Mas qual ideia?
Se tens na ideia… organizar um dia festivo, um arraial, um festival
de música ou de teatro, uma caminhada, uma corrida, um ﬂash mobe, ou
qualquer outra atividade deste tipo, então este é o concurso certo!
Este é um concurso de ideias de atividades lúdicas que sejam
dirigidas às comunidades locais e promovidas pelas associações e
grupos de jovens dessas mesmas comunidades. As atividades propostas
devem estar relacionadas com os temas Diversidade, Igualdade de
Género e Cidadania Global.

Para quê?
Com a concretização destas ideias pretende-se demonstrar a
importância das associações e grupos juvenis, enquanto espaços de
desenvolvimento e dinamização de uma comunidade. A possibilidade de
teres as tuas ideias ﬁnanciadas é ainda uma forma de contribuir para
a sustentabilidade da tua associação ou grupo.

E eu posso concorrer?
Podes, desde que te organizes com um grupo que tenha entre 5 a 10
pessoas, com idades compreendidas entre os 12 e os 40 anos,
residentes nas regiões norte e centro. Mas, não esqueças que só podes
integrar um grupo e que cada grupo só pode concorrer com uma ideia.

Quando é que eu sei quem ganhou?
Depois da submissão das ideias, serão selecionadas as 5 ﬁnalistas
até ao dia 1 de junho. No dia 13 de junho, os grupos com as ideias
selecionadas como ﬁnalistas terão que defender a sua ideia perante o
júri, num encontro presencial.
No dia 27 de junho será anunciada a ideia vencedora.

Então, o que tenho que fazer para concorrer?
O primeiro passo é ler o regulamento do concurso para conheceres
todas as regras e procedimentos do concurso. Depois, encontrar um
grupo com quem queiras concorrer, criar ou desenvolver uma ideia e,
ﬁnalmente, formalizar a candidatura.
A formalização da candidatura implica o preenchimento do formulário
de candidatura. Este formulário deve ser enviado, em formato Word ou
PDF, para o e-mail geral@edegenero.pt.
Quer o regulamento do concurso, quer o formulário de candidatura,
estão disponíveis na página de facebook do projeto É de Género?.

