
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A produção de um longa-metragem é o novo 
prêmio do Festival Internacional de Curtas 

HISPASAT 4K 
 

 
• A convocatória para a inscrição dos trabalhos nessa nova edição 

permanecerá aberta de hoje até o dia 3 de julho. 
 

• Entre as principais novidades dessa segunda edição figura a 
inclusão do Prêmio de Melhor Diretor, em colaboração com a 
Cine365 Film, que consiste na produção de um longa, e do Prêmio 
do Jurado, patrocinado pelos televisores Samsung SUHD. 
 

• O evento de gala para a entrega de prêmios será realizado no 
Festival de San Sebastián. 
 
 

Madri, 19 de abril de 2016.- A HISPASAT, operadora espanhola de satélites de comunicações 
líder na distribuição de conteúdos em espanhol e português, anunciou a convocatória da 
segunda edição do Festival Internacional HISPASAT 4K, um dos primeiros concursos do 
mundo dedicados integralmente a curtas-metragens gravados e pós-produzidos em 4K.  

O Festival é patrocinado pela produtora Cine365 Film, Samsung e Dolby Laboratories. Outras 
empresas tecnológicas líderes do setor de produção cinematográfica, como a SGO, Fujifilm e o 
estúdio de som Ad Hoc, bem como a RTVE, televisão que lidera a inovação neste campo 
tecnológico na Espanha, e a agência de comunicação gráfica Azento de Diseño, uniram-se à 
iniciativa para possibilitar esse concurso único no mundo. 

 

Uma nova edição com importantes novidades 

A excelente aceitação que a primeira edição do Festival em 2015 obteve por parte dos 
realizadores e da indústria, possibilitou que importantes novidades fossem incorporadas a sua 
proposta neste ano. Desse modo, foi incluído nos prêmios uma categoria de Melhor Direção, 
que vai dar ao ganhador a possibilidade de dirigir um longa-metragem produzido pela Cine365 
Film ao longo de 2017, com remuneração por seu trabalho. Também foi incorporado o Prêmio 
do Jurado, patrocinado pela nova linha de televisores Samsung SUHD. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Além disso, o Festival Internacional Hispasat 4K este ano se tornará patrocinador do Festival 
de San Sebastián, de modo que a festa de gala para a entrega de prêmios será celebrada em 
setembro na data deste importante evento cinematográfico, onde também serão exibidos os 
curtas ganhadores. 

Por último, e de acordo com o compromisso da HISPASAT com a sustentabilidade e 
responsabilidade social, o júri do Festival vai avaliar positivamente os curtas apresentados no 
concurso cuja temática esteja relacionada de algum modo com qualquer um dos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, concedendo pelo menos um dos 
prêmios, em qualquer uma das categorias, a um trabalho que trate de um desses temas com 
qualquer enfoque, gênero, tratamento ou proposta estética. 

A convocatória para o recebimento de curtas-metragens permanecerá aberta até o dia 3 de 
julho de 2016. O Festival Internacional HISPASAT 4K está aberto a trabalhos de qualquer 
nacionalidade e gênero, com duração máxima de 25 minutos, gravados e pós-produzidos em 
formato 4K. Foram determinados os seguintes prêmios e categorias: 

- PRÊMIO CINE365 PARA MELHOR DIRETOR: Direção de um longa-metragem. 
- PRÊMIO HISPASAT PARA O MELHOR CURTA-METRAGEM: 3.000 € + um 

televisor Samsung SUHD. 
- PRÊMIO SAMSUNG SUHD TV DO JÚRI: 1.000 € + um televisor Samsung SUHD. 
- PRÊMIO DOLBY PARA MELHOR SOM: 1.000 € + masterização Dolby ATMOS, 

com a colaboração de Ad Hoc Studios. 
- PRÊMIO RTVE PARA O MELHOR CURTA-METRAGEM DE ESCOLA DE CINEMA: 

1.000 € + transmissão do curta no programa “Versión española”. 
- PRÊMIO FUJIFILM/SGO PARA MELHOR FOTOGRAFIA: 1.000 € + câmera 

fotográfica profissional Fujifilm. 

