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◆ Prefácio 

A fim de elevar o nível de popularização da ciência entre os jovens de Macau e melhorar os seus conhecimentos 

científicos, o Centro de Ciência de Macau (MSC) organiza o “Concurso de Produção de Vídeo Científico 

Juvenil 2022”, esperando que os participantes possam explorar, aprender e adquirir mais conhecimentos 

científicos e da tecnologia através de participação, de modo a compreender o desenvolvimento actual e a 

tendência futura da ciência e tecnologia. Os trabalhos vencedores do “Concurso de Produção de Vídeo 

Científico Juvenil 2022” podem ser recomendados para participar no “5ª Exibição Internacional de Vídeo 

Científico Juvenil de Pequim” e pelo “13º Festival Nacional de Vídeo Científico Juvenil” 

◆ Organizador: Centro de Ciência de Macau    

Co-organizadores: Associação Promotora das Ciências e Tecnologias de Macau 

         Macau Youth Science Education AssociationApoiado por 

Apoiantes: Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 

Instituto Cultural 

Centro de Estudos Permanentes Pós-Laboral - iCentre 
 

◆ Temas de vídeo 

Os vídeos devem ser produzidos sob um dos seguintes temas: “Inteligência Artificial”, “Blockchain”, “Internet 

das Coisas”, “Protecção Ambiental”, “Biodiversidade”, “Metaverso”, “Cibersegurança”, “Vacina” ou “Tema de 

Ciência Autodeterminada”. 
 

◆ Destinatários: Estudantes do 4.º ano do ensino primário ao secundário que frequentam cursos nas 

escolas de Macau. 
 

◆ Grupo 

Grupo do ensino primário: Estudantes do 4.º ano ao 6º ano do ensino primário em Macau durante o período do 

concurso 

Grupo do ensino secundário geral: Estudantes do 1.º ano ao 3º ano do ensino secundário geral em Macau 

durante o período do concurso 

Grupo do ensino secundário complementar: Estudantes do 1.º ano ao 3º ano do ensino secundário complementar 

em Macau durante o período do concurso 
 

◆ Conteúdo da competição: inclui a produção de filmes e script independente. 

a. Grupo do ensino primário:  

Produzir um filme ou escrever um script baseado num dos conteúdos básicos de aprendizagem de estudos gerais 

no ensino primário: Categoria A "Vida Saudável", Categoria C "Ambiente Natural e Vida" ou Categoria 

D "Ciência e Vida". 

 (Consultar o link https://bo.io.gov.mo/bo/i/2016/09/despsasc_cn.asp?printer=1) 
 

https://www.poder360.com.br/pesquisas/apoiado-por-lula-candidato-do-pt-na-bahia-vai-a-37/
https://www.poder360.com.br/pesquisas/apoiado-por-lula-candidato-do-pt-na-bahia-vai-a-37/
https://www.poder360.com.br/pesquisas/apoiado-por-lula-candidato-do-pt-na-bahia-vai-a-37/
https://bo.io.gov.mo/bo/i/2016/09/despsasc_cn.asp?printer=1
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b. Grupo do ensino secundário geral e do ensino secundário complementar: 

Produzir um filme ou escrever um script baseado em um dos seguintes: “Inteligência Artificial”, “Blockchain”, 

“Internet das Coisas”, “Protecção Ambiental”, “Biodiversidade”, “Metaverso”, “Cibersegurança”, “Vacina” ou 

“Tema de Ciência Autodeterminada”. 

 

◆ Forma de participação 

a. A unidade concorrente pode indivíduo ou equipa; no máximo de três participantes numa equipa. 

b. Cada unidade concorrente pode apresentar mais que um vídeo, mas os vídeos devem ser sobre diferentes 

temas. 

c. Os concorrentes podem participar em mais de uma unidade concorrente, no entanto as unidades concorrentes 

devem apresentar vídeos de temas diferentes; se um concorrente participa em mais de uma unidade 

concorrente com vídeos do mesmo tema, a candidatura de todas as entidades inscritas será cancelada. 

d. As unidades concorrentes podem inscrever-se em nome da escola. Cada unidade concorrente pode ser 

liderada por não mais do que dois instrutores, no entanto um instrutor pode orientar mais do que uma equipa. 

e. Os participantes podem também organizar as suas próprias equipas (serão permitidas equipas compostas por 

membros de diferentes escolas). 

