
 

 

 

 

 

 

Olha para a Pobreza com Olhos de Ver 

 

Regulamento do Concurso 

 

1- Designação e Enquadramento 

 

O presente concurso denomina-se “Olha para a Pobreza com Olhos de Ver” e é uma iniciativa 

no âmbito do Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social 2010, promovida pela 

Rede Europeia Anti- Pobreza e pelo Instituto de Segurança Social em parceria com os 

municípios de Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do 

Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e 

Vouzela. 

 

2- Destinatários 

 

O concurso é dirigido a pessoas colectivas (Instituições Particulares de Solidariedade Social, 

escolas ou outras entidades que desenvolvam as suas acções na área social) ou grupos 

constituídos para o efeito, que estejam numa situação de vulnerabilidade social de algum 

âmbito. Deste modo, no caso das instituições sociais, serão apenas admitidos a concurso 

trabalhos realizados pelos utentes que as frequentem. 

 

3- Categorias 

 

1ª categoria- Expressão Escrita para pessoas em idade escolar (3 aos 18 anos) 

2ª categoria- Expressão Musical para pessoas em idade escolar  

3ª categoria- Expressão Plástica para pessoas em idade escolar 

 

4ª categoria- Expressão Escrita para adultos (19- 64 anos) 

5ª categoria- Expressão Musical para adultos 



 

6ª categoria- Expressão Plástica para adultos 

 

7ª categoria- Expressão Escrita para seniores (65 ou mais anos) 

8ª categoria- Expressão Musical para seniores 

9ª categoria- Expressão Plástica para seniores 

 

4- Critérios para cada categoria 

 

Serão admitidos a concurso os trabalhos com os seguintes critérios em cada uma das áreas: 

 

Expressão Escrita- trabalhos sob a forma de conto ou história, em poesia ou prosa, 

apresentados à mão ou por computador, que não excedam um limite de 3 páginas em formato 

A4; 

 

Expressão Musical- canções com ou sem instrumentos musicais apresentadas em qualquer 

estilo musical, sendo obrigatória a apresentação de temas originais. Os trabalhos deverão ser 

gravados e apresentados ao júri em formato digital (CD ou DVD). Deverá ser anexada, caso 

aplicável, a letra da canção em formato de papel; 

 

Expressão Plástica/ Digital- trabalhos artísticos sem restrição de tamanhos, suportes, materiais 

ou técnicas nas áreas da pintura, desenho, escultura ou fotografia. Os trabalhos apresentados 

deverão conter um pequeno resumo em poucas linhas sobre o significado que se pretende dar 

ao projecto nesta área. 

 

5- Critérios para Participação 

 

- Só serão admitidos a concurso os trabalhos produzidos por grupos de pessoas e nunca por 

uma pessoa individual; 

- Devido ao facto de este concurso estar enquadrado no Ano Europeu de Combate à Pobreza e 

Exclusão Social 2010, todos os trabalhos apresentados deverão ter obrigatoriamente alguma 

ligação com a temática da pobreza e exclusão social; 

- Cada entidade poderá concorrer no máximo com 1 grupo de utentes para cada categoria, 

podendo no entanto ter 1 grupo diferente de utentes nas 3 categorias, caso queira concorrer a 

mais que uma área. 

 

6- Critérios de Avaliação 

 

São considerados os seguintes critérios de avaliação: 

 



 

- Originalidade e criatividade- 40 pontos; 

- Adequação à temática- 40 pontos; 

- Qualidade técnica- 20 pontos 

 

 

7- Candidaturas 

 

Serão aceites candidaturas de todas as entidades que se integrem no ponto 2 do presente 

regulamento, através do preenchimento da ficha de inscrição que estará disponível nos 

Municípios participantes (no Gabinete de Acção Social ou na Rede Social respectiva) e no 

Núcleo Distrital de Viseu da Rede Europeia Anti- Pobreza, sito na Rua D. António Alves Martins 

nº14, 4º BE, Edifício Liberal, 3500- 078 VISEU. 

