Orçamento Participativo Jovem – Amarante
Bruno António Ferreira Abreu
Festival de Cinema de Amarante

Memória Descritiva
Este documento serve de memória descritiva tal como pedido no formulário de
submissão da proposta. No entanto, não dispensa a consulta da apresentação realizada
que também acompanhará a proposta pois é nela que o requerente consegue explanar
de uma maneira mais concisa e completa todos os aspetos da proposta, incluindo a
abordagem aos tópicos aqui apresentados.

1. Título
Festival de Cinema de Amarante

2. Resumo da Proposta
O Festival de Cinema de Amarante procura fazer da cidade de Amarante uma
referência na partilha e dinamização da produção cinematográfica e audiovisual, a nível
nacional. Na sua edição de 2021 o seu objetivo passa não só por premiar curtasmetragens a nível nacional mas também galardoar novos talentos e criadores residentes
e naturais de Amarante.

3. Diagnóstico de necessidades e fatores de inovação social
- Combater a limitadora sazonalidade turística característica da cidade de Amarante ao
declarar o decorrer do FCA2021 no mês de Novembro;
- Abrir as mentalidades dos residentes e visitantes para uma nova área artística e cultural
pouco explorada no município e na região, a cinematografia;
- Atrair um novo tipo de visitante para a cidade;
- Benefícios socioeconómicos através do investimento gerado pelos visitantes, parceiros
e outros apoios.

4. Objetivos e metas
Celebrar a 7ª arte: Fazer deste festival uma referência no audiovisual a nível regional e
nacional;
Competitividade: Incentivar a produção cinematográfica premiando os participantes;
Educar para o cinema: Educar jovens residentes e visitantes para o cinema e audiovisual;
Novos talentos: Galardoar e incentivar novos talentos, principalmente amarantinos.

5. Plano de atividades
Submissão: Data limite de submissões a concurso.
(31 de Julho de 2021)
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Seleção: Disponibilizada a pré-seleção.
(31 de Outubro de 2021)
Avaliação: Avaliação e resultados por parte do júri.
(19 de Novembro de 2021)
Dia 1: Primeiro dia do evento com mostra das 3 curtas finalistas em cada categoria.
(20 de Novembro de 2021)
Dia 2: Segundo dia do evento continuando com a mostra e atribuição dos prémios.
(21 de Novembro de 2021)

6. Visibilidade pública e impacto
- Grande impacto positivo a nível financeiro e económico na cidade de Amarante devido
à atração de investimento externo tanto a nível singular como coletivo;
- Tornar a cidade de Amarante também uma referência ao nível da defesa e prática de
iniciativas relacionadas com questões ambientais e de sustentabilidade dado ao facto
de o Festival ter como premissa ser, acima de tudo, amigo do ambiente.
- Atrair para a cidade um tipo de turista e visitante com gostos e interesses diferentes
daqueles a que o município está habituado, bem como, despertar o interesse dos já
residentes com esse mesmo perfil.
- A nível de visibilidade e projeção, o foco está em promover o evento para que este se
torne uma referência no meio, pelo menos a nível regional, mas ambicionando o alcance
nacional.

7. Recursos necessários
O evento está projetado para se realizar, idealmente, num espaço físico na
cidade, no entanto, motivado pelos recentes acontecimentos associados ao despoletar
de uma pandemia mundial onde é impossível prever um fim e que se pode alargar por
tempo indefinido bem como pela possibilidade de não haver acordo entre partes para
definir e conseguir um local, os recursos necessários podem variar se a solução passar
pelo decorrer do FCA2021 numa plataforma online.
Espaço Físico:
- Um espaço físico na cidade de Amarante;
(Sugestões: Cineteatro de Amarante, Centro Cultural de Amarante, Museu Municipal
Amadeo de Souza-Cardoso.)
- Material de exposição e projeção;
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(Projetores, telas, etc.)
- Recursos humanos/Voluntariado.
(Organização, staff e outros associados.)
Plataforma Online
- Uma plataforma web com possibilidade de dar acesso aos visitantes e streaming dos
filmes;
- Website alojado, estável e seguro para todos os participantes e visitantes;
- Recursos humanos/Voluntariado.
(Desenvolvedores web, moderadores de chat entre outros)

8. Orçamento
Espaço Físico:
Espaço: 3.000€
Recursos Humanos: 5.000€
Marketing e Publicidade: 5.000€
Materiais e Prémios: 2.000€
Plataforma Online:
Website: 3.000€
Recursos Humanos: 5.000€
Marketing e Publicidade: 5.000€
Host e Manutenção: 2.000€

