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Introdução 
AQUASPACE – Making Space for Aquaculture (http://www.aquaspace-h2020.eu/) é um 

projeto com uma duração de 3 anos, financiado pela Comissão Europeia no âmbito do 

programa Horizonte 2020. 

O objetivo central do projeto AQUASPACE é o de disponibilizar mais áreas com boa 

qualidade da água para a aquicultura através da adoção de uma Abordagem 

Ecossistémica para Aquicultura (EAA), usando o Ordenamento do Espaço Marítimo 

(MSP) para fornecer segurança alimentar e promover as oportunidades de emprego 

através do crescimento económico.   

O Ordenamento do Espaço Marítimo (MSP) é um planeamento estratégico, com uma 

visão de futuro, para a regulação, gestão e proteção do ambiente marinho através da 

alocação dos espaços, tendo em consideração os usos múltiplos, cumulativos e 

potencialmente geradores de conflitos no espaço marítimo. 

Os três pilares da EAA são a sustentabilidade ecológica, equidade social, e a 

harmonização dos usos múltiplos. 

O concurso de vídeo do AQUASPACE tem como objetivo global, disponibilizar a 

oportunidade aos estudantes das escolas secundárias de aprenderem e de terem 

contato com a origem dos produtos de aquicultura que consomem no seu dia-a-dia, e 

de partilhar esse conhecimento com um vasto público Europeu. Os estudantes são 

convidados a produzirem um pequeno vídeo (com uma duração máxima de 3 minutos) 

http://www.aquaspace-h2020.eu/
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no qual demostram a sua perceção de onde provém o peixe/marisco que comem e o 

papel da aquicultura. 

O concurso de vídeo é desenvolvido no âmbito do projeto AQUASPACE, e será 

realizado em 10 países europeus: Grécia (Creta), França, Hungria, Irlanda, Itália, 

Noruega, Portugal, Espanha e Reino Unido.  

Este documento estabelece o regulamento para o concurso de vídeo AQUASPACE em 

Portugal. 

Este concurso de vídeo é de âmbito regional pelo que só poderão participar as escolas 

secundárias do Algarve.   

O AQUASPACE reserva-se o direito de deliberar sobre aspetos não contemplados no 

regulamento.  

 

 

 

 

Objetivos do concurso de vídeo AQUASPACE 
 Dar a conhecer e melhorar a perceção do público relativamente à indústria da 

aquicultura 

 Despertar o interesse e a curiosidade sobre a origem dos produtos e métodos de 

produção em aquicultura fomentando a aprendizagem sobre um dos sectores 

económicos mais dinâmicos da atualidade.  

 

Participantes 
Em Portugal, o concurso de vídeo AQUASPACE está aberto aos alunos das escolas 

secundárias do Algarve. Os alunos podem submeter os seus vídeos em equipas, com um 

máximo de três participantes. Cada equipa terá de ser obrigatoriamente supervisionada 

por um professor da respetiva escola. O professor pode supervisionar várias equipas 

dentro da mesma escola secundária mas os alunos só podem fazer parte de uma equipa. 

 Os vídeos deverão ser sempre submetidos através das escolas, as quais deverão manter 

uma cópia de segurança do vídeo.  

 

Tema do vídeo 
O tema do vídeo é: 
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“Da Aquicultura para o meu prato” 
” 

Prazos de entrega do vídeo 
 

Tabela 1 – Datas relevantes para o concurso 

18 Setembro 2017 Data de início do concurso 

29 Outubro 2017 Data limite de entrega do vídeo 

15 Novembro 2017 Anúncio dos vencedores 

Os vídeos vencedores vão ser anunciados a partir do dia 15 de Novembro de 2017 através de 

Facebook e Twitter do AQUASPACE, os 3 vídeos vencedores estarão disponíveis no sitio da 

internet do projeto AQUASPACE ( www.aquaspace-h2020.eu ). Estes e outros videos serão 

também disponibilizados no Facebook e no Twitter do projeto AQUASPACE. 

 

Duração e formato do vídeo 
O concurso está aberto a pequenos vídeos que podem utilizar todas as técnicas de produção, 

incluindo a animação, documentário, experimental ou trabalho híbrido.  

Duração: Os vídeos deverão ter a duração máxima de 3 minutos, incluído os títulos e os 

agradecimentos. Os vídeos que ultrapassarem essa duração não serão considerados. 

