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Tradução em português fornecida apenas a título informativo, as versões 
inglesa e francesa deste documento constituem a referência legal.



As Pequenas Ondas Participativas  'ePOP', rede internacional 
de cidadãos que mostram os sentimentos das pessoas acerca 
das consequências das mudanças  ambientais e climáticas, 

lançam o

4º CONCURSO VÍDEO

Para acompanhar a avalanche de cifras, curvas e outras visões 
econômicas e políticas, há uma necessidade urgente

de uma nova componente humana, para dar a conhecer
às consequências já perceptíveis das 
mudanças ambientais e climáticas.



REGULAMENTO DO CONCURSO
Regulamento concurso ePOP « Mostre como se sentem »

Empresa organizadora: France Médias Monde (adiante designada por "FMM" ou "RFI Planète 
Radio"), uma sociedade anónima registada em Nanterre Trade and Companies Register sob o 
número 501 524 029, com sede social em 80, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy les oulineaux, 
está a organizar um concurso internacional gratuito chamado "Mostre como se sentem" (adiante 
designado por "Concurso").

O FMM reúne vários canais de rádio e televisão, incluindo o serviço de cooperação internacional 
RFI Planète Radio, que está organizando o concurso.

Em parceria com o IRD: o Instituto Francês de Pesquisa para o Desenvolvimento, uma 
instituição pública francesa sob a dupla sob a dupla supervisão do Ministério do Ensino Superior, 
Pesquisa e Inovação e do Ministério do Ministério da Europa e dos Assuntos Extrernos. O 
IRD co-desenvolve o projeto ePOP desde o seu início, a fim de reforçar a relação entre o 
depoimento dos cidadãos e conhecimentos científicos especializados. Este jogo não é gerido 
pelo IRD, que a Sociedade organizadora isenta de qualquer responsabilidade.

A UNESCO é um parceiro financeiro do Concurso ePOP 2022, mas não pode ser responsabilizada 
pelo conteúdo dos vídeos selecionados e premiados.

Artigo 1. Descrição do Concurso
RFI Planète Radio, no âmbito do projecto "ePOP - pequenas ondas participativas", desenvolvido 
com o Instituto Francês de Pesquisa para o Desenvolvimento (IRD) deseja organizar um concurso 
chamado "Mostre como se sentem", a fim de melhor compreender os sentimentos da população as 
consequências já perceptíveis das mudanças ambientais e climáticas.

O objetivo do concurso é produzir vídeos curtos que ajudem a compreender melhor os 
sentimentos das populações cuja qualidade de vida está atualmente degradada por 
consequência diretas ou indiretas das mudanças ambientais e climáticas. Aumento dos níveis da 
água, poluição plástica ou química, degradação ambiental desmatamento, desaparecimento de 
espécies vegetais e animais, chegada de espécies invasoras, desaparecimento cultural, 
escassez de recursos, deslocamento, migração climática, etc. Este concurso visa também, para 
a RFI Planète Radio, transmitir conhecimentos e acompanhar o vencedor do Grande 
Prêmio para a produção de uma obra audiovisual. A este respeito, o vencedor do 
Grande Prêmio                deve,              após                 ter             recebido          o                   prêmio



produzir uma obra audiovisual como condição para a atribuição de uma parte do Prêmio. 
Estes vídeos contribuirão para o patrimônio imaterial da humanidade e destacarão uma noção 
intergeracional.

O vídeo pode ser filmado com um smartphone ou qualquer outro tipo de equipamento com 
qualidade de alta definição (câmara digital, máquina fotográfica, tablet, câmara a bordo como 
GO Pro, etc.). É de notar que a qualidade do som é essencial e será também apreciada pelo 
Júri.
O vídeo deve ter pelo menos 1 minuto de duração e não exceder 3 minutos. O vídeo não deve 
conter qualquer música. Qualquer vídeo contendo música pode ser excluído do concurso.

