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* O CIEJD enquanto Organismo Intermediário no quadro da Parceria de Gestão estabelecida 
entre o Governo Português e a Comissão Europeia, através da sua Representação em Portugal. 
Em parceria com (se for caso disso):  

REGULAMENTO DO CONCURSO “O QUE É ISTO DE SER   
EUROPEU?”   
   
Os presentes termos e condições regulam o concurso “O que é isto de ser   
Europeu?”, com início a 19 de Janeiro de 2009 e termo a 31 de Março   
de 2009.   
O concurso é válido para todos os estudantes do ensino Básico, Secundário   
e Tecnológico, com idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos, a   
residir em Portugal, que apresentem a sua candidatura através do site   
http://videos.sapo.pt/concursoeuropa.   
O vencedor será escolhido pela originalidade como o tema é tratado, bem   
como pelo domínio das técnicas escolhidas nas duas vertentes possíveis de   
candidatura: video ou texto.    
   
REGULAMENTO   
   
1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA VERTENTE VÍDEO   
1. Os participantes devem realizar microfilmes (filmes em formato digital,   
filmados com câmaras de telemóvel ou handycams), com a duração   
máxima de 2 minutos e efectuar o upload dos mesmos durante o período   
compreendido entre 19 de Janeiro e 31 de Março de 2009 no site   
http://videos.sapo.pt/concursoeuropa criado para o efeito;   
2. Os participantes neste concurso devem residir em Portugal;   
3. O participante deve ser o realizador do(s) filme(s) a concurso;   
4. Cada participante pode participar com um máximo de 5 filmes originais;   
5. A participação no concurso está sujeita à inscrição, pelo preenchimento   
obrigatório do formulário de candidatura respectivo, disponível no site   
http://videos.sapo.pt/concursoeuropa;   
6. São informações obrigatórias:   
a. Nome do Realizador/Participante   
b. Email de contacto   
c. Morada completa do Participante   
d. Telefone de contacto do Participante   
7. Todas as informações submetidas pelos participantes são confidenciais e   
destinam-se exclusivamente ao propósito de inscrição dos filmes no   
concurso “O que é isto de ser Europeu?”;   
8. Todos os filmes estão sujeitos a aprovação prévia da organização; 
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9. O prazo limite para a inscrição no prémio e submissão de filmes a   
concurso é até ao final do dia 31 de Março de 2009.   
   
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA VERTENTE TEXTO   
1. Os participantes devem redigir textos (em formato Word), com a   
extensão máxima de uma página A4, formatados a Times New Roman,   
tamanho de fonte 12 e espaçamento simples, e efectuar o upload dos   
mesmos durante o período compreendido entre 19 de Janeiro a 31 de   
Março de 2009 no site http://videos.sapo.pt/concursoeuropa criado   
para o efeito;   
2. Os participantes neste concurso devem residir em Portugal;   
3. O participante deve ser o autor do(s) texto(s) a concurso;   
4. Cada participante pode participar com um máximo de 5 textos originais;   
5. A participação no concurso está sujeita à inscrição, pelo preenchimento   
obrigatório do formulário de candidatura respectivo, disponível no site   
http://videos.sapo.pt/concursoeuropa;   
6. São informações obrigatórias:   
a. Nome do Autor/Participante   
b. Email de contacto   
c. Morada completa do Participante   
d. Telefone de contacto do Participante   
7. Todas as informações submetidas pelos participantes são confidenciais e   
destinam-se exclusivamente ao propósito de inscrição dos textos no   
concurso “Afinal, o que é isto de ser Europeu?”;   
8. Todos os textos estão sujeitos a aprovação prévia da organização;   
9. O prazo limite para a inscrição no prémio e submissão de textos a   
concurso é até ao final do dia 31 de Março de 2009.   
   
   
3. DIREITOS DE EXIBIÇÃO E UTILIZAÇÃO   
1. Ao enviar um filme/texto, o participante garante que o mesmo é   
integralmente da sua autoria e responsabiliza-se pelo respectivo conteúdo,   
garantindo que o seu filme/texto e a respectiva divulgação não infringem   
quaisquer direitos de autor, direitos conexos ou direitos de propriedade   
industrial de terceiros;   
2. Os participantes garantem terem informado todas as pessoas que possam   
ser visualizadas nos filmes, de que a sua obra poderá ser divulgada no site do 
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concurso, no portal SAPO, em press-release da empresa ou em   
programa de TV a designar, e que as mesmas consentiram a referida   
publicação/divulgação;   
4. O participante responsabiliza-se perante as Produções Fictícias e o   
SAPO, e quaisquer terceiros por todos os eventuais danos causados pela   
divulgação do seu filme.   
   
4. SELECÇÃO DO VENCEDOR   
1. Os filmes estarão disponíveis para visionamento em página específica   
divulgada em http://videos.sapo.pt/concursoeuropa, após aprovação pela   
organização do concurso;   
2. Os vídeos e os textos enviados serão avaliados por um júri composto por   
elementos da organização que escolherão os vencedores, baseados em   
critérios como a originalidade e qualidade artística dos trabalhos   
apresentados;   
3. O júri seleccionará um vencedor em cada vertente, podendo decidir   
atribuir ou não menções honrosas;  
4. O júri do presente concurso salvaguarda-se em poder não atribuir quaisquer 
prémios, caso a qualidade dos trabalhos enviados não se revele merecedora dos 
mesmos. 
5. O júri anunciará a sua decisão no site   
http://videos.sapo.pt/concursoeuropa às 12h00 do dia 15 de Abril de   
2009;   
6. A decisão do júri é soberana e não sujeita a reclamação.   
   
5. PRÉMIO   
1. O vencedor do concurso “O que é isto de ser Europeu?” na vertente   
vídeo receberá como prémio uma viagem a uma capital europeia à   
sua escolha, até ao fim do mês de Abril, e com direito a   
acompanhante (encarregado de educação ou adulto responsável).   
2. O vencedor do concurso “O que é isto de ser Europeu?” na vertente   
texto receberá como prémio a oportunidade de redigir um sketch em   
parceria com um argumentista das Produções Fictícias e ainda de   
conhecer alguns dos actores que o irão interpretar na sede da empresa, em data  
a confirmar.   
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6. CONDIÇÕES GERAIS   
1. As Produções Fictícias conjuntamente com SAPO reservam-se o direito   
de alterar, a qualquer momento, o presente regulamento, sempre que entender 
necessário, tornando-se as alterações efectivas após a sua   
publicação no site http://videos.sapo.pt/concursoeuropa   
2. As Produções Fictícias conjuntamente com SAPO reservam-se o direito   
de modificar ou suspender o concurso em qualquer momento, no caso de   
anomalia informática, ou em caso de verificação de actuações que possam   
implicar a prática de ilícitos criminais;   
3. As Produções Fictícias conjuntamente com SAPO reservam-se o direito   
de desclassificar os participantes que, deliberadamente, tentem viciar, em   
algum momento, as regras e o espírito do concurso.   
4. A participação neste concurso pressupõe o conhecimento e aceitação   
integral de qualquer participante dos presentes termos e condições, pelo   
que as Produções Fictícias e o SAPO reservam-se o direito de recusar a   
participação de qualquer concorrente que não as cumpra;   
5. Qualquer situação extraordinária não prevista neste regulamento será   
apreciada e decidida pelas Produções Fictícias e pelo SAPO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


