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Regulamento do concurso do 

Projecto Nox- poluição luminosa nos Açores 
 

 

OBJECTIVO e REGRAS 

Os trabalhos têm de ter o foco na poluição luminosa: o que é, os seus efeitos e a sua mitigação. 

Os participantes podem concorrer com até dois trabalhos diferentes, um por categoria (ver 
categorias em baixo). 

O trabalho é dos estudantes, mas podem ser orientados por professores.  

Os trabalhos podem ser individuais ou colectivos. 

Podem concorrer alunos de escolas Açorianas do 3º ciclo ou secundário. 

Os trabalhos, indicando o(s) nome(s) do(s) autor(es), escola e categoria a que pretendem 
concorrer, deverão ser enviados para o seguinte endereço de e-mail: noxacores@gmail.com 

 
PRAZO 

Os trabalhos devem ser enviadas por e-mail até ao dia 15 de fevereiro de 2021.  

Apenas os trabalhos submetidos dentro do prazo serão considerados a concurso.  

 

CATEGORIAS 

Artística 

Todos os tipos de trabalho artístico são admitidos, como desenho, vídeo, poema, banda 
desenhada, fotografia, etc. 

 

Intervenção na comunidade 

Pretende-se um relato documentado de uma acção para combater a poluição luminosa na sua 
comunidade. Uma exposição do problema junto de comerciantes para os convencer a 
reduzirem as luzes dos seus estabelecimentos durante a noite, ou a publicação de um artigo no 
jornal local sobre este tema, são exemplos do que se pretende.  

 
JÚRI E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O júri, constituído por 3 elementos , selecionará os melhores trabalhos de acordo com os 
seguintes parâmetros: relevância, qualidade, originalidade e rigor científico. 

O júri pode rejeitar trabalhos que não satisfaçam as condições de participação no concurso. 

Os resultados do concurso serão divulgados até ao dia 15 de março de 2021.  
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PRÉMIOS 

Serão atribuídos três prémios para cada categoria do concurso: 

• 1º prémio – Vale na Amazon.es no valor de 100 € 

• 2º prémio – Vale na Amazon.es no valor de 60 € 

• 3º prémio – Vale na Amazon.es no valor de  40 € 

 

DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

O Projecto Nox- poluição luminosa nos Açores irá divulgar os trabalhos recebidos de 
diversas formas. Ao submeter um trabalho a este concurso os autores concedem a este projecto 
os direitos de reprodução, publicação e exposição dos trabalhos, em qualquer meio de 
comunicação, sem prévia notificação, autorização ou compensação ao autor.  

Os trabalhos não serão sujeitos a qualquer tipo de comercialização, exceto se acordado por 
todas as partes. 

 

Angra do Heroísmo, 9 de dezembro de 2020 


