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PARTE GERAL 

Cláusula 1 

Enquadramento do Concurso 

1. O Concurso “Ciber-Challenge Escolar” é uma atividade promovida pela Guarda Nacional 

Republicana (GNR) em parceria com o Centro de Competência “Entre Mar e Serra” (CCEMS) e 

integra-se no âmbito da Iniciativa “Cidadania Digital em Segurança”. 

2. Este concurso decorre do interesse comum dos parceiros na participação e desenvolvimento 

de políticas de responsabilidade social e das suas atribuições em matéria de segurança digital 

e segurança das crianças e jovens dos diferentes estabelecimentos de ensino, pretendendo 

contribuir para a construção de um Ciberespaço mais Seguro, Livre e Aberto através da 

construção de uma “Rede de Confiança e de Contatos” que permita a conjunção de esforços 

da comunidade escolar, GNR, setor público e privado, tendo em vista colaborar para a 

formação ética e social das nossas crianças e jovens no âmbito da “Cidadania Digital” segundo 

uma matriz de participação ativa, dinâmica e de inovação. 

3. Todos os alunos das Escolas não agrupadas, Agrupamento de Escolas, do setor público e do 

particular e cooperativo, são assim convidados a participar no concurso, através da 

constituição de equipas e da apresentação de trabalhos nos termos do presente 

Regulamento. 

4. O concurso não se baseia em qualquer tipo de sorteio ou operação semelhante e é 

independente de qualquer modalidade de sorte, não estando, portanto, sujeito a autorização 

prévia.  

5. A participação no concurso implica a aceitação total e irrestrita do presente Regulamento.  

6. A participação no concurso é voluntária e gratuita, não estando condicionada, em hipótese 

alguma, à aquisição de qualquer produto, bem ou serviço. 

 

 

Cláusula 2 

Objetivos do Concurso 

1. A “Cidadania Digital em Segurança” é uma iniciativa que consiste na realização de um 

concurso, que irá decorrer ao nível escolar, visando essencialmente promover uma cultura de 

Cibersegurança na comunidade escolar, potenciando a chamada “Cidadania Digital”, 

procurando envolver diversas entidades e organizações da sociedade nas diversas fases do 

Concurso “Ciber-Challenge Escolar” de forma a constituir uma “Rede de Confiança” entre 

Cidadãos e entidades Público-Privadas.  

2. Neste âmbito, visa em particular: 

a. Promover nos alunos a interiorização de direitos e deveres de Cidadania na dimensão 

Ciberespaço; 
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b. Contribuir para que os alunos estejam mais atentos para os cuidados de segurança a 

considerar na sua interação com o Ciberespaço, prevenindo comportamento de riscos 

neste domínio; 

c. Contribuir para a interiorização do sentimento de segurança individual através da adoção 

de regras de segurança digital; 

d. Contribuir para o espírito de equipa, de colaboração, de cooperação, e de 

desenvolvimento da comunicação interpessoal entre grupos; 

e. Contribuir para o reforçar os laços de confiança e o aumento de proximidade entre os 

jovens e a comunidade (alunos, família, escola, GNR, empresas, etc), segundo dinâmicas 

ativas de segurança participativa que permitam a edificação de um Ciberespaço aberto, 

seguro e livre; 

f. Incentivar um espírito de competição saudável através do envolvimento da comunidade 

educativa (pais, encarregados de educação; professores e técnicos ligados ao ensino e 

formação) na discussão de um tema público e de interesse comum. 

 

 

Cláusula 3 

Destinatários do Concurso 

O Concurso “Ciber-Challenge Escolar”, na sua primeira edição (2016), destina-se aos alunos dos 

2.º e 3.º Ciclos de Ensino Básico e Ensino Secundário, de todas as tipologias de Escolas 

(agrupamentos, escolas não agrupadas, do setor público e do particular e cooperativo) do distrito 

de Leiria. 

 

 

 

O CONCURSO 

Cláusula 4 

Equipas 

1. Poderão ser constituídas por 2 a 3 alunos com origem no mesmo ciclo de ensino. 

2. O concurso compreenderá 3 categorias diferentes: 

a. Categoria A1 – 2.º Ciclo; 

b. Categoria A2 – 3.º Ciclo; 

c. Categoria B – Ensino Secundário. 

 

3. Cada equipa deverá ser acompanhada por um professor que a orientará nas diversas Fases e 

Eliminatórias do concurso.  
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Cláusula 5 

Inscrições 

1. A inscrição no concurso deve ser efetuada pelo professor acompanhante de cada equipa na 

página oficial do concurso através do seguinte endereço: http://ciber-challenge.pt. 

2. Serão apenas consideradas as Provas Criativas submetidas a concurso até às 24 horas do dia 

31 de março de 2016, através da plataforma informática acima identificada. 

