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O que estás a ler? 
Prémio para leitoras e leitores entre os 15 e os 17 anos 

 
CONVOCATÓRIA 2019 

 
A Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), com 
o apoio dos Ministérios da Educação dos países-membros e da Fundação SM, convoca as(os) 
estudantes entre os 15 e os 17 anos1 que estudam numa instituição de ensino a participar numa 
de duas categorias: 
 
1. Criação de blogs e 2. Criação de vídeos, nos quais partilhem a sua experiência como 
leitores. 
 
Esta iniciativa é promovida sob o lema “O que estás a ler?” e constitui a 6ª edição do Concurso. 
A novidade desta edição é a criação de uma categoria que permite competição entre os vídeos 
criados pelas(os) estudantes. 
 
As(Os) jovens participantes (individualmente ou em grupo), através dos seus blogs, criam uma 
identidade. O blog ou o vídeo será um canal de comunicação para diferentes abordagens: desde 
a aproximação aos textos (quando exploram, procuram, questionam, escolhem ou abandonam 
possíveis leituras), até á construção coletiva do sentido dos textos (comentando, questionando, 
debatendo). Poderá igualmente ser um espaço para a criação e divulgação (pela edição, os 
autores e os ilustradores) ou para uma extensão da leitura a outras áreas. 
 
A rede de blogs e vídeos já existente, composta pelos contributos de todas(os) as(os) 
leitoras(es) do concurso é, atualmente, um ponto de encontro extraordinário, onde todas(os) 
as(os) estudantes encontram vozes com as quais podem partilhar, discordar, ou ampliar o seu 
horizonte pessoal como leitor(a). 
 
Atualmente fazem parte de “O que estás a ler?” leitores de 20 países: Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, 
Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai. A 

                                                           

1 No Chile e no Peru, a idade para participar no concurso será entre os 14 a os 17 anos. Consulte as bases 
específicas. 
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proposta é aberta e pretende acomodar uma ampla variedade de orientações, temas e idiomas 
dos leitores. 
 
As imensas possibilidades da internet como plataforma de publicação eletrónica estimulam as/os 
estudantes a mobilizar uma vasta gama de competências que estão relacionadas não somente 
com a escrita e a leitura em interação, mas também com o seu comportamento como cidadãs e 
cidadãos digitais e membros ativas(os) e críticas(os) na Rede. 
 
 
BASE DA CONVOCATÓRIA 
 
Em que consiste? 
 
O concurso abrange duas categorias: 
 

- Categoria A: criação de um blog. 
- Categoria B: criação de um canal no YouTube (ou plataforma audiovisual similar). A 

participação nesta categoria será feita a partir da criação de 1 vídeo. Caso o canal ou 
plataforma audiovisual contenha mais de um vídeo, todos eles serão avaliados. 

 
 As(os) jovens que desejarem participar no concurso criarão um blog ou um canal no 

YouTube (ou plataforma audiovisual similar) através de um programa disponível na rede. 
Cada participante só poderá inscrever-se numa das duas categorias. 

 
 Para identificar o blog ou canal de vídeos, no momento da inscrição no concurso, é 

necessário incluir o endereço da web (ou URL) onde este está alojado. O URL será 
verificado. 

 
 Os blogs ou canais de vídeo poderão ser criados em qualquer um dos idiomas do país 

(espanhol ou português). 
 
 
Quem pode participar? 
 
 O concurso é dirigido a estudantes nascidos entre janeiro de 2002 e dezembro de 20042. 
 
 O blog ou vídeo pode ser elaborado individualmente ou em grupo. 

                                                           

2 No Chile e no Peru, a idade para participar no concurso será entre os 14 e os 17 anos. Consulte as bases 
específicas. 
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 O blog ou vídeo pode ser criado por uma turma, desde que fique registada de forma 
colaborativa a experiência do grupo de alunas(os) que a compõem. 

 
 Em todos os casos, este trabalho pode ser orientado por um(a) professor(a) ou 

responsável, que pode pertencer a qualquer área da educação: Ciências Sociais, Ciências 
da Natureza, Língua e Literatura, Matemática, Música, Artes, etc. 

 
 Em qualquer das situações elegíveis para concurso, é indispensável que a autoria seja 

das(os) estudantes e não da(o) professor(a) ou responsável. 
 
 
Como fazer a inscrição? 
 
