
Paços de Ferreira- “A cidade educadora não deixa ninguém para trás” 

 

Público-alvo: Alunos do ensino secundário (cursos científico-humanísticos e cursos 

profissionais); 

 

Objetivo: Sensibilizar e realçar a importância da igualdade de oportunidades, inclusão, 

progresso social e crescimento sustentável para a população.  

 

Descrição: Dia 30 de novembro celebra-se o Dia Internacional da Cidade Educadora sob 

o lema “A Cidade Educadora não deixa ninguém para trás”. Para comemorar, a Câmara 

Municipal de Paços de Ferreira lança o presente concurso de fotografia.  

Os participantes deverão enviar uma fotografia acompanhada por uma frase que 

descreva em que medida aquilo que está retratado contribui ou pode contribuir para a 

igualdade de oportunidades, inclusão, progresso social e/ ou crescimento sustentável. A 

título de exemplo, podem ser fotografados: 

 Edifícios escolares; 

 Bibliotecas; 

 Espaços de lazer; 

 Objetos e pessoas (desde que não seja possível a sua identificação); 

 Entre outros; 

Ao promover este concurso, a Câmara Municipal está a possibilitar aos jovens em 

particular e aos munícipes em geral um espaço de partilha com novos olhares sobre o 

concelho, até porque este é vivido e sentido de forma distinta por cada cidadão. 

As fotografias serão partilhadas num álbum relativo ao concurso, na página de 

Facebook da Câmara Municipal de Paços de Ferreira. Vencerá a fotografia com mais 

gostos. 

Por fim, salientamos que “O direito à Cidade Educadora é proposto como uma 

extensão do direito fundamental de todas as pessoas à educação.” (CCE*) Como tal, 

“Todas as pessoas que habitam a cidade terão direito a usufruir, em condições de 

liberdade e igualdade, dos meios e oportunidades de formação, diversão e 

desenvolvimento pessoal que esta oferece.” (CCE) Assim, apelamos ao envolvimento de 

toda a comunidade educativa e restante população numa tarefa que extravasa o âmbito 

deste concurso.  



 

 

   Fases do concurso Data 

Divulgação 4/11/2021 

Abertura do concurso- período de 

submissão de fotos 

 

5/11/2021 a 17/11/2021 

Período de votações 22/11/2021 a 28/11/2021 

Anúncio dos vencedores 30/11/2021 

 

 

Prémios 

1º Prémio- 1 Bilhete para o Rock in Rio- 1 dia 

2º Prémio- 1 Bilhete Visita Fundação de Serralves: Museu de Arte Contemporânea, 

Parque de Serralves e Casa de Cinema Manuel de Oliveira  

3º Prémio- 1 Bilhete de cinema IMAX MAR – Matosinhos 

 

Afixação das fotos vencedoras na entrada da Câmara Municipal de Paços de Ferreira. 

 

Indicações: A fotografia deverá ser enviada por email para educacao@cm-

pacosdeferreira.pt. No email terá de ser mencionado o nome completo do aluno, ano de 

escolaridade e escola que está a frequentar. Também terá de ser referido o nome do 

encarregado de educação e o seu contacto. 

 

Referência bibliográfica 

Carta das Cidades Educadoras (Associação Internacional das Cidades Educadoras) - 

Referenciado no corpo do texto pela sigla CCE* 
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Regulamento 

 

 A participação neste concurso é gratuita e implica a aceitação integral do presente 

regulamento; 

 A Câmara Municipal reserva-se no direito de rejeitar fotos e reflexões que não 

dignifiquem a índole/ o escopo do concurso; 

 Os participantes são responsáveis pela originalidade da fotografia; 

 As fotografias podem ser editadas; 

 Todas as submissões feitas após a data limite serão recusadas; 

 A fotografia deverá ser enviada por email para educacao@cm-pacosdeferreira.pt. 

No email terá de ser mencionado o nome completo do aluno, ano de escolaridade 

e escola que está a frequentar. Também terá de ser referido o nome do encarregado 

de educação e o seu contacto; 

 Os participantes autorizam a publicação das fotografias na página de Facebook da 

Câmara Municipal de Paços de Ferreira, juntamente com o seu primeiro e último 

nome, ano de escolaridade e escola; 

 A participação no concurso implica o preenchimento do documento 

“Consentimento” por parte do encarregado de educação do aluno; 

 Podem participar os alunos que frequentem os estabelecimentos de ensino público 

ou privado em Paços de Ferreira; 

 A descrição a acompanhar a foto não pode exceder as 100 palavras;  

 As fotografias não podem permitir o reconhecimento das pessoas pelo seu rosto; 

 Vence a fotografia publicada no Facebook da Câmara Municipal com maior 

número de gostos; 
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