REGULAMENTO
Concurso de Realização de Vídeo de Animação sobre Sustentabilidade Alimentar

No âmbito da dinamização de Projetos do Programa de Sensibilização e Informação sobre
Sustentabilidade Alimentar, nas Escolas, a Associação Portuguesa de Nutrição promove o
Concurso de Realização de Vídeo de Animação sobre Sustentabilidade Alimentar, regendo-se
pelo presente Regulamento.

1. Destinatários e condições de participação.
Este concurso destina-se a todos os alunos que se encontrem a frequentar algum tipo de
Ensino Artístico numa Instituição de Ensino Portuguesa.
Pretende-se com este concurso fomentar a produção de um material audiovisual, orientado
pelo Guião disponibilizado no âmbito do concurso, tendo este o objetivo de incentivar a
reflexão sobre a sustentabilidade alimentar entre alunos do 3.º ciclo.
O vídeo vencedor poderá ser utilizado como ferramenta pedagógica para abordar a temática
com alunos do 3.º ciclo, no âmbito de um Projeto a ser implementado a nível nacional.

2. Divulgação do concurso
O concurso de Realização de Vídeo de Animação sobre Sustentabilidade Alimentar será
divulgado através de mailing, website e redes sociais, assim como nas plataformas de
comunicação e divulgação das entidades promotoras, institucionais e parceiras.

3. Prémio
A Associação Portuguesa de Nutrição prevê a atribuição de um prémio no valor de 600€ em
vales FNAC, à candidatura vencedora do melhor vídeo.

4. Elegibilidade
Serão elegíveis a concurso os vídeos:
- Realizados por um ou por vários estudantes do ensino artístico, matriculados ou inscritos em
exames no ano letivo 2020/2021, em escolas de território português. Cada participante ou

grupo de participantes pode concorrer com o número de vídeos que desejar. Da lista de
autores podem constar docentes, para além dos alunos candidatos.
- Com uma duração máxima de 10 minutos, em formato .mp4 (mpeg-4) rececionados através
do e-mail sustentabilidadealimentar@apn.org.pt até às 23h59 do dia 15 de maio de 2021.
Deverá constar no e-mail o(s) nome(s) do(s) participante(s), o ano, a turma e a indicação da
escola. Na impossibilidade de se conseguir anexar o vídeo ao email, deve ser enviado através
de link de wetransfer ou similar.
- Dar-se-á prioridade aos vídeos construídos em modelo “motion graphs” ou outro tipo de
animação. Não se prevê aceitação de vídeos com colheita de imagens reais, gravações ou
depoimentos.

5. Critérios de avaliação
Os vídeos submetidos serão avaliados de acordo com a pontuação ponderada obtida nos
seguintes critérios (escala de 0 a 10 pontos):
- Originalidade e Criatividade (10%)
- Qualidade técnica (40%)
- Adequação do conteúdo do vídeo ao guião proposto (50%)
(NOTA: O Guião para o vídeo encontra-se disponível aqui).

6.Direitos de autor
Para todos os efeitos legais, o(s) participante(s) deverá(ão) assumir a responsabilidade pelo(s)
vídeo(s) que tiver inscrito a concurso, excluindo-se toda e qualquer responsabilidade da
Organização para com terceiros.
As imagens e a música utilizada devem ser originais ou estar livre de direitos de autor.
No final do vídeo deve ser incluída uma ficha técnica do desenvolvimento do vídeo onde estes
elementos sejam incluídos.

7. Composição do Júri
O Júri será constituído por 5 elementos da Associação Portuguesa de Nutrição.

8. Deliberações do Júri
A deliberação do Júri ocorrerá com total independência, baseada nos critérios de avaliação
supramencionados. Os vídeos serão ordenados tendo em conta a classificação final atribuída,
vencendo o melhor classificado.

9. Divulgação da decisão e entrega do Prémio
A divulgação do vencedor e a atribuição do Prémio ocorrerá no dia 31 de Maio de 2021, sendo
os concorrentes notificados por email.

10. Confidencialidade
A Associação Portuguesa de Nutrição compromete-se, sob compromisso de honra, a manter a
confidencialidade dos dados de identificação recolhidos no âmbito do concurso, sendo apenas
divulgado publicamente o nome do(s) autor(s) do vídeo vencedor acompanhado pelo nome da
escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O(s) autor(s) do vídeo vencedor cedem à Associação Portuguesa de Nutrição os direitos
exclusivos de exibição e a sua utilização na divulgação das atividades realizadas no âmbito do
Programa de Sensibilização e Informação sobre Sustentabilidade Alimentar, não podendo ser
utilizado pelo(s) autor(es) em qualquer outro formato ou suporte.
Ao concorrerem, o(s) autor(es) aceita(m) que o vídeo vencedor poderá ser alvo de ajustes,
propostos pela Associação Portuguesa de Nutrição, para a versão final, prestando a
colaboração devida para esse efeito.
A Associação Portuguesa de Nutrição reserva-se, ainda, ao direito de não atribuir nenhum
prémio, caso a pontuação total da candidatura mais bem cotada não ultrapasse os 6,5 pontos.
Ao participar no concurso, o(s) aluno(s) autor(es) está(/estão) a aceitar na totalidade os
termos e condições do presente regulamento.

A Associação Portuguesa de Nutrição reserva-se o direito de deliberar sobre qualquer situação
omissa neste regulamento.

Porto, 15 de março de 2021

