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XV CONGRESSO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS
Antecedentes:
A participação e o envolvimento dos cidadãos nas decisões locais e na vida da comunidade é uma
prioridade das cidades educadoras. Para isso, os governos locais promovem práticas e atividades destinadas
a proporcionar aos cidadãos, jovens e adultos, as ferramentas necessárias para que possam participar
ativamente da vida democrática, assumir e exercer seus direitos e responsabilidades sociais na construção
de sociedades mais justas e sustentáveis.

Nesta linha, e com vista a motivar e proporcionar às gerações mais jovens ferramentas, para o compromisso
crítico e ativo, bem como oportunidades para refletir sobre o futuro da cidade, convidamos os jovens das
cidades que compõem a Associação Internacional de Cidades Educadoras ( AICE) para participar ativamente
do XV Congresso Internacional da Associação, que terá lugar em Cascais (Portugal) de 13 a 16 de novembro
de 2018.

A vila de Cascais foi nomeada Capital Europeia da Juventude para o ano de 2018.

1ª ) Introdução
O presente documento estabelece os critérios de participação dos jovens das cidades membro da
Associação Internacional de Cidades Educadoras, no XV Congresso Internacional de Cidades Educadoras.
2ª ) Inscrições
1) Qual o número total de jovens que podem participar na atividade?
No XV Congresso Internacional das Cidades Educadoras podem participar um total de 70 jovens.
2) Qual o número de jovens por cidade?
Cada cidade pode candidatar-se com um máximo de dois jovens.
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3ª ) Candidaturas dos jovens?
1) Como é que os jovens se poderão inscrever?
As cidades membros da Associação Internacional de Cidades Educadoras apresentarão no máximo dois
candidatos para participação no Congresso, de preferência um rapaz e uma rapariga, através de um
formulário de inscrição que será fornecido pela Câmara Municipal de Cascais. As candidaturas devem ser
enviadas em inglês. De acordo com as candidaturas, o número máximo de cidades será selecionado com
base nos seguintes critérios:
• As reflexões dos jovens sobre cidades educadoras.
• Diversidade geográfica das cidades candidatas.

2) Orientações para seleção de jovens na participação do congresso
Cada cidade é responsável pela seleção dos jovens candidatos, com base nos seguintes critérios:
• Conhecimentos de inglês, oral e escrito; uma vez que as oficinas de jovens durante o Congresso serão
realizadas em inglês.
• Apresentação de uma reflexão sobre Cidades Educadoras, com o tema do Congresso "Cidade Pertença
das Pessoas", com enfoque especial na "Participação dos Jovens na vida da Cidade". A reflexão pode ser
sobre um problema concreto que afecta a juventude ou um projeto que promova o desenvolvimento da
cidade, dirigido aos jovens.
A apresentação escrita não deve exceder duas páginas, em Times New Roman 11, com espaçamento 1,5.
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4ª) Encargos
1) Quais os encargos que serão suportados pela Câmara Municipal de Cascais?
Cascais assumirá os seguintes encargos com os jovens:
a) Inscrição no Congresso;
b) Alojamento numa residência da Juventude (quartos para rapazes e raparigas)
c) c) As refeições durante o Congresso, que inclui pequeno-almoço, almoço e jantar.

2) Quais as despesas e compromissos assumidas pelas cidades dos jovens selecionados para participar no
programa?
Cada cidade deverá assumir os seguintes encargos com os jovens: viagens e transferes; Seguro de
responsabilidade civil e seguro de saúde (cartão de saúde europeu válido para jovens da UE).
Qualquer despesa extra ficará a cargo dos participantes ou das suas cidades.

5ª) Destinatários
1) Que idades deverão ter os jovens a participar no congreso?
A faixa etária dos jovens elegível é dos 18 e 24 anos de idade.

6ª) Actividades
1) Quais as atividades em que os jovens poderão participar no Congresso Internacional de Cidades
Educadoras?
A ideia é que eles tenham momentos de trabalho individual e momentos em conjunto com o resto dos
participantes do Congresso.
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Partindo do tema do Congresso "Cidade, pertença das pessoas", os jovens podem participar em 3 oficinas,
com os seguintes temas:


Eixo 1: Desenhar a cidade a partir das pessoas, das suas necesidades e aspirações;



Eixo 2: A convivência para o sentimento de pertença;



Eixo 3: A cidade para as pessoas e os seus projetos de vida.

Os jovens terão a oportunidade de fazer visitas de estudo e conhecer alguns projetos de Cascais sobre os
temas que irão trabalhar no congresso, bem como, participar nas conferências e em diferentes mesas
temáticas.
No final do Congresso, os jovens irão apresentar em Plenário, para toda a audiencia do XV Congresso, os
resultados do trabalho desenvolvido no âmbito das oficinas.

2) Que continuidade do trabalho desenvolvido no congreso poderão, posteriormente, os jovens levar para
cada uma das suas cidades?
Pretende-se que os jovens de diferentes cidades se reúnam para refletir sobre como podem construir uma
Cidade Educadora melhor. Através da participação dos jovens, pretende-se a criação de novos projetos com
impacto nas suas cidades, assim como, criar condições para que, no futuro, desenvolvam um trabalho em
rede nos seus territórios. Os jovens terão como ponto de partida para o desenvolvimento das suas
propostas:


Partilha / reflexão de projetos que se destacam nas suas ciudades com enfoque nos jovens.



Tema e eixos do congresso
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7) Calendario
Envio de convite a todas as ciudades da AICE

Janeiro de 2018

Prazo limite para apresentação das candidaturas por 10 de abril 2018
parte das cidades
O

Comité organizador comunica as candidaturas 10 de mayo 2018

seleccionadas
Prazo limite para as inscrições

1 julio 2018

Aprovação de novas candidaturas em lista de espera e 10 de julio 2018
comunicação às suas cidades.
Confirmação das inscrições e envio do programa 28 Septiembre 2018
definitivo aos participantes

Nota Final
Todas as questões sobre a seleção dos jovens não especificadas neste documento estarão a cargo do
Comité Científico do congreso.
Janeiro de 2018.
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