
DStv Eutelsat Star Awards competition – 8
th
 Edition-  FAQs Page 1 

 

DStv Eutelsat Star Awards – 8th Edition 
FAQ 
 
 
As nossas escolas vão estar encerradas durante este período. O que podemos fazer? 
Quer dizer que as escolas que estão fechadas não podem participar? 
 
Este concurso não é para escolas mas para estudantes na sua capacidade individual. 
Gostaríamos de encorajar os estudantes a participarem do concurso, quer as escolas estejam 
abertas, quer não. Na realidade, o período de férias é uma óptima altura para os 
estudantesinteressados prepararem os seus trabalhos para o concurso, pois o tempo que 
dedicarem a esta actividade não vai interferir no trabalho escolar. 
 
Como participo do concurso? 
 
Os formulários de inscrição e o guia de estudo estarão disponíveis nos escritórios da Multi-
Choice Africa ou nos Centros de Recursos da MultiChoice bem como no portal relativo ao 
concurso (www.dstvstarawards.com). Os candidatos sul-africanos poderão obter uma cópia 
dirigindo-se ao escritório da MultiChoice Africa, no n.º Corporate Affairs, 251 Oak Avenue, em 
Randburg,Joanesburgo. 
 
O participante deve decidir se vai concorrer com uma redacção ou com um cartaz. 
 
Posso candidatar-me com mais de um trabalho? 
Não, os candidatos não podem apresentar mais de um trabalho, sob pena de serem 
desqualificados. 
 
Como é que apresento o meu trabalho? Posso enviá-lo por correio electrónico? 
 
Não serão aceites trabalhos enviados por correio electrónico.  
 
Só se aceitarão trabalhos que respeitem por completo as instruções de participação no 
concurso e que tenham sido enviados por correio normal ou depositados numa das caixas de 
recolha de trabalhos nos gabinetes nacionais ou regionais da MultiChoice indicados no 
formulário de candidatura, ou,no caso da África do Su, o gabinete da MultiChoice Africa situado 
na rua Bram Fischer Drive,n.º 141. Os alunos sul-africanos também podem enviar os seus 
trabalhos de participação no concurso para: MultiChoice Africa, Corporate Affairs, 251 Oak 
Avenue, em Randburg,Joanesburgo, À atenção de: Lebogang Ramothata 
 
Quem devo contactar para esclarecer dúvidas? 
 
Quaisquer dúvidas podem ser enviadas por correio electrónico para: 
StarAwards@ds.naspers.com ou esclarecidas através de um telefonema para o escritórioda 
MultiChoice mais próximo de si. Os candidatos sul-africanos podem telefonar para Mahlatse 
Sithole no número +27 11 781 9950. 
 
Receberei confirmação de que o meu trabalho foi recebido? 
 
Não haverá qualquer comunicação entre a MultiChoice e os concorrentes excepto para 
anunciaros vencedores. 

mailto:StarAwards@ds.naspers.com
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Receberei a avaliação e comentários sobre o meu trabalho? 
 
A decisão do nosso Júri, quanto às redacções e cartazes vencedores, bem como relativamente 
às redacções e cartazes que satisfazem os critérios mínimos de qualificação, será definitiva e 
inapelável. Dado o número de trabalhos que se prevê, não será possível enviar aos candidatos 
uma avaliação dos seus trabalhos. 
 
Poderei apresentar o meu trabalho na minha língua materna ou noutra língua que 
nãoseja o inglês? 
 
Os trabalhos só podem ser apresentados numa das seguintes três línguas: Inglês, Francês e 
Português. 
 
O material do concurso estará disponível noutras línguas? 
 
Os formulários de inscrição e as brochuras no portal da web estarão disponíveis em Inglês, 
Português e Francês. 
 
Existem restrições sobre quem se pode candidatar? 
 
Os alunos que desejem candidatar-se precisam de estar matriculados numa escola secundária 
e terem entre 14 e 19 anos de idade. 
 
Qual o tópico da redacção ou do cartaz? 
 
Actualmente, os satélites estão a ser utilizados nas mais diversas formas, mas existe sempre 
capacidade para crescimento e expansão. Escreva uma redacção ou desenhe um cartaz sobre 
as áreas em que acredita que o pleno potencial dos satélites ainda não foi aproveitado ou 
desenvolvido. 
 
Quais serão os critérios de avaliação dos trabalhos apresentados? 
 