- Orientações
∙ O vídeo deve respirar sinceridade e confidência, para se tornar uma mensagem forte e 
humana que podemos transmitir juntos aos decisores políticos e econômicos, que muitas vezes 
subestimam o impacto humano das mudanças ambientais e climáticas. Mostre o que eles 
dizem e sentem!

∙ Os vídeos serão avaliados por um júri de profissionais
∙ Os vídeos devem ter sido inteiramente feitos pelos candidatos, que garantem 
à France Médias Monde que não contêm nenhuma imagem da qual uma terceira 
parte possa reivindicar a propriedade. Os vídeos nunca devem ter sido publicados 
ou ter participado em outro concurso.
∙ Cada participante ou grupo pode apresentar um máximo de 3 produções de vídeo.
∙ O vídeo não deve conter nudez, linguagem grosseira, comentários e atos de violência 

ofensivos, racistas ou inapropriados, propaganda religiosa, ou a promoção de drogas ou álcool.
∙ Inscrevendo um vídeo no Concurso de Vídeo ePOP "Mostre como se sentem", o 
participante deve assegurar que o vídeo cumpre todas as condições especificadas e 
que pode ser utilizado em vários meios dentro da Rede ePOP.

Artigo 2. Calendário do Concurso

O concurso terá lugar entre 01 março 2022 e 07 julho 2022.

Data de encerramento das candidaturas : 01 maio 2022 (12am, hora de Paris)

As inscrições recebidas após esta data não serão consideradas. Não serão elegíveis para 
reembolso da taxa de participação.



Data da primeira selecção dos candidatos, ou "pré-selecção": De 02 de Maio a 30 de Maio 2022.

Data da seleção dos Ganhadores pelo júri:  De 30 de Maio a 7 de Julho de 2022.

As candidaturas estão abertas a partir do 1º de Março de 2022 às 10:00 GMT+1 (hora de Paris) e 
encerram no 1º de Maio de 2022 à meia-noite GMT+1 (hora de Paris). A data do aviso de 
recepção da candidatura terá valor e não será aceita qualquer disputa a este respeito.

Os candidatos podem participar, enviando o seu vídeo na página web dedicada
https://concours.epop.network/pt/ (doravante referido como "Sítio").

Os candidatos receberão automaticamente um aviso de recepção da apresentação da sua 
candidatura "candidatura bem registrada" (em francês « candidature bien enregistrée ») após a 
apresentação do seu processo de candidatura no Sítio.

Se não receberem o aviso de recepção automático no prazo de 24 horas após a apresentação da sua 
candidatura, os Candidatos são convidados a informar imediatamente o FMM por meio de 
e-mail ao seguinte correio eletrônico: gael.flaugere@rfi.fr

Na ausência de um aviso de recepção, ou de um e-mail informando-nos da ausência de um aviso 
de recepção, não serão aceites reclamações relativas à apresentação de candidaturas.

Artigo 3. Condições de participação
Antes do início do Concurso, a RFI Planète Radio informará o público no seu sítio web e redes 
sociais do princípio e conduta do Concurso e comunicará o endereço do Site para 
consultar as presentes regras.

As pessoas que desejem candidatar-se devem ler e aceitar estas regras, que estão disponíveis e 
podem ser consultadas no Site durante todo o período de duração do Concurso. O envio de um 
vídeo e a validação do formulário de registro implica a aceitação total e completa das condições 
de participação no Concurso, tal como definido pelas regras.

Os candidatos devem apresentar o(s) seu(s) vídeo(s) dentro dos prazos especificados no artigo 2 
destas regras. Cada vídeo deve ser enviado através do formulário no website do concurso, com 
aceitação destas regras.

Se a língua falada no vídeo não for o francês, o candidato deve enviar aos organizadores um 
documento de texto com transcrição do português e uma tradução em francês desse texto.

mailto:gael.flaugere@rfi.fr


- O Concurso está aberto a qualquer pessoa natural que tenha pelo menos 15 anos de idade na data 
do início do Concurso.

A este respeito, os candidatos que desejem participar no concurso devem certificar que têm pelo 
menos 15 anos de idade. FMM reserva-se o direito de, a qualquer momento durante o Concurso, 
pedir aos candidatos que provem por qualquer meio que são maiores de 15 anos.

