
 
 

REGRAS DO CONCURSO ONideas 
(Atualização de 25 de março de 2020) 

 

O ONSeries Lisboa vão organizar um concurso de ideias para projetos de séries de ficção ou séries 
documentais cujo conteúdo implique uma coprodução entre Espanha e Portugal (“Projectos”) com o 
objetivo de selecionar entre os projetos apresentados aqueles que participarão nas sessões de pitch 
Concurso ONideas (o “Concurso”). 

O Concurso ocorrerá no contexto da primeira edição do ONSeries Lisboa, uma montra para a 
indústria portuguesa, o qual terá lugar em Lisboa, Portugal, a 28 e 29 de setembro de 2020 (também 
denominado como "Evento"). 

A seleção dos Projetos será realizada pelo júri do Concurso. Eles selecionarão, entre todos os 
Projetos apresentados, 10 finalistas, os quais serão apresentados na sessão de pitch Concurso 
ONideas (perante uma audiência composta por executivos da indústria) que ocorrerá durante o 
evento ONSeries. 

 
1- ASSUNTO 

Este documento estabelece as regras para a apresentação dos Projetos a Concurso e para a 
respetiva avaliação e seleção (as "Regras"). A apresentação de um Projeto a Concurso implica a 
aceitação tácita destas Regras. 

 

2.- APRESENTAÇÃO DE PROJETOS; CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

1.- Esta convocatória está aberta a todos os autores - pessoas físicas, não pessoas jurídicas, 
residentes em Espanha ou Portugal (os “Participantes” ou “Representantes”). 

2.- Não é necessário possuir acreditação para o ONSeries Lisboa para participar no Concurso. 

3.- A apresentação de Projetos é gratuita. 

4.- Os Projetos têm que ser submetidos online no sítio da Web do ONSeries. Não serão aceites 
submissões por correio. 

5.- A “Data Limite” para as apresentações é 4 de maio de 2020. O ONSeries reserva o direito de rejeitar 
qualquer Projeto apresentado após a Data Limite.  

6.- Cada Participante pode apresentar no máximo 1 (um) Projeto.  

7.- Os Projetos que tenham sido apresentados em edições anteriores do Conecta FICTION não serão 
admitidos. 

8.- Os Projetos apenas poderão ser apresentados em Inglês, e também em Espanhol ou Português. 

9.- Os Projetos serão apresentados num documento de Word com um máximo de 500 palavras. Se 
existir, o Projeto será acompanhado por uma breve dossier e guião. 

10.- Ao apresentar um Projeto a Concurso, os Participantes garantem a presença de um dos 
Representantes do Projeto no ONSeries, em Lisboa a 28 e 29 de setembro. 



11.- Ao apresentar um Projeto a Concurso, o Participante garante que o seu Projeto não contém 
materiais com direitos de autor de terceiros (tais como, a título de exemplo, e não como uma 
limitação, trabalhos, imagens ou música subjacentes) sem que tenha primeiro obtido todas as 
licenças, autorizações, isenções e/ou permissões necessárias. Os Participantes que não sejam 
titulares dos direitos de autor do Projecto apresentado a Concurso ou de quaisquer elementos 
contidos no mesmo, devem obter o consentimento e o acordo escrito do titular dos direitos do 
Projeto para a candidatura do mesmo nos termos aqui descritos e satisfazer estas Regras e, a pedido 
do ONSeries, têm que poder providenciar uma cópia de tal consentimento e acordo escrito do titular 
dos direitos. 

12.- Ao apresentar um Projeto a Concurso, tal não implica a cessão ou transferência de qualquer tipo 
a favor do ONSeries Lisboa, de qualquer direito de propriedade intelectual ou industrial no Projeto 
ou em qualquer dos seus elementos.  

13.- A apresentação de Projetos a Concurso não implica a acreditação para o ONSeries Lisboa nem 
para. A presença no espaço do ONSeries é restrita apenas a participantes acreditados. Apenas no 
caso do Projeto ser selecionado como semifinalista para a respetiva apresentação na sessão de 
pitch Concurso ONideas, será concedida uma acreditação gratuita para o ONSeries para um dos 
Representantes do Projeto selecionado. 

 

3.- SELEÇÃO DE PROJECTOS 

Um júri composto por uma equipa de profissionais qualificados da indústria do audiovisual 
selecionarão de entre todos os Projectos apresentados os dez  (10) Projetos Finalistas.Será 
valorizada a originalidade e a espetacularidade do conteúdo do projeto e também se este implicar 
qualquer relação criativa ou técnica com Navarra, segundo o critério exclusivo do júri. 

 
Serão selecionados 10 projetos finalistas, para apresentação na sessão de pitch Concurso Onideas 
do ONSeries. Os Projetos finalistas serão aqueles que obtiverem a maioria dos votos do júri, cuja 
decisão não será passível de recurso. 

 
Os Projetos selecionados como finalistas serão comunicados por mensagem de correio eletrónico 
aos respetivos Candidatos em maio de 2020.  

A rejeição de Projetos será comunicada aos respetivos Representantes. 

 

4.- PARTICIPAÇÃO DOS PROJETOS SELECIONADOS NAS SESSÕES DE PITCH ONideas 

 
Uma vez que um Projeto seja selecionado, pelo menos um Representante por Projeto selecionado 
tem que estar presente em Lisboa de 28 a 29 de setembro para participar na sessão de pitch ONideas 
do ONSeries Lisboa. 
 
O ONSeries Lisboa suportará os custos de acreditação e de alojamento em Lisboa - duas noites, 27 
e 28 de setembro - para um participante de cada Projeto selecionado em ambas as localizações. 
Caso já tenha adquirido a respetiva acreditação, o ONSeries reembolsará o custo da mesma. O 
ONSeries não suportarão os custos de deslocação.  
 
Os participantes do Projeto têm de facultar todos os materiais promocionais e de apresentação do 
mesmo para utilização durante a sessão de pitch Concurso ONideas do ONSeries, tais como ficheiros 
de vídeo, fotografias, sítio da Web, apresentações PowerPoint, catálogos, folhetos, etc., e têm de 
cumprir todas as especificações técnicas indicadas pela organização.  
 



 
5- CONFIDENCIALIDADE E MARKETING  

Os documentos fornecidos com as apresentações dos Projetos são estritamente confidenciais e não 
se destinam a publicação a menos que tal seja estipulado abaixo.  
 
Pode ser publicada uma lista de Projetos selecionados, que incluirá o título do Projeto e o nome dos 
autores, pelo ONSeries nas suas newsletters, comunicações de marketing e promocionais, nos sítios 
da Web do ONSeries Lisboa, e na comunicação social. 
 
Além disso, ao facultar um trailer, fotografias e outros materiais visuais de Projetos, os Participantes 
concedem permissão para a utilização dos materiais para fins promocionais nos sítios da Web do  
ONSeries Lisboa. 
 
O dossier do Projeto será distribuído a todos os participantes acreditados na edição de 2020 do 
ONSeries.  
 
Se um Projeto selecionado for concluído, deverá incluir o seguinte nos créditos: “Esta série foi 
apresentada na sessão de pitching Concurso ONideas de 2020 do ONSeries Lisboa”. 
 
 
6- LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO 

Estas Regras deverão ser regidas e interpretadas de acordo com as leis de Espanha e as partes 
submetem-se à jurisdição dos tribunais de Madrid, Espanha. 

 

Li e aceito as Regras do Concurso ONideas. Adicionalmente, compreendo que a apresentação do 
meu Projeto não garante a sua seleção, e que se não cumprir as regras aqui definidas, o meu Projeto 
pode ser rejeitado.  
 