 A inscrição no concurso decorre de 6 de fevereiro de 2019 a 30 de setembro de 2019, 

através de (www.oei.es/o-que-estas-a-ler/concurso), sendo necessário: 
 
1. Preencher o formulário de inscrição  
2. Anexar a autorização assinada pelos pais e/ou responsáveis legais dando o 
consentimento para a participação no concurso e para o no uso de dados pessoais pela OEI. 
3. Enviar o formulário de inscrição e o documento de autorização devidamente assinados 
para o endereço de e-mail correspondente ao seu país, onde o consentimento para o 
tratamento de dados é confirmado. 
4. Pode ser solicitado ao participante ou ao responsável, o envio de um documento de 
identidade. 
 

 A admissão dos trabalhos é feita a partir de 7 de fevereiro, dia seguinte à publicação da 
convocatória e decorre até 30 de setembro inclusive. As propostas deverão ser enviadas 
para o e-mail disponível para o efeito para cada país e publicado no microsite www.oei.es/o-
que-estas-a-ler/concurso  
 

 Formulário de inscrição: cada participante ou grupo de participantes deverá apresentar as 
seguintes informações: 

 
Sobre as(os) criadoras(es) do blog ou vídeo:  
– Nome e sobrenome da(o) participante ou participantes 
– Data de nascimento 
– E-mail 
– Cidade 
– Concelho/Distrito 
– País  

 
Sobre o blog ou canal de vídeos 

– Nome do blog/canal de vídeo 
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– Endereço da web (ou URL) em que o blog/vídeo está alojado 
– Endereço URL do RSS do blog/canal de vídeos 
– Breve descrição do blog/canal de vídeos 
– Assuntos, géneros ou áreas de interesse 
– Idioma em que está escrito/gravado 

 
Sobre o centro educacional 

– Nome da escola/instituto 
 

Sobre a sua participação noutras convocatórias para o concurso “O que estás a ler?” 
– Informar antes deste concurso já participou ou elaborou um blog/vídeo pessoal. 
– Informar se já participou com o mesmo blog em convocatórias anteriores do concurso. 

 
Cada participante será a(o) única(o) e exclusiva(o) responsável pela Propriedade Intelectual do 
conteúdo dos blogs ou vídeos submetidos ao concurso, bem como dos direitos de imagem das 
pessoas que neles apareçam, isentando a OEI e os seus colaboradores de qualquer reclamação 
que possa ser recebida a esse respeito. Da mesma forma, a OEI não se responsabiliza pela 
imagem ou pelo conteúdo de terceiros que possam aparecer tanto no blog como no(s) vídeo(s). 
 
O que acontecerá da inscrição à divulgação dos vencedores  
 
Uma vez formalizada a inscrição, as(os) participantes devem alimentar e atualizar o respetivo 
blog/vídeo. Devem também promover a participação de outras(os) leitores, respondendo aos 
seus comentários, propondo temas, debatendo ou divulgando os seus posts nas redes sociais. 
 
Terminado o prazo limite da convocatória que coincide com o da atualização do blog (30 de 
setembro de 2019), um júri de cada país, composto por representantes da Fundação SM, da OEI 
e por outras personalidades especialistas no tema, analisará a qualidade dos blogs/vídeos a 
concurso e selecionará os finalistas por país. Um vencedor de cada categoria será selecionado 
entre os finalistas. 
 
Critérios de avaliação 
 
 Os critérios de avaliação dos blogs submetidos a concurso são: 

 
– A riqueza da experiência de leitura relatada no blog.  
– A trajetória e o esforço de manutenção ativa do blog durante todo o período em que o 

concurso está aberto. 
– A originalidade, o grau de criatividade e a qualidade em termos de tema e de orientação 

do blog. 
– O aproveitamento das potencialidades do blog como ferramenta de comunicação 

eletrónica. 
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– A participação e a comunicação com as(os) seguidoras(es) do blog (número de posts, 
visitas, comentários deixados pelos leitores, campanhas realizadas para promover a 
participação, assinantes, etc.). 

– O facto de ter participado noutras convocatórias e/ou ter mantido previamente o blog. 
 
 Os critérios de avaliação do canal de vídeos apresentado a concurso são: 

 
 A qualidade do conteúdo (realização técnica). 
 A riqueza da experiência de leitura relatada no vídeo. 
 A originalidade, o grau de criatividade e a qualidade em termos de tema e da orientação 

do vídeo. 
 O aproveitamento das possibilidades oferecidas pelo vídeo como ferramenta de 

publicação eletrónica. 
 A participação e a interação com o público (número de posts, visitas, comentários 

deixados pelas(os) leitoras(es), campanhas realizadas para promover a participação, 
assinantes, etc.). 

