
 

 

 

Normas de Participação 

I 

Enquadramento 

No âmbito da realização da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 (JMJ Lisboa 

2023), a Câmara Municipal de Cascais, através do Departamento de Promoção do 

Talento – Divisão de Juventude, desenvolveu o concurso «Acreditamos no teu talento – 

JMJ Lisboa ‘23». Pretende-se com este projeto, incentivar a participação, desenvolver 

o talento e potenciar a criatividade dos jovens de Cascais.  

Consiste na criação de uma arte desenhada que, posteriormente, ficará impressa em 

tote bags, que será oferta da Câmara Municipal de Cascais aos peregrinos e 

participantes da JMJ Lisboa 2023, que visitarão Cascais. É um artigo simbólico, que 

permanecerá como recordação para os demais e que eternizará o momento e a arte 

dos jovens Cascalenses. 

Este projeto é destinado à participação ativa dos jovens, num momento em que estes 

são os principais intervenientes. É celebrado mediante a apresentação de candidatura, 

com impacto direto no evento da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. 

II 

Objetivos 

1. Proporcionar aos jovens a oportunidade de explorar o seu talento e criatividade, 

através do desenho e da aprendizagem do seu potencial inovador; 

2. Despertar a atenção e interesse dos jovens para o significado e importância da 

Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, em Cascais. 

3. Sensibilizar os jovens para a importância do desenvolvimento das suas 

competências e da sua participação nas atividades da comunidade local. 

4. Promover as boas práticas de cidadania na comunidade, através da utilização 

do talento e da arte. 

III 

Destinatários 

O concurso «Acreditamos no teu talento – JMJ Lisboa ‘23» destina-se a jovens, a título 

individual, com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos, que residam e/ou 

estudem no concelho de Cascais. 



 

 

 

IV 

Definição do Concurso 

O concurso consiste em conceber uma arte desenhada para a personalização de tote 

bags que serão oferecidos aos peregrinos e participantes da JMJ Lisboa 2023.  

A principal inspiração do desenho é, obrigatoriamente, relacionada com a Jornada 

Mundial da Juventude Lisboa 2023, incluindo o significado e os simbolismos que 

identificam esta celebração, bem como, terá de conter características que identifiquem 

a Vila de Cascais. 

Ao submeter a candidatura, o artista assegura que a mesma é integralmente da sua 

autoria, garantindo que não infringe quaisquer direitos de autor, direitos conexos ou 

direitos de propriedade de autoria de terceiros.  

V 

Especificidades  

Para a realização do desenho, é necessário ter em conta: 

• Desenho inspirado e relacionado com a JMJ Lisboa 2023 e Vila de Cascais; 

• Desenho em dimensão A4; 

• É opção do artista desenhar com cores. No caso, as cores têm de ser as de 

identificação da JMJ Lisboa 2023 (vermelho, verde, amarelo, preto e branco); 

• Incluir a frase «Cascais na Rota da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023»; 

• Considerar a inclusão de logotipos, bem como, as Normas de Utilização dos 

mesmos: Jovem Cascais, Cascais e JMJ Lisboa 2023. Para este efeito, é 

disponibilizado um pdf (a cores ou preto e branco) com a posição obrigatória dos 

logotipos que respeita as Normas de Utilização e que deve ser o utilizado para 

o desenho; 

• Considerar também a assinatura do autor da arte final, já incluída no pdf referido. 

 

 

 

 



 

VI 

Documentação Necessária 

Para a admissão da candidatura, é necessário entregar os seguintes documentos: 

• Comprovativo de morada ou comprovativo de frequência de instituição 

de ensino; 

• Autorização de divulgação de imagem; 

• Declaração sob compromisso de honra (documento que pretende 

comprovar o caráter individual e de exclusiva originalidade de autor); 

• Para menores de idade autorização de participação do encarregado de 

educação. 

VII 

Candidaturas 

1. Para serem admitidos, os candidatos, devem preencher a ficha de candidatura 

disponível em jovemcascais.pt; 

2. As candidaturas realizam-se entre o dia 20 de dezembro até 6 de fevereiro; 

3. Não serão consideradas candidaturas que se apresentem incompletas; 

4. A ficha de candidatura contém os seguintes tópicos: 

a. Nome; 

b. Data de Nascimento; 

c. Contacto (e-mail); 

d. Morada ou Instituição de Ensino; 

e. Inserir autorização do encarregado de educação, no caso de ser menor 

à data da submissão de candidatura; 

f. Inserir comprovativo de morada ou de frequência na instituição de ensino 

indicada; 

g. Inserir autorização de divulgação de imagem; 

h. Breve apresentação da arte final apresentada; 

i. Inserir Declaração sob Compromisso de Honra assinada pelo autor; 

j. Inserir a arte final. 

 

 

 



 

 

 

5. A seleção dos candidatos será efetuada através de duas fases: 

a. Primeira fase: serão selecionados 3 projetos pela equipa técnica do 

concurso, de acordo com os critérios constantes nas presentes Normas 

de Participação (ponto VIII), pelo que esta lista será divulgada na página 

da Jovem Cascais (jovemcascais.pt) 10 dias após a data de 

encerramento do respetivo período de candidatura, sendo também 

enviada uma notificação por e-mail. 

b. Segunda fase: uma destas artes finais será o vencedor. Este é 

selecionado por votação do público. Através da página de instagram da 

Jovem Cascais, estarão disponíveis as 3 artes finais para que o público 

vote na sua preferida. O vencedor será o que obtiver mais «gostos». 

Posteriormente, será informado por e-mail e a arte final vencedora será 

divulgada nas redes sociais da Jovem Cascais.  

VIII 

Critérios de Seleção 

Serão avaliados os seguintes critérios: 

1. Representa a celebração da JMJ Lisboa 2023 e a Vila de Cascais; 

2. Contém caráter inovador e criativo; 

3. Contempla habilidade de execução; 

4. Respeita a obrigatoriedade de ser uma arte individual; 

5. Respeita a obrigatoriedade de ser exclusivamente original; 

IX 

Dúvidas 

As dúvidas resultantes da interpretação, validação ou aplicação das cláusulas do 

presente normativo serão resolvidas pela Divisão de Juventude. 

Cabe à Divisão de Juventude, única e exclusivamente, a capacidade de interpretar e/ou 

alterar este regulamento, quando se verifiquem omissões ou ambiguidades de 

interpretação do mesmo. 

 


