CONCURSOS
OCEAN ACTION - POLUIÇÃO DO OCEANO
REGULAMENTO

ORGANIZAÇÃO

FINANCIAMENTO

ORGANIZAÇÃO

OCEAN
ACTION

FINANCIAMENTO

APOIOS

ENQUADRAMENTO

Calcula-se que cerca de 8 milhões de toneladas de plástico vão parar
todos os anos aos oceanos. A maior parte deste plástico vai parar aos
fundos marinhos, enquanto o restante fica a flutuar em grandes áreas de
acumulação de lixo nos oceanos (chamados giros oceânicos) ou é trazido
de volta para as praias. Este plástico causa graves danos nas populações
de animais marinhos, em particular tartarugas, aves, mamíferos e peixes,
que podem ingerir ou ficar presos nestes resíduos. Além disso, os plásticos
apresentam alta durabilidade, fracionando-se em partículas cada vez mais
pequenas devido em especial à ação do sol, até deixarem de ser visíveis
a olho nu (microplásticos: tamanho <5 mm), mas nunca se degradando
na totalidade. À medida que as partículas de plástico vão-se tornando
menores absorvem mais contaminantes da água e podem ser facilmente
ingeridos pelo zooplâncton e pequenos peixes, iniciando uma corrente de
acumulação e aumento de contaminantes ao longo da cadeia alimentar,
que pode acabar no nosso prato.
Atualmente, o lixo marinho é um dos problemas mais graves a resolver,
sendo urgente a informação e sensibilização de toda a sociedade. Ao nível
escolar, é essencial complementar a abordagem teórica à poluição incluída
nos programas letivos das áreas das ciências naturais, com atividades
educativas, multi e interdisciplinares, dirigidas ao desenvolvimento de
atividades de cariz prático e ao envolvimento de diferentes grupos etários
e disciplinas.
O Concurso Ocean Action – Poluição do Oceano para grupos escolares
insere-se no âmbito dos projetos Ocean Action : “Poluição do Oceano” e
“Mar de Plástico” financiados pelas EEA Grants. Este concurso pretende
alertar e incentivar a reflexão crítica da comunidade escolar sobre o
problema do lixo marinho, com especial atenção nos resíduos plásticos.
Este concurso visa também proporcionar uma oportunidade de trabalho
em equipa, criação e expressão artística para os jovens e adolescentes
das escolas da Área metropolitana do Porto sobre a temática Poluição do
Oceano.

Encontram-se abertas as inscrições para o Concurso Ocean Action Poluição dos Oceanos, entre os dias 21 de janeiro a 15 de abril de
2016, com 3 modalidades disponíveis:

MODALIDADES

Modalidade A

Modalidade B

Modalidade C

CARTAZES

RECICLARTE

FOTORREPORTAGEM

Modalidade A

CARTAZES
PRODUTO
Cada equipa participante deverá criar 3 a 5 cartazes de sensibilização sobre o problema
do plástico no oceano, utilizando idealmente como material o lixo recolhido nas praias
ou então produzidos na própria escola ou na casa dos alunos. A mensagem pode ser
transmitida por meio de frases (lemas), pinturas, colagens ou outras intervenções
artísticas. Podem também ser usadas fotografias e impressões. Nesta modalidade será
valorizado em especial o impacto da mensagem, a criatividade e aspeto estético, bem
como a inclusão do lixo plástico na sua produção.
PÚBLICO-ALVO
As equipas deverão ser formadas por uma turma (até 30 pessoas, incluindo alunos,
professores e supervisores) do ensino básico ou secundário de escolas da Área
Metropolitana do Porto.
ESPECIFICIDADES
O tamanho mínimo exigido para cada cartaz é de A1 (84x60 cm) ou 100x65cm
(aproximadamente 2 cartolinas). O cartaz pode ser construído em diferentes bases
(cartolina, esferovite reutilizado, espuma k-line, lona plástica e até mesmo um mural numa
parede da escola, aceitando-se neste caso apenas um) e não existe tamanho máximo. Os
trabalhos devem ter sido produzidos durante o presente ano letivo.
ENTREGA
Deverão ser enviadas fotografias em boa resolução (uma fotografia por cada cartaz)
juntamente com o preenchimento de um formulário online diretamente no site da
campanha (www.oceanaction.pt/concursos). Todos os cartazes produzidos pela escola
deverão ser devidamente guardados, pois poderão integrar a exposição itinerante a ser
propriedade desta Campanha para serem exibidos noutros locais.