Língua: O vídeo deve ser feito em língua portuguesa. 

Formato: Os formatos de vídeo aceites são: MPEG4, MOV e AVI e com tamanho máximo de 

50Mb. 

O vídeo deve ser editado apropriadamente durante a sua preparação e exportação (ou 
seja, desde o software de edição até ser enviado no wetransfer), como orientação 
poderão seguir as diretrizes presentes na seguinte página web: 
http://vimeo.com/help/compression.  
 
Título e nome do ficheiro: O vídeo deve ter um título original e expressivo. O ficheiro do 
video deve ser guardado com o nome do título seguido por “PT”. 
Exemplo: se os participantes decidirem dar como título ao video: “A jornada de um peixe”, 
o nome do ficheiro deve ser: A_Jornada_de_um_peixe_PT.mov 
 
Outros elementos: Vídeos que contenham linguagem ou imagens inapropriadas, ofensivas 
ou material censurável serão eliminados. O vídeo NÃO deve incluir logotipos do 
AQUASPACE ou da Comissão Europeia. 
 

Inscrição da equipa e escola 
 

http://www.aquaspace-h2020.eu/
http://vimeo.com/help/compression
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Cada equipa e respectiva escola deve-se inscrever no concurso de vídeo AQUASPACE 
apartir de dia 18 de Setembro no site http://www.aquaspace-h2020.eu/?page_id=13201 
antes de submeter o vídeo. A inscrição online deve conter a sequinte informação: 

  título do vídeo,  

 nome completo dos alunos que formam a equipa,  

 nome completo do professor que supervisiona a equipa;  

 código da escola secundária; 

 e-mail da direcção da escola secundária; 

 selecionadas os dois items aonde os participantes (alunos e escola) declaram que 
leram e concordam que não seja utilizado nenhum material com direito de autores 
ou se esses direitos foram obtidos; que no caso do vídeo incluam imagens com 
menores, deve ser obtido o consentimento dos pais; e que concede direitos de uso 
/ edição do vídeo pelo AQUASPACE.   

 

Submissão do vídeo e documentação necessária 
A submissão dos vídeos deverá ser enviada para Bruno Fragoso ou Sónia Cristina (emails na 

secção de contactos deste regulamento) através do endereço www.wetransfer.com, de 

dia 18 de Setembro a dia 29 de Outubro de 2017. 

 

Elegibilidade dos vídeos a concurso 
O vídeo deve cumprir todas as condições anteriormente mencionadas, incluindo 

adequação ao tema, formato, duração máxima e envio de todo o material dentro dos 

prazos estabelecidos. 

O vídeo não deve conter material obsceno, ofensivo, inapropriado ou censurável e não deve 

infringir os direitos de privacidade, direitos de autor, marcas comerciais ou direitos de 

propriedade intelectual de qualquer pessoa ou organização. 

Os alunos não devem usar nenhum material ou elemento no vídeo que esteja sujeito aos 

direitos de um terceiro (ex. Excertos de outros filmes, imagens, áudio, música), a menos que 

seja obtida permissão antes da submissão do vídeo. Se o vídeo incluir imagens de menores, os 

alunos devem obter o consentimento necessário dos pais ou responsáveis legais. O 

participante declarará na Declaração de Responsabilidade que nenhum destes princípios foi 

violado e todos os direitos foram obtidos. 

Somente os vídeos acompanhados de todos os documentos requisitados, incluindo a 

Declaração de Responsabilidade assinada, devidamente preenchida, serão considerados 

elegíveis. 

O AQUASPACE reserva-se o direito, em qualquer momento durante o concurso, de remover ou 

desqualificar qualquer vídeo que não cumpra os requisitos e condições estabelecidos neste 

documento. 

Ao entrar no concurso, os participantes concordam que o consórcio AQUASPACE ou qualquer 

um dos beneficiários individuais do projeto não será responsável por quaisquer reclamações, 

http://www.aquaspace-h2020.eu/?page_id=13201
http://www.wetransfer/
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custos, responsabilidades, danos, despesas e perdas decorrentes: (i) do uso do filme pelo 

AQUASPACE; (ii) da participação do concorrente nesta competição. 

 

Propriedade dos vídeos 
Ao enviar o vídeo, os participantes concedem ao consórcio AQUASPACE uma licença livre 

de direitos de autor para copiar, distribuir, modificar, exibir e executar publicamente, por 

outra forma, autorizar a que outros o possam usar para qualquer propósito educacional 

em todo o mundo qualquer meio de comunicação. 

