
CONCURSO DE POESIA PARA JOVENS – 25 ABRIL 

Condições de Participação 

Este Concurso de Poesia é organizado e promovido pelo Município de Palmela, tendo como base 

as comemorações do 25 de abril e incentivar os jovens a pesquisarem sobre este acontecimento 

e com o conhecimento adquirido durante o seu percurso de vida a transformarem a sua opinião 

sobre o mesmo em forma de poesia.    

 

1. Destinatários 

O concurso destina-se a jovens na faixa etária dos 13 aos 17 anos e dos 18 aos 30 anos que 

residam, estudem ou trabalhem no concelho de Palmela; 

 

2. Tema 

25 de Abril   

 

3. Condições de participação: 

a. Cada jovem deverá enviar cada uma poesia de sua autoria com o título” 25 de Abril” para o 

correio eletrónico juventude@cm-palmela.pt até 21 de Abril; 

b. Deverá constar contacto telefónico, idade e nome ou pseudónimo; 

c. A poesia deverá ser individual e inédita, com o máximo de uma página formato A4 via digital; 

d. A inscrição é gratuita; 

e. O concurso será dividido pelas duas faixas etárias (dos 13 aos 17 anos e dos 18 aos 30 anos);  

f. Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros vencedores de cada faixa etária.                                           

 

4. Júri 

a. Os autores das poesias serão votados por um júri constituído por membros ligados à Câmara 

Municipal de Palmela e à comunidade local; 

b. O júri irá escolher três vencedores de cada faixa etária do concurso. 

 

5. Fases do concurso: 

Divulgação pública dos resultados do concurso no dia 25 de abril de 2021, através de notificação 

na rede social e posterior atribuição de prémios; 

 

6. Prémios 

1º Lugar: dos 13 aos 17 anos – voucher no valor de 100€ 
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2º Lugar: dos 13 aos 17 anos – Voucher no valor de 75€ 

3º Lugar: dos 13 aos 17 anos - Voucher no valor de 50€ 

 

1º Lugar: dos 18 aos 30 anos - voucher no valor de 130€ 

2º Lugar: dos 18 aos 30 anos - Voucher no valor de 90€ 

3º Lugar: dos 18 aos 30 anos - Voucher no valor de 60€ 

 

7.PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

a. As operações de tratamento de dados pessoais e as medidas técnicas e organizativas da 

proteção de dados pessoais no âmbito do concurso “Concurso de poesia para jovens – 25 Abril”, 

pelo Município de Palmela, estão em conformidade com as normas jurídicas aplicáveis, 

designadamente com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e com a Lei de Proteção 

de Dados Pessoais. 

b. A Política de Proteção de Dados Pessoais do Município de Palmela está disponível para 

consulta em www.cm-palmela.pt.  

c. As operações de tratamento de dados pessoais a realizar pelo Município de Palmela, na 

sequência da inscrição no concurso “Concurso de poesia para jovens – 25 Abril” têm como 

fundamento o consentimento do/a participante ou do/a seu/sua encarregado/a de educação 

quando menor de 18 anos;  

d. Os dados pessoais de identificação e de contacto do/a participante enviados serão 

processados manual ou informaticamente e arquivados pelo Município de Palmela, destinando-

se exclusivamente a ser usados na organização e gestão do concurso “Concurso de poesia para 

jovens – 25 Abril”. 

As operações de tratamentos de dados pessoais a que alude os números 7 d. e 7 e. são realizadas 

de acordo com os princípios da licitude, lealdade e transparência, da limitação das finalidades, 

da minimização dos dados, da exatidão, da limitação da conservação e da integridade e 

confidencialidade, estando o Município de Palmela disponível para demonstrar a sua 

responsabilidade nesta matéria ao titular dos dados, autoridades ou a terceiros titulares de 

interesses legítimos. 

Os dados pessoais serão tratados pelo período de tempo estritamente necessário à organização 

e divulgação da iniciativa, procedendo o Município de Palmela ao seu apagamento nos prazos 

legalmente estipulados ou finda a relação contratual. 

Os/As titulares dos dados pessoais poderão, em qualquer momento, obter informações e 

esclarecimentos sobre o tratamento dos seus dados pessoais, aceder aos dados pessoais 

tratados e às informações pessoais que diretamente lhes digam respeito e que constem da base 

de dados do Município, bem como solicitar a sua alteração, retificação e portabilidade, mediante 

pedido escrito enviado por carta para o endereço postal da entidade gestora ou para o endereço 

de correio eletrónico do Encarregado da Proteção de Dados protecaodados@cm-palmela.pt. 



Os/As titulares dos dados pessoais podem apresentar reclamação junto da Comissão Nacional 

de Proteção de dados sempre que considerem que os seus direitos não estão garantidos ou lhes 

foi negado o seu exercício. 

Para apresentar uma reclamação ou formular um pedido de exercício de um qualquer outro 

direito no âmbito da proteção de dados, para além do direito de acesso, retificação ou 

portabilidade, como, designadamente, o direito de oposição, limitação do tratamento ou 

apagamento, os titulares dos dados podem, também, contactar o Encarregado da Proteção de 

Dados da entidade gestora através do endereço postal da entidade gestora ou do correio 

eletrónico protecaodados@cm-palmela.pt  

Durante o desenrolar do Concurso, são recolhidos e armazenados dados pessoais, a saber: 

nome, idade ou data de nascimento, morada, endereço eletrónico bem como as poesias. As 

poesias são armazenadas num sistema informático seguro apenas acessível pelos elementos da 

organização do evento e respetivo júri do concurso. 

ACEITAÇÃO 

Ao se inscreverem no “Concurso de poesia para jovens – 25 Abril”, os participantes aceitam as 

condições de participação e, em caso de dúvida ou surgimento de uma situação não 

contemplada no mesmo, devem informar o Município de Palmela. 

Através da inscrição, os participantes declaram aceitar as presentes condições de participação. 

Para o eventual esclarecimento de qualquer dúvida ou para qualquer questão complementar 

não prevista nas referidas normas, os/as participantes devem contactar organização através do 

endereço eletrónico juventude@cm-palmela.pt  
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