 

 

Cláusula 6 

Fases do Concurso 

1. O Concurso divide-se em 2 grandes tipos de provas que se circunscrevem apenas à 

Cibersegurança e à Cidadania Digital. A primeira consiste numa “Prova Criativa” e a segunda é 

constituida por um conjunto de “Provas Presenciais”. 

2. Fase 1 – “Prova Criativa” – Consiste num trabalho autónomo realizado pelos alunos, cuja 

submissão que os qualifica para as provas seguintes, sendo esta efetuada na página oficial do 

concurso. Neste âmbito: 

a. Os alunos, de acordo com a respetiva categoria, escolhem o formato e suporte 

(apresentação, vídeo, animação ou aplicação) e desenvolvem um conteúdo de acordo 

com a categoria e caraterísticas seguintes: 

(1) Categoria A1 – 2.º Ciclo: utilizando para o efeito o software abaixo descrito, as 

equipas submetem o seguinte: 

(a) Apresentação: Microsoft Powerpoint ou OpenOffice Impress – entre 15 a 20 

slides; 

(b) Vídeo/Animação: mp4 (H264) – duração entre 2 a 3 minutos, incluindo título e 

ficha técnica. Tamanho: até 75 MB; 

(c) Jogo: Codu, Scratch ou Thynker. 

(2) Categoria A2 – 3.º Ciclo: utilizando para o efeito o software abaixo descrito, as 

equipas submetem o seguinte: 

(a) Vídeo/Animação: mp4 (H264) – duração entre 3 a 6 minutos, incluindo título e 

ficha técnica. Tamanho: até 100 MB; 

(b) Aplicação/Jogo:  

 App para tablet/smartphone Android com envoi do ficheiro apk; 

 Codu, Scratch ou Thynker. 

(3) Categoria B – Secundário: utilizando para o efeito o software abaixo descrito, as 

equipas submetem o seguinte: 

(a) Vídeo/Animação: mp4 (H264) – duração entre 3 a 6 minutos, incluindo título e 

ficha técnica. Tamanho: até 100 MB; 

(b) Aplicação/Jogo:  

 App para tablet/smartphone Android com envoi do ficheiro apk; 

 Codu, Scratch ou Thynker. 

http://ciber-challenge.pt/
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b. Serão apenas considerados a concurso as provas que cumpram os requisitos dispostos no 

presente Regulamento e anexo presente na página do concurso; 

c. Ao submeter a prova, o professor acompanhante responsabiliza-se pelo conteúdo do 

mesmo e garante que aquele é integralmente da autoria da equipa proponente, efetuado 

ao abrigo do regime da obra por encomenda, salvaguardando que o trabalho e respetiva 

divulgação não infringem quaisquer direitos de autor, direitos conexos ou direitos de 

propriedade industrial ou intelectual de terceiros; 

d. Submetida até uma semana antes da prova presencial ao nível de Escola (em data a 

publicar na página do concurso); 

e. Todos os direitos patrimoniais de propriedade intelectual inerentes aos trabalhos são da 

exclusiva titularidade das equipas proponentes. 

 

3. Fase 2 – “Provas Presenciais” – Consiste num conjunto de provas diversificadas, 

designadamente: 

a. Prova de Conhecimentos –  decorre presencialmente e em simultâneo para todas as 

equipas, realizada em plataforma eletrónica e será efetuada sem consulta; 

b. Desafios e Resolução de Problemas – decorre presencialmente e em simultâneo para 

todas as equipas, realizada em plataforma eletrónica e será efetuada com conculta; 

c. Desafio Adicional – “Challengers”. 

 

4. O “Challengers” constitui uma prova adicional que apenas poderá ocorrer durante a 

Eliminatória 2 e a Final. Neste âmbito: 

a. Uma empresa patrocinadora poderá desafiar as equipas para resolver desafios na área da 

Cibersegurança e Cidadania Digital; 

b. Este tipo de prova não será eliminatório;  

c. Contudo as equipas que vencem o “Challengers” receberão um prémio da empresa 

desafiadora, ficando registada para sempre o seu “feito” no “Hall of Fame” da página 

oficial do “Ciber-Challenge Escolar”. 

 

 

Cláusula 7 

Eliminatórias do Concurso 

O Concurso “Ciber-Challenge Escolar” compreenderá três momentos presenciais, após submissão 

da Prova Criativa: duas Eliminatórias e uma Final: 

1. Eliminatória 1 – Que se irá verificar ao nível de Escola não Agrupada/Agrupamento. 

a. Concurso realizado em cada Agrupamento/Escola não agrupada para apuramento da 

melhor equipa por categoria; 

b. Intervenientes: Direção da Escola, Alunos e Professores e Militares da Escola Segura. 
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2. Eliminatória 2 – Que se irá verificar ao nível do Concelho. 

a. Nesta eliminatória as equipas submetem uma nova prova criativa ou podem melhorar a 

inicial; 

b. Concurso realizado em cada Concelho, quando se justifique, para apurar uma equipa por 

categoria, de entre as Escolas a concurso; 

c. Intervenientes: Câmaras Municipais, Posto da GNR, Direção das Escolas, Alunos e 

Professores e Militares da Escola Segura. 

