
REGULAMENTO DO ASTROCAMP 2023

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O AstroCamp é um programa académico na área da astronomia e física, 
destinado a estudantes dos 3 últimos anos do ensino pré-universitário e 
organizado pelo Centro de Investigação em Astronomia/Astrofísica da 
Universidade do Porto (CAUP), com sede na Rua das Estrelas s/n, 4150-762 
Porto, NIPC 502216450.

1.2. O AstroCamp 2023 terá lugar de 6 a 27 de Agosto de 2023 no CEIA - 
Centro de Educação e Interpretação Ambiental da Paisagem Protegida de Corno 
de Bico (concelho de Paredes de Coura).

1.3. O AstroCamp tem como objectivos:
● Proporcionar aos alunos formação de alta qualidade num ambiente isolado

e tranquilo, fora dos grandes centros urbanos;
● Promover o conhecimento científico, em particular na área da Astrofísica;
● Estimular a curiosidade e as competências de espírito crítico, trabalho em 

equipa e responsabilidade de grupo dos alunos;
● Estimular a criação de relações pessoais entre jovens da mesma idade e 

com formações e experiências de vida distintas mas interesses comuns.

1.4. A língua de trabalho do AstroCamp é o Inglês. Salvo excepções 
devidamente identificadas, todas as actividades do AstroCamp terão lugar nesta 
língua.

2. CANDIDATURAS E SELECÇÃO

2.1. O AstroCamp 2023 aceitará candidaturas dos seguintes 45 países: 
Alemanha, Andorra, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, 
Canadá, Chile, Chipre, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia,



Espanha, Estados Unidos da América, Estónia, Finlândia, França, Grécia, 
Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, 
Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Polónia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, São Marino, Suécia, Suíça e 
Uruguai.

2.2. Podem concorrer ao AstroCamp 2023 os alunos que no ano lectivo de 2022-
2023 estejam matriculados num dos 3 últimos anos do ensino pré-universitário 
(ou seja, em princípio nascidos em 2005 – 2007), em qualquer dos países 
identificados no artigo 2.1, e sejam cidadãos de um destes países, excepto se já 
tiverem participado numa edição anterior.

2.3. O período de candidaturas decorre de 1 a 30 de Abril de 2023.

2.4. A candidatura ao AstroCamp 2023 consiste no preenchimento e envio, no 
período indicado no ponto 2.3, de um formulário electrónico disponível na página
http  s  ://  astrocamp  .astro.up.pt/  , incluindo os documentos aí indicados.

2.5. A candidatura só será considerada elegível se for recebida dentro do 
período de candidaturas e incluir todos os elementos solicitados:

● Carta de motivação do aluno, escrita obrigatoriamente em Inglês;
● Carta de recomendação do professor de física actual do aluno, escrita em 

Português ou Inglês;
● Certificado de notas mais recente (do 2º período);
● Opcionalmente, certificados de participação em actividades científicas 

relevantes, como finais de olimpíadas nacionais ou internacionais;
● Autorização do Encarregado de Educação, preenchida em Português ou 

Inglês (apenas para alunos menores no momento da candidatura).

2.6. No formulário de candidatura o candidato indicará os detalhes de contacto 
do professor que escreverá a carta de recomendação. No momento do envio do 
formulário pelo candidato, o professor receberá automaticamente um e-mail com
instruções sobre o conteúdo da carta de recomendação e o respectivo envio.

2.7. À carta de recomendação do professor aplica-se o mesmo prazo, ou seja, 
esta deve ser enviada, de acordo com as instruções que o professor receberá, 
até ao final do dia 30 de Abril.

2.8. A versão original da autorização do Encarregado de Educação, deverá ser 
enviada atempadamente por correio, e deverá chegar ao CAUP até ao dia 15 de 
Maio de 2023, sob pena de exclusão da candidatura.