 

As propostas deverão conter obrigatoriamente os seguintes elementos identificativos: 

 

- Entidade/ Grupo concorrente; 

- Concelho a que pertence; 

- Categoria (s) em que se pretendem inscrever; 

- Idade dos participantes (3-18 anos; 19- 64 anos; 65 ou mais anos) 

 

8- Prémios 

 

Será premiado o melhor trabalho em cada uma das 9 categorias presentes a concurso, sendo 

atribuído um prémio simbólico aos vencedores de cada categoria. 

 

Todos os participantes terão direito a um certificado de participação. 

 

9- Júri 

 

Todos os trabalhos serão submetidos à apreciação de um júri, constituído por 3 elementos, 

cada um deles ligado a uma das áreas a concurso, sendo que caberá a eles avaliar os 

projectos em função dos critérios de avaliação referidos no ponto 6.  

 

O júri será constituído por elementos externos a qualquer entidade que submeta a sua 

candidatura, não podendo este saber aquando da avaliação a proveniência dos trabalhos 

recebidos, sendo estes numerados. 

 

Os elementos do júri serão os seguintes: 

 



 

- Ana Bento- Directora da Escola de Música Gira Sol Azul, de Viseu 

- Óscar Lopes- Professor na Escola Superior de Educação de Viseu 

- Sara Figueiredo- Educóloga  

 

A decisão do júri será soberana e inapelável. 

 

10- Direitos de autor 

 

Considera-se que, no acto da inscrição, todos os participantes concedem os direitos de 

propriedade dos trabalhos à entidade promotora do concurso, renunciando a toda e qualquer 

compensação financeira resultante da utilização final do trabalho. 

 

 

11- Inscrições 

 

As inscrições estarão disponíveis para download no site da Rede Europeia Anti- Pobreza 

(www.reapn.org/2010) ou através do/a técnico/a da rede social de cada Município participante. 

 

Para mais informações contactar através do número 91 4 77 77 92 (José Machado) ou a Rede 

Social do concelho a que pertence. 

 

12- Calendário 

 

Período de candidatura: inscrições até 30 de Setembro de 2010 (apesar de este ser o prazo 

limite de inscrição as entidades podem começar a preparar os seus trabalhos de imediato) 

 

Entrega dos projectos: até 2 de Novembro de 2010 no Núcleo Distrital de Viseu da REAPN 

ou nas Redes Sociais/ Gabinetes de Acção Social dos concelhos participantes. 

 

Anúncio dos resultados: até 24 de Novembro de 2010 

 

Entrega de prémios: aquando do Seminário de encerramento, a realizar no dia 9 de 

Dezembro de 2010 no Instituto Português da Juventude em Viseu 

 

Nota: não serão admitidos a concurso trabalhos que, por qualquer motivo, não cumpram os 

prazos limite de inscrição acima referidos. 

 

 

 



 

Disposições finais 

 

- Os vencedores de cada categoria a concurso apresentarão os seus trabalhos no Seminário 

que assinalará o encerramento do Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social 

2010, que se realizará no Instituto Português da Juventude em Viseu no dia 9 de Dezembro de 

2010; 

- Todos os trabalhos a concurso estarão expostos no local de realização do Seminário e 

acessíveis a quem os queira ver ou consultar; 

- Será feita uma exposição itinerante com todos os trabalhos realizados ao longo do ano de 

2011 em locais a designar em cada um dos 13 concelhos participantes; 

- A Rede Europeia Anti- Pobreza reserva-se ao direito de fotografar os trabalhos participantes e 

utilizá-los em actividades futuras; 

- Os trabalhos premiados não serão devolvidos, passando a integrar o espólio da Rede 

Europeia Anti- Pobreza; 

- Os participantes, ao fazerem as suas inscrições, manifestam a sua total concordância com as 

regras deste concurso. 

- Todos os casos omissos no presente regulamento serão analisados e decididos pelas 

entidades promotoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


