
No âmbito da criação da Imagem Março a Partir para a edição 
2019, os promotores do “Março a Partir” propõem levar a 
concurso a criação de uma imagem para o cartaz do evento.

Ao longo das suas edições, o “Março a Partir” a�rmou-se como 
um projeto de/e para a juventude, transversal a várias áreas 
de atuação no campo juvenil, consoante os projetos apresen-
tados: desportos radicais, de aventura e natureza, música, 
cinema, teatro, dança, artes circenses, tecnologias de 
informação e preservação do ambiente, entre muitos outras.

O “Março a Partir” é promovido pela Câmara Municipal de 
Palmela e dinamizado em parceria com as associações 
juvenis, grupos informais de jovens e outras entidades que, 
por vocação, trabalham diretamente com a população juvenil 
do concelho. O “Março a Partir” procura evidenciar, nos seus 
mecanismos, uma Escola de Participação para os jovens e 
para o associativismo, tendo por base princípios como partici-
pação, responsabilidade, tolerância, partilha e cooperação. A 
ideia-chave é a de que os jovens sejam, de facto, participantes 
ativos, ou seja, que estejam envolvidos no processo de pensar 
e organizar o Março a Partir em vez de adotarem uma atitude 
passiva como meros espectadores dos resultados/atividades 
criadas por cada uma das Associações. 

A estrutura da dinâmica utilizada para a concretização do 
“Março a Partir” procura proporcionar aos jovens que partici-
pem, numa aprendizagem e vivência do que é necessário 
concretizar na elaboração de um projeto colectivo - baseado 
no seu desejo, visão e contribuição para um bem comum –, a 
comemoração da juventude e da participação, num mês 
onde se celebram dois dias essenciais: Dia Nacional do 
Estudante (24 Março) e Dia Nacional de Juventude (28 Março).

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1. Este concurso é aberto a todos os interessados, residentes 
em Portugal, que desejem concorrer individualmente, sendo 
que os menores de 16 anos terão de concorrer com autoriza-
ção dos representantes legais;

2. A votação será realizada via facebook, através da página 
www.facebook.com/marcoapartir. Serão selecionados os 5 
projetos que obtiverem mais "Gostos" (Like’s) durante o perío-
do de votação, sendo que serão os promotores do “Março a 
Partir” a escolher o vencedor;

3. A proposta da imagem deve ser apresentada via email, com 
os seguintes �cheiros: 

a) Conter, no máximo, 4 painéis, apresentando uma versão a 
cores e uma versão a preto e branco. Estas versões devem 
apresentar uma potencialidade de redução e ampliação com 
resolução mínima de 300 dpi, extensão eps ou ti�; 

b) Memória Descritiva com os dados que acharem convenien-
tes para um melhor entendimento do projeto em pdf;

c) É expressamente proibido a utilização de imagens de 
fotogra�as que não sejam autorizadas, tais como fotos de 
bancos de imagem que exijam créditos.
d) As artes �nais deverão ser fornecidas em �cheiro master 
digital em extensão AI ou EPS.

4. As propostas de imagem devem ser enviadas para o email: 
marcoapartir@gmail.com;

5. Cada proposta deverá ser devidamente identi�cada pelo 
seu autor, com a indicação do nome, morada e telefone;

6. Não poderão concorrer a este concurso os anteriores 
vencedores;

7. Será realizada uma exposição com os projetos apresenta-
dos, a concurso na página do facebook do Março a Partir, 
sendo que os seus criadores não serão identi�cados;

8. O projeto premiado será utilizado como Imagem de marca 
do Março a Partir, em todas as comunicações a ele associadas. 
Salvaguarda-se o não cumprimento deste ponto, em caso de 
não qualidade das propostas apresentadas e/ou ainda a 
votação em mesa redonda/grupo de trabalho não coincidir 
com a votação online.

9. O vencedor receberá como prémio 150 euros.

A data para a apresentação de projetos será até 19/01/2019.

A votação por facebook decorrerá de 20 a 27/01/2019.

A votação dos promotores do “Março a Partir” decorrerá 
de 25 a 28/01/2019.

A publicação do projeto vencedor será no dia 29/01/2019.

Ao participar no concurso, os concorrentes aceitam todas as 
cláusulas, assim como disponibilizar os Direitos de Autor do 
projeto à organização deste concurso.

Visita a Página http://www.facebook.com/marcoapartir
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