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Este concurso inclui vários parceiros europeus e foi

inicialmente financiado pelo programa Erasmus + a União

Europeia.

Parceiros

No mínimo 5 participantes irão ganhar 500€ cada um e serão

convidados para um workshop internacional com os decisores e

ativistas europeus (transporte, refeições e alojamento incluídos).

As datas destes eventos serão escolhidas segundo as

disponibilidades dos vencedores.

Vencedores

Imagine Europe é um concurso de ideias que convida a todos (de qualquer idade ou nacionalidade):

a apresentar a sua própria visão, de como seria a Europa em 2050 através de um discurso (escrito e filmado)

28 de fevereiro 2019

Data limite de participação

Os vencedores são determinados através da votação do

público, do júri e dos votos em linha. Os votos em linha contam

20% - a votação do público, que se desenrolará em várias

cidades da Europa, vale 40% - a votação do júri vale 40%.

Votos

http://www.imagineeurope.eu/partners
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en


Envia-nos o teu discurso escrito e o teu
vídeo para
www.imagineeurope.eu/participate

Se inserires legendas no teu vídeo,
pensa também em nos enviar uma
versão sem legendas!

Escreve um discurso de 500 palavras
no máximo sobre o tema “A minha visão
da Europa em 2050”!

Dá uma olhada no nosso setor
Conselhos & Dicas antes de começar !

O teu discurso pode ser escrito em
todos os idiomas. Se não escolheres o
Inglês, pensa em incluir legendas no
vídeo ou podes pedir a nossa ajuda !

Podes incluir referências ou citações de
livros no teu discurso. Ler um livro em
ligação ao teu discurso pode-te ajudar
a desenvolver as tuas ideias e
despertar ainda mais a tua imaginação.
Vai ver à nossa biblioteca para obteres
algumas recomendações!

(É claro, as referências e citações de livros tem
de ser marcadas como tais no teu discurso –
deves indicar quando citas ou apresentas
ideias de outras pessoas no teu discurso)

Como participar ?
Podes apresentar a tua visão geral do
futuro em 2050 ou então selecionar um
dos seguintes temas para aprofundar
a análise :
▪ Interações humanas 

▪ Mudanças climáticas/ Proteção 

ambiental

▪ Educação  

▪ Democracia 

▪ Saúde

▪ Migração 

▪ Legislação social

▪ Inteligência artificial

▪ Manipulação genética, etc.

Conselhos & Dicas

Dá uma vista de olhos na nossa área
escrever um discurso: vai-te ajudar a
tornar o teu discurso mais persuasivo !

Vídeo : utiliza um plano fechado
quando estás a filmar uma pessoa,
para conseguires o melhor resultado
possível.

Grava o teu discurso em formato vídeo.
Podes decidir de apresentar o teu
discurso tu próprio(a) em frente a
câmara ou então pedir a outra pessoa
para o apresentar por ti. Também
podes apresentar o discurso como som
ambiente numa montagem de vídeo
para ilustrar a tuas ideias. Cuidado! O
teu vídeo não deve exceder 3 minutos.

http://www.imagineeurope.eu/tips-tricks/
mailto:team@imagineeurope.eu?subject=Help%20with%20translation%20of%20my%20IE%20speech
http://www.imagineeurope.eu/library
www.imagineeurope.eu/writing-pitches
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en


E depois … ?

Os votos em linha estão abertos até ao
25 de março de 2019 (datas sujeitas a

modificação)

O nosso júri terá até ao fim de março
de 2019 para avaliar todos os discursos.

Os discursos dos finalistas vão ser
divulgados nas finais que se
desenrolarão em várias cidades
europeias entre abril e junho.

Os vencedores serão anunciados por
volta do final de junho e vão ser
convidados para workshops
internacionais a partir de junho de 2019.

Como vencedor(a), serás convidado(a)
a apresentar o teu discurso perante os
decisores e activistas europeus, com
quem terás a oportunidade para
debater as tuas ideias.

Objectivos 

Imagine Europe tem como objectivo de
incentivar pessoas de todas as idades a:

• pensar em soluções para resolver
problemáticas fundamentais da Europa
e da communidade mundial;

• Contribuir ao desenvolvimento do
futuro da União Europeia;

• Communicar a suas ideias tendo uma
visibilidade importante, com a finalidade
de inspirar e aumentar a quantidade de
pessoas que se envolvem na esfera
pública europeia.

Imagine Europe também tem como
objetivo de :
• contribuir ao reforço da esfera

pública europeia ;

• consolidar as pontes entre os cidadãos
e as estruturas que abrigam os
decisores ;

• motivar os participantes a se
sensibilizar mais sobre as realizações
sociais importantes dos seus
antecessores e de se familiarizar com
as escrituras importantes europeias e
mundiais ;

• dar a oportunidade aos jovens de
desenvolver as suas competências de
escritura, retórica e de e
apresentação.

Encontra as nossas modalidades e
condições aquí!

Modalidades & Condições

Contacta-nos por 

hello@imagineeurope.eu

Um grupo dinâmico de 50 jovens
provenientes de vários países europeus
fará a promoção deste concurso nas
suas comunidades e se esforçará de
apoiar os seus objectivos.

Mantém-te informado e inscreve-te à 
nossa

Embaixadores Imagine Europe

http://www.imagineeurope.eu/terms-conditions
http://www.imagineeurope.eu/newsletter
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
https://www.facebook.com/imagineeurope.eu
https://twitter.com/imagineeurope
https://www.instagram.com/imagineeurope/
https://vimeo.com/imagineeurope
https://www.youtube.com/channel/UCUnXjhZotTcc9C6m-trVPCw



