
 

Apresentação de Experiências  

 

Convidamos as cidades a apresentar experiências para o XV Congresso Internacional 
de Cidades Educadoras num dos dois formatos  abaixo descritos. Para serem 
selecionadas as experiências por parte do Comité Científico do Congresso, solicitamos 
às cidades o preenchimento do formulário de inscrição que se encontra disponivel no 
site do Congresso. 

Experiências para debate  

As Experiências para Debate devem ter uma duração de 1h45’ a 2h15’ de acordo com 
o programa. A participação das cidades realiza-se tendo em conta os seguintes 
critérios: 

1ª parte: O moderador apresenta brevemente aos participantes o tema que engloba as 
diferentes experiências (5-7’). 

2ª parte: Cada cidade dispõe no máximo 5’ para apresentar os aspectos mais 
relevantes da sua experiência. A apresentação deve ser acompanhada 
exclusivamente de 5 a 10 imagens, que contribuam para melhor compreender a 
experiência. (6-8 experiências). 

3ª parte: O moderador questiona os diferentes participantes das experiências para 
debate, de forma a centrar a atencão em aspectos singulares. Os participantes contam 
com 3’ para responder a cada pergunta. 

4ª parte: Será diponibilizado um tempo mínimo de 15’ para que o público possa 
participar, questionando de forma aberta os intervenientes da mesa. 

As Experiências para Debate têm tradução simultânea nos 4 idiomas oficiais do 
congresso. 

 



Experiências em Ecrãs Inteligentes 

As cidades que pretendam apresentar uma experiência em formato de poster 
interativo devem preparar uma apresentacão em PowerPoint com os aspectos mais 
relevantes da experiência, num dos idiomas oficiais do congresso. Esta apresentação 
pode incluir material audiovisual, fotografías, etc.  

Será facultado um espaço físico específico no Centro de Congressos do Estoril, assim 
como no programa, para a apresentação das Experiências em Ecrãs Inteligentes. O 
programa contempla um momento para que as cidades possam apresentar as suas 
experiências aos congressistas interessados. Os congressistas poderão consultar as 
diferentes experiências nos ecrãs inteligentes ao longo de todos os dias do congresso. 

Neste espaço não haverá tradução. 

Será disponibilizado um abstract book  que resume todas as experiências 
selecionadas, quer para as experiências em ecrãs inteligentes, quer para as 
experiências para debate, e que estará disponível em todos os idiomas oficiais do 
Congresso.  

Seleção das Experiências  

Critérios para a seleção de experiências:  

•           As experiências devem ser enquadradas no tema do Congresso e responder a 
um dos 3 eixos temáticos. 

•          Experiencias facilmente replicáveis a outras cidades. 

•          As experiências devem ter sido realizadas num tempo mínimo que permitam 
comprovar os resultados / impactos. 

•          Evitar abordagens genéricas (de preferencia ações concretas). 

•          Evitar apresentações teóricas que não respondam a nenhuma atuação concreta.  

•          Prioridade às experiências inovadoras.  

•          Evitar iniciativas que tenham um carácter meramente expositivo. 

•          Explicitar a vertente educadora da experiencia.  

•         Prioridade às experiências desenvolvidas em colaboração com diferentes áreas 
da ação política local.  

•        Prioridade às ações que envolvam a participação ativa dos cidadãos no territorio 
promovendo o sentimento de pertença.  

•          Valoriza-se as experiências desenvolvidas em intercâmbios com diferentes 
cidades.  