2.9. A participação no AstroCamp 2023 está limitada, sendo admitidos um 
mínimo de 10 e um máximo de 15 alunos. O número exacto será decidido em 
função da qualidade das candidaturas e do orçamento disponível.
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2.10. A selecção dos alunos será feita pelo Responsável Científico do 
AstroCamp, do seguinte modo:

● 1 lugar para um aluno da Escola Secundária de Paredes de Coura, 
seleccionado, de entre as candidaturas recebidas desta escola nas 
condições dos artigos 2.1 a 2.8, após nomeação do director da escola, 
como acordado em memorando separado;

● 9 a 14 lugares seleccionados de entre todas as candidaturas recebidas nas
condições dos srtigos 2.1 a 2.8.

2.11. Os alunos serão seleccionados de acordo com o seu mérito e potencial 
académico. A fase final da selecção consiste numa entrevista em Inglês, a 
realizar no CAUP (na Rua das Estrelas s/n, 4150-762 Porto) no Sábado 27 de 
Maio de 2022 ou no Pavilhão do Conhecimento (no Largo José Mariano Gago, 
nº1, Parque das Nações, 1990-073 Lisboa) no Domingo 28 de Maio, ou via 
Skype/Zoom.

2.12. A entrevista é obrigatória para todos os candidatos excepto para o aluno a
quem for atribuído o lugar da Escola Secundária de Paredes de Coura.

2.13. Os alunos seleccionados receberão a oferta de um lugar no campo por e-
mail, até ao dia 5 de Junho, e deverão confirmar a sua participação até ao dia 9 
de Junho de 2023, sob pena de o seu lugar ser atribuído a outro aluno.

2.14. Os alunos seleccionados participarão necessariamente na actividade 
completa. Salvo situações de expulsão, não é permitida a participação em 
apenas uma parte do AstroCamp 2023.

2.15. O processo de confirmação de participação inclui a assinatura de um 
Termo de Aceitação (pelo aluno) e de uma Autorização de Captação de Imagem 
(pelo aluno, ou pelos seus representantes legais para alunos menores), 
especificamente fotografias e video, no âmbito das atividades integradas no 
programa, bem como a sua eventual utilização na divulgação da iniciativa em 
futuras edições. Documentação adicional poderá ser necessária para alunos 
provenientes de outros países, de acordo com a respectiva legislação.

2.16. No Termo de Aceitação, cada aluno indicará um Ponto de Contacto no 
exterior, que possa ser contactado em situações de emergência durante o 
AstroCamp 2023.

2.17. Para os alunos matriculados em escolas em Portugal a participação nas 
actividades do AstroCamp 2023 não terá custos (com a possível excepção de 
pequenas despesas correntes).



2.18. Para alunos matriculados em escolas de outros países, o custo máximo de 
participação será de 400 Euros. O valor exacto será confirmado no momento da 
oferta de um lugar no campo, e deverá ser pago por transferência bancária até 
ao dia 30 de Junho de 2023. Estes alunos podem tentar obter apoio dos nossos 
parceiros internacionais ou de outras entidades locais. 

2.19. É da responsabilidade dos alunos e dos encarregados de educação 
informar a organização (no momento da candidatura ou da confirmação da sua 
participação) de qualquer limitação física e/ou funcional, de eventuais 
necessidades de alimentação específicas ou cuidados especiais da saúde.

3. ASSISTÊNCIA MÉDICA

3.1. Como assistência médica entende-se actuações de prevenção, atividades 
realizadas com material e equipamento de primeiros socorros, qualquer 
tratamento simples realizado por um monitor socorrista, bem como o transporte 
a qualquer centro hospitalar.

3.2. O campo terá um monitor socorrista (em geral, estudante de medicina) 
devidamente identificado, que será também responsável, juntamente com os 
coordenadores do campo (cf. Artigo 5.1) pela implementação no campo das 
medidas de higiene e segurança aplicáveis. 