 

◆ Requisitos de forma do vídeo 

a. O conteúdo científico e conhecimento do assunto deve ser verdadeiro e correcto. 

b. Não há restrições ao género do vídeo, pode ser tanto filmagem digital quanto animação; o vídeo deve ser 

original, mas pode utilizar conteúdeo não original (o conteúdo relevante de obter a autorização devida) e 

indicar a fonte ao mesmo tempo. 

c. A dublagem do vídeo pode ser em Mandarim, Cantonês, Português ou Inglês. 

d. A duração do vídeo é de 5 a 8 minutos; não há restrições ao equipamento de filmagem e produção. 

e. A resolução do vídeo deve ser de 1080p ou superior, com a relação entre a largura e a altura da imagem de 

16:9 e não inferior a 25 fotogramas por segundo. 

f. Formato de vídeo: “.mp4”. 

g. Formato da legenda: “.srt”, subtítulo chinesas. 

h. Formato das fotografias da capa: “.jpg”, com a relação entre a largura e a altura da imagem de 16:9, a 

resolução deve ser de 1980*1080, tamanho inferior a 1Mb. 

 

◆ Requisitos de forma do script 

a. Duração do script: 5-8 minutos. 

b. Tipo de letra: 12-pontos de PMingLiU 

c. Resumo da história: Uma descrição do conteúdo principal da história em não mais do que 60 

palavras chinesas. 



 

 

 
 

 
 

Regulamento do Concurso de Produção de Vídeo Científico Juvenil 2022 
 

 

Página 3 

 

Organizador:                      Co-organizadores:            Apoiantes: 

d. Sinopse: Uma introdução à história em secções de pontos significativos da trama, em nada menos do que 500 

palavras chineses. 

 

 

e. Introdução de personagens: Uma descrição dos personagens principais, incluindo: nome, género, 

personalidade do personagem, interesses especiais, principais experiências na peça, relações entre personagens, 

atitudes, perfis de personagens, etc. A contagem de palavras deve ser de pelo menos 50 palavras chineses. 

f. Script completo. 

g. Princípios científicos: Explicação das pistas científicas ou princípios científicos da peça. Nada menos que 200 

palavras chinesas. 

h. Apresentação da equipa: Apresentar brevemente os nomes dos membros da equipa, sexo, idade, nível de 

ensino, interesses, prémios, auto-avaliação, etc. 

 

◆ Prémios do grupo do ensino primário - produção de filmes 

Primeiro prémio: Um a dois vencedores por cada tema, serão atribuídos um prémio e um prémio pecuniário no 

valor de 1.200 patacas. 

Segundo prémio: Um a dois vencedores por cada tema, serão atribuídos um prémio e um prémio pecuniário no 

valor de 800 patacas. 

Terceiro prémio: Um a quatro vencedores por cada tema, serão atribuídos um prémio e um prémio pecuniário no 

valor de 300 patacas. 

Prémios de mérito: Um a oito vencedores por cada tema, será atribuído um prémio. 

 

◆ Prémios do grupo do ensino primário - script independente 

Primeiro prémio: Um a três vencedores, serão atribuídos um prémio e um prémio pecuniário no valor de 1.200 

patacas. 

Segundo prémio: Um a três vencedores, serão atribuídos um prémio e um prémio pecuniário no valor de 800 

patacas. 

Terceiro prémio: Um a cinco vencedores, serão atribuídos um prémio e um prémio pecuniário no valor de 300 

patacas. 

Prémios de mérito: Um a oito vencedores, será atribuído um prémio. 
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◆ Prémios do grupo do ensino secundário geral - produção de filmes 

Primeiro prémio: Um vencedor por cada tema, serão atribuídos um prémio e um prémio pecuniário no valor de 

1.800 patacas. 

Segundo prémio: Um vencedor por cada tema, serão atribuídos um prémio e um prémio pecuniário no valor de 

1.200 patacas. 

Terceiro prémio: Um a dois vencedores por cada tema, serão atribuídos um prémio e um prémio pecuniário no 

valor de 500 patacas. 

Prémios de mérito: Um a cinco vencedores por cada tema, será atribuído um prémio. 

 

◆ Prémios do grupo do ensino secundário geral - script independente 

Primeiro prémio: Um a três vencedores, serão atribuídos um prémio e um prémio pecuniário no valor de 

 1.800 patacas. 

Segundo prémio: Um a três vencedores, serão atribuídos um prémio e um prémio pecuniário no valor de 1.200  

patacas.. 

Terceiro prémio: Um a cinco vencedores, serão atribuídos um prémio e um prémio pecuniário no valor de 500  

patacas. 

