
CONCURSO DE IDEIAS 
Campanha Local de Prevenção e Combate à Violência Doméstica 
  

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

▪ O Concurso destina-se aos/às alunos/as do 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário Concelho de 

Paredes; 

▪ Os/as participantes podem participar individualmente ou constituir grupos (turma, por exemplo); 

▪ Cada participante ou grupo poderá apresentar apenas uma proposta; 

▪ Os trabalhos (vídeos) deverão estar devidamente identificados com nome da Escola à qual pertencem, 

o nome do/a(s) autor/a(s), morada, contacto telefónico e, eventualmente, nome do/a professor/a ou 

técnico/a responsável; 

▪ Os trabalhos devem ser apresentados em suporte digital de modo a poder ser editado; 

▪ As candidaturas deverão ser entregues: 

a) em mão no Pelouro de Ação Social do Município de Paredes, com a referência “Concurso de 

Ideias – Campanha Local de prevenção e combate à violência doméstica” (dias úteis da 9h às 

12:30h e das 14h às 16:30h); 

b) por correio, com envio registado e aviso de receção para a seguinte morada: 

Câmara Municipal de Paredes 

Praça de José Guilherme 

4580-130 Paredes 

c) por correio eletrónico para o email veronica.rocha@cm-paredes.pt (até às 24h). 

▪ Os trabalhos deverão ser enviados, impreterivelmente, até ao dia de 15 de dezembro de 2020;  

▪ Os resultados do Concurso de Ideias serão divulgados no site da Câmara Municipal e comunicados 

ao/à (s) vencedor/a (s) até ao dia 18 de dezembro do ano em curso; 

▪ Os vídeos apresentados serão avaliados por um júri, sendo que ao/à (s) vencedor/a (s) será atribuído 

um prémio, assim como à escola a que pertencem; 

▪ A Organização reserva-se no direito de selecionar os vídeos com base na qualidade, criatividade e 

originalidade das propostas, bem como na adequação das mesmas ao tema em causa; 

▪ Sempre que solicitado, os trabalhos premiados serão devolvidos aos respetivos/as candidatos/as; 

▪ Quaisquer dúvidas respeitantes ao concurso poderão ser esclarecidas junto do Pelouro de Ação Social, 

via internet para o endereço eletrónico veronica.rocha@cm-paredes.pt ou pelo telefone n.º 255 788 931 

(Verónica Rocha); 

▪ A Campanha Local de Prevenção e Combate à Violência Doméstica a ser promovida pelo Município 

corresponderá ao vídeo vencedor ou à compilação de vários vídeos vencedores. 

▪ A participação no concurso implica a aceitação das normas do presente documento. 

 

 

Paredes, 11 de novembro de 2020 


