
 

 

Concurso “Eu Sou Europeu” 

 

NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O concurso “Eu Sou Europeu” é uma iniciativa promovida no âmbito do projeto “EUROPEAN 

FUTURE IS OUR FUTURE”, enquadrado no programa EUROPA PARA OS CIDADÃOS - 

Rede de Cidades, cujo consórcio é composto pelo Município de Vila Nova de Cerveira, o 

Município de Dalgopol (Bulgária) - na qualidade de coordenador -, o Município de Aksakovo 

(Bulgária), o Município de Osilo (Itália), o Município de Nova Gorica (Eslóvenia) e uma 

organização da Sociedade Civil Bio Network (Bulgária). 

“Eu Sou Europeu” visa fomentar a inclusão e a cidadania Europeia, melhorar a compreensão dos 

benefícios da União Europeia e fomentar o diálogo intercultural, a compreensão mútua e a 

reflexão sobre o futuro da Europa, através da apresentação de trabalhos nas seguintes categorias:  

 Escrita 

 Desenho  

 Fotografia 

 Clip de vídeo 

 

Início do concurso: 01.10.2019  

Prazo final para entrega dos trabalhos: 31.05.2020 

 

A candidatura incluí a apresentação de um trabalho em cada uma das categorias admitidas a 

concurso, acompanhado da respetiva ficha de inscrição devidamente assinada. É obrigatório o 

consentimento dos pais ou encarregados de educação quando a participação envolva crianças e 

jovens com menos de 18 anos de idade. 

Os trabalhos a concurso devem ser enviados para o correio eletrónico comunicacao@cm-

vncerveira.pt com indicação do nome do concorrente e a categoria a que concorre. Quando o 

trabalho a concurso exceder os 10 MB é obrigatório o envio via we transfer a respetiva ficha de 

inscrição preenchida enviados. Não são admitidos outros meios para entrega dos trabalhos a 

concurso. Atendendo às faixas etárias abrangidas pelo presente concurso será desejável o 

apoio/orientação de professores dos alunos em idade escolar. 
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REGULAMENTO DO CONCURSO – CATEGORIA “ESCRITA” 

 

1. Direito de participação 

Os trabalhos de escrita podem ser apresentados nos formatos de ensaio, poesia ou prosa. Podem 

participar no concurso todos os cidadãos europeus com idades entre os 7 e os 29 anos de idade. 

O concurso divide-se em três categorias etárias: 

 Dos 7 aos 13 anos 

 Dos 14 aos 20 anos 

 Dos 21 aos 29 anos 

 

Pessoas com menos de 18 anos podem participar mediante o consentimento dos pais ou 

representantes legais. 

 

2. Tópico 

O concurso para os trabalhos de escrita “Eu Sou Europeu” está relacionado com o compromisso 

democrático e a participação cívica no âmbito do programa “Europa para os Cidadãos”. Este 

programa, para o período 2014-2020, é uma ferramenta importante para incentivar os 500 milhões 

de residentes comunitários a ter um papel mais ativo no desenvolvimento da União Europeia. 

Através de linhas de financiamento e de atividades em que os cidadãos podem participar, o 

programa promove a história comum e os valores partilhados da Europa, bem como o sentido de 

compromisso relativamente ao desenvolvimento da União, a elevação do espírito europeu e o 

sentido de pertença à União Europeia. 

 

3. Condições de participação 

1. Os trabalhos de escrita devem estar redigidos numa das seguintes línguas: búlgaro, italiano, 

português, esloveno ou inglês. 

2. Os ensaios devem ter, no máximo, 300 palavras. 

3. Os poemas devem ter, até 1 página/1.800 caracteres, incluindo espaços. 

4. Os trabalhos de prosa devem ter, no máximo, 5 páginas, não devendo cada página ultrapassar 

os 1.800 caracteres, incluindo espaços. 

5. Os trabalhos de escrita devem conter 4 de 6 palavras-chave: Europa, Futuro, Europeu, Espírito, 

Pertença e Acreditar. 

6. Os participantes do concurso devem garantir que possuem os direitos de autor e os direitos de 

publicação dos trabalhos submetidos a concurso. Devem também assegurar que a organização do 

concurso não estará sujeita a reivindicações de terceiros pela publicação em materiais 

relacionados com a atividade da Comissão Europeia. 

7. A organização do concurso reserva-se no direito de excluir da categoria de “Escrita” todos os 

trabalhos ilegíveis, que não estejam em conformidade com o tópico da competição ou violem 

normas morais gerais. 

