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REGULAMENTO 

CONCURSO MIGRAÇÕES E CIDADANIA GLOBAL 

 

1.º Projeto 

O projeto “Desafios para a Cidadania Global: As migrações como pilar para a construção 

de sociedades mais justas, pacíficas, tolerantes e inclusivas” tem como setor de 

intervenção a Educação para a Cidadania Global, dando especial enfoque às temáticas 

das migrações no âmbito da Agenda para o Desenvolvimento 2030. 

 

2.º Concurso 

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 10 da Agenda 2030 foca as 

migrações como motor do desenvolvimento, com metas específicas importantes sobre 

as políticas de gestão das migrações, promovendo um crescimento mais inclusivo, 

equitativo e humano. Ao falarmos de Educação para o Desenvolvimento e para a 

Cidadania Global é indissociável falar de migrações. São várias as interligações, como 

“a promoção do reconhecimento e a valorização da diversidade como uma 

oportunidade e fonte de aprendizagem para todos, no respeito pela multiculturalidade 

das sociedades atuais, reforçando a capacidade de comunicar e incentivar a interação 

social, criadora de identidades e de sentido de pertença comum à humanidade”. (in DGE, 

Educação Intercultural). 

Assim, no âmbito do projeto “Desafios para a Cidadania Global: As migrações como pilar 

para a construção de sociedades mais justas, pacíficas, tolerantes e inclusivas” 

lançamos um concurso para apresentação de uma campanha virtual de sensibilização 

sobre Migrações e Cidadania Global.  
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Conteúdo 

As respostas ao desafio têm de ser estruturadas em torno da Agenda 2030: Transformar 

o nosso Mundo. Assim, podes optar por: 

• Escolher um ODS ou todos e ligar esse/s Objetivo/s ao tema das Migrações; 

ou 

• Escolher um dos Princípios que estruturam a Agenda 2030 (Pessoas, Planeta, 

Prosperidade, Paz, Parcerias), ligando-o ao tema das Migrações.  

Sabe mais sobre a Agenda 2030 e os ODS em: www.ods.imvf.org 

 

Apresentação 

• O formato de apresentação das respostas ao Desafio poderá ser um vídeo, uma 

imagem, uma exposição virtual, entre outros. 

• Serão apresentados online, podendo ser utilizada qualquer tipo de plataforma digital. 

 

3.º Entidade promotora 

A entidade promotora do concurso é constituída pelos parceiros do projeto: a 

Associação Renovar a Mouraria, o Instituto Marquês de Valle Flôr e a Associação Par-

Respostas Sociais. 

 

4.º Participantes 

Este concurso destina-se a jovens universitários residentes em Portugal. 

 

5.º Prazos 

O concurso é lançado online na página de Facebook da Associação Renovar a Mouraria, 

do Instituto Marquês de Valle Flôr e da Associação Par-Respostas Sociais. 

O prazo para envio das propostas de Desafios é até dia 15 de junho de 2020. 

Os vencedores serão anunciados no dia 30 de junho de 2020. 

http://www.ods.imvf.org/
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6.º Como participar 

Os participantes deverão enviar a sua ideia para o e-mail:  

info.desafioscidadaniaglobal@gmail.com 

As propostas recebidas serão analisadas pelas organizações parceiras e as 5 melhores 

serão selecionadas. 

 

7.º Júri e os critérios de apreciação 

Os Desafios serão analisados por um júri, composto pelos responsáveis do projeto de 

cada uma das organizações parceiras.  

Os critérios de seleção são: criatividade, pertinência e respeito pelos prazos. 

Não haverá recurso à decisão do júri. 

O júri pode deliberar não atribuir, no todo ou em parte, o prémio, caso considere que 

nenhum dos trabalhos apresentados preenche os critérios de seleção por si definidos. 

 

8.º Prémio 

No final da campanha de sensibilização implementada, cada um dos 5 Desafios 

vencedores, receberá um prémio no valor de 100 Euros em cartão oferta. 

 

9.º Termos e Considerações Gerais 

A participação no concurso pressupõe a aceitação da informação presente neste 

regulamento. 

A entidade promotora reserva-se o direito de alterar as datas do concurso, caso 

necessário. 

Ao participar no “Concurso Migrações e Cidadania Global”, os participantes e 

vencedores cedem o direito de reprodução do seu trabalho às entidades promotoras, 

que se comprometem a não utilizar os trabalhos apresentados para fins comerciais, 

apenas na promoção e dinamização do evento, indicando sempre a autoria dos 

mesmos. 

mailto:info.desafioscidadaniaglobal@gmail.com
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10.º Responsabilidade 

Os participantes comprometem-se a submeter Desafios da sua autoria ou citando as 

fontes de ideias de terceiros. 

 

11.º Dados pessoais 

Consentimento de proteção de dados: 

Autorizo que os meus dados pessoais sejam tratados informaticamente pela entidade 

promotora, nos termos estabelecidos nas suas Políticas de Privacidade, de acordo com 

a legislação de proteção de dados. 

 

Informação de proteção de dados: 

Os dados pessoais recolhidos serão tratados informaticamente e no estrito 

cumprimento da legislação de proteção de dados pessoais. Constarão das bases de 

dados das entidades promotoras e serão utilizados para futuros envios de informação. 

É garantido ao titular dos dados o exercício dos direitos previstos em legislação 

específica, nomeadamente os direitos de acesso, retificação, oposição, limitação e 

apagamento, mediante pedido escrito endereçado para o seguinte endereço eletrónico: 

info.desafioscidadaniaglobal@gmail.com 

Para mais informações, consulte a nossa Política de Privacidade em: 

https://www.renovaramouraria.pt/documentos-legais/ 

 

12.º Disposições finais 

Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo júri. 

 

Sabe mais sobre o projeto em: desafiosparaacidadaniaglobal.org/ 

 

mailto:info.desafioscidadaniaglobal@gmail.com
https://www.renovaramouraria.pt/documentos-legais/
https://desafiosparaacidadaniaglobal.org/

