
                                                                                                              

 

 

Regras gerais da fase europeia da  

European Statistics Competition (ESC) 

 

 

 

1. Registo 

A fase europeia da European Statistics Competition está aberta às equipas 
vencedoras ou finalistas da fase nacional da ESC. A sua participação na fase 
europeia é proposta pelos respetivos países. 

Cada país pode propor até três equipas por categoria: 

Categoria A: alunos do ensino secundário  

Categoria B: alunos do 3.º ciclo do ensino básico 

 

2. Apresentação de trabalhos 

As equipas participantes terão de fazer um vídeo, procurando responder à 
pergunta: “Porque é que as estatísticas oficiais são importantes para a 
nossa sociedade?”. 

Será preferível que os vídeos sejam apresentados em inglês. Contudo, também 
serão aceitas vídeos na língua do país, com legendas em inglês. 

A duração dos vídeos não deverá ultrapassar 2:00 minutos. 

A par dos vídeos, os participantes deverão preparar um documento em PDF 
explicando o processo de criação do vídeo, incluindo: o público-alvo que 
gostariam de alcançar, as técnicas utilizadas (e as razões para as utilizarem), o 
processo de tomada de decisão e as fontes dos dados estatísticos que utilizaram 
(se utilizaram). Este documento deve ter, no máximo, 2 000 palavras, e não 
ultrapassar 4 páginas. 

 

3. Critérios de avaliação 

Na avaliação dos vídeos selecionados, o júri da fase europeia terá em 
consideração: 

 A criatividade do vídeo; 

 Se a mensagem é convincente, considerando a questão abordada; 

 A capacidade do vídeo para fazer passar a mensagem; 

 A concordância entre o documento em PDF e o vídeo. 



                                                                                                              

 
4. Prémios 

O júri escolherá um vencedor por categoria. O Júri poderá decidir não atribuir 
qualquer prémio aos vídeos apresentados. 
Cada membro das duas equipas vencedoras da fase europeia (categorias A e B) 
e cada tutor receberá os seguintes prémios: 

 Um laptop; 

 Um conjunto de publicações e material promocional do Eurostat; 

 Um diploma de vencedor. 

A cerimónia de entrega de prémios ocorrerá na European Conference of Quality 
in Official Statistics (Q2018), que terá lugar em Cracóvia (Polónia), de 26 a 29 de 
junho de 2018. 

No caso de existirem nas equipas vencedoras alunos com menos de 18 anos 
aquando da viagem para a cerimónia, o tutor deverá ter uma autorização para 
guarda dos menores da sua equipa e assumirá inteira responsabilidade por si e 
pelos seus alunos menores durante a viagem e a estadia na Polónia.  
No caso de haver duas equipas vencedoras com o mesmo tutor, este só 
receberá um prémio. 

As restantes equipas participantes na fase europeia receberão um diploma. 
 

5. Calendário 

Registo: 9 a 13 de abril de 2018 

Envio de trabalhos: 16 de abril a 4 de maio de 2018 

Divulgação das equipas vencedoras: 23 de maio de 2018 

Viagem à Q2018 em Cracóvia, Polónia: 27 a 28 de junho de 2018 

 

6. Publicação de vídeos 

Os vídeos premiados ou os que receberam menções serão divulgados em 
www.eso2018.eu, indicando os nomes completos dos autores. Os participantes 
deverão aceitar estas regras e permitir a publicação dos seus vídeos. Podem, em 
qualquer momento, revogar o consentimento à divulgação dos seus dados 
pessoais inerentes à participação neste concurso, sem prejuízo de qualquer outro 
direito que lhes assista de acordo com a legislação em vigor. Todos os materiais 
apresentados na fase europeia da European Statistics Competition serão 
propriedade do Eurostat. 

 

7. Reserva de direitos 

A organização da fase europeia da ESC reserva-se o direito de alterar os termos 
e as condições em que decorrerá a fase europeia da ESC, especialmente as 
datas anunciadas no calendário ou mesmo determinar o seu cancelamento, se 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/-/european-conference-on-quality-in-official-statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/-/european-conference-on-quality-in-official-statistics
http://www.eso2018.eu/


                                                                                                              

existir uma justificação para tal. Essas alterações serão divulgadas em 
www.eso2018.eu. 

 

8. Aceitação das regras da fase europeia da ESC 

A participação na fase europeia da European Statistics Competition (ES) torna 
implícita a aceitação de todas estas regras. 

http://www.eso2018.eu/