 

4. Critérios de avaliação pelo júri 

 Cumprimento dos requisitos (comprimento e palavras-chave) 

 Criatividade e originalidade do trabalho 



 
 Clareza na mensagem 

 Apresentação completa da opinião 

 

5. Ciclos de avaliação 

 

5.1 Seleção nacional – Cada parceiro de projeto realiza uma avaliação interna. Os três trabalhos 

mais bem classificados formam a seleção nacional e terão que ser traduzidos para inglês. 

5.2 Seleção internacional – A avaliação internacional realiza-se durante o quarto encontro I’m 

European, que terá lugar em Nova Gorica (Eslovénia), de 30 de setembro a 02 de outubro de 

2020. 

 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO – CATEGORIA “DESENHO” 
 

 

1. Direito de participação 

Podem participar no concurso todos os cidadãos europeus com idades entre os 7 e os 29 anos. 

O concurso divide-se em três categorias etárias: 

 Dos 7 aos 13 anos 

 Dos 14 aos 20 anos 

 Dos 21 aos 29 anos 

Pessoas com menos de 18 anos podem participar mediante o consentimento dos pais ou 

representantes legais. 

 

2. Tópico 

O concurso para os trabalhos de desenho “Eu Sou Europeu” está relacionado com o compromisso 

democrático e a participação cívica no âmbito do programa “Europa para os Cidadãos”. Este 

programa, para o período 2014-2020, é uma ferramenta importante para incentivar os 500 milhões 

de residentes comunitários a ter um papel mais ativo no desenvolvimento da União Europeia. 

Através de linhas de financiamento e de atividades em que os cidadãos podem participar, o 

programa promove a história comum e os valores partilhados da Europa, bem como o sentido de 

compromisso relativamente ao desenvolvimento da União, a elevação do espírito europeu e o 

sentido de pertença à União Europeia. 

 

3. Condições de participação 

1. Os desenhos devem ter um tamanho mínimo de 30x40 cm e, no máximo, 49x70 cm. 

2. Não são impostas limitações relativamente aos materiais usados. 

3. Os participantes do concurso devem garantir que possuem os direitos de autor e os direitos de 

publicação dos trabalhos submetidos a concurso. Devem também assegurar que a organização do 

concurso não estará sujeita a reivindicações de terceiros pela publicação em materiais 

relacionados com a atividade da Comissão Europeia. 

4. A organização do concurso reserva-se no direito de excluir da categoria de “Desenho” os 

trabalhos que não estejam percetíveis, que não estejam em conformidade com o tópico da 

competição ou violem normas morais gerais. 

 



 
4. Critérios de avaliação pelo júri 

 

 Criatividade e originalidade do desenho 

 Clareza da mensagem 

 

5. Ciclos de avaliação 

 

5.1 Seleção nacional – Cada parceiro de projeto realiza uma avaliação interna. Os três trabalhos 

mais bem classificados formam a seleção. 

5.2 Seleção internacional – A avaliação internacional realiza-se durante o quarto encontro I’m 

European, que terá lugar em Nova Gorica (Eslovénia), de 30 de setembro a 02 de outubro de 

2020. 

 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO – CATEGORIA 

“FOTOGRAFIA” 
 

 

1. Direito de participação 

Podem participar no concurso todos os cidadãos europeus com idades entre os 14 e os 29 anos. 

O concurso divide-se em duas categorias etárias: 

 Dos 14 aos 20 anos 

 Dos 21 aos 29 anos 

 

Pessoas com menos de 18 anos podem participar mediante o consentimento dos pais ou 

representantes legais. 

 

2. Tópico 

O concurso para os trabalhos de fotografia “Eu Sou Europeu” está relacionado com o 

compromisso democrático e a participação cívica no âmbito do programa “Europa para os 

Cidadãos”. Este programa, para o período 2014-2020, é uma ferramenta importante para 

incentivar os 500 milhões de residentes comunitários a ter um papel mais ativo no 

desenvolvimento da União Europeia. Através de linhas de financiamento e de atividades em que 

os cidadãos podem participar, o programa promove a história comum e os valores partilhados da 

Europa, bem como o sentido de compromisso relativamente ao desenvolvimento da União, a 

elevação do espírito europeu e o sentido de pertença à União Europeia. 

