
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

O ATV – Académico de Torres Vedras sempre fez atividades de e para jovens. 
A criação da associação tem na sua génese uma série de jovens torrienses, que, há 23 anos atrás, sentindo que queriam 
fazer algo mais pela sua terra e tendo por base também algumas das suas preocupações, decidiram avançar para a 
concretização dos seus projetos. 
Mais tarde, esses sonhos foram sendo cada vez mais partilhados e cresceram, materializando-se em torno de áreas de 
atividade como grupos de teatro, BTT, cinema, passeios pedestres, xadrez, orientação, fotografia, ciência, escalada e 
montanhismo, hip hop, mas também em vários projetos que decorrem nas escolas ou em parceria com as mesmas (Ser 
a Brincar, YES, Atitude Positiva, Café com Filmes Escolas).
 

Este ano decidimos ir mais além e criamos o:
VAI BUSCAR! - Concurso de Ideias Jovens

 
O QUE É?
Com o objetivo de incentivar os jovens a criarem ideias/projetos de cidadania, que poderão ser em vários domínios, ire-
mos premiar as melhores propostas, apoiando a sua concretização dentro do Plano de Atividades da Associação.
Em suma, desafiamos os jovens a proporem atividades que tenham como objetivo último o benefício da comunidade 
torriense.
Esperamos desta forma contribuir para imprimir um maior dinamismo na  juventude e um aumento da participação na 
sociedade.

QUEM PODE CONCORRER?
Jovens dos 14 aos 20 anos, residentes no concelho de Torres Vedras. 
No caso de ser uma proposta apresentada em grupo, poderá integrar elementos que não residam no concelho, no 
entanto, o responsável do projeto terá de o ser obrigatoriamente.

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS / COMO POSSO CONCORRER?
    Tira as tuas ideias da gaveta (ou da cabeça) e individualmente ou em grupo (máximo 3 elementos), preenche o formu-
lário de inscrição e concorre! (http://www.atv.pt/forms/view?f=33&m=Events&k=1197)
    Cada proposta dá origem apenas a um projeto e cada proponente (individual ou em grupo) apenas pode concorrer 
com uma proposta por edição.
    Os projetos a implementar deverão balizar-se num investimento total máximo de 1000€, ainda que a este valor possam 
juntar-se apoios em géneros ou serviços por parte do ATV ou de outras entidades.

PRAZOS
    As propostas deverão ser entregues até ao dia 31 de julho de 2018.
    Os resultados serão conhecidos no dia 24 de setembro de 2018.
    Os premiados serão contactados via telefone e e-mail.
    As propostas vencedoras deverão ser implementadas entre janeiro a dezembro de 2019.



PROJETOS VENCEDORES E APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
Serão premiados 3 projetos com uma bolsa de formação de 30 horas de inglês no Wall Street English de Torres Vedras.
Destes, um será o grande vencedor (projeto a implementar).
Os vencedores serão contactados diretamente (via telefone e e-mail) e os resultados divulgados no site oficial do ATV 
no dia 24 de Setembro de 2018.

JÚRI
O júri que irá avaliar as propostas será constituído por elementos da direção do ATV e do secretariado.

PRÉMIO
O projeto a implementar deverá balizar-se num investimento total máximo de 1000€, ainda que a este valor possa juntar-
se alguns apoios em géneros ou serviços por parte do ATV ou de outras entidades.
Ainda que o valor não seja astronómico, temos a certeza de que a perspetiva de veres as tuas ideias concretizarem-se, 
é também em si mesma, um grande incentivo.

OPERACIONALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS
As propostas serão implementadas em conjunto entre os autores premiados e o ATV, sendo deste último a responsabi-
lidade legal pelas mesmas.

DÚVIDAS OU MAIS INFORMAÇÕES:
Tlf: 261 322 991 / 919 859 106
e.mail: secretariado@atv.pt 