 
O Júri poderá não dar seguimento ao concurso, se considerar que nenhum dos trabalhos 
apresentados preenche os requisitos estabelecidos, não havendo lugar a recurso sobre esta 
tomada de posição. 
 
Apoio para a elaboração de blogs e vídeos 
 
O concurso conta com um espaço na web “Dicas e recursos” onde serão disponibilizados 
materiais, orientações, guias, vídeos, entrevistas que apoiem a elaboração dos blogs e vídeos. 
 
Prémios  
 
 Em cada país e para cada uma das categorias, as(os) vencedoras(es) receberão um Tablet. 
 
 
Diploma de Participação 
 
 Todas(os) as(os) participantes que o solicitarem receberão um diploma de participação (em 

versão digital). 
 
Prazos  
 
 Prazo de inscrição: entre 6 de fevereiro de 2019 e 30 de setembro de 2019. Durante este 

período, qualquer estudante ou grupo de estudantes poderá efetuar sua inscrição no 
concurso. Neste período, o(a) participante também deverá atualizar o conteúdo do blog ou 
do vídeo.  
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 Avaliação e seleção de finalistas e vencedores pelo júri: de 1 de outubro de 2019 a 14 de 
outubro de 2019. 

 
 A lista de finalistas e de vencedores será publicada no dia 15 de outubro . 
 
 Evento de entrega de prémios será na segunda quinzena do outubro. 
 
Dúvidas, consultas e sugestões 
Cada país tem uma caixa de correio para solucionar as dúvidas ou enviar comentarios. Esses 
endereços de e-mail são publicados no site www.oei.es/o-que-estas-a-ler/concurso  
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

 
Sobre as(os) criadoras(es) do blog ou vídeo: 
 

Nome e sobrenome da(o) participante ou 
das(os) participantes 

 
 
 

Data de nascimento 
 
 

E-mail  
 
 

Cidade 
 
 

Concelho/Distrito  
 
 

País  
 
 

NIF 
 
 

NIF do representante legal no caso de menores 
de idade (menor de 16 anos de idade). 

 
 
 

 
 
   Sobre o blog ou canal de vídeos: 
 

Nome do blog/canal de vídeos 
 
 

Endereço da web (ou URL) em que o blog/ 
vídeo está alojado 

 
 

Endereço URL do RSS do blog/canal de 
vídeos 

 

Breve descrição do blog/canal de vídeos  
Assuntos, géneros ou áreas de interesse  
Idioma em que está escrito/gravado  
 

 
Sobre o centro educativo: 
 

Nome da Escola/Instituto  
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Sobre a sua participação noutras convocatórias do concurso “O que estás a ler?”: 
 

Se tiver participado e elaborado um blog/vídeo 
pessoal anteriormente ao concurso. 

 

Se tiver participado com o mesmo blog/vídeo 
em convocatórias anteriores do concurso. 

 

 
 
Obrigatório: 

 
 Incluir documento de identidade do concorrente digitalizado. 
 Incluir documento de identidade do responsável legal, no caso de menores de 16 anos 

de idade, digitalizado. 
 
Por favor, leia a Cláusula de Proteção de Dados relativas a este concurso que aparecem na web. 
 

CLÁUSULA DE PROTEÇÃO DE DADOS PARA AS BASES DO CONCURSO 

A Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura (OEI), 
organismo internacional intergovernamental para a cooperação entre os países ibero-americanos 
nos domínios da educação, da ciência e da cultura, no contexto do desenvolvimento global, da 
democracia e da integração regional, na qualidade de responsável pelo tratamento de dados 
pessoais procede ao tratamento dos mesmos exclusivamente com as finalidades inerentes ao 
cumprimento das suas obrigações legais de acordo com os seus Estatutos, à prestação de 
serviços e à informação sobre serviços, notícias e eventos relacionados com a atividade da 
Organização. 

Em conformidade com o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD) e demais disposições legais aplicáveis em matéria de 
proteção de dados, os dados fornecidos serão da responsabilidade da OEI, com o objetivo de 
gerir a convocatória, o desenvolvimento e a realização do concurso, em conformidade com as 
disposições de abertura. Este tratamento de dados é necessário e ao formalizar /submeter a 
candidatura está a consentir livre e expressamente com o tratamento dos dados pessoais como 
participante. Os dados pessoais não são partilhados com terceiros sem o consentimento prévio 
do seu titular. 

