
 

 

Que meios para o nosso futuro?  

Esta é a questão lançada pelo NOS@EUROPE! 

NOS@EUROPE: Que meios para o nosso futuro? é um projeto desenhado e implementado pela 

Universidade de Aveiro, no âmbito de uma iniciativa da Comissão Europeia através do Centro de 

Informação Europeia Jacques Delors, enquanto Organismo Intermediário no quadro da Parceria de 

Gestão estabelecida entre o Governo Português e a Comissão Europeia.   

O Concurso NOS@EUROPE: Que meios para o nosso futuro? tem por objetivo promover o 

conhecimento e a sensibilização dos cidadãos para a temática Que Meios para o Nosso Futuro: O 

Próximo Quadro Financeiro da União Europeia e os efeitos da PAC, fomentando um maior 

conhecimento e uma participação mais informada e consequente. A tipologia de eventos e atividades a 

desenvolver está pensada para chegar junto de cada cidadão com uma mensagem clara, atrativa mas 

rigorosa. 

O projeto NOS@EUROPE: Que meios para o nosso futuro? orgulha-se de contar com a participação de 

escolas e outras entidades, que participam no Concurso enquanto anfitriãs dos eventos regionais e 

enquanto participantes efetivos das muitas e diversas provas que compõem este desafio. Tornam-se, 

desta forma, Embaixadores e parceiros do NOS@EUROPE: Que meios para o nosso futuro? junto das 

suas comunidades, contribuindo para que a informação e a discussão chegue a um maior número de 

cidadãos, numa mensagem talvez mais eficaz, já que potenciada pela dinâmica interpares. 

A participação no Concurso NOS@EUROPE: Que meios para o nosso futuro? está aberta a todos os 

Portugueses. A Organização do Concurso NOS@EUROPE: Que Meios para o Nosso Futuro incentiva, 

fortemente, a constituição de equipas multifacetadas e a participação inter-geracional. 

 

 

 



Formato 

1ª Fase: Evento Regional 

As equipas inscritas participarão num evento a decorrer na sua região. Nesta fase estarão em concurso três 

equipas por evento. A fase das provas regionais decorrerá entre Janeiro e Fevereiro de 2013, 

excecionalmente, no início de Março. 

Estão programados 9 eventos regionais por todo o País, continente e ilhas, cada um consistindo em 4 provas 

por cada uma das 3 equipas participantes.  

No final das provas regionais, serão selecionadas as três melhores equipas, de entre as vencedoras de cada 

evento regional. 

2ª Fase: Grande Final, na Universidade de Aveiro 

Na Grande Final participarão as 3 melhores equipas, selecionadas entre as 9 vencedoras dos eventos 

regionais. A Grande Final decorrerá na Universidade de Aveiro nos finais de Março de 2013. 

 

Fase regional 

As provas regionais decorrerão numa escola da região que se mostre aberta a acolher o evento, entre Janeiro 

e Março de 2013 ou noutro espaço público de grande frequência que venha a ser selecionado para o efeito. 

Cada evento durará entre 2h30m a 3h, aproximadamente. Em cada evento estarão em prova três equipas da 

região. Cada equipa terá de participar em 4 provas. 

Prova Info-estafeta 

Esta prova consiste em 4/8 elementos da equipa percorrerem um percurso em passo de corrida, sendo 

que existirão vários pontos de controlo onde os participantes terão de responder a questões 

relacionadas com o tema Que Meios para o Nosso Futuro: O Próximo Quadro Financeiro da União 

Europeia. As equipas serão avaliadas tendo em conta o número de respostas corretas e o tempo gasto 

no percurso. A organização do concurso disponibilizará material de informação sobre o tema. 

Prova Debate 

Esta prova consiste em animar um debate em que um ou dois elementos da equipa entrevistam um 

convidado. Para o efeito, a equipa poderá convidar para a entrevista uma individualidade com 

reconhecido conhecimento sobre os temas em discussão. Neste debate deverá ser abordado o tema: 

Política Agrícola Comum (PAC), os seus resultados e a reforma em curso. As equipas serão avaliadas pela 

qualidade e profundidade das questões e pela qualidade do debate gerado. 

Prova Teatro 

Esta prova consiste em 4-6 elementos da equipa animarem uma peça de teatro, com guião e cenografia 

desenvolvidos pelos próprios. As questões incidem sobre: Que Meios para o Nosso Futuro: O Próximo 



Quadro Financeiro da União Europeia; Política Agrícola Comum (PAC), seus resultados e a reforma em 

curso. As equipas serão avaliadas pela qualidade do guião e do cenário e pelo desempenho dos atores. 