Qualquer participante que seja menor de idade deve, no entanto, obter a autorização 
prévia de um dos seus pais ou tutor legal para participar do Concurso.

Os membros do Júri, o pessoal da France Médias Monde e os membros da sua família
não são elegíveis para participar neste concurso. 

A participação é gratuita. 

Condições de qualificação aplicam-se a alguns dos prêmios deste Concurso:

- Prêmio da Jovem Cineasta: a candidata que submete o seu vídeo deve ser uma mulher com até 
de 25 anos de idade no dia da submissão.

Como tal, as candidatas que desejem participar no Prêmio da Jovem Cineasta terão de atestar que 
que satisfazem estes requisitos. O FMM reserva-se o direito de, a qualquer momento durante o 
concurso, solicitar às candidatas a este prêmio que provem, por qualquer meio, que cumprem 
com estes requisitos.

- Prêmio Clube RFI: o candidato deve ser membro de um clube RFI no dia em que submete o seu 
vídeo no website do concurso. Deve especificar o clube que representa no formulário do website 
do concurso.

FMM (RFI Planète Radio) reserva-se o direito de modificar, interromper, cancelar ou adiar o 
Concurso em qualquer altura, como achar conveniente, sem aviso prévio e de acordo com as suas 
necessidades operacionais.

Artigo 4º. Seleção dos vencedores do concurso

4.1 O Júri será composto por profissionais da comunicação social, artistas, cientistas e Parceiros 
da rede ePOP. RFI Planète Radio e IRD reservam-se o direito de anunciar e modificar a sua 
composição em qualquer altura e sem aviso prévio.

O Júri será presidido por Max Bâle, Chefe de Serviço da RFI Planète Radio. Ele terá voto de 
qualidade no caso de um empate.



O Júri será apresentado com cinquenta vídeos do número total de vídeos apresentados e 
classificara-os para a atribuição dos prêmios.

- Grande Prêmio: 20 vídeos apresentados para uma classificação de 1 a 20
- Prêmio da Jovem Cineasta: 10 vídeos submetidos para uma classificação de 1 a 10
- Prêmios do Clube RFI: 10 vídeos apresentados para uma classificação de 1 a 10
- Prêmio Especial do Júri ePOP: 10 vídeos submetidos para uma classificação de 1 a 10

Os vídeos submetidos terão sido pré-selecionados pelo FMM e o IRD numa fase de pré-seleção 
que terá lugar após a data de encerramento das candidaturas (a partir de 2 de Maio de 2022).

Os critérios para ambas as fases de seleção incluirão
- o grau de criatividade do vídeo
- a qualidade técnica do vídeo
- a qualidade e originalidade dos depoimentos recolhidos
- a escolha de uma questão e a sua perspectiva

4.2 Pessoas Ganhadoras serão selecionadas pelo Júri de entre os vídeos apresentados na página 
web dedicada antes de 02 de Maio de 2022. Uma primeira comunicação pública terá lugar a 07 de 
Julho de 2022 para revelar os nomes dos ganhadores que serão contactados o mais tardar um mês 
após esta data.

Não pode haver um empate para o vencedor. No caso de mais do que um Candidato 
estar empatado para a atribuição de prêmios no Concurso, caberá ao presidente do Júri 
para decidir entre estes Candidatos.

As decisões do Júri são finais e não podem ser objeto de qualquer oposição ou revisão.

