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CONCURSO DE PRODUÇÃO DE VIDEO 

 
Mês da Juventude 2023 

“Património e Qualidade de Vida “ 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

1. Tema “Património e Qualidade de Vida “ 

 
Este concurso trata-se de uma competição internacional promovida pela OCPM – 
Organização das Cidades Património Mundial - com o título “Património e Qualidade de 
Vida “. 
 
Em Évora, no âmbito das Comemorações do Mês da Juventude 2023, só serão aceites 
trabalhos em vídeo que inequivocamente se refiram ao tema. 
 
Num contexto de urbanização crescente, de alterações climáticas, de mudanças políticas 
e sociais, o retrato das cidades Património Mundial está em constante mudança. Há 
cidades com rendas de habitação tão elevadas e com níveis de turismo de tal forma 
insustentáveis que estão a obrigar as comunidades que aí viviam há gerações a sair dos 
centros históricos. Noutras, o desenvolvimento urbano está a contribuir para o 
desaparecimento de diversas práticas tradicionais e artesanais que são, também elas, 
património tangível ou intangível das cidades históricas. Esta realidade levou-nos a 
reavaliar a qualidade de vida dos habitantes das cidades património mundial. 

 

2. Participantes/categorias  
 
O concurso destina-se a jovens dos 14 aos 21 anos, sendo a participação dividida em dois 
escalões etários: 

 Grupo 1- Dos 14 aos 17 anos; 

 Grupo 2- Dos 18 aos 21 anos. 

Os jovens podem concorrer individualmente ou em grupo.  

 

3. Condições de apresentação dos trabalhos 
 

• Os vídeos não devem exceder os 5 minutos; 

• Os vídeos devem respeitar o tema do concurso; 
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• O vídeo deve apresentar elementos visuais da cidade. Não devem ter excesso de 
texto; 

• São permitidos efeitos sonoros e música; 

• É obrigatório incluir algum texto e/ou narração (sem exageros) numa das línguas 
oficiais da OCPM: francês, inglês ou espanhol. Não são aceites vídeos sem texto ou 
narração; 

• É obrigatório que o vídeo tenha um título completo, que não seja copiado do título 

do concurso; 

• Os candidatos deverão entregar o vídeo através de wetransfer (ou similar), para 

palavraj@cm-evora.pt ou pessoalmente na Divisão de Juventude e Desporto, Pátio do 

Salema, até às 17h00 do dia 24/03/2023; 

• Deverá acompanhar o trabalho, informação com os dados do (s) concorrente (s), 

nome, data de nascimento, morada, contactos telefónicos, nº de cartão de cidadão e 

identificação fiscal. 

 
NOTAS: 

• Os vídeos podem ser realizados com uma camcorder, câmara, tablet, computador ou 
telemóvel; 

• Os vídeos devem ser convertidos em formatos aceites pelo youtube, nomeadamente: 
wmv (Windows Movie Maker, Windows Media Player, etc.), avi (Audio Video 
Interleave), mov (iMovie), mpg (Quick Time video format); 

• Todos os trabalhos deverão ser originais; 

• No concurso local: o vídeo pode ser submetido via Youtube com a conta do jovem ou 
ser enviado para o município no formato original; 

• No concurso  internacional: o vídeo deve ser enviado pelo município para a OCPM no 
seu formato original, num dos formatos aceites pelo YouTube, nomeadamente .wmv 
(Windows Movie Maker, Windows Media Player, etc.), .avi (Audio Video Interleave), 
.mov (iMovie), .mp4 ou mpeg4 (Quick Time video format), porque será publicado 
OBRIGATORIAMENTE no canal da OCPM no Youtube. 

 
 

4. Vencedores e Prémios 
 
A. Prémios do Concurso Local  

• A Câmara Municipal de Évora elegerá um trabalho, em cada categoria, que enviará 
para a OCPM em nome da cidade; 

• Os vídeos vencedores do concurso local receberão um prémio no valor pecuniário 
de 150€ e o mesmo será divulgado nos meios online do município e redes sociais. 
Caso o vencedor seja um grupo de jovens, o prémio será dividido entre todos. 

• Todos os vídeos a concurso, receberão um certificado de participação. 

• Os vídeos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 
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- Qualidade da produção 
- Processamento do conteúdo 
- Originalidade e criatividade 

 
B. Prémios do Concurso Internacional  

• Os vencedores em ambos os grupos etários serão oficialmente anunciados numa 
cerimónia durante a Assembleia Geral da OCPM, que se realizará no final de 2023. 
Os Presidentes de Câmara ou representantes das cidades vencedoras serão 
convidados a intervir. 

• Na sequência da Assembleia-Geral, serão entregues aos vencedores os seguintes 
prémios internacionais: 
- $1 500 Dólares Canadianos para o vencedor da categoria dos 14-17 anos de idade 
- $3 000 Dólares Canadianos para o vencedor da categoria dos 18-21 anos de idade 

• Os jovens vencedores do prémio a nível internacional e os Presidentes de Câmara 
de ambas as cidades vencedoras receberão um certificado honorário da OCPM. 

• No caso de um prémio ser ganho por uma equipa, será da responsabilidade da 
equipa distribuir o montante atribuído. Terá de ser designado um representante 
da equipa. Será atribuído um certificado honorário a cada membro de uma equipa 
devidamente formada. 

• Um certificado de participação será igualmente entregue a cada um dos finalistas 
a nível internacional. 

 
 

5. Obrigações dos participantes 

A participação no concurso implica a aceitação das presentes Normas de Participação. 

Qualquer situação não prevista será decidida pela Autarquia ou, se for o caso, pelo Júri 
designado por esta. 

Os concorrentes responsabilizam-se totalmente para que não existam direitos de 
terceiros nas obras apresentadas. 

Torna-se implícito na participação a aceitação destas normas e a autorização do autor 
para a reprodução das obras pela Autarquia, por qualquer meio que considere necessário. 

  
 
 

 


