
A TUA IDEIA TEM
POWER?

O Concurso “Uma Ideia para Vila do Conde”, promovido pela Câmara Municipal no âmbito do 

Festival da Juventude “Vila do Conde Fest”, desafia jovens dos 12 aos 25 anos a apresentar uma 

proposta de ideia para o nosso concelho.

A ideia apresentada poderá abordar as mais variadas temáticas, aquela com que mais te identificas 

como desporto, arte, cultura, arquitetura, juventude, turismo, associativismo, entre outras áreas.

No dia 13 de julho, num pitch de 4 minutos, terás de convencer o Júri que a tua ideia tem power!

Consulta o regulamento em www.viladocondefest.pt 

REGULAMENTO

CON
CURSO
DE
IDEIAS
PARA O CONCELHO DE VILA DO CONDE

FESTIVAL DA JUVENTUDE 2018



PREÂMBULO

O concelho de Vila do Conde tem revelado um processo de transformação e desenvolvimento 

contínuo ao longo do tempo, ganhando cada vez mais a projeção merecida tanto a nível nacional 

como internacional.

Fruto da sua riqueza histórica e patrimonial, atividade cultural e potencial turístico, reúne hoje um 

conjunto de caraterísticas e qualidades singulares, mas também enfrenta desafios e novas 

oportunidades.

Neste sentido, na procura constante de desenvolvimento e melhorias que beneficiem a nossa 

população e todos aqueles que nos procuram, resolvemos implementar o Concurso “Uma Ideia 

para Vila do Conde”, aberto aos jovens que são o futuro e o garante do desenvolvimento do nosso 

concelho.

ARTIGO 1 (OBJETIVOS)

 1. Valorizar a participação comunitária, fomentando a reflexão crítica sobre o concelho de  

     Vila do Conde, e o desenvolvimento de ideias diferenciadoras;

 2. Reunir ideias capazes de contribuir para um sentimento de pertença dos jovens para 

     com o concelho onde habitam;

 3. Fomentar a participação dos jovens e aprofundar a interação entre os jovens e os   

     responsáveis pelo destino do concelho de Vila do Conde.

ARTIGO 2 (PROMOÇÃO DO CONCURSO)

O concurso “A tua ideia tem power?” é promovido pela Câmara Municipal de Vila do Conde no 

âmbito da realização do Festival da Juventude “Vila do Conde Fest”.

ARTIGO 3 (PARTICIPANTES)

O presente concurso dirige-se a jovens dos 12 aos 25 anos, naturais e/ou residentes no concelho de 

Vila do Conde.

ARTIGO 4 (ÂMBITO TERRITORIAL)

O concurso “A tua ideia tem power?” reporta a toda a área do território de Vila do Conde.

ARTIGO 5 (INSCRIÇÕES)

Os interessados deverão inscrever-se até ao dia 9 de julho através do site www.viladocondefest.pt    

ou pelo e-mail viladocondefest@cm-viladoconde.pt  

ARTIGO 6 (APRESENTAÇÃO)

 1. A descrição da tua ideia será analisada por um Júri que decidirá se a mesma passa à fase  

    dos pitchs.



 2. A ideia deverá ser apresentada num pitch de 4 minutos no dia 14 de julho, numa sessão  

    que decorrerá no recinto do Festival da Juventude “Vila do Conde Power Week” (Jardins da  

    Avenida Júlio Graça), às 19h00.

 3. No final do pitch, o Júri poderá solicitar mais informação através de um momento de  

     “Perguntas e Respostas” com o concorrente.

 4. Caso o concorrente necessite de algum material de apoio para o seu pitch, deverá   

     informar a organização do evento até ao dia 9 de julho através do e-mail    

    viladocondefest@cm-viladoconde.pt 

ARTIGO 7 (JÚRI)

O Júri será composto por:

 a. Membros do Executivo Municipal da Câmara Municipal de Vila do Conde

ARTIGO 8 (CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO)

 1. Clareza e objetividade na apresentação

 2. Ideia diferenciadora e singular

 3. Viabilidade de execução da ideia

 4. Versatilidade e capacidade de adaptação da ideia

ARTIGO 9 (PRÉMIOS E DIVULGAÇÃO)

Prémio – as 3 melhores ideias serão contempladas:

1º prémio – cheque oferta no valor de 200€

2º prémio – cheque oferta no valor de 100€

3º prémio – cheque oferta no valor de 50€ 

Divulgação – a ideia vencedora será divulgada nos meios de comunicação do Município de Vila do 

Conde como o site da Câmara Municipal e do Festival da Juventude e redes sociais (Facebook, 

Instagram e Twitter).

ARTIGO 10 (COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS)

A Ideia vencedora será conhecida numa sessão de entrega de prémios a realizar no dia 15 de julho, 

no recinto do Festival da Juventude (Jardins da Avenida Júlio Graça), às 19h.

WWW.VILADOCONDEFEST.PT