5. Prêmios do concurso

5.1 Conteúdo dos prêmios do concurso

 Pessoas ganhadoras do Grande Prêmio ePOP receberão os seguintes prêmios 
 1º lugar: Vencedor do Prêmio receberá um prêmio de um montante global e único 

do valor de 4.500 euros pago no final da designação do Vencedor do Prêmio, 
tal como definido no artigo 4.2 a seguir ou em qualquer outro momento 
determinado pelo FMM. Esta soma será paga por transferência bancária para a conta 
bancária do Vencedor. Esta soma será paga em duas prestações, a primeira 
no valor de 3000 euros será paga após a designação do Vencedor, a segunda 
no valor de 1500 euros será condicionada à entrega de uma obra audiovisual 
original de pelo menos cinco minutos cujo conteúdo terá sido previamente 
aprovado pela RFI Planète Radio e o IRD. A este respeito, o Vencedor do Prêmio 
concede à RFI Planète Radio e aos seus Parceiros, gratuitamente e de 
forma não exclusiva, durante o período legal de proteção dos 
direitos de propriedade intelectual, o direito de reproduzir e representar, 
em todo o   mundo e sem limitação 



de número, apenas para fins promocionais e com exceção de qualquer exploração 
comercial, em todos os meios de comunicação conhecidos até à data e no futuro e, 
em particular, magnéticos, mecânicos ou digitais, por os meios da sua escolha. O 
regime relativo à exploração destes direitos é o que vigora em França.

O nome e apelido do vencedor serão mencionados em qualquer divulgação e publicação.

 1º a 10º lugar: um kit de promoção: Certificado ePOP e Goodies (Valor +/- 20 euros)

O vencedor do Prêmio do Clube RFI receberá o seguinte prêmio

 1 Bolsa de equipamento de 1.000 euros (mil euros) Esta quantia fixa será paga por 
transferência bancária para a conta bancária do vencedor

A vencedora do Prêmio da Jovem Cineasta receberá o seguinte prêmio em dinheiro:
 

 1 Bolsa de equipamento de 1.000 euros (mil euros) Esta quantia fixa será paga por 
transferência bancária para a conta bancária do vencedor 

 1 kit de promoção: Certificado ePOP e Goodies (Valor +/- 20 euros)

Le Gagnant du prix spécial du jury ePOP se verra attribuer la dotation suivante 

 1 Bolsa de equipamento de 1.000 euros (mil euros) Esta quantia fixa será paga por 
transferência bancária para a conta bancária do vencedor

 1 kit de promoção: Certificado ePOP e Goodies (Valor +/- 20 euros)

5.2 Condições para a atribuição dos prêmios

Ganhadores serão contactados por e-mail, para que os prémios especificados no artigo 5.1 possam 
ser atribuídos.

A RFI Planète Radio comunicará os nomes dos premiados através das suas redes sociais e 
no endereço de correio eletrônico indicado por cada participante. Os Ganhadores receberão 
um e-mail no prazo de 30 dias após a comunicação da lista de ganhadores. Seus prêmios serão 
então enviados por transportadora, no prazo de 60 dias.

Ganhadores devem responder aos e-mails enviados pela RFI Planète Radio, o mais tardar 2 meses 
após a data de seleção dos vencedores pelo júri, ou seja, 7 de Setembro de 2022. Após esta data, 
ganhadores serão declarados como tendo renunciado ao seu prêmio, que poderá ser atribuído a 
outros ganhadores da chamada reserva.

Ganhadores do concurso, incluindo todas as categorias, comprometem-se, ao responderem ao RFI 
Planète Radio, para comunicar os seus dados bancários para que o FMM possa proceder 
ao pagamento das somas correspondentes ao prêmio que lhes foi atribuído, respectivamente.



No caso do vencedor de um prêmio não possuir uma conta bancária para a qual FMM poderia 
pagar as somas correspondentes ao prêmio ganho; FMM pode transferir os fundos pela 
Western Union, ação sujeita à comunicação dos elementos para a identificação do vencedor.

O pagamento de prêmios em todas as categorias será feito em euros e não terá em conta quaisquer 
custos de conversão que serão suportados pelos Ganhadores.

A este respeito, ao participarem neste concurso, os candidatos de todas as categorias dão o seu 
consentimento para que o FMM processe a informação e os dados pessoais 
estritamente necessários para a atribuição e pagamento dos prêmios, tais como os seus 
dados pessoais e bancários.

O FMM compromete-se a manter e apagar estes dados nas condições estabelecidas no artigo 9 do 
presente Regulamento.

