CONCURSO DE VÍDEO - STOP MOTION
Põe esta campanha em movimento

Regulamento

Enquadramento

Existem cerca de 1200 espécies de morcegos no mundo. Das 27 espécies de morcegos que existem em Portugal, 11
espécies encontram-se ameaçadas. Estas são espécies cavernícolas, com populações muito reduzidas, fator que,
associado à baixa fertilidade característica dos morcegos, com as fêmeas da maioria das espécies a ter apenas uma cria
por ano, os torna particularmente vulneráveis a fatores como a perturbação e destruição dos abrigos, a degradação dos
habitats e o uso de pesticidas. Existem ainda outros fatores que causam impacto nas populações de morcegos, tais
como a perseguição direta, os atropelamentos e os aerogeradores.
Sabias que os morcegos que existem em Portugal são todos insetívoros e que por noite comem grandes
quantidades de insetos, controlando desta forma possíveis pragas e pestes florestais? Sabe mais sobre morcegos
em www.conhecerosmorcegos.pt

Porque os morcegos são importantes para ajudar a manter a biodiversidade e o funcionamento dos ecossistemas e
porque a atividade humana é a sua principal causa de ameaça, todos temos o poder e o dever de os ajudar a proteger.
Neste sentido o Centro Ciência Viva do Alviela, no âmbito de projeto Quiroptário Fora de Portas, durante o ano letivo
2016/2017 lança aos alunos do 3º ciclo do ensino básico, o desafio de realizar uma campanha de sensibilização para a
conservação dos morcegos, através da produção de um filme em stop motion, com o concurso nacional “Põe esta
campanha em movimento”.

O Centro Ciência Viva do Alviela e os morcegos…
O Centro Ciência Viva do Alviela é um espaço interativo de divulgação científica e tecnológica, integrado na Rede de
Centros da Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, recentemente constituído como
associação científica e técnica sem fins lucrativos. A geologia, hidrogeologia e biologia são algumas das áreas
exploradas na exposição permanente deste centro, produzida com tecnologia 100% nacional. O Carsoscópio convida
os visitantes a fazer uma viagem virtual ao longo de 175 milhões de anos, a perceber como a água moldou esta
paisagem cársica e a conhecer os morcegos que têm aqui, junto ao Centro Ciência Viva, nas grutas que envolvem a
nascente, um dos mais importantes abrigos de maternidade de Portugal. Entre os meses de abril e setembro, este
abrigo concentra cerca de 5000 indivíduos de 12 espécies diferentes, 9 delas ameaçadas de extinção, entre as quais se
encontra o morcego mais ameaçado de Portugal o morcego-rato-pequeno (Myotis blythi). O Centro Ciência Viva do
Alviela tem assim um papel fundamental na sensibilização para a conservação dos morcegos e na divulgação de
informação relativa à sua importância nos ecossistemas.

Objetivo
O concurso “Põe esta campanha em movimento” tem como objetivo sensibilizar para a conservação dos morcegos,
mostrando a importância destes animais nos ecossistemas e alertar para as ameaças a que estão sujeitos, estimulando a
criatividade dos jovens. Desta forma, os alunos do 3º ciclo do ensino básico têm a possibilidade de, através de um
suporte visual criativo, desenvolver uma campanha que irá representar uma medida de conservação efetiva de espécies
ameaçadas.
Os trabalhos devem fazer referência a:
-Importância dos morcegos nos ecossistemas;
-Características dos morcegos de Portugal (alimentação, abrigos, hábitos, etc);
-Ameaças a que estão sujeitos.

Destinatários
Este concurso é dirigido aos alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico, de estabelecimentos de ensino público ou privado, a
nível nacional.

Como concorrer


Os vídeos a concurso poderão ser elaborados individualmente ou em grupos de até 4 elementos;



A conceção do vídeo poderá ser enquadrada numa disciplina ou projeto da escola, podendo desta forma ser
orientada por um ou mais professores;



Cada turma pode apresentar vários vídeos a concurso.

Inscrições

A inscrição é gratuita e deve ser efetuada, exclusivamente, através do email

morcegos@alviela.cienciaviva.pt,

demonstrando a intenção de participar no concurso, indicando o nome da escola, o nome do professor responsável,
nome completo dos alunos do grupo, respetivo ano/turma a que pertencem e o título do trabalho, até ao dia 27 de Abril
de 2017.

Cada vídeo deverá ser inscrito isoladamente, inclusive no caso de ser de autoria de um mesmo participante /grupo/
escola.

Especificações técnicas dos trabalhos a concurso:


O trabalho deve ser realizado utilizando a técnica de stop motion;



O tempo de duração do vídeo não deve exceder os 2 minutos;



A resolução mínima do vídeo deve ser de 854 x 480 pixels;



Os trabalhos devem ter formato mp4, com codec H.264;



Os vídeos poderão ou não ser sonorizados, devendo estes fazer uso da imagem em movimento como veículo
fundamental para a transmissão da mensagem, dispensando o uso exaustivo de texto;



Caso seja utilizada uma música ou som, por questões de direitos de autor, a mesma deve ser identificada nos
créditos com indicação das composições (título e intérprete da música e sempre que possível, autor da letra e
da música). Pretende-se, contudo, se possível, que a banda sonora utilizada na curta-metragem seja original e
fruto do trabalho dos participantes;



No final de cada vídeo deverá constar uma ficha técnica (identificação da escola, do professor responsável e
dos participantes).