Prémios de mérito: Um a oito vencedores, será atribuído um prémio 

 

◆ Prémios do grupo do ensino secundário complementar - produção de filmes 

Primeiro prémio: Um vencedor por cada tema, serão atribuídos um prémio e um prémio pecuniário no valor de 

2.000 patacas. 

Segundo prémio: Um vencedor por cada tema, serão atribuídos um prémio e um prémio pecuniário no valor de 

1.500 patacas. 

Terceiro prémio: Um a dois vencedores por cada tema, serão atribuídos um prémio e um prémio pecuniário no 

valor de 500 patacas. 
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Prémios de mérito: Um a cinco vencedores por cada tema, será atribuído um prémio. 

 

 

 

◆ Prémios do grupo do ensino secundário complementar - script independente 

Primeiro prémio: Um a três vencedores, serão atribuídos um prémio e um prémio pecuniário no valor de 2.000 

patacas. 

Segundo prémio: Um a três vencedores, serão atribuídos um prémio e um prémio pecuniário no valor de 1.500 

patacas. 

Terceiro prémio: Um a cinco vencedores, serão atribuídos um prémio e um prémio pecuniário no valor de 500 

patacas. 

Prémios de mérito: Um a oito vencedores, será atribuído um prémio. 

 

◆ Prémio de Popularidade Online*  

Vídeo Mais Visualizado: Um a três vencedores, será atribuído um prémio pecuniário no valor de 1.200 patacas. 

[Número de visualizações x taxa média de visualizações × 10% + (número de gostos - número de não gostos) × 35% + 

número de partilhas × 52%] 

*Os videos serão carregados na plataforma YouTube do MSC, tendo em conta o número de visualizações, gostos e 

partilhas de cada vídeo 

*As referências são baseadas em cálculos backend do YouTube 

 

◆ Prémio de Organização de Destaque 

Será atribuído a uma a cinco escolas, para incentivar as escolas com uma organização e distribuição de trabalho 

de destaque e realizações notáveis. 

⚫ Todos os vencedores e instrutores receberão um certificado. 

⚫ Também será atribuída bandeira de seda aos vencedores do primeiro, segundo e terceiro prémios, bem como do Prémio 

de Organização de Destaque. 

⚫ Além disso, será entregue um troféu aos vencedores do Prémio de Organização de Destaque. 
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◆ Programa do concurso 

Sessão de esclarecimento 3 de Março 2022 17H30-19H00 (Galeria 5 do Centro de Exposições da MSC) 

Inscrição 
Preencher o formulário de inscrição online a partir de agora até 18 de 

Março de 2022 

Recepção Até 18 de Maio de 2022 

Avaliação e Exposição Online 1 de Junho de 2022 a 30 de Novembro de 2022 

Anúncio da lista 

Serão anunciados os venccedores em Meados de Junho de 2022 (excepto o 

Prémio de Popularidade Online e o Prémio de Organização de Destaque) no 

website do MSC 

Cerimónia de Entrega de 

Prémios 

Realizada provisoriamente no início de Dezembro de 2022 no MSC (a 

anunciar separadamente) 

 

◆ Inscrição e forma de recepção 

a. Inscrição para a sessão de esclarecimento: https://bit.ly/briefing2022youthscience. (Digitalize o código QR 

na página 8 do presente regulamento) 

b. Inscrição para o concurso: https://bit.ly/2022youthscience_contest. (Digitalize o código QR na página 8 do 

presente regulamento) 

c. Entrega de vídeos 

I. Cada equipa concorrente deve entregar: vídeo com legendas incorporadas, vídeo sem legendas, ficheiro de 

legendas .srt, duas fotografías de capa da entrada e uma breve introdução do vídeo (indicando o tema, o 

título, a equipa concorrente e descrição do texto). 

II. Scripts independentes apresentados em ficheiros PDF com o tema, título do script, equipa e descrição na 

capa. 

III. Entegar, até às 18H00 do dia 18 de Maio de 2022, um USB contendo o vídeo candidato na bilheteira do 

átrio do MSC;ou enviar email para multimedia@msc.org.mo através do link em nuvem (indicando no 

assunto o nome do concurso e a equipa concorrente). 