Os prêmios não podem dar origem, por parte dos Ganhadores, a qualquer disputa de 
qualquer tipo, nem à remessa do seu equivalente em dinheiro, nem à sua substituição ou troca por 
qualquer razão. Os prêmios não são transferíveis.

Artigo 6º. Autorizações

6.1 Ganhadores terão os seus vídeos publicados nos websites e páginas do Facebook da ePOP 
Network, RFI Planète Radio, IRD, UNESCO e possivelmente em outros papéis ou meios de 
comunicação multimídia parceiros.

Ao participar no concurso ePOP, os Ganhadores concedem à RFI Planète Radio e aos 
seus Parceiros, gratuitamente e de forma não exclusiva, durante a duração legal da 
proteção dos direitos de propriedade intelectual, o direito de reproduzir e distribuir os seus 
vídeos, para todo o mundo, e sem limitação de número, apenas para fins promocionais e com 
exceção de qualquer exploração comercial, em todos os suportes conhecidos e futuros, e em 
particular, magnéticos, mecânicos ou digitais, por meio da sua escolha. O regime relativo à 
exploração de direitos são os que estão em vigor em França.

Toda transmissão e publicação deve mencionar os nomes e apelidos do autor ou da autora.

6.2 Cada participante garante à RFI Planète Radio que respeitará os direitos de imagem de pessoas 
filmadas, isto é..:

- Para adultos: devem ter autorização para transmitir estas imagens, caso tenham sido filmadas 
fora de um evento público.



• Para os menores: deve ter autorização escrita dos pais, tutor, curador ou pessoa responsável 
pela criança, independentemente do contexto em que as imagens foram filmadas.

Cada participante compromete-se a cumprir as leis e regulamentos em vigor, a respeitar os 
direitos de terceiros e as disposições das presentes regras.

Artigo 7. Responsabilidade e Garantias

A participação no Concurso implica o pleno conhecimento e aceitação por parte dos Candidatos 
de todas as cláusulas destas regras, bem como as características e limites da Internet, em particular 
no que diz respeito ao desempenho técnico, tempos de resposta para consulta ou para 
transferir informações, os riscos de interrupção e, de um modo mais geral, os riscos inerentes 
a qualquer ligação e transmissão na Internet, a falta de proteção de certos dados 
contra possíveis apropriações indevidas e riscos de contaminação por contaminação por 
quaisquer vírus que circulem na Internet.

Especifica-se que cabe ao Candidato tomar todas as medidas apropriadas para proteger os seus 
dados, software e equipamento informático contra qualquer ataque.

RFI Planète Radio não pode ser considerada responsável por qualquer erro, omissão, interrupção, 
perda de dados, mau funcionamento ou se o Candidato não puder ter acesso, participar no 
Concurso que causa danos diretos ou indiretos.

A RFI Planète Radio não será considerada responsável por perturbações ou distúrbios postais. RFI 
Planète Radio reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de encurtar, modificar ou cancelar o 
Concurso a qualquer momento, se considerar que as circunstâncias assim o exigem. Não pode 
ser objeto de qualquer reivindicação no sentido de assumir responsabilidade nenhuma 
a este respeito.

Artigo 8º. Força Maior

Em caso de força maior, como previsto pela jurisprudência francesa do Tribunal de 
Cassação francês, RFI Planète Radio não será responsável pela suspensão ou 
cancelamento do Concurso ou a impossibilidade total ou parcial de os Ganhadores beneficiarem 
dos prêmios e não serão responsáveis por qualquer compensação.

Artigo 9. Proteção de dados pessoais - Cumprimento da lei Informática e liberdades

A France Médias Monde cumpre as disposições da Lei n°78-17 de 6 de Janeiro de 1978 relativa à 
informática, aos arquivos e às liberdades, e o Regulamento Europeu 2016/679 de 27 de Abril de 
2017 relativo à proteção das pessoas naturais no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais 
e à livre circulação de tais dados.



