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27—31.07.2021
International Human Rights Film Festival
Regulations
01 The festival will have its first edition from the 27th of
July until the 31st and will have two competitive sections:
International competition and National competition.
02 The festival will accept submissions from films made in
2019, 2020 and 2021 that have as a theme Human Rights
and that don’t have a commercial exhibition in Portugal
03 The films submitted must comply with the following:
→ Have as a theme Human Rights related subjects
→ Be more than 60 minutes of length
→ Fiction, animation, documentary or experimental
feature films
→ Produced in 2019, 2020 or 2021
04 As this is the first year of the festival it will be free of
entry fees.
05 Films spoken in other languages than portuguese must
send a formatted dialogue list in english or portuguese
06 The films will be selected by the programming team of
the festival.
07 The jury of the festival will be composed by
personalities from the world of cinema and personalities
directly involved in the fight of human rights.
08 The announcement of the selected films will be made to
all candidates a month before the beginning of the festival.
09 If your film is selected you must send:
→ Exhibition authorization
→ Electronic press kit
→ Posters and other promotional content
→ Exhibition copy on DCP format
10 In case the film is a winner of an award at the festival it
can be integrated on a festival extension in the following 4
months.
11 Participation in the festival implies the acceptance of all
its regulations.
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27—31.07.2021
International Human Rights Film Festival
Regulamento
01 O festival terá a sua primeira edição de 27 a 31 de Julho e
terá duas secções de concurso: Internacional e Nacional.
02 Aceitam-se a concurso filmes terminados em 2019, 2020 e
2021 sem estreia comercial em Portugal e que tenham como
tema os Direitos Humanos.
03 Os filmes que se candidatem a concurso devem respeitar os
seguintes termos:
→ Ter como tema do filme Direitos Humanos
→ Ter mais de 60 minutos
→ Ser de Ficção, Animação, Documentário ou Experimental
→ Produzidos em 2019, 2020 ou 2021
04 Por ser o primeiro ano do festival este será livre de taxas de
inscrição.
05 Os filmes que não sejam falados em português devem ser
acompanhados de uma lista formatada de legendas em inglês
ou português.
06 A selecção dos filmes será feita pela equipa interna de
programação do festival.
07 O júri do festival será composto por personalidades do meio
cinematográfico e personalidades directamente envolvidas na
luta pelos direitos humanos.
08 O anúncio dos filmes seleccionados será feito a todos os
candidatos até um mês antes do início do festival
09 Caso o filme seja seleccionado deverá enviar para o festival:
→ Autorização de exibição do filme no festival
→ Electronic press kit
→ Cartazes e outros materiais promocionais
→ Cópia de exibição do filme em formato DCP
10 Caso o filme vença uma competição no festival, este poderá
integrar uma extensão do festival nos 4 meses seguintes à
realização do mesmo.
11 Participation in the festival implies the acceptance of all its
regulations.
more / mais info: www.nomazores.com