3.3. Cada participante é abrangido por um seguro de acidentes pessoais e 
responsabilidade civil.

3.4. Sempre que ocorrer uma situação de acidente, o coordenador do 
AstroCamp 2023 comunicará o sucedido ao encarregado de educação.

4. LOGÍSTICA DO ASTROCAMP 2023

4.1. O ponto de encontro para a deslocação até ao CEIA é a Estação da 
CP/Terminal Rodoviário de Viana do Castelo (excepto para o aluno do concelho 
de Paredes de Coura). Os alunos devem chegar ao ponto de encontro antes das 
16h00 do dia 6 de Agosto de 2023. O regresso ao ponto de encontro ocorrerá 
antes das 12h00 do dia 27 de Agosto de 2023.

4.2. As despesas de viagem entre a respectiva residência e o ponto de encontro 
(para alunos residentes em Portugal continental) ou entre o aeroporto do Porto e
o ponto de encontro (para os restantes alunos) serão reembolsadas pela 
organização se forem feitas em transportes públicos, e mediante a apresentação
das respectivas facturas contendo o nome e NIF do CAUP.



4.3.  Caso haja alunos das Regiões Autónomas dos Açores ou da Madeira, a 
organização tentará obter apoio financeiro (dos governos regionais ou outras 
entidades) para os respectivos voos. 

4.4.  Para alunos de outros países, o custo das viagens até ao aeroporto do 
Porto ficará a cargo dos próprios ou das entidades locais de que obtenham 
apoio. 

4.5. A equipa do AstroCamp 2023 contará com 3 a 4 professores e 4 a 5 
monitores. A equipa do CEIA dará também apoio às actividades do campo.

4.6. Para os alunos cujo ponto de chegada a Portugal continental seja o 
aeroporto do Porto, um dos professores ou monitores irá esperá-los no terminal 
do aeroporto e acompanhá-los na viagem entre o aeroporto e o ponto de 
encontro e vice-versa.

4.7. Os professores do AstroCamp serão necessariamente investigadores 
doutorados em áreas relevantes para os objectivos científicos do campo, e 
permanecerão no campo pelo menos uma semana.

4.8. Os monitores serão alunos com pelo menos 21 anos e matriculados em 
cursos universitários de Mestrado ou Doutoramento, em qualquer universidade 
Portuguesa ou estrangeira no ano académico 2022-23. Todos os monitores 
permanecerão no campo durante as 3 semanas do mesmo. Na selecção dos 
monitores será dada preferência a antigos alunos do AstroCamp.

4.9. Todos os alunos (incluindo o do Concelho de Paredes de Coura), monitores 
e professores ficarão alojados nas instalações do CEIA.

4.10. O contacto dos alunos com o exterior é limitado, sendo assegurado pelos 
monitores e, salvo situações de emergência, apenas permitido em dias e horas 
específicos. Todos os monitores terão um telemóvel cujo número será fornecido 
aos pais/Encarregados de Educação, de modo a ser possível o contacto directo 
em caso de emergência.

4.11. Os telemóveis dos alunos ficarão na posse dos monitores durante o 
AstroCamp, devidamente identificados e desligados. Durante os períodos de 
contacto o aluno pode pedir o seu telemóvel aos monitores, devolvendo-o no 
final desses períodos.

4.12. As instalações do CEIA devem ser mantidas asseadas e limpas. O espaço 
será partilhado por todos e deve ser respeitado. Professores, monitores e alunos 
devem zelar pela boa conservação das instalações e manutenção das condições 
de higiene das mesmas.



4.13. As refeições (pequeno almoço, almoço, lanche e jantar) serão fornecidas 
pela equipa do CEIA, em horário estipulado previamente. Não é permitido o 
acesso dos alunos às cozinhas do CEIA.

4.14. Nas instalações do CEIA existe uma máquina de lavar roupa. Será criada 
uma rotina de lavagem de roupa dos participantes do AstroCamp, de acordo com
as instruções da equipa do CEIA. A responsabilidade de pendurar e retirar a 
roupa dos estendais cabe a cada um dos participantes.

