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O Município do Barreiro é promotor de diversas iniciativas na área do empreendedorismo de 

entre as quais o Projeto de Empreendedorismo nas Escolas, assim partindo do pressuposto de que o 

empreendedorismo consiste em ter ideias e implementá-las para e com os outros, o GEJ pretende 

promover a participação ativa dos jovens que estudam no Município do Barreiro, através da criação do 

projeto “Ideias Jovens – I can do it”.  

O projeto “Ideias Jovens – I can do it” consiste em dar palco e voz às ideias dos jovens estudantes 

do concelho, através da criação de um logótipo do projeto, com características que transpareçam a 

criatividade, inovação, trabalho de equipa e sobretudo o património e cultura do Município do Barreiro. 

O logótipo mais original e criativo, verá a sua imagem associada aos mais diversos contextos, como por 

exemplo, aos momentos dedicados no Folha Viva, à divulgação de outdoor, à confeção dos pratos de 

gastronomia, entre muitos outros. 

Desta forma as presentes normas de participação têm como objetivo regular a operacionalização 

deste desafio municipal. 

 

Quem pode participar 

 

1. Podem participar no desafio todos os jovens do 7º Ano ao 12º Ano, do Ensino Básico e 

Secundário/Profissional, que estudem numa escola do Município do Barreiro. 

 

2. A participação é individual. 

 

Qual é o Desafio? 

 

1. Cada participante deverá criar um logótipo que represente as seguintes ideias: Criatividade, 

Inovação, Trabalho em Equipa, Empreendedorismo e Barreiro. 

 

2. Este logótipo destina-se a representar as ideias criadas pelos jovens que participaram no 

Programa de Empreendedorismo nas Escolas e que vão sendo concretizadas pelo Município do Barreiro. 

 

Prazos e datas 

 

1. A duração do Passatempo será de um mês, de 26 de fevereiro a 26 de março. 

 

2. As datas serão anunciadas nas redes sociais oficiais da Câmara Municipal do Barreiro e do 

Gabinete de Empreendedorismo e Juventude. 

 

Como participar 

 

1. O logótipo deve ser elaborado consoante as normas presentes neste regulamento. 

 

2. Só serão consideradas elegíveis como potenciais vencedoras as propostas não 

editadas/alteradas. 
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3. Os trabalhos deverão ser enviados para cmb.empreendedorismo@gmail.com até às 23:59h da 

sexta-feira dia 26 de março de 2021. 

 

4. A acompanhar as propostas deverá constar o nome completo do aluno, escola e ano de 

escolaridade e idade. 

 

5. Deverá também estar incluída uma frase por parte do Encarregado de Educação em que deixe 

bem claro a sua autorização para a participação do seu educando no desafio e autorizando também o 

tratamento dos dados pessoais do jovem para fins relacionados com o passatempo. 

 

Processo de seleção 

 

 1. A receção de cada trabalho será confirmada com a resposta ao e-mail por parte dos serviços. 

 

 2. A seleção dos trabalhos rececionados será avaliada por uma equipa da Câmara Municipal do 

Barreiro e parceiros. 

 

 3. O trabalho vencedor deverá estar em conformidade com os requisitos propostos em “Qual é 

o desafio?” acima mencionados. 

 

4. Não há lugar a recurso das decisões da Câmara Municipal do Barreiro, que são definitivas. 

 

5. O vencedor será contactado através de e-mail para que envie os dados finais necessários. 

 

6. A Câmara Municipal do Barreiro não se responsabiliza por eventuais erros informáticos que 

impeçam a validação da participação. 

 

Divulgação dos resultados 

 

1. Os resultados serão divulgados 7 dias úteis após o términus do desafio.  

 

2. Ao vencedor será solicitada a sua autorização para a divulgação dos resultados nos canais 

digitais do município. 

 

Prémio 

 

1. O prémio do desafio é um tablet com caneta digital. 

 

2. Haverá um único vencedor. 

 

 3.    O prémio é individual. 

 

Proteção de dados 

 

1. Os dados pessoais são indispensáveis à participação no passatempo, a omissão ou inexatidão 

dos dados fornecidos pelo participante são da sua única e inteira responsabilidade. 
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2. Os participantes autorizam a Câmara Municipal do Barreiro a tratar os respetivos dados 

pessoais, em conformidade com a legislação aplicável à proteção da privacidade e dos dados pessoais, 

para fins previstos nestas Normas de Participação, aquando da entrega da proposta de logótipo. É 

garantido ao participante o direito de acesso, retificação ou eliminação dos seus dados pessoais, bastando 

para tal que o solicite para cmb.empreendedorismo@gmail.com. 

 

Disposições finais 

 

1. A Câmara Municipal do Barreiro reserva-se o direito de, em qualquer momento, introduzir 

alterações e aditamentos às presentes normas de participação, sem necessidade de prévia comunicação 

aos participantes ou interessados, e de modificar ou suspender, de forma temporária ou definitiva, o 

presente passatempo em qualquer momento, nomeadamente, e não só, no caso de anomalia informática, 

situações imprevistas ou excecionais, ou em caso de verificação de atuações que possam implicar a prática 

de ilícitos. 

 

2. A Câmara Municipal do Barreiro é responsável pela gestão das participações e reserva-se o 

direito de excluir os participantes que, deliberadamente, tentem viciar as suas regras ou que pratiquem 

comportamentos que lesem os objetivos prosseguidos pelo presente passatempo. 

 

Dúvidas e esclarecimentos 

 

Qualquer questão relacionada com este passatempo deverá ser dirigida por e-mail para 

cmb.empreendedorismo@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barreiro, 22 de fevereiro de 2021 

O vereador responsável pelo Empreendedorismo Jovem da Câmara Municipal do Barreiro, 

 

 

 

____________________________________ 

(Bruno Vitorino) 
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