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1- Como colocar o meu vídeo a concurso? 
Em cada fase os vídeos deverão ser enviados para o  e-mail:
coolworking@cataa-cei.pt. Após este passo, o júri irá visualizar o vídeo e 
colocá-lo no site: http://coolworking.cataa-cei.pt. Aqui poderás visualizar 
todos os vídeos que estão a concurso. 

2- Qual a data limite para enviar o meu vídeo? 
Os vídeos terão de ser enviados até ao dia 2 de janeiro de 2018. Mas se 
entretanto já tiveres o teu trabalho feito, podes enviá-lo para o email: 
coolworking@cataa-cei.pt  antes da data limite. Relembramos que após o 
envio já não podes substituir o teu vídeo, nem participar com outro. 
3- Não estou a perceber o que é para ser feito. Como posso tirar as 
minhas dúvidas? 
As tuas dúvidas vão ser sempre lidas e respondidas; não deves ter 
qualquer receio de as colocar. Poderás fazê-lo enviando um email para 
coolworking@cataa-cei.pt ou uma mensagem privada para  
https://www.facebook.com/coolworkingprojetodeempreendedorismo 



N O D O D I C   |   2 4

Lista de Perguntas Frequentes

4-Para que serve a documentação de apoio? 
A documentação de apoio serve para te focares. Ao leres a informação 
disponibilizada terás uma ideia do que se pretende nas diferentes fases. 
Assim será mais fácil executares os teus vídeos. Depois é só teres 
imaginação e criatividade para fazeres um bom vídeo. Lembramos que os 
critérios para atribuição de prémios são os seguintes: 
a) Criatividade; 
b) Inovação; 
c) Clareza na linguagem; 
d) Impacto da mensagem. 

5- Como posso saber se passei para a fase seguinte? 
Depois do júri escolher os vídeos que passam à fase seguinte, estes vão 
aparecer pontuados no nosso site http://coolworking.cataa-cei.pt. De 
realçar que os vencedores, são aqueles que obtiverem o maior número de 
pontos no somatório das diferentes fases. Ou seja os pontos vão sendo 
acumulados nas 3 fases. 



N O D O D I C   |   2 4

Lista de Perguntas Frequentes

 6- Os vídeos que tiverem mais efeitos especiais têm maiores 
hipóteses de ganhar? 
Como já foi referido é importante que uses e abuses da criatividade, mas 
também é muito importante que a mensagem que queiras transmitir seja 
clara. Por vezes demasiados efeitos especiais podem distorcer esta 
clareza. 

7- O vídeo tem de obrigatoriamente que incluir imagens/falas dos 
membros da equipa? 
Não. Podes perfeitamente fazer vídeos recorrendo a animação de outras 
personagens, ou recorrendo a entrevistas. Mais uma vez é a tua 
criatividade que faz o vídeo. 

8- É obrigatório identificar o vídeo? 
Sim. No início ou no fim deve constar o nome completo de todos os 
elementos da equipa. O tempo que estes carateres demorem a passar, 
não serão contabilizados para os 3 minutos. 
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9-O vídeo deve ter um título? 
É facultativo. No entanto um título dá mais significado ao vídeo e ajuda a 
reforçar ideias.  
10- Como posso editar o meu vídeo? 
Podes editar os teus vídeos em qualquer aplicação de edição existente. 
Quer em telemóveis, quer nos computadores existem programas de 
edição de vídeo. 

Sugestão de programas: 
O Windows Movie Maker é uma ferramenta bastante simples e intuitiva e 
permite que o usuário realize edições básicas nos seus vídeos, como 
cortar, inserir transições, colocar efeitos de cor básicos e textos. 

O iMovie também é uma ferramenta bem simples, utilizada para realizar 
edições quando o vídeo não exige muito em termos técnicos. Funciona 
bem, tanto no Mac como em dispositivos móveis da Apple. O iMovie 
também permite cortes, inserção áudio e de textos simples e até alguns 
efeitos e transições nos vídeos 
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O Movavi é um editor para utilizadores iniciantes, por ser bem simples e 
intuitivo. Oferece recursos mais avançados em termos de edição e 
aperfeiçoamento de vídeo. Disponibiliza uma série de recursos para 
ajustes de cor, inserção de efeitos mais complexos. O software está 
disponível em português, para Windows e Mac. 

O Openshot é uma excelente opção principalmente para quem utiliza o 
Linux como sistema operativo. É bastante intuitivo e fácil de usar. Permite 
ainda que o utilizador faça edições simples como cortar, adicionar efeitos e 
inserir fotos e músicas. 

O Videopad é um editor bastante simples, indicado para quem não quer 
ou não precisa fazer edições muito profundas. É bastante leve e intuitivo e 
pode ser ideal, caso o objetivo seja apenas fazer cortes, junções e 
inserção de pequenos efeitos. 

   


