
 

 

 

Regulamento 

 1ª edição do concurso  

ME & MOM IN AZORES 

2020/2021 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O concurso ME & MOM IN AZORES é uma iniciativa da AEA – Associação dos 

Emigrantes Açorianos com o apoio do Governo Regional dos Açores. A 1ª edição do 

concurso irá centrar-se nos emigrantes e seus descendentes dos Estados Unidos da 

América e das Bermudas. É pretensão desta associação realizar esta iniciativa 

anualmente, tendo cada ano um país diferente como alvo deste projecto. 

2. MISSÃO 

O concurso visa recolher os testemunhos orais de mulheres emigrantes dos Açores, 

fortalecendo assim, os laços entre a diáspora e a terra-mãe, e ao mesmo tempo 

permitindo a visita do filho/neto aos Açores com a mãe/avó. 

3. QUEM PODE CONCORRER? 

Descendentes nascidos nos EUA/Bermudas de mães ou avós açorianas que emigraram 

para os Estados Unidos/Bermudas. A participação é restrita a apenas 1 descendente 

por mãe/avó. Esta só é válida mediante a cópia de um documento que comprove o 

nascimento da mãe/avó nos Açores ou que tenha emigrado dos Açores, bem como a 

cópia de um documento que comprove o nascimento do descendente nos Estados 

Unidos/Bermudas e/ou a ligação com a mãe/avó, que deverão ser submetidos 

juntamente com o material a concurso. 



4. ORGANIZAÇÃO 

O concurso consiste numa recolha de testemunhos orais gravados em vídeo de mães 

ou avós açorianas sobre os Açores e a sua história da emigração açoriana, em primeira 

mão, através de um guião de entrevista fornecido pela associação, em anexo ao 

presente regulamento.  

O descendente terá de gravar um vídeo (através de telemóvel ou outra máquina que 

capte vídeo e som) com uma duração mínima de 3 minutos, juntamente com a mãe ou 

avó, a responderem às perguntas do guião.  

5. EXCLUSÃO 

Não poderão participar na presente edição do concurso pessoas que não apresentem 

as devidas condições de participação supramencionadas. 

6. PARTICIPAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

O concurso decorre de 1 de dezembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021. O vídeo é 

submetido em formato mp4 através do e-mail findyourazores@gmail.com juntamente 

com os comprovativos mencionados no ponto 3 do presente regulamento. Após a 

verificação de todas as condições de participação, o vídeo será divulgado na página de 

Facebook da AEA – Associação dos Emigrantes Açorianos 

(https://www.facebook.com/associacao.acorianos) e sujeito a votação através de 

gostos no respetivo vídeo a concurso entre os dias 15 fevereiro e 15 março. Os 

resultados serão divulgados até 31 de março de 2021. 

7. PRÉMIO 

O prémio será atribuído ao vídeo mais votado através do somatório dos gostos e 

partilhas do vídeo no Facebook. 

Ao descendente vencedor será entregue o prémio de uma viagem para duas pessoas – 

o descendente e a mãe ou avó açoriana que concorreram ao ME & MOM IN AZORES – 

com origem em Boston, Massachussets, e destino a uma ilha dos Açores à sua escolha 

com direito a estadia e carro de aluguer, para usufruir entre os meses de maio e 

dezembro de 2021.  

mailto:findyourazores@gmail.com
https://www.facebook.com/associacao.acorianos


8. DIREITOS DE AUTOR 

Todos os concorrentes comprometem-se a aceitar que a AEA – Associação dos 

Emigrantes Açorianos divulgue a sua imagem, nome e localidade, bem como outros 

dados pessoais revelados nos vídeos a concurso em todas as plataformas e eventos da 

AEA, bem como no Museu da Emigração Açoriana, em concordância com as condições 

de participação. 

9. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

A participação no concurso implica o registo e o tratamento de dados pessoais (por 

exemplo, nome, documento de identificação, localidade). Esses dados pessoais serão 

tratados em conformidade com o disposto no Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados (RGPD) - Regulamento (EU) 2016/679 - que define requisitos pormenorizados 

em matéria de recolha, armazenamento e gestão de dados pessoais, aplicáveis tanto a 

empresas e organizações europeias que tratam dados pessoais na União Europeia 

como a empresas e organizações estabelecidas fora do território da UE que tratam 

dados pessoais de pessoas que vivem na UE. Salvo indicação em contrário, os dados 

pessoais solicitados, nomeadamente, os comprovativos de identidade, são necessários 

para a verificação da participação no concurso em conformidade com o Regulamento 

do mesmo e serão tratados unicamente para esse fim, pela AEA - Associação dos 

Emigrantes Açorianos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rules and Regulations 

1st edition of the contest  

ME & MOM IN AZORES 

2020/2021 

 

1. PRESENTATION 

The ME & MOM IN AZORES contest is an initiative of the AEA — Azorean Emigrants 

Association with the support of the Regional Government of the Azores. The 1st 

edition of the contest will focus on emigrants and their descendants from the United 

States of America and Bermuda. This association intends to carry out this initiative 

every year, with a different country as the target of this project. 

2. MISSION 

The contest aims to collect the oral testimonies of emigrant women from the Azores, 

thus strengthening the ties between the diaspora and the motherland, and at the 

same time, allowing the son/daughter to visit the Azores with his 

mother/grandmother. 

3. WHO CAN APPLY? 

Descendants born in the US/Bermuda of Azorean mothers or grandmothers who 

emigrated to the United States/Bermuda. The participation is restricted to only 1 

descendant per mother/grandmother. For this to be valid, you must submit a copy of: 

a) A document, proving the birth of the mother/grandmother in the Azores or 

that she has emigrated from the Azores. 



b) A document, proving the birth of the descendant in the United States/Bermuda 

and/or the connection with the mother/grandmother. 

4. ORGANIZATION 

The contest consists of a collection of oral testimonies recorded on video from 

Azorean mothers or grandparents about the Azores and their story on Azorean 

emigration, firsthand, through an interview script provided by the association, 

attached to this regulation.  

The descendant will have to record a video (via cell phone or another device that 

captures video and sound) with a minimum duration of 3 minutes, together with the 

mother or grandmother, answering the script's questions. 

5. EXCLUSION 

Contestants will be excluded in the present edition of the contest if they do not 

present the conditions of participation mentioned above. 

6. PARTICIPATION AND DISSEMINATION 

The competition runs from December 1, 2020, to January 31, 2021. The video is 

submitted in mp4 format via e-mail to findyourazores@gmail.com, along with the 

proofs mentioned in point 3 of this regulation. After verifying all the conditions of 

participation, the video will be released and subject to voting through likes and shares 

between February 15 and March 15 on the Facebook page of the AEA — Association of 

Azorean Emigrants (https://www.facebook.com/associacao.acorianos). The results will 

be released by March 31st, 2021.  

7. PRIZE 

The prize will be awarded to the most voted video through the sum of the likes and 

shares of the video on Facebook. The winner will receive the prize for a trip for two 

people — the descendant and the Azorean mother or grandmother who competed for 

ME & MOM IN AZORES — from Boston, Massachusetts, to an island in the Azores of 

their choice with accommodation and a rental car to be used between May and 

December 2021.  
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8. COPYRIGHT 

All contestants accept that the AEA — Azorean Emigrants Association discloses their 

image, name, and location, as well as other personal data, revealed in the contest 

videos on all AEA platforms and events, and also in the Azorean Emigration Museum, 

according to the conditions of participation. 

9. PROCESSING OF PERSONAL DATA 

Participation in the contest involves the registration and processing of personal data 

(e.g. name, identification document, location). The personal data will be processed 

under the General Data Protection Regulation (GPDR) — Regulation (EU) 2016/679. 

The GPDR sets out detailed requirements for the collection, storage, and management 

of personal data. It applies both to European organizations that process personal data 

of individuals in the EU and to organizations outside the EU that target people living in 

the EU. Unless otherwise stated, the personal data requested, including proof of 

identity, are necessary for the verification of participation in the contest under the 

contest rules and will be processed solely for that purpose by the AEA — Azorean 

Emigrants Association.  

 

 


