
DESCRIÇÃO
O OPTO DOC, festival lusófono de documentários associados à visão e à saúde visual é o
primeiro festival de cinema documentário dedicado à temática da visão e cuidados visuais, no
seu sentido mais abrangente e inclusivo, por iniciativa do grupo trabalho Optovisionarium.
O OPTO DOC 2023 oferece ao público em geral um cinema de qualidade e cinematografias
pouco conhecidas e alternativas em relação ao cinema documentário tradicional.

 
FINALIDADE
O festival procura cativar novos públicos, sensibilizando-os para a importância da visão e saúde
ocular, quando os cuidados atempados e acessíveis a toda a população devem ser uma
prioridade absoluta numa sociedade moderna, justa, inclusiva e igualitária.
Tem como objetivo traçar uma perspetiva real dos cuidados de saúde ocular em Portugal e nos
países lusófonos, englobando a profissão e o profissional Optometrista. 
O tema em 2023 é “CUIDADOS VISUAIS PARA TODOS”.

 
 

REGULAMENTO OPTO DOC 2023
A inscrição e seleção de curtas-metragens candidatas ao PRÉMIO OPTOVISIONARIUM 2023 na
categoria MELHOR CURTA-METRAGEM DE DOCUMENTÁRIO, rege-se pelo presente
regulamento:

 
Artigo 1º

INSCRIÇÕES
 

1.1 O período de inscrição de curtas-metragens para o Prémio Optovisionarium 2023 decorre
de 01/12/2022 a 31/07/2023.

 
1.2 Apenas serão consideradas inscrições de filmes que cumpram os critérios de elegibilidade
(art.2º) e qualificação (art.3º) do presente regulamento e quando submetidas pelos detentores
de direitos dos mesmos.

 
1.3 Para inscrever um filme deverá preencher o Formulário OPTODOC 2023, e enviar email
para optovisionariumsite@gmail.com acompanhado do link de download com os seguintes
materiais:
– Link de download do ficheiro do filme & trailer em Full HD (mp4), Vídeo Bitrate: 8Mbps
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– Cartaz oficial do filme (300pp)
– 2 fotografias de cena
– Declaração de Cedência de Direitos (Anexo 1)
– Comprovativo(s) do cumprimento dos critérios de qualificação (art. 3º).

1.4 Filmes com diálogos em língua não Portuguesa deverão ser enviados com legendagem em
Português. O mesmo se aplica quando o diálogo não é percetível. 

 
Artigo 2º

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

2.1 Todas as curtas-metragens em consideração deverão cumprir os seguintes critérios de
elegibilidade:
– A duração máxima não ultrapassa os 30 minutos; Duração mínima de 12 minutos (incluindo
créditos finais)
–  Produzidos após 1 de janeiro de 2022 num país ou países onde o Português é a língua
oficial.
–  Não disponíveis na Web. Filmes exibidos anteriormente noutros festivais ou que estejam
disponíveis publicamente na internet [Youtube, Vimeo, etc] não serão considerados.

 
2.2 Exclusões:
– Não serão aceites pilotos/episódios de série, excertos de longas-metragens, videoclips de
música ou filmes publicitários/institucionais.

 
 

Artigo 3º
CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO

 
3.1 Para além dos critérios de elegibilidade supra-mencionados, as curtas-metragens inscritas
deverão ainda cumprir o seguinte critério de qualificação:
–  O profissional e a profissão de Optometrista deverão ser abordados no filme.

 [Providenciamos todo o apoio sobre o contexto científico/académico, legal, profissional e sócio
económico da profissão de Optometrista].
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Artigo 4º
LISTAGEM FINAL

4.1 Todas as curtas-metragens que cumpram os critérios de elegibilidade e de qualificação, e
que enviem todos os materiais mencionados no art. 1º serão automaticamente incluídas na
listagem final de filmes submetidos ao processo de votação [1ª fase - Apuramento de
nomeados]. A esta lista serão acrescentadas as curtas-metragens enviadas à consideração do
Optovisionarium que tenham sido selecionadas pela comissão nomeada para o efeito.

4.2 A decisão da comissão de seleção de curtas-metragens enviadas à consideração do
Optovisionarium é final e não sujeita a recurso.

 
Artigo 5º

SELEÇÃO A CONCURSO

5.1 A comissão organizadora procede à seleção das obras a concurso e informa da sua decisão
os concorrentes com obras selecionadas. O resultado da seleção estará disponível em
www.optovisionarium.org/documentarios/

5.2 A inscrição no OPTODOC 2023 pode implicar também a seleção em Festivais de Cinema
Parceiros do Optovisionarium.

5.3 O Optovisionarium reserva o direito de utilizar os filmes na integra ou excertos dos filmes
selecionados para fins de divulgação e marketing (web, impressão e mídia).