Prova Culinária 

Nesta prova, 2 a 3 elementos da equipa devem preparar um prato principal e uma sobremesa utilizando 

produtos agrícolas da região cuja produção tenha sido afetada, de forma positiva ou negativa, pela 

Política Agrícola Comum (PAC). As equipas deverão preparar um pequeno folheto salientando o efeito 

da PAC sobre o/os produtos em questão e apresentar a receita dos pratos confecionados. Desta forma, 

pretende-se discutir, de uma forma prática e clara, os resultados da PAC e a reforma em curso. As 

equipas serão avaliadas pela qualidade do folheto e pelos pratos apresentados. 

 

Grande Final 

As 3 equipas finalistas terão de participar em quatro provas: Info-estafeta, Debate, Teatro ou Dança, Stand up 

comedy. 

As provas serão nos moldes e sobre os temas das provas regionais, sendo que as equipas deverão apresentar, 

nestas provas, materiais diferentes dos apresentados na prova regional.  

 

Composição das equipas: grupo de 14-16 elementos mais claque 

As equipas incluirão, obrigatoriamente:  

- 2 a 4 professores de qualquer nível de ensino  

- 8 a 10 alunos do ensino básico e/ou secundário e/ou superior, sendo que o número total de 

participantes provenientes do ensino superior não pode ser superior a dois 

-  2 participantes com mais de 65 anos  

A estes deverão ser adicionados outros elementos, que constituirão a claque, a qual terá, no máximo, 16 

elementos. 

Os elementos de cada equipa e claque não precisam de pertencer todos à mesma escola, sendo que o conjunto 
pode incluir familiares ou outros elementos, de variadas idades e situações profissionais. A Organização do 
Concurso NOS@EUROPE: Que Meios para o Nosso Futuro incentiva, fortemente, a constituição de equipas 
multifacetadas e a participação inter-geracional. 

 

Materiais de suporte 

A organização irá disponibilizar on-line um conjunto de materiais de apoio às provas das equipas. 

 



Os conteúdos destinados a suportar as atividades abordam as seguintes temáticas: 

Módulo 1: Lançamento da temática e apresentação dos objetivos do concurso 

Módulo 2: O Próximo Quadro Financeiro da União Europeia 

Módulo 3 e 4: Como utilizar os meios que temos e assegurar o nosso futuro? 

Módulo 5: 50 anos da Política Agrícola Comum 

 

Prémios 

Serão atribuídos os seguintes prémios: 

 1º, 2º e 3º prémios às equipas que participarem na Grande Final: prémios monetários ou 

equivalente. 

 Prémio à melhor organização, entre as escolas que organizarem os eventos regionais: prémios 

monetários ou equivalente. 

Poderão vir a ser definidos outros prémios, no âmbito de possíveis patrocínios. 

 

Inscrições 

Estão abertas as inscrições! 

As escolas interessadas em acolher o evento devem contatar diretamente a organização o mais rapidamente 

possível 

Para mais informações, utilize o email da organização do NOS@EUROPE: nos-at-europe@ua.pt 

As escolas organizadoras têm automaticamente direito a inscrever uma equipa. Estas escolas candidatam-se 

também ao prémio de melhor organização.  

 

Equipas 

Para efeitos de inscrição de equipas, devem enviar-nos por e-mail (nos-at-europe@ua.pt) um trabalho de 2 

páginas sobre o tema: Que Meios para o Nosso Futuro: O Próximo Quadro Financeiro da União Europeia. Os 

trabalhos serão utilizados como fator de seleção das equipas. 

Deve vir indicado neste documento: Nome da equipa, Nome do Responsável da equipa, Contacto do 

Responsável da equipa (telefone e e-mail), concelho ao qual a equipa pertence.  

A submissão deste documento deve decorrer até 3 de Dezembro. 

mailto:nos-at-europe@ua.pt
mailto:nos-at-europe@ua.pt


Todos os responsáveis pelas equipas inscritas serão posteriormente contactados pela organização do Concurso 

NOS@EUROPE, no sentido de formalizar a sua participação.  

Esquema das provas regionais 

 
 

 

 

 

 

Db: prova Debate; Te: prova Teatro; Cl: Atuação de uma claque 

 

       Para mais informações, utilize o email da organização: NOS@EUROPE: nos-at-europe@ua.pt 

 

 

Conceção e desenvolvimento Iniciativa 

 

 

 

*O CIEJD enquanto Organismo Intermediário no quadro da Parceria de 