Os dados pessoais recolhidos são tratados informaticamente e no estrito cumprimento da 
legislação de proteção de dados pessoais, sendo armazenados em base de dados específicas, 
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criadas para o efeito e, em situação alguma, os dados recolhidos serão utilizados para outra 
finalidade que não seja aquela para a qual foi dado o consentimento por parte do titular dos 
dados. Todos os dados e informações fornecidos são tratados como confidenciais. 

Informamos que os seus dados pessoais poderão ser cedidos a empresas que prestem serviços 
relacionados com a organização do Concurso como Fundação SM e que para esse efeito 
necessitem de acesso a estes dados pessoais ou aos de terceiros, fornecidos no âmbito do 
concurso, bem como ao júri que decidirá o projeto vencedor. 

 Os participantes menores de idade e/ou os seus representantes legais/responsáveis declaram 
dar o seu consentimento expresso para a transferência de dados pessoais de terceiros para a 
(OEI), isentando-a de responsabilidades decorrentes de tal situação. 

A base jurídica que legitima o tratamento de dados no âmbito do concurso é o respetivo 
regulamento e ao participar de forma voluntária está a aceitar expressamente as presentes 
disposições.  

Para o propósito descrito, os dados serão mantidos por um período de 3 anos a partir do final 
do concurso, a fim de assumir as eventuais obrigações ou responsabilidades legais decorrentes 
do tratamento. 

Para garantir a transparência do concurso, a lista dos vencedores será publicada nas páginas 
web da OEI www.oeiportugal.org e www.oei.es durante o último trimestre do ano. 
 
No caso de não dar consentimento, por favor, não participe no Concurso. 
 
Informamos que durante a cerimónia de entrega de prémios do concurso, será permitido captar 
imagens – gravação de imagens e fotografias - dos finalistas/premiados que poderão ser 
publicadas para fins corporativos. 
 
Por isso, os participantes menores de idade e/ou os seus representantes legais/responsáveis 
consentem e autorizam a publicação e/ou reprodução e exposição da fotografia vencedora, 
bem como o nome e apelidos, para promover o Concurso em todos os meios de comunicação 
e redes que a OEI tem ao seu dispor, sem que tal uso lhe confira direito de remuneração ou 
qualquer benefício. 
 
Em conformidade com as disposições aplicáveis do direito português e internacional, o 
participante cede, gratuitamente, os seus direitos de imagem para os fins que se encontram 
divulgados na página web da OEI: www.oeiportugal.org; www.oei.es; em páginas dos 
Escritórios da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (OEI) em redes sociais  (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc.); e, por último, em 
notas de imprensa, anúncios promocionais e meios de comunicação social a nível mundial em 
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qualquer tipo de formato (televisão, rádio, imprensa escrita, páginas web, redes sociais, etc.). 
 

Cada rede social possui a sua própria política de privacidade e de proteção e tratamento de 
dados pessoais, que deve consultar quando acede ao respetivo sítio web. Assim, quando 
aceder a uma rede ser-lhe-á solicitado o consentimento explícito. Antes de aceder às redes 
socias deve informar-se sobre a respetiva Politica de Privacidade e sobre o exercício dos seus 
direitos. 
 
           Autorizo que a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (OEI) proceda ao tratamento dos meus dados pessoais com as 
finalidades descritas 
 
           Não autorizo que a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (OEI) proceda ao tratamento dos meus dados pessoais com as 
finalidades descritas 
 

Pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento, oposição, portabilidade e 
limitação do tratamento de seus dados pode contactar a Organização de Estados Ibero-
americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) através da morada: Palácio das 
Laranjeiras, Estrada das Laranjeiras, nº205, 1649-018, Lisboa, Portugal, ou através do e-mail 
dpo@oeiportugal.org 
 
Em situação de dúvida ou conflito, não resolvido pelo Responsável ou pelo Encarregado de 
Proteção de Dados, a autoridade competente é a Comissão Nacional de Proteção de Dados 
(CNPD), Av. Dom Carlos I, 134 - 1 º, 1200-651 Lisboa, Telefone 21 392 84 00, correio-eletrónico: 
geral@cnpd.pt , acessível em linha em https://www.cnpd.pt. 

Aceita a Cláusula de Proteção de Dados? 

SIM NÃO 

Em ..., a … de …. de 2019    Assinatura do interessado ou do tutor legal 

 