DICA

Cada turma pode ser dividida em grupos de até 5 elementos e no
final proceder-se a uma votação dos 3 a 5 melhores trabalhos para
enviar a concurso

Modalidade B

RECICLARTE
PRODUTO
Nesta modalidade o objetivo é dar uma nova finalidade a materiais que seriam descartados,
unindo a reciclagem com a arte. Cada equipa (turma) deverá criar 3 a 5 produtos,
utilizando idealmente o lixo recolhido nas praias, trazido de casa ou então produzidos na
própria escola para criar objetos úteis ou decorativos, decorar um muro da escola, criar
mobiliário, esculturas ou obras de arte. Nesta modalidade será especialmente valorizada
a criatividade na inclusão do lixo plástico na produção dos objetos a concurso, a sua
utilidade e aspeto estético.
PÚBLICO-ALVO
As equipas deverão ser formadas por uma turma (até 30 pessoas, incluindo alunos,
professores e supervisores) do ensino básico ou secundário de escolas da Área
Metropolitana do Porto.
ESPECIFICIDADES
Não há limite de tamanho para os objetos produzidos (mínimo ou máximo). O material
predominante dos objetos deve ser de plástico descartado (garrafas, tampas, embalagens,
pacotes, copos, etc.), mas é permitido a utilização de outros materiais na criação dos
mesmos, incluindo metais, fios, tintas, etc. Os trabalhos devem ter sido produzidos durante
o presente ano letivo.
ENTREGA
Deverão ser enviadas fotografias em boa resolução (uma fotografia por cada produto
criado) juntamente com o preenchimento de um formulário online no site da campanha
(www.oceanaction.pt/concursos.php). Todos os objetos produzidos pela escola deverão
ser devidamente guardados pois poderão integrar a exposição itinerante a ser realizada
na escola pela Campanha Ocean Action e, no caso de serem premiados, passam a ser
propriedade desta Campanha para serem exibidos juntamente com a exposição noutros
locais.

DICA

Cada turma pode ser dividida em grupos de até 5 elementos e no
final proceder-se a uma votação dos 3 a 5 melhores trabalhos para
enviar a concurso

Modalidade C

FOTORREPORTAGEM
PRODUTO
Esta modalidade é dirigida a jovens até os 18 anos que podem concorrer individualmente
ou em grupos de até 3, com o objetivo de desenvolver uma reportagem fotográfica de até
10 fotografias sobre a temática da Poluição do Oceano, em particular por plástico. A equipa
participante irá mostrar o seu olhar sobre o tema, devendo o conjunto de fotografias
ilustrar de forma original e criativa o problema do lixo nas nossas praias, possíveis ações
para a resolução do problema (e.g. ações de limpeza de praias), atividades desenvolvidas
no âmbito de Campanha Ocean Action, ou intervenções artísticas (e.g. instalações
realizadas com lixo na praia ou montagens fotográficas) que apontem para a necessidade
de mudança de comportamentos. As fotos podem ser tiradas por câmaras fotográficas
próprias ou da escola, ou smartphones com boa resolução.
PÚBLICO-ALVO
Cada equipa poderá ser formada por 1 a 3 alunos. Cada aluno só pode participar numa
equipa mas podem concorrer mais do que uma equipa por turma.
ESPECIFICIDADES
»» As fotografias deverão ter uma resolução mínima de 2100 x 1500 pixeis (3,2 MP)
»»

As fotografias poderão ser a cores ou a preto e branco;

»»

As fotografias devem ser produzidas em Portugal;

»»

As candidaturas estão limitadas a fotografias originais da autoria dos membros
da equipa;

»»

Não serão aceites fotografias que incluam molduras, assinaturas, datas ou
outros dados na imagem. No entanto, são permitidos alguns ajustes digitais,
como por exemplo de brilho, saturação, contraste ou nitidez, bem como a
manipulação digital artística, incluindo a montagem de mais de uma imagem;

As fotografias que não corresponderem às especificidades acima descritas ou não
acompanhadas de ficha de inscrição preenchida na totalidade serão excluídas do
concurso.
ENTREGA
O conjunto de 10 fotografias com as características acima referidas deverá ser carregado
no site da Campanha Ocean Action (www.oceanaction.pt/concursos) juntamente com o
preenchimento de um formulário online.

PARTICIPANTES
A participação no concurso é gratuita e dirigida a todos os alunos do ensino básico e
secundário das Escolas da Área Metropolitana do Porto.
Uma mesma equipa poderá inscrever-se em diferentes modalidades, desde que respeite o
número máximo de participantes.
Todas as equipas deverão ser sempre supervisionadas por um professor/educador, que
poderá supervisionar mais que uma equipa.

JÚRI E RESULTADOS
O júri do concurso deverá integrar cinco elementos: dois representantes do Projeto Ocean
Action e três investigadores convidados.
Não haverá recurso das decisões do júri e os casos omissos neste regulamento serão
resolvidos por deliberação do CIIMAR.
Os vencedores serão notificados através do endereço de e-mail ou por telefone no dia 11 de
maio de 2016. A divulgação pública dos vencedores será feita no site (www.oceanaction.pt) e
na página de facebook do projeto Ocean Action (www.facebook.com/OceanActionPortugal).

