Regulamento de Participação
O Ciclo de Conferências da Juventude é a nova ferramenta para os jovens (dos 15 aos 29
anos) se expressarem livremente, de forma gratuita e serem ouvidos por aqueles que tomam decisões
no domínio da juventude.
A cidadania é o tema central do evento. Os trabalhos podem ter os mais diversos temas e devem
inserir-se em uma ou mais das 3 seguintes categorias:
a)

Cidadania e Conceitos/ Significados
Trabalhos que abordam o significado da cidadania ou de temas ligados a ela.
(E.g.: o significado de amizade, direitos e deveres, multiculturalidade)

b) Cidadania e Sociedade
Trabalhos que relacionam a cidadania ou temas ligados a ela com a nossa sociedade.
(E.g: voluntariado, respeito pela diferença, igualdade entre os homens e as mulheres)
c)

Cidadania e Políticas
Trabalhos sobre soluções para uma melhor cidadania ou temas relacionados.
(E.g.: ideias e propostas sobre medidas a tomar ou atividades a desenvolver)

Cada jovem ou grupo de jovens (composto até 8 elementos) deve apresentar um resumo em uma
página A4 com o tema escolhido, as ideias principais sobre esse tema, assim como, o modo como se
querem expressão, e enviar a candidatura para o e-mail cicloconferenciasjuventude@hotmail.com .
O modo de expressão é livre, sendo possível apresentar os trabalhos em forma de teatro, música, dança,
vídeo, discurso, jogo, entre outros.
Os 20 jovens/ grupos de jovens com os trabalhos mais
originais irão apresentar as suas ideias no ciclo de Conferências da
Juventude, no dia 1 de Dezembro de 2012, no auditório do IPDJ
em Lisboa, com capacidade para 125 lugares.
Cada apresentação terá a duração de 10 minutos, havendo
posteriormente um período de debate.
Para dúvidas de participação contatem 96 2881253, 93 6598437 ou por e-mail,
cicloconferenciasjuventude@hotmail.com .

	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Bons trabalhos,

	
  
	
  

A organização

Com o apoio