Critérios para a Redacção: 
 

 Língua: Inglês, Francês ou Português 

 Comprimento: 1200 a 1400 palavras (excluindo a bibliografia) 

 Dactilografar usando Arial 12, com espaço de 1,5 ou deve ser escrita à mão, mas de um 

modo legível 

 As páginas devem ser numeradas 

 Somente inscrições em papel serão aceites 

 As inscrições podem incluir ilustrações, gráficos ou diagramas 

 Referências bibliográficas (todas as fontes consultadas durante a preparação da 

inscrição) 

 
Critérios para o Cartaz: 
 
Conceba um cartaz criativo alusivo ao tópico da competição. O cartaz deve ser acompanhado 
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de uma explicação/resumo criativo que deve seguir o seguinte formato: 

 

 Título 

 Ideia/conceito resumido 

 Explicação da ideia 

 Referências bibliográficas (todas as fontes consultadas durante a preparação do 

trabalho) 

 Língua: Inglês, Francês ou Português 

 Os trabalhos não podem ser maiores do que o Tamanho A1 (420 X 297 mm) e menores 

do que o Tamanho A3 (297 x 420 mm ) 

 Os trabalhos devem ser apresentados em suporte físico (cartolina ou papel). Não serão 

aceites trabalhos apresentados em suporte electrónico. 

 
Critérios de Avaliação: 
 
Redacção 

 Precisão da informação/conhecimento do assunto (30) 

 Estrutura da redacção     (20) 

 Língua       (15) 

 Criatividade da apresentação    (15) 

 Ideias inovadoras      (10) 

 Bibliografia/Referências     (10) 

100 

Cartaz  

 Precisão da informação/conhecimento do assunto (30) 

 Apresentação geral do cartaz    (20) 

 Estilo gráfico ou ilustrativo     (20) 

 Criatividade da apresentação    (25)    

 Bibliografia/Referências     (5) 

100 

Quais serão os prémios atribuídos aos vencedores nacionais e aos vencedores 
globais? 
 
Para mais informação sobre os prémios nacionais, é favor contactar o gabinete da MultiChoice 
do seu país ou região. Os vencedores nacionais incluírão a Melhor Redacção, o Melhor Cartaz, 
e os segundos classificados na categoria da Redacção e do Cartaz. Os candidatos vencedores 
a nível continental receberão os seguintes prémios: 
 

Prémios  Descrição 

Prémio Geral na Categoria 

Redacção 

Uma viagem para o vencedor e pai/guardião à Eutelsat 

em França e depois comparência ao lançamento de um 

foguetão 



DStv Eutelsat Star Awards competition – 8
th
 Edition-  FAQs Page 4 

 

Prémio Geral na Categoria Cartaz Uma viagem para o vencedor e pai/guardião aos 

escritórios da MultiChoice e à Agência Espacial Sul-

Africana em Hartbeesthoek 

Prémio Geral para a Escola na 

Categoria Redacção 

Uma instalação da DStv incluindo uma antena, 

televisão, descodificador e acesso livre ao Pacote 

DStv Bué (em Angola e Moçambique) ou ao pacote 

DStv Educational (África) durante um ano 

Prémio Geral para a Escola na 

Categotia Cartaz 

Uma instalação da DStv incluindo uma antena, 

televisão, descodificador e acesso livre ao Pacote 

DStv Bué (em Angola e Moçambique) ou ao pacote 

DStv Educational (África) durante um ano 

    
Quem tem os direitos de autor do meu cartaz/redacção? 
 
Todas as redacções e cartazes serão propriedade dos organizadores. Os organizadores 
reservam-se o direito de alterar o formato e o conteúdo de qualquer redacção ou cartaz antes 
da sua publicação. Destaca-se que os organizadores detêm o direito exclusivo de publicar os 
trabalhos seja em que meio for. 
 
Qual o prazo de apresentação dos trabalhos? 
 
Impreterivelmente até dia 26 de outubro de 2018. 
 
Quando serão anunciados os vencedores? 
 
Os vencedores nacionais serão informados assim que o processo tiver sido finalizado nos seus 
respectivos países. Os vencedores globais serão informados até dia final de Fevereiro de 2019. 
 
Quem é que entra no concurso global? 
 
Os trabalhos vencedores a nível nacional (a melhor redacção e o melhor cartaz) serão 
avaliadospara escolher os vencedores globais. 
 
Posso trocar o meu prémio por dinheiro? 
 
Não, os prémios não podem ser trocados por dinheiro. 