 

3. Final – Que se irá verificar ao nível do Distrito. 

a. A grande final Distrital será na cidade de Leiria; 

b. Na final as equipas submetem uma nova prova criativa ou podem melhorar a anterior; 

c. Intervenientes: Câmaras Municipais, Comando Distrital da GNR, Direção das Escolas, 

Alunos, Professores, Militares da Escola Segura, Disney Portugal, Microsoft Portugal, 

Direção Geral de Educação, Pantallas Amigas, Safe Communities Portugal e outras 

parcerias que venham a ser constituídas. 

 

 

Cláusula 8 

Compromissos da Escola 

1. Durante o mês de fevereiro as escolas divulgam, pelos meios que considerem oportunos, a 

realização do Concurso “Ciber-Challenge Escolar”. 

2. Durante os meses de fevereiro a abril, as entidades proponentes realizarão ações de 

sensibilização junto dos seus alunos, com o intuito de apresentar as principais informações 

sobre o concurso, o seu regulamento, os prazos, o cronograma, as regras, bem como sobre 

outras informações que considerem pertinentes.  

3. As Escolas, por intermédio dos professores acompanhantes, obrigam-se a transmitir aos 

alunos, seus participantes e seus representantes legais (pais e/ou encarregados de educação), 

do teor, regras e disposições do presente Regulamento. 

4. Durante o mês de abril (em data a definir), cada tipologia de Escola deverá disponibilizar local 

e recursos que permitam a realização da Eliminatória 1, prevista na cláusula 7. 

5. As ações de sensibilização enunciadas no número 2 da presente cláusula serão objeto de 

concordância com as escolas e respeitando o seu calendário de atividades escolares.  

 

 

Cláusula 9 

Divulgação dos Resultados 

Os resultados das Eliminatórias serão publicados na página oficial do “Ciber-Challenge Escolar”, 

fazendo referência aos respetivos alunos e professor acompanhante da equipa vencedora, por 

categoria. 
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Cláusula 10 

Cronograma 

O cronograma temporal previsto da primeira edição do concurso é o seguinte: 

 Divulgação e abertura do concurso (janeiro de 2016); 

 Envio da Prova Criativa (até uma semana antes de cada eliminatória); 

 Prova de Escola (abril de 2016); 

 Prova Concelhia (maio de 2016); 

 Prova Distrital (junho 2016). 

 

 

Cláusula 11 

Júri do Concurso 

O Júri será constituído por elementos da GNR e parceiros da iniciativa. 

 

 

Cláusula 12 

Prémios do Concurso 

1. Serão atribuídos prémios por categoria, de acordo com a classificação atribuída pelo júri a 

constituir para o efeito. 

2. Os vencedores são divulgados na página do concurso. 

 

 

Cláusula 13 

Formação 

Irão anteceder-se à realização do “Ciber-Challenge Escolar” ações de formação no âmbito da 

Cibersegurança e da Cidadania Digital dadas pela GNR e por elementos das escolas. 

 

 

Cláusula 14 

Disposições Gerais 

1. A GNR reserva-se ao direito de: 

a. Modificar ou suspender o Concurso “Ciber-Challenge Escolar”, em qualquer momento, 

no caso de anomalia informática ou de verificação de atuações que possam indiciar a 

prática de ilícitos criminais; 

b. Excluir os participantes que, deliberadamente, tentem viciar, em algum momento, as 

regras e do Concurso “Ciber-Challenge Escolar”. 
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2. As equipas constituídas (alunos e professores) participantes no concurso: 

a. Autorizam a utilização de todos os seus dados pessoais, desde que respeitadas as 

disposições legais vigentes;  

b. Autorizam a utilização dos seus nomes, imagem e som de voz para fins de divulgação do 

concurso, sem qualquer ónus aos proponentes ou a quaisquer terceiros que estas 

indicarem, pelo período de um (1) ano contado da data de término do concurso, assim 

entendida como a data da discussão pública;  

c. Declaram, desde já, ser responsáveis pela autoria das suas provas criativas remetidas 

através da página oficial do concurso e que as mesmas não constituem plágio ou violação 

de quaisquer direitos de terceiros. 

 

 

Cláusula 15 

Questões Omissas 

Qualquer assunto omisso no regulamento será alvo de análise e deliberação pelo promotor. 