Envio dos trabalhos

Os trabalhos deverão ser enviados, em formato digital, até às 23:59 h do dia 27/04/2017, via Wetransfer.com (que
anexa até 2Gb grátis), para o endereço morcegos@alviela.cienciaviva.pt.

O trabalho deverá ser acompanhado por uma ficha técnica com os seguintes dados:
- Nome do vídeo;
- Nome da escola;
- Nome dos participantes, ano e turma;
- Nome do professor responsável;
- Breve descrição do vídeo (história/acontecimento).

O nome do arquivo enviado deve ser igual ao título do filme, de acordo com os dados de inscrição.

Júri do Concurso
O júri será composto por um elemento proveniente do Centro Ciência Viva do Alviela, Câmara Municipal de
Alcanena e por personalidades ligadas com a área em questão.
As decisões do júri são definitivas e não podem ser alvo de recurso.

Critérios de avaliação
Os vídeos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios de seleção:
- Criatividade e originalidade;
- Enquadramento com o respetivo tema;
- Articulação com os objetivos do concurso;
- Cumprimento das especificações técnicas exigidas no regulamento;
- Qualidade e execução técnica;
- Potencial efeito comunicativo da mensagem noutros jovens e na sociedade em geral;
- Carácter inovador;
- Cumprimento do regulamento do concurso.

Divulgação dos resultados e atribuição de prémios
Será premiado o melhor trabalho selecionado pelo júri do concurso de acordo com os critérios de avaliação referidos
anteriormente.
Existirá um prémio para o vídeo mais votado pelo público através do portal www.conhecerosmorcegos.pt.

Poderão ser atribuídas menções honrosas aos vídeos que o júri considere merecedores dessa distinção e que não tendo
sido premiadas, tenham-se destacado pela qualidade, criatividade ou inovação do trabalho realizado.

Os resultados do concurso serão divulgados no dia 29 de Maio de 2017 no portal www.conhecerosmorcegos.pt

Prémios
- O vídeo selecionado pelo júri recebe como oferta a atividade Noite dos Morcegos e estadia no alojamento do Centro
Ciência Viva do Alviela, para todos os alunos da turma da equipa vencedora.
- O vídeo eleito por votação em www.conhecerosmorcegos.pt recebe uma entrada gratuita no Centro Ciência Viva do
Alviela, para todos os alunos da turma da equipa vencedora, a usufruir até 31 de Dezembro de 2017.
- Os vídeos premiados serão divulgados no site do Centro Ciência Viva do Alviela e na página do facebook do Centro
Ciência Viva do Alviela.

Calendário do concurso
Divulgação do Regulamento: 06/02/2017
Início das inscrições dos participantes 06/02/2017
Encerramento das inscrições: 27/04/2017 (23:59hs)
Data limite para entrega dos vídeos: 27/04/2017 (23:59hs)
Avaliação dos trabalhos pelo júri: 28/04/2017 a 28/05/2017
Divulgação dos resultados: 29/05/2017
Atribuição dos prémios: 01/06/2017
* Eventuais alterações nas datas previstas para as etapas do CONCURSO serão devidamente informadas no portal
www.conhecerosmorcegos.pt e comunicadas aos participantes por email.

Direitos sobre os vídeos realizados
Considera-se que, no ato de inscrição, todos os participantes concedem os direitos de exibição dos trabalhos, à
entidade promotora do concurso, neste caso, ao Centro Ciência Viva do Alviela.

Ao Centro Ciência Viva do Alviela, como entidade promotora deste concurso fica reservado o direito de divulgação
de qualquer um dos vídeos submetidos a concurso, salvaguardando a identificação dos autores, não podendo os
concorrentes divulgá-los enquanto decorrer o concurso.

Os conteúdos inseridos nos vídeos, serão da responsabilidade dos seus autores, cabendo ao Centro Ciência Viva do
Alviela, em colaboração com o júri nomeado, retirar do concurso os trabalhos que por alguma razão, não obedeçam ao
tema ou aos itens deste regulamento.

Disposições finais
A participação neste concurso é voluntária, gratuita e implica a concordância com os termos deste regulamento.

Todos os casos omissos neste regulamento serão devidamente apreciados pelo Centro Ciência Viva do Alviela.

Os trabalhos apresentados serão divulgados no portal www.conhecerosmorcegos.pt , e eventualmente servirão de base
a uma campanha de maior dimensão junto da população em geral. Poderão, ainda, ser utilizados pelo Centro Ciência
Viva do Alviela em ações de sensibilização ou em apresentações públicas, mantendo a identidade dos autores.

Não será admitido a concurso qualquer vídeo que não respeite os parâmetros obrigatórios impostos pelo regulamento
(em relação ao tema, duração e resolução mínima obrigatória).

Informações e contactos
Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados através do email morcegos@alviela.cienciaviva.pt