Os dados pessoais dos participantes são recolhidos diretamente pela France Médias Monde ou 
através dos seus prestadores de serviços técnicos e são necessários para permitir que a sua 
participação seja considerada, para determinar o vencedor, e para atribuir ou entregar os 
prêmios.

Os dados recolhidos destinam-se à France Médias Monde, que é responsável pela execução do 
tratamento associado e podem ser transmitidos aos membros do júri, aos seus parceiros na 
organização do concurso e a um prestador de serviços responsável pelo envio ou entrega dos 
prêmios. Em caso algum serão recolhidos e/ou transferidos para terceiros sem o consentimento 
prévio dos participantes.

O não fornecimento das informações que possam ser solicitadas para assegurar a verificação e o 
controlo das condições de participação tornaria impossível aos nossos serviços processar o seu 
pedido de participação no Concurso e, consequentemente, a sua participação não poderá ser 
tomada em consideração.

Os dados recolhidos no contexto da participação no Concurso são conservados durante o período 
estritamente necessário para a gestão do Concurso, com exceção dos dados cujo período mínimo 
de conservação resulte de uma obrigação legal ou regulamentar ou da expiração de um prazo de 
prescrição.

Se for um dos Ganhadores, os seguintes dados recolhidos serão publicados na comunicação e 
material promocional do Concurso, de acordo com o artigo 6 do presente Regulamento: o 
seu apelido, nome, cidade, título, correio eletrônico durante um período máximo de 3 anos.
Com base no consentimento e a fim de informar os participantes de futuras edições do Concurso 
ou de futuras oportunidades profissionais, podem ser mantidos por um período de 3 anos: 
apelido, nome e correio eletrônico.

Em conformidade com as disposições do Regulamento 2016/679/UE, de 27 de Abril de 2016, 
relativo à proteção de dados, e da Lei francesa n.º 78-17, de 6 de Janeiro de 1978, relativa à 
informática, aos ficheiros e às liberdades, os participantes no Concurso dispõem de um direito de 
acesso, retificação, oposição, limitação, portabilidade e supressão dos seus 
dados pessoais, nas condições e dentro dos limites definidos pelo regulamento europeu.

Para exercer estes direitos, os participantes devem enviar um e-mail para o 
seguinte endereço: contact@epop.network ou para o seguinte endereço, especificando o nome 
do Jogo: Ao cuidado de Max Bale 80, rue Camille Desmoulins - 92 130 Issy-les-
Moulineaux. Em conformidade com os regulamentos em vigor, o seu pedido deve ser assinado e 
acompanhado de uma fotocópia de um documento de identidade com a sua assinatura e 
especificar o endereço para o qual a resposta deve ser enviada.



Participantes são informados de que podem fazer valer os seus direitos junto da autoridade de 
controlo, nomeadamente a CNIL na França, relativamente ao tratamento dos seus dados pela 
France Médias, na sua qualidade de responsável pelo tratamento dos dados.

Artigo 10. Atribuição de competências

O presente regulamento é regido exclusivamente pela lei francesa.

Quaisquer dificuldades relativas à interpretação e/ou aplicação destas regras devem ser resolvidas 
pelo FMM de acordo com a lei francesa.

Qualquer disputa que não possa ser resolvida amigavelmente e decidida pelo FMM no prazo de 2 
meses após a sua ocorrência, será submetida ao Tribunal de Grande Instance de Nanterre.

Artigo 11. Arquivo e acessibilidade do regulamento

As regras do Concurso são depositadas no SCP LPF & Associés, Huissiers de justice, 7 rue 
SAINTE ANASTASE - 75003 Paris. São enviados gratuitamente a qualquer pessoa que faça 
um pedido por escrito para o seguinte endereço France Médias Monde - RFI Planète Radio, 80 
rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux. As regras podem ser alteradas a 
qualquer momento sob a forma de uma emenda pela France Médias Monde, em 
conformidade com as condições estabelecidas. A emenda será apresentada ao SCP LPF & 
Associés, Huissiers de justice, 7 rue SAINTE ANASTASE, guardião du Regulamento.