 

◆ Outros requisitos 

a. O conteúdo do trabalho deve ser saudável, não envolver pornografia, violência, e não infringir as leis 

relevantes de Macau e da China. 

b. O trabalho candidato deve ser original, nunca tenha sido publicada ou adoptada por outras instituições 

(excluindo as publicadas ou adoptadas pela “4ª Exibição Internacional de Vídeo Científico Juvenil 

de Pequim” e pelo “13º Festival Nacional de Vídeo Científico Juvenil”); caso contrário, o 

concorrente deve assumir todas as responsabilidades legais daí decorrentes, e a 
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organização tem o direito de cancelar a sua candidatura e pedir a devolução do prémio concedido. 

c. Se as suas participações já tiverem participado na “4ª Exibição Internacional de Vídeo de Ciência Juvenil de 

Pequim” ou no “13º Festival Nacional de Vídeo Científico Juvenil”, é obrigado a apresentar-se ao 

organizador do concurso. 

 

 

d. Se a participação contiver qualquer conteúdo que o participante não tenha direito a utilizar, a sua fonte deve 

ser anotada no final da participação, e uma lista das fontes de todos esses conteúdos deve ser submetida ao 

organizador quando a participação for submetida. 

e. O concorrente deve cumprir a Lei da Protecção de Dados Pessoais. Especialmente se precisa de mostrar a 

voz ou a imagem de uma pessoa no seu trabalho, deve obter o consentimento com antecedência da pessoa em 

questão (excepto quando as fotografias de rua são tiradas num local público e não destacam uma pessoa). 

f. A organização tem o direito de utilizar todos os vídeos candidatos, independentemente do vencedor ou não. 

g. O vencedor é obrigado a cooperar com a organização para fazer mais melhorias ou alterações aos trabalhos 

relevantes. Se não desejar fazer quaisquer alterações, por favor indique isto no boletim de inscrição. 

h. A organização reserva-se o direito de utilizar os trabalhos candidatos em publicidade, promoção e 

actividades relacionadas sem aviso prévio e sem remuneração. 

i. Após a conclusão do processo de inscrição, todos os candidatos serão considerados como tendo concordado 

com o reguladomento deste evento e os resultados do concurso. 

j. A organização reserva-se o direito de não atribuir prémios se os trabalhos candidatos forem consideradas 

como não conformes pelo júri. 

 

◆ Júri 

a. O júri é composto por representantes da organização e profissionais ou académicos nas áreas relevantes. 

b. De acordo com a decisão do júri, os prémio podem ser não atribuídos. 

c. De acordo com a decisão do júri, os trabalhos vencedores podem ser recomendados para participar no “13º 

Festival Nacional de Vídeo Científico Juvenil” e pelo “5ª Exibição Internacional de Vídeo Científico Juvenil 

de Pequim”. O número máximo de alunos para cada escola é de cinco. 

 

◆ Critérios de avaliação 

 

 

 

 

 

Produção de filmes  Script independente 

Expressão científica           35% 

Habilidades de produção   35% 

Criatividade                       30% 

Expressão científica       35% 

Expressão textual           35% 

Criatividade                    30% 
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◆ Entrega de prémios 

a. Os prémios serão atribuídos após os vídeos terem sido alterados ou aperfeiçoadso. 

b. os prémios pecuários serão atribuídos em cheque. 

 

 

 

 

◆ Isenção de responsabilidade  

a. Qualquer vídeo candidato que não cumpra as disposições do presente regulamento não será julgado pelo júri 

e  a organização não notificará individualmente os concorrentes em questão; a organização não será 

responsável por qualquer dano, perda, incompletude, ilegibilidade, atraso ou não entrega de correspondência 

que não tenham sido causados pela organização, nem será obrigada a notificar individualmente os 

concorrentes em questão. 

b. A organização tem o direito de terminar o concurso, alterar o regulamento ou cancelar a candidatura de um  

concorrente por sua má conduta. 

c. Em caso de qualquer disputa, a organização reserva-se o direito de decisão final. Em caso de discrepâncias  

entre as versões chinesa, portuguesa e inglesa deste regulamento, prevalecerá a versão chinesa.  

 

◆ Contacto e consulta sobre o evento 

a. Para mais informações, favor visitar o website do MSC (www.msc.org.mo). 

b. Para qualquer consulta, favor ligar através do número de telefone 87957382 (Sra. Wong), ou enviar 

email para multimedia@msc.org.mo.  

c. Todos os dados pessoais recolhidos neste concurso serão, apenas, utilizados em actividades 

relacionadas com o concurso e serão destruídos após a sua conclusão.  
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Inscrição na sessão de esclarecimento 

Preencher o formulário a partir de hoje até 2 

de Março de 2022 

Inscrição no concurso 

Preencher o formulário a partir de hoje até 

18 de Março de 2022 

 

 

 

 