5.4 As cópias dos filmes selecionados farão parte do espólio do Optovisionarium,
comprometendo-se a não os utilizar com fins comerciais. Os filmes selecionados poderão fazer
parte de mostras/extensões não comerciais no âmbito da promoção do Festival.

Artigo 6º
PROCESSO DE VISIONAMENTO E VOTAÇÃO

6.1 O processo de votação consiste em duas fases a realizar durante 2023:
 1ª fase: Apuramento de nomeados e exibição de filmes [data a confirmar],
 2ª fase: Apuramento de vencedores e exibição de filmes [data a confirmar].
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6.2 O júri para apuramento de vencedores é constituído por 2 grupos:
 Grupo 1 – júri formado pelos membros Optovisionarium 2023 [50% peso votação],
 Grupo 2 – júri formado por 3 elementos a selecionar pela comissão organizadora [50% peso
votação].

6.3 Apenas poderão participar no processo de votação os membros do Optovisionarium com
quotas regularizadas em 2023.

6.4 As votações serão realizadas por voto secreto, enviado através de uma plataforma segura
criada para o efeito, à qual cada membro terá um acesso pessoal e intransmissível. 

6.5 A comissão organizadora disponibilizará sessões de visionamento das obras candidatas, de
acordo com o seu total e discricionário critério quanto a datas, meios e locais, para efeitos de
visionamento pelos membros Optovisionarium e público em geral. 

Artigo 7º
APURAMENTO VENCEDORES 

7.1 A fase de votação consiste no apuramento de vencedores: 1º, 2º e 3º PRÉMIO, entre o total
de candidaturas inscritas e elegíveis, aprovadas pela comissão designada para o efeito. 

7.2 Na eventualidade de apenas existir 1 candidatura elegível, o 1º PRÉMIO será reduzido para
metade. Na eventualidade de apenas existirem 2 ou 3 candidaturas elegíveis, o 2º e 3º PRÉMIO
não será atribuído. Na eventualidade de apenas existirem 4 candidaturas elegíveis, o 3º
PRÉMIO não será atribuído.

7.3 O período de votação para o apuramento de vencedores será definido pela comissão
organizadora, comunicado aos membros e anunciado nos seus meios digitais.

7.4 Em caso de empate, o último nomeado que tenha recebido o último voto será excluído.
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Artigo 8º
PRÉMIOS

 
8.1 Primeiro prémio: 600Euros 

8.2 Segundo prémio: 250Euros 

8.3 Terceiro prémio: 100Euros 

8.4 Na eventualidade de existirem taxas associadas à transferência dos valores monetários
acima descritos, estas serão deduzidas ao valor do respetivo prémio.

 
Artigo 9º
OUTROS

 
9.1 Ao inscrever o seu(s) filme(s) para o Festival, concorda na íntegra com todos os TERMOS E
CONDIÇÕES acima descritos.

9.2 Todas as eventuais dúvidas ou questões que possam vir a ser levantadas serão
esclarecidas ou resolvidas pela Comissão Organizadora do OPTO DOC 2023.

Optovisionarium, Novembro 2022
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Declaração de Cedência de Direitos (Anexo 1)
 
 

Por meio deste documento, eu _____________________________________________________________
________________________________com o documento de identificação nº ______________________
e morada em_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
agindo em nome e representação da
produtora/associação/escola/universidade/entidade com morada em:
_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
estou de acordo em aderir à plataforma online com vista ao visionamento e votação
dos filmes para os Prémios OPTO DOC 2023. Mais autorizo a que excertos da obra,
canções originais, stills, cartazes, e quaisquer materiais enviados possam ser usados
para fins promocionais nas redes sociais e páginas oficiais do Optovisionarium, e em
exibição pública, cinema e transmissão televisiva, no contexto dos Prémios OPTO DOC
2023. Concordo na íntegra com todos os TERMOS E CONDIÇÕES descritos no
REGULAMENTO OPTO DOC 2023. Assim sendo, coloco à disposição do Optovisionarium
a obra: _______________________________________________________________________________________,
para digitalização e disponibilização online na plataforma de visionamento e votação,
bem como todos os materiais enviados com a mesma, para os fins supra-mencionados.
Este documento deverá ser assinado e enviado por via digital junto com a obra e os
restantes materiais solicitados no regulamento.

Título da obra: _______________________________________________________________________________
Ano de Produção: ___________________________________________________________________________
Pais de origem: ______________________________________________________________________________
Duração (incluindo créditos): ________________________________________________________________
Realização: ___________________________________________________________________________________
Formato: _____________________________________________________________________________________

Declaro que li e aceito o propósito deste documento, 

 _____________________________________________

 Data _____/_____/__________
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