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FUNFEST 

Concurso Internacional de Vídeo  

3.ª Edição  
[Imprimir, preencher, assinar, digitalizar e enviar para o email biblioteca.cepam@edu.madeira.gov.pt ]  

  
X Nome da escola: ___________________________________________________________________  

X Título do vídeo: ________________________________________________   Duração: __________  

X Género:    £ Ficção       £ Animação        £ Documentário       £ Entrevista                       

£ Videoclip   £ Vídeo dança     £ Monólogo      £ Outro: _________________________  

X Participantes:  
  

  
Nome  

  

Idade  
(até 26-05-2023)  

  
Ano/Turma  

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

  
X Nome do realizador/porta-voz: _______________________________________________ 

X Telefone: ________________ Email: ______________________________________________ 

X Sinopse do trabalho a concurso:  
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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X Ficha técnica (preencher quando aplicável):  

  
Ficha técnica  Nome  

Realizador    

Elenco / Atores / 
Participantes  

  

Figurantes    

Argumento / Guião    

Operador de Câmara    

Montagem / Edição    

Banda Sonora / Músicas    

Apoios / Parcerias    

Agradecimentos    

(...)    
    
    
    
    
    
    
    

  
 

X Data de inscrição: ___/___/2023  

  
  
  
     PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS:  

  
 A inscrição no Concurso Internacional de Vídeo - FUNFEST implica a aceitação dos termos e condições de participação 
definidos no regulamento do mesmo, bem como o consentimento relativamente ao tratamento de dados pessoais. Estes 
destinam-se a serem tratados única e exclusivamente no âmbito do referido concurso, a decorrer no presente ano letivo, 
e serão tratados pelo Núcleo de Gestão de Bibliotecas e o Núcleo de Produção Audiovisual, ambos sob a alçada da 
Direção de Serviços de Investigação, Comunicação e Edições do Conservatório – Escola Profissional das Artes Eng.º Luiz 
Peter Clode (nomeadamente para efeitos de análise das inscrições, gestão do concurso, emissão dos certificados de 
participação, bem como comunicação à imprensa dos alunos participantes e premiados. Ao tratamento dos dados 
pessoais constantes neste formulário são aplicáveis todas as disposições legais previstas no Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (RGPD). Após a realização do evento, os dados pessoais serão eliminados, podendo ser mantidos por 
tempo indeterminado quando exista uma obrigação legal de conservação dos mesmos, nos termos do art.17.º do RGPD, 
nomeadamente no contexto da atividade de conservação de acervo cultural, intelectual e artístico das entidades 
promotoras. É garantido a todos os participantes o direito de acesso, retificação eliminação e limitação dos dados, 
podendo exercer esse direito através do e-mail biblioteca.cepam@edu.madeira.gov.pt. Em qualquer altura, os 
participantes podem retirar o consentimento agora facultado, sem que tal comprometa a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento previamente dado. 

 


