
  



  

Apresentação

O Projeto Castelo D'Ideias é um concurso destinado aos jovens, promovido pela Junta 

de Freguesia do Castelo, com o objetivo de potenciar a participação dos mesmos na 

concretização de atividades e acções, materiais e imateriais, a serem promovidas pela 

própria Junta de Freguesia, através de ideias criativas e inovadoras.

O projeto vencedor será incluído no Plano de Atividades e Orçamento de 2015, e 

implementado durante esse ano, em colaboração com o(s) autor(es).



  

Objetivos_Concretização

No âmbito das suas atribuições, em particular da alínea t) do nº1 do artigo 16ª da Lei 

75/2013 de 12 Setembro, a Junta de Freguesia, com a implementação deste projeto, 

pretende potenciar a intervenção comunitária da juventude, na área geográfica da 

freguesia, com vista ao desenvolvimento local.

O projeto/concurso será desenvolvido ao longo do ano de 2014, para definição do 

projeto a implementar no ano seguinte (2015).

Ao longo deste período, para além das ideias e propostas dos jovens, terão estes 

oportunidade de, em conjunto com a JF, aferir dos mecanismos processuais e 

administrativos de gestão, quer no âmbito da apresentação do projeto, quer na sua 

implementação.



  

Destinatários

São destinatários do Castelo D' Ideias:

» Jovens entre 16 e 26 anos, inclusive, candidatos em grupo ou individualmente, com 

a particularidade de serem residentes na freguesia.



  

Áreas de Projeto Elegíveis

Os projetos candidatos são elegíveis numa ou em várias das seguintes áreas:

» Cidadania e Participação

» Ambiente e Sustentabilidade

» Cultura, Património e Tradições

Os projetos podem ter ações materiais ou imateriais.



  

Limite Orçamental dos Projetos

O limite orçamental para cada projeto candidato é de 4.000,00 EUROS (IVA Incluído)

Nota:

a) Os projetos finais deverão vir acompanhados de Ficha de Projeto, plantas (se 

necessário), cronograma de implementação do mesmo e orçamentos.



  

Apresentação de Candidaturas

● Os pré-projetos candidatos deverão ser apresentados até ao dia 31 de julho de 

2014, via formulário em papel.

● Os projetos finais deverão ser apresentados até ao dia 27 de setembro de 2014, via 

formulário on-line, e acompanhados dos documentos previstos nas normas de 

participação deste concurso.



  

Acompanhamento, Votação e Júri

● Após a recepção dos pré-projetos (FASE 1), será designado um elemento da JFC, 

para acompanhamento do mesmo, nomeadamente para a consolidação, dúvidas e 

estabilização da versão final. (verificação dos projetos, debate, recolha de 

orçamentos, viabilidade...)

● Caso existam mais do que 3 projetos candidatos, será efetuada uma pré-selecção, 

com votação online do público em geral, durante o mês de outubro de 2014

● No mês de novembro, o júri decidirá a atribuição do vencedor e dos 2º e 3º 

classificados.



  

Prémio para autor(es) vencedores

.Para além da implementação do projeto vencedor, pela Junta de Freguesia, o(s) 

autor(es) vencedor(es) receberão uma quantia única no valor de 250,00€, e os três 

primeiros classificados um diploma de participação e ofertas das JF.



  

05
2014

06
2014

07
2014

08
2014

09
2014

10
2014

11
2014

12
2014 2015

Apresentação de Pré-candidatura de 
Projeto X X X

Designação do Júri
Colocação de Página Online X

Designação de membro da JF para 
apoio a projeto e acompanhamento, 
concertação e estabilização de projeto 
candidato

X X

Período de votação online dos projetos 
candidatos (para selecção dos três 
primeiros)

X

Seleção pelo júri e divulgação do 
projeto vencedor X X

Implementação do Projeto

X

CRONOGRAMA
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