As regras do concurso estão disponíveis em: http://hispasat4kfest.es. As inscrições serão 
realizadas através da plataforma MOVIBETA.  
 
 
Incentivo à Ultra Alta Definição 
 
A aparição do 4K, ou Ultra Alta Definição (UHD), é a última grande revolução tecnológica do 
setor audiovisual. Um formato que, ao multiplicar por quatro o número de pixels de uma tela de 
alta definição convencional, permite aos espectadores desfrutar de uma experiência 
cinematográfica inédita com uma qualidade de imagem nunca antes vista. O Festival 
Internacional Hispasat 4K tem como objetivo incentivar a criação e exibição de peças 
audiovisuais nesse formato.  

A HISPASAT, desde o princípio, incentivou o desenvolvimento e a implantação da UHD com a 
finalidade de colocar essa tecnologia à disposição dos espectadores de cinema e televisão o 

http://hispasat4kfest.es./
http://festival.movibeta.com/web/controllers/usuarioController.php?action=4&festival=811.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

quanto antes. Foi o primeiro operador de satélites a realizar uma transmissão em Ultra Alta 
Definição na América Latina através do seu satélite Hispasat 30W-3 e, desde setembro de 
2013, transmite seu canal Hispasat 4K em sinal aberto na Europa, colocado à disposição da 
indústria para fomentar o uso dessa tecnologia. O Hispasat 4K também está disponível para a 
América do Norte e América Central desde abril de 2014, além de estar prevista a sua 
transmissão para a América Latina. A celebração no ano passado da primeira edição do 
Festival Internacional Hispasat 4K foi um novo marco que reforça o papel da HISPASAT como 
referência nesse campo. 

A Samsung também se destaca por sua aposta decidida pela Ultra Alta Definição, e anunciou 
que toda a gama de televisores SUHD 2016 receberá a certificação UHD Premium outorgada 
pela UHD Alliance (UHDA). Esta nova certificação é concedida àqueles produtos e serviços 
que cumprem com os padrões acordados pela organização, entre os quais estão a resolução 
de imagem, alto alcance dinâmico (HDR), luminosidade, níveis de negro e uma gama de cores 
mais ampla. A certificação UHDA Premium é a mais confiável quanto à qualidade UHD da 
imagem. O logo da UHDA estará incluído em todos os televisores Samsung SUHD, deste 
modo os consumidores poderão identificar a tecnologia Premium no mercado e escolher 
produtos de confiança. Os televisores SUHD da Samsung foram reconhecidos por seu 
rendimento tecnológico em todas as áreas de qualidade de imagem, em particular por sua 
capacidade HDR, oferecendo uma reprodução mais próxima à realidade. Além disso, os 
televisores SUHD de 2016 reduzem os reflexos causados pela luz ambiente, o que leva a uma 
melhora no contraste e nitidez, independentemente do ambiente. 

A RTVE, dentro de seu mandato de serviço público e de sua vocação para a inovação, desde o 
primeiro momento, se uniu às televisões líderes europeias nos diferentes aspectos da UHD. Na 
produção, com uma ampla aplicação da tecnologia: 25P, documentário de Barcelona; 50P, 
documentário do Museu do Prado; HDR, documentário A Granja de San Ildefonso e Dolby 
Atmos, documentário das Cavernas de Altamira. Em termos de difusão, a RTVE transmite em 
TDT-DVB-T2, a partir da Universidade Politécnica de Madrid; também realiza transmissões via 
satélite e transmissões de testes em HbbTV a partir do botão vermelho da RTVE.es. E no 
âmbito do serviço público, a corporação desenvolveu um conjunto de atividades com a 
Universidade e nossa indústria com a criação da Cátedra RTVE em ETSIT-UPM e a 
colaboração das empresas do setor. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sobre a Cine365 Film 
 
