REGULAMENTO
1. Nebulae é o espaço de networking do Doclisboa - Festival Internacional de Cinema. É
constituído por um grupo de actividades, encontros, oportunidades e pessoas
dedicadas ao desenvolvimento da criação, produção e divulgação do cinema
independente.
2. Em 2022, as actividades do Nebulae decorrem entre 11 e 16 de Outubro, no contexto
do Doclisboa.
3. Cada edição do Nebulae acolhe um país convidado, assim como os seus profissionais
de cinema, no contexto do programa País Convidado. Em 2022, o país convidado é a
França.
4. No contexto do programa País Convidado será apresentado um conjunto de projectos
nacionais em desenvolvimento, numa sessão de pitching a ter lugar nas datas
anunciadas ao ponto 2.
5. O programa é exclusivo a projectos de realizadores oriundos da França, a produções e
co-produções francesas e procura projectos em qualquer fase de desenvolvimento e
duração, com qualidade de escrita cinematográfica que manifestem, no seu todo, o
ponto de vista do autor, com forte implicação no real, de matriz documental, que
experimentem as potencialidades e limites desta mesma natureza.
6. O prazo de abertura das candidaturas será anunciado anualmente no site
www.doclisboa.org.
7. Em 2022, o prazo de candidaturas decorre de 8 de Março a 31 de Maio. A inscrição é
gratuita.
8. A inscrição pressupõe o preenchimento do formulário de inscrição e o envio de todos
os materiais requeridos. As candidaturas que não cumpram os requisitos aí
estabelecidos, não serão consideradas.
9. A selecção e escolha dos projectos será feita pelos coordenadores do projecto,
convocando para tal, caso o entendam, profissionais relevantes do sector.
10. Os seleccionados serão notificados por e-mail até um mês antes do início das
actividades. Esta informação ficará sob embargo até ao seu anúncio oficial por parte da
organização.
11. Os participantes autorizam que as informações e materiais enviados a pedido da
organização do Nebulae sejam publicados no catálogo, website e redes sociais oficiais
para efeitos de promoção e divulgação.
12. Todos os filmes seleccionados, depois de terminados, deverão incluir nos créditos a
seguinte menção: “Project presented at Nebulae” + Logo Nebulae. Os logotipos podem
ser descarregados aqui.
13. A inscrição de um projecto pressupõe o conhecimento e a aceitação do presente
regulamento.
14. Os convidados do Doclisboa e do Nebulae não estão cobertos pelo seguro do Festival.

15. A direcção do festival decidirá sobre todas as matérias não constantes do presente
regulamento, de acordo com as regras internacionais de festivais de cinema.