4.15. Não é permitido aos alunos a utilização dos seus computadores ou 
quaisquer outros gadgets pessoais em nenhum momento durante o AstroCamp. 
Caso os alunos os tragam, estes serão confiscados e devolvidos apenas no final 
do campo. Nos períodos de contacto os alunos podem apenas usar os seus 
telemóveis.

4.16. A organização reserva-se o direito de, após informação aos pais e/ou 
Ponto de Contacto, determinar a expulsão de qualquer aluno que, pelo seu 
comportamento, prejudique de forma significativa ou continuada o 
funcionamento do AstroCamp 2023.

4.17. O AstroCamp 2023 terá uma política de tolerância zero relativamente à 
posse ou consumo de álcool, tabaco ou substâncias ilícitas. Qualquer violação 
destas regras implicará a expulsão imediata do aluno do AstroCamp 2023.

4.18. Alunos que abandonem prematuramente o AstroCamp 2023 
prematuramente por expulsão ou razões de saúde serão acompanhados por um 
monitor até um ponto de encontro conveniente, ou ao aeroporto do Porto. 
Nestes casos o custo de participação não será devolvido. 

4.19. Os alunos devem trazer: roupa prática e desportiva; chinelos para o 
balneário; calçado confortável; protector solar; boné ou chapéu; toalha e fato de
banho; agasalho impermeável; pequena mochila para actividades no exterior; 
saco para roupa suja; estojo de higiene pessoal; cadernos e material de escrita 
para os cursos.

4.20. A organização não se responsabiliza por quaisquer extravios de bens dos 
alunos. Recomenda-se que os alunos tragam os seus pertences devidamente 
identificados.

4.21. Opcionalmente cada aluno poderá depositar no Banco do Campo o 
dinheiro que trouxer. Neste caso entregará o dinheiro a um monitor, que fará o 
registo em folha própria e tratará dos respectivos movimentos. Caso o aluno 
opte por não o fazer, será da sua responsabilidade a guarda e gestão do mesmo.



5. RESPONSABILIDADES NO ASTROCAMP 2023

5.1. O AstroCamp 2023 será coordenado pelo responsável científico (do CAUP) e
pelo responsável do CEIA. Compete aos coordenadores:

● elaborar o cronograma de actividades do campo, consultando sempre que 
necessário os professores e monitores;

● garantir o cumprimento do programa e do regulamento (no plano da 
formação e do lazer) e dos objectivos previamente definidos;

● alterar o programa de actividades por razões meteorológicas, logísticas ou
de outra natureza que assim o justifiquem;

● garantir o cumprimento das normas de saúde, higiene e segurança;
● determinar a expulsão do campo de qualquer aluno que não cumpra as 

respectivas regras.

5.2. Os professores do AstroCamp 2023 terão os seguintes direitos e deveres:
● dirigir a formação dos alunos e promover o conhecimento científico;
● leccionar os seus cursos e realizar a respectiva avaliação:
● sugerir alterações ao programa de actividades;
● ser um exemplo para os alunos;
● zelar pela segurança dos alunos;
● reportar quaisquer violações das regras do AstroCamp ao coordenador 

científico;
● recorrer aos coordenadores e monitores para apoio na resolução de 

problemas.

5.3. Os monitores do AstroCamp 2023 terão os seguintes direitos e deveres:
● leccionar as aulas práticas, juntamente com o professor responsável por 

cada curso;
● coordenar as actividades recreativas, e acompanhar os alunos sempre que

necessário nas restantes actividades;
● sugerir alterações ao cronograma com o objetivo do bom desenvolvimento

das actividades;
● ser um exemplo para os alunos;
● ser o primeiro ponto de contacto entre os alunos e o exterior;
● garantir o cumprimento das regras do AstroCamp, e de todas as normas 

de saúde, higiene e segurança aplicáveis;
● reportar quaisquer violações das regras do AstroCamp ao coordenador 

científico;
● zelar pelo bom ambiente de grupo entre os alunos;
● recorrer aos coordenadores para apoio na resolução de problemas.

