo, Youtube, 
Google drive, Dropbox, entre outros).

Deverá ser disponibilizado material e informação 
complementares à inscrição do filme, nomeadamente 
fotografias, imagens, biografias, filmografias, legendas, 
presskit e estatuto de estreia.

4. SELEÇÃO
h) COMITÉ DE SELEÇÃO

O comité de seleção irá escolher os filmes para a seleção 
oficial do festival. A decisão do júri é final, não sendo 
passível de recurso.

A direção artística do festival poderá convidar filmes 
inscritos em competição a integrar outras secções  
de carácter não competitivo.

i) NOTIFICAÇÃO DE SELEÇÃO

Os candidatos cujos filmes sejam selecionados para 
competição serão notificados por email durante o mês  
de Janeiro de 2023.

O formato de exibição será anunciado no email de seleção.

Os filmes selecionados serão anunciados no site do festival 
em Fevereiro de 2023. 

j) ESTATUTO DE ESTREIA

Aquando da notificação de seleção, o candidato deverá 
informar a organização do festival sobre o estatuto de 
estreia do seu filme no festival:

O	 Estreia mundial
O	 Estreia internacional
O	 Estreia europeia
O	 Estreia portuguesa

k) TRANSPORTE

O envio de cópias de exibição em suporte físico para  
a MONSTRA fica a cargo do candidato.

A devolução das mesmas fica a cargo da MONSTRA, até de 
30 (trinta) dias após o fecho do festival, salvo se acordado 
de outra forma. 

l) ARMAZENAMENTO DE CÓPIAS EM SUPORTE 
DIGITAL

Após a exibição oficial, a organização irá armazenar em 
arquivo todas as cópias digitais, salvo indicação em contrário.

5. CONVITE AOS REALIZADORES
A MONSTRA convida 1 (um) realizador por filme (no caso 
de co-realização) a participar no festival para apresentar  
o filme. O realizador deverá estar presente na apresentação 
do seu filme durante a sessão respetiva e participar nos 
encontros com realizadores e público. O festival suporta 
1 a 5 noites em Lisboa, dependendo da categoria em que 
o filme for selecionado. O candidato será informado das 
condições asseguradas no email de selecção.

6. LISTA DE PRÉMIOS
Competição Internacional de Longas-metragens

O	 Grande Prémio MONSTRA: Melhor Longa-metragem 
O	 Prémio Especial do Júri
O	 Melhor Banda Sonora
O	 Melhor Filme para Infância e Juventude

Competição Internacional de Curtas-metragens
O	 Grande Prémio MONSTRA: Melhor Curta-metragem 
O	 Prémio Especial do Júri
O	 Melhor Curta-metragem Portuguesa
O	 Melhor Filme Experimental
O	 Melhor Filme Documental

Competição Portuguesa
O	 Grande Prémio SPA / Vasco Granja 

Competição Internacional de Curtas-metragens 
de Estudantes

O	 Melhor Curta-metragem de Estudantes 
O	 Melhor Curta-metragem de Estudantes Portuguesa
O	 Melhor Curta-metragem de Estudantes – Júri Júnior
O	 Melhor Curta-metragem de Estudantes Portuguesa 

– Júri Júnior

Competição Internacional de Curtíssimas
O	 Melhor Curtíssima 
O	 Melhor Curtíssima Portuguesa

Competição Internacional de Curtas-metragens 
para a Infância e Juventude (MONSTRINHA)

O	 Grande Prémio MONSTRINHA: Melhor Curta-
metragem para a Infância e Juventude

A todas as categorias poderá acrescer uma menção 
honrosa.

Em cada categoria, exceto na Competição de Curtíssimas, 
haverá também um Prémio do Público.

Os prémios com valores monetários serão anunciados  
no site do festival em Fevereiro de 2023.

7. JÚRI DE COMPETIÇÃO
O júri de competição será constituído por profissionais 
internacionais da animação, do cinema, música e outras 
artes.

De forma alguma os membros do júri estarão envolvidos 
em qualquer dos filmes em competição.

Os membros do Júri serão divulgados pela organização  
no site do festival Fevereiro de 2023.

Durante o festival, o júri irá determinar os filmes 
vencedores em cada competição acima listados.

O júri poderá decidir não atribuir algum prémio.

A decisão do júri é final, não sendo passível de recurso.

8. PROVISÕES FINAIS
A MONSTRA pode abrir exceções em relação ao disposto 
no presente Regulamento, sem prejuízo ou favorecimento 
de qualquer candidato ou filme.

Os casos omissos serão resolvidos pela organização  
da MONSTRA.

Ao submeter uma inscrição, o candidato concorda com  
o disposto no presente Regulamento.

Para mais informações e esclarecimentos: 

films@monstrafestival.com.
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