 

3. Condições de participação 

 

1. Requisitos para as imagens: não inferior a 800KB e não superior a 5MB. Formato JPEG ou 

TIFF. Modo de cor RGB. Todos os participantes devem providenciar imagens com uma resolução 

adequada para a impressão de materiais expositivos e de informação. 



 
2. Os participantes do concurso devem garantir que possuem os direitos de autor e os direitos de 

publicação dos trabalhos submetidos a concurso. Devem também assegurar que a organização do 

concurso não estará sujeita a reivindicações de terceiros pela publicação em materiais 

relacionados com a atividade da Comissão Europeia. 

3. A organização do concurso reserva-se no direito de excluir da categoria de “Fotografia” os 

trabalhos que não estejam percetíveis, que não estejam em conformidade com o tópico da 

competição ou violem normas morais gerais. 

 

4. Critérios de avaliação pelo júri 

 

 Criatividade e originalidade da fotografia 

 Clareza da mensagem 

 

5. Ciclos de avaliação 

 

5.1 Seleção nacional – Cada parceiro de projeto realiza uma avaliação interna. Os três trabalhos 

mais bem classificados formam a seleção. 

5.2 Seleção internacional – A avaliação internacional realiza-se durante o quarto encontro I’m 

European, que terá lugar em Nova Gorica (Eslovénia), de 30 de setembro a 02 de outubro de 

2020. 

 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO – CATEGORIA “CLIPS DE 

VIDEO” 
 

 

1. Direito de participação 

Podem participar no concurso todos os cidadãos europeus com idades entre os 14 e os 29 anos. 

O concurso divide-se em duas categorias etárias: 

 Dos 14 aos 20 anos 

 Dos 21 aos 29 anos 

 

Pessoas com menos de 18 anos podem participar mediante o consentimento dos pais ou 

representantes legais. 

 

2. Tópico 

O concurso para os trabalhos de clips de vídeo “Eu Sou Europeu” está relacionado com o 

compromisso democrático e a participação cívica no âmbito do programa “Europa para os 

Cidadãos”. Este programa, para o período 2014-2020, é uma ferramenta importante para 

incentivar os 500 milhões de residentes comunitários a ter um papel mais ativo no 

desenvolvimento da União Europeia. Através de linhas de financiamento e de atividades em que 

os cidadãos podem participar, o programa promove a história comum e os valores partilhados da 

Europa, bem como o sentido de compromisso relativamente ao desenvolvimento da União, a 



 
elevação do espírito europeu e o sentido de pertença à União Europeia. 

 

3. Condições de participação 

 

1. Requisitos para a realização do сlip: não inferior a 60s e não superior a 180s. Software 

MovieMaker. Se o idioma do clip for diferente do inglês, o participante precisará de incluir 

legendas em inglês. 

2. Os participantes do concurso devem garantir que possuem os direitos de autor e os direitos de 

publicação dos trabalhos submetidos a concurso. Devem também assegurar que a organização do 

concurso não estará sujeita a reivindicações de terceiros pela publicação em materiais 

relacionados com a atividade da Comissão Europeia. 

3. A organização do concurso reserva-se no direito de excluir da categoria de “Clip de vídeo” os 

trabalhos que não estejam percetíveis, que não estejam em conformidade com o tópico da 

competição ou violem normas morais gerais. 

4. Critérios de avaliação pelo júri 

 

 Criatividade e originalidade do clip de vídeo 

 Clareza da mensagem 

 

5. Ciclos de avaliação 

 

5.1 Seleção nacional – Cada parceiro de projeto realiza uma avaliação interna. Os três trabalhos 

mais bem classificados formam a seleção. 

5.2 Seleção internacional – A avaliação internacional realiza-se durante o quarto encontro I’m 

European, que terá lugar em Nova Gorica (Eslovénia), de 30 de setembro a 02 de outubro de 

2020. 

 

PRÉMIOS 

Serão atribuídos prémios a nível internacional e nacional. 

O primeiro prémio do concurso a nível internacional, em cada categoria e em cada escalão etário 

(exceto dos 7 aos 13 anos), é uma viagem a uma das cidades parceiras do projeto. 

O primeiro lugar no escalão dos 7 aos 13 anos recebe um tablet. 

O Município de Vila Nova de Cerveira atribuirá ainda um primeiro prémio, em cada categoria e 

em cada escalão etário: 

O primeiro lugar no escalão dos 7 aos 13 anos recebe um Kit de Artes. 

O primeiro lugar no escalão dos 14 aos 21 anos recebe um telemóvel. 

 

 