DIREITOS DE AUTOR
A participação neste concurso implica a cedência dos trabalhos premiados à Campanha
Ocean Action, bem como a autorização de uso e reprodução de todos os materiais (cartazes,
objetos artísticos e fotografias) submetidos em meios ou publicações de divulgação por
parte do CIIMAR e Campanha Ocean Action.
Ao submeter os produtos da equipa ao concurso, os participantes concedem a Campanha
Ocean Action e ao CIIMAR a licença de uso livre (royalty-free license) para copiar, distribuir,
modificar, exibir e apresentar publicamente ou de qualquer outra forma, bem como autorizar
terceiros a utilizar o seu produto para fins educativos por qualquer meio de comunicação.
A Campanha Ocean Action e o CIIMAR não serão responsáveis por quaisquer custos ou
danos decorrentes da utilização dos produtos submetidos ao concurso.

PRÉMIOS
A entrega dos prémios será efetuada numa Gala feita para esse efeito a ser realizada no dia
26 de maio de 2016, na cidade de Matosinhos, em hora e local a anunciar.
As 2 equipas melhores classificadas têm direito a transporte até à Gala e à visita de estudo
posterior ao Sealife ou Pavilhão da Água. O transporte da equipa classificada em 3º lugar
não será assegurado.
Os melhores trabalhos devem integrar a passagem da exposição itinerante pela escola e
os trabalhos premiados podem ser requisitados para integrar a itinerância da mesma nos
locais seguintes. Em cada modalidade serão premiadas 3 equipas.
Os prémios a concurso são os seguintes:

Modalidade A e B (Cartaz e Reciclarte):
1º Prémio – Diploma e participação na Gala de entrega de prémios, transporte e
entradas e visita guiada para toda a equipa ao Sea Life Porto. Oferta de 1 “Guia de
Campo da Fauna e Flora Marinha de Portugal” para a escola (Editora Exclamação).
2º Prémio – Diploma e participação na Gala de entrega de prémios, transporte e
entradas e visita guiada para toda a equipa ao Pavilhão da Água.
3º Prémio – Diploma e participação na Gala de entrega de prémios, e visita guiada
para toda a equipa às instalações do CIIMAR e/ou lota de Matosinhos.

Modalidade C (Fotorreportagem):
1º Prémio – Diploma e participação na Gala de entrega de prémios. Batismo de
Mergulho (Escola de Mergulho Submersus) para todos os membros da equipa (em
data a acertar e de acordo com a agenda da escola de mergulho).
2º Prémio – Diploma e participação na Gala de entrega de prémios. Entrada individual
para o Sea Life Porto para todos os membros da equipa.
3º Prémio – Diploma e participação na Gala de entrega de prémios, e visita guiada
para toda a equipa às instalações do CIIMAR e/ou lota de Matosinhos.

A organização do concurso reserva-se o direito de não atribuir algum dos prémios, no caso
dos trabalhos a concursos não revelarem qualidade considerada suficiente.

CRONOGRAMA E PRAZOS - 2016
21 JANEIRO

Lançamento do Concurso Ocean Action no Site (www.oceanaction.pt)

15
FEVEREIRO

Data de início de submissão dos materiais a concurso das 3
modalidades no site da Campanha Ocean Action

15 ABRIL

Data limite para submissão dos produtos das 3 modalidades (23:59 –
hora de Portugal Continental)

18 - 22
ABRIL

Confirmação de receção dos trabalhos e validação de participação via
e-mail.

11 MAIO
12 - 24 MAIO

26 MAIO

Divulgação dos resultados no Site/Facebook da Campanha Ocean
Action e envio de e-mail para as equipas vencedoras.
Preparação da saída com as equipas vencedoras (autorizações dos
encarregados de educação para ida dos alunos à Gala de entrega de
prémios, combinação de horas, etc.)
Gala e entrega dos prémios e visitas de estudo Sea Life, Pavilhão da
Água e CIIMAR

CONTATOS
MORADA
Campanha Ocean Action
CIIMAR-Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental
Rua dos Bragas,
4169-007 Porto

TELEMÓVEL
912 758 618 (Ágatha Gil)
TELEFONE
22 340 18 00 (ext. 499 – Gabinete)
E-MAIL
oceanaction.pt@gmail.com
FACEBOOK
https://www.facebook.com/OceanActionPortugal
(coloque gosto nesta página para poder acompanhar as notícias e
curiosidades, divulgue-a pelos alunos e colegas)
SITE
www.oceanaction.pt