A Cine365 Film é uma plataforma que tem como principal objetivo a busca de diretores novatos 
com a finalidade de produzir seus filmes. O projeto foi lançado em 2013 e desde então foi 
produzido o filme “Purgatorio” (2014), dirigido por Pau Teixidor e interpretado por Oona 
Chaplin, e co-produzido “Pet” (2016), dirigido por Carles Torrens e interpretado Dominc 
Monaghan. Um terceiro filme, “Maus”, está em fase de pré-produção e será dirigido por Yayo 
Herrero. Para mais informação, visite www.cine365.com/film 
 
Sobre a Samsung Electronics 

  
A Samsung Electronics Co. Ltd. inspira o mundo e constrói o futuro com ideias e tecnologias 
transformadoras. A empresa está redefinindo o mundo dos televisores, smartphones, 
wearables, tablets, câmeras, eletrodomésticos, impressoras, equipamentos médicos, sistemas 
de rede, semicondutores e soluções LED. Para mais informações, visite a web Samsung 
Newsroom - news.samsung.com  
 
Sobre a Dolby Laboratories 
 
A Dolby Laboratories (NYSE: DLP) cria tecnologias de áudio, vídeo e voz que transformam o 
entretenimento e as comunicações dos dispositivos móveis no cinema, em casa e no trabalho. 
Durante cinquenta anos, as experiências de áudio e vídeo tornaram-se mais vibrantes, claras e 
potentes graças a Dolby. Para mais informações, visite www.dolby.com  
 
Sobre a RTVE 
 
O que foi feito até agora pela RTVE reforça o papel e o compromisso desta empresa pela 
televisão em UHD em três âmbitos claramente definidos – o compromisso com a qualidade, a 
inovação e o serviço público - ao vincular essa atividade com a Universidade, a indústria e a 
administração. Para mais informações, visite: www.rtve.es  
 
Sobre a Fujifilm 
 
Em 2014, ano em que celebrou o 80º aniversário da companhia, a Fujifilm foi reconhecida 
como a maior empresa de imagem e fotografia do mundo. A Fujifilm também inovou em áreas 
como a medicina, sistemas ópticos de alta precisão, soluções para a indústria e materiais de 
alta funcionalidade, assim como em muitas outras áreas relacionadas à alta tecnologia. 
Presente na Europa desde 1966, neste ano celebrou o 50º aniversário apresentando soluções 
inovadoras que nos levam ao futuro. 
www.fujifilm.eu/es 

http://www.cine365.com/film
http://www.dolby.com/
http://www.rtve.es/
http://www.fujifilm.eu/es


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sobre a Azento de Diseño 
 
Somos uma equipe criativa e multidisciplinar que trabalha para criar e desenvolver marcas com 
uma imagem diferenciada e memorável em plataformas tanto online como offline: identidade 
corporativa, branding, packaging, audiovisuais, web design e campanhas SEO/SEM. 
www.azento.com/ 

Sobre o Grupo HISPASAT 

O Grupo HISPASAT é formado por empresas com presença tanto na Espanha como na 
América Latina, onde a sua filial brasileira HISPAMAR se localiza. O Grupo é líder na difusão e 
distribuição de conteúdos em espanhol e português, incluindo a transmissão de importantes 
plataformas digitais de DTH (Direct to Home) e Televisão de Alta Definição (HDTV). A 
HISPASAT também provê serviços de banda larga via satélite e outras soluções de valor 
agregado para governos, corporações e operadoras de telecomunicações nas Américas, 
Europa e norte da África. A HISPASAT é uma das principais companhias do mundo em receita 
no seu setor e a principal ponte de comunicação entre a Europa e as Américas. 

www.hispasat.com 

http://www.azento.com/
http://www.hispasat.com/
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