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CONCURSO #EUSOUEUROPA 

PREÂMBULO 

Considerando a importância que a pertença ao espaço europeu assume na vida dos jovens, bem 

como a necessidade de criar mecanismos capazes de promover o sentido de cidadania, o 

respeito pelos valores Europeus, assim como a participação ativa dos jovens na vida democrática 

da União Europeia, a Direção Regional de Juventude promove o concurso #EUSOUEUROPA. 

 

Nestes termos, é aprovado o seguinte regulamento:  

 

ARTIGO 1º 

PREÂMBULO 

A iniciativa #EUSOUEUROPA é um concurso promovido pela Secretaria Regional de Educação, 

Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Juventude, o qual surge no âmbito da 

promoção dos conhecimentos e dos valores europeus dos jovens da RAM. 

 

ARTIGO 2º 

OBJETIVOS 

Constituem objetivos do Concurso #EUSOUEUROPA:  

a) Contribuir para o desenvolvimento de uma atitude crítica face à importância da União 

Europeia; 

b) Reconhecer a relevância da comemoração do Dia da Europa; 

c) Aumentar o interesse dos jovens pelo conhecimento das diferentes culturas dos Estados 

Membros; 

d) Fomentar a identidade europeia; 

e) Incentivar o espírito de criatividade e de aprendizagem. 

 

ARTIGO 3º 

DESTINATÁRIOS 

1. O concurso #EUSOUEUROPA é dirigido aos jovens residentes na Região Autónoma da 

Madeira, com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos; 

2. Os trabalhos a realizar são de caráter individual. 
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ARTIGO 4º 

INSCRIÇÕES E PRAZOS 

1. A inscrição dos participantes é efetuada mediante formulário online, disponível no portal da 

DRJ, até ao dia 31 de maio de 2020; 

2. A receção dos trabalhos decorre até ao dia 31 de maio; 

3. A DRJ procede à divulgação dos resultados do concurso durante o mês de junho.  

 

ARTIGO 5º 

TRABALHOS 

1. Os trabalhos que concorrem ao #EUSOUEUROPA poderão ser apresentados numa das 

seguintes vertentes: 

a) Video com a duração máxima de 3 minutos, através dos formatos .MOV, .MPEG4, 

.MP4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, 3GPP, WebM, DNxHR, ProRes, CineForm ou HEVC 

(h265), pela plataforma WeTransfer; 

b) Trabalho escrito, com o limite máximo de 1200 carateres incluindo espaços, cujo 

esquema de formatação a aplicar ao documento é o seguinte:  

- Documento A4, tipo de letra Century Gothic, tamanho 12, alinhamento 

justificado, margens de 2 cm e espaçamento entre linhas de 1,5. 

c) Trabalho em desenho, fotografia ou edição de imagem, com as seguintes 

caraterísticas: 

- Deverá ser original e criativa; 

- Ter a dimensão de 600px por 470px ou 21,67cm por 16,581cm. 

 

2. O júri não admite trabalhos que contenham ou transmitam uma mensagem que atente 

contra os direitos e liberdades fundamentais do ser humano, como previsto na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. 

3. Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos projetos apresentados, bem pela 

como garantia da sua autoria e assumem toda a responsabilidade decorrente de reclamações 

de terceiros, no que diz respeito a direitos de autor e direitos conexos. 
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4. No ato de inscrição, os participantes cedem os direitos de exibição dos trabalhos à 

coordenação do concurso e autorizam o uso das imagens e texto, direta ou indiretamente, 

total ou parcialmente. 

5. Para fins de elegibilidade dos vídeos, a organização não faz distinção entre categorias de  

produção, sendo aceites quaisquer géneros (ficção, documentário, animação, entrevista, 

etc.). 

6. Cada concorrente pode apresentar mais do que um trabalho a concurso. 

7. Os trabalhos devem ser enviados para o email juventude@madeira.gov.pt. 

8. Para efeitos de comprovação da idade do participante, deverão enviar juntamente com o 

trabalho, cópia do cartão de cidadão. 

 

ARTIGO 6º 

AVALIAÇÃO 

1. Os trabalhos do Concurso #EUSOUEUROPA serão avaliados por um júri definido pela DRJ. 

2. Os critérios de avaliação são os seguintes: 

a) Qualidade técnica do trabalho: 40%; 

b) Criatividade: 30%; 

c) Capacidade de transmitir a mensagem relativa ao Projeto Europeu: 30%. 

 

ARTIGO 7º 

PRÉMIO 

O prémio a atribuir aos três concorrentes vencedores do Concurso #EUSOUEUROPA, consiste 

num Voucher para 2 pessoas, com estadia de 2 noites num dos Centros de Juventude da RAM,  

à escolha dos premiados (Calheta, Funchal, Porto Moniz, Porto Santo, Santana). 

 

ARTIGO 8º 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Os trabalhos em concurso poderão ser utilizados pela DRJ, para efeitos de divulgação nas 

redes sociais. 

2. Todos os casos omissos são decididos pelo júri do concurso.   

3. Da decisão do júri não há direito a recurso. 
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