5.4. Os alunos do AstroCamp 2023 terão os seguintes direitos e deveres:
● ter acompanhamento permanente dos professores e/ou monitores;
● participar activamente em todas as actividades, individuais ou em grupo;
● dispor de condições de higiene e segurança para todas as actividades;



● respeitar o regulamento do AstroCamp 2023;
● cumprir os horários estabelecidos para as várias actividades e as 

indicações dos coordenadores, professores, monitores e equipa do CEIA;
● adoptar uma postura profissinal e digna e um comportamento correcto 

para com os outros elementos do campo e a equipa do CEIA;
● reportar quaisquer violações das regras do AstroCamp ao coordenador 

científico;
● responsabilizar-se por eventuais prejuízos causados.

6. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS NO ASTROCAMP 2023

6.1. Os alunos seleccionados para o AstroCamp 2023 terão de escolher três dos 
cursos disponíveis. Todos os cursos são leccionados em Inglês, e cada um terá 
10 aulas de 1h30 cada, 9 horas de aulas práticas e 4 horas de exames.

6.2. No momento da confirmação da inscrição os alunos indicarão uma lista 
ordenada com as suas preferências. Não é garantido que cada aluno possa 
frequentar os três cursos que indicou como primeiras opções.

6.3. Durante o mês de Julho os alunos receberão uma lista de sugestões de 
leitura prévia, para melhor prepararem os cursos e outras actividades do campo.
É responsabilidade dos alunos dedicar o tempo necessário a estas actividades.

6.4. O AstroCamp 2023 usará o formato de avaliação contínua, com períodos de
exame e outras acividades examináveis distribuídos por vários dias. Todos estes 
contarão para a classificação dos alunos em cada curso.

6.5. Nos fins-de-semana de 12-13 e de 19-20 de Agosto os alunos e 
encarregados de educação/contactos receberão um relatório de progresso, 
incluindo as notas obtidas até ao momento.

6.6. No final do AstroCamp os alunos que tenham completado com sucesso 
todas as actividades receberão um diploma de participação onde constarão as 
classificações obtidas, numa escala de 0 a 20 valores.

6.7. Todos os alunos que tenham completado com sucesso todas as actividades 
do campo terão direito a participar em actividades científicas complementares 
(remotas ou presenciais) no ano lectivo seguinte, e em todas as actividades 
futuras para antigos alunos do AstroCamp.

6.8. O aluno com melhores classificações terá direito a um estágio de até um 
mês no CAUP, em datas mutuamente convenientes no período entre Outubro de 
2023 e Julho de 2024. Dependendo do orçamento final do campo, poderá ser 



possível suportar parte das despesas de alojamento e alimentação do aluno 
durante este estágio.

6.9. O AstroCamp 2023 terá um fim-de-semana dos antigos alunos. O número 
de participantes será limitado, dependendo das condições sanitárias.

6.10. Algumas das actividades recreativas do AstroCamp 2023 poderão ter 
componentes em Português. Caso isso suceda, os professores ou monitores do 
campo assegurarão as traduções necessárias.

6.11. O AstroCamp 2023 incluirá um ciclo de 10 palestras públicas (com temas 
diversos), que serão abertas ao público em geral (e de entrada livre até à 
lotação da sala, salvo possíveis restrições sanitárias), e difundidas online. Estas 
palestras poderão, excepcionalmente, ser dadas em Português, mas incluirão 
sempre materiais de apoio em Inglês.

7. DISPOSIÇÕES DIVERSAS

7.1. Qualquer questão que surja durante o decurso do AstroCamp 2023 ou a 
respectiva fase de candidatura e que não esteja contemplada neste regulamento
será resolvida pelo responsável científico do AstroCamp 2023.