 

Seleção dos vídeos vencedores 
A seleção e avaliação dos vídeos será feita tendo em conta os seguintes critérios: 

 Adequação do tema; 

 A qualidade da investigação feita para realizar o video encontra-se reflectida no 
vídeo; 

 A relevância e o potencial impacte da mensagem; 

 Qualidade de produção do vídeo; 

 Criatividade e originalidade geral do vídeo. 

 

Em cada país participante será composto um painel de elementos de júri, a seu exclusivo 

critério, selecionará os vencedores para cada país. A competição em Portugal será 

constituída por um júri de 7 pessoas.   

 

Prémios para os vencedores 
A equipa vencedora irá receber 1° Prémio (300 euros), 2° Premio (150 euros), 3°Prémio (90 

euros) 

1º Prémio 300€ para os estudantes + 150€ para a Escola 

2º Prémio 150€ para os estudantes + 100€ para a Escola 

3º Prémio 90€ para os estudantes + 50€ para a Escola 

 

Contactos para informações adicionais 
John Icely da Sagremarisco Lda e do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da 
Universidade do Algarve, Portugal.  
Email: john.icely@gmail.com 
Telefone:919110027 
 
Bruno Fragoso da Sagremarisco Lda e do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) 
da Universidade do Algarve, Portugal.  
Email: fragoso.b@gmail.com  
Telefone:962927013 

mailto:john.icely@gmail.com
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Sónia Cristina da Sagremarisco Lda e do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) 
da Universidade do Algarve, Portugal.  
Email: cristina.scv@gmail.com 
Telefone:965329317 
 

Tabela dos parceiros do projeto  
 

Tabela 2 – Parceiros Europeus 

Parceiros do projeto Nome País 

1 THE SCOTTISH ASSOCIATION FOR MARINESCIENCE 
LBG (SAMS) 

Reino Unido 

   

2 AGRIFOOD AND BIOSCIENCES INSTITUTE (AFBI) Reino Unido 

3 FUNDACION AZTI - AZTI FUNDAZIOA (AZTI-
TECNALIA) 

Espanha 

4 BLUEFARM SRL (BLUEFARM) Itália 

5 CHRISTIAN MICHELSEN RESEARCH AS (CMR) Noruega 

6 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) 

Espanha 

   

7 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 
UNITED NATIONS FAO (FAO) 

Itália 

8 NEMZETI AGRARKUTATASI ES 
INNOVACIOSKOZPONT (NARIC) 

Hungria 

9 INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR 
L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) 

França 

   

10 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET (IMR) Noruega 

11 THE JAMES HUTTON INSTITUTE (JHI) Reino Unido 

12 LONGLINE ENVIRONMENT LTD (LLE) Reino Unido 

13 MARINE SCOTLAND (MSS) Reino Unido 

14 SAGREMARISCO-VIVEIROS DE MARISCO LDA (SGM) Portugal 

15 JOHANN HEINRICH VON THUENEN-INSTITUT, Dinamarca 

 BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT FUER LAENDLICHE 
RAEUME, WALD UND FISCHEREI (TI-SF) 

 

   

16 UNIVERSITY COLLEGE CORK, NATIONAL 
UNIVERSITY OF IRELAND (UCC) 

Irlanda 

   

17 PANEPISTIMIO KRITIS (UNIVERSITY OF CRETE) 
(UOC) 

Grécia (Creta) 

mailto:cristina.scv@gmail.com
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18 BIHARUGRAI HALGAZDASAG MEZOGAZDASAGI 
TERMELO ERTEKESITO ES TERMESZETVEDELMI KFT 
(BHG) 

Hungria 

   

 

 

Participantes 
Internacionais 

Nome País 

1 DALHOUSIE UNIVERSITY (DAL) Canadá 

2 YELLOW SEA FISHERIES RESEARCH 
INSTITUTE, CHINESE ACADEMY OF 

FISHERY SCIENCES (YSFRI) 

China 

3 THE UNIVERSITY OF WESTERN 
AUSTRALIA (UWA) 

Austrália 

4 THE NATIONAL OCEANIC AND 
ATMOSPHERIC ADMINISTRATION 

(NOAA) 

Estados 
Unidos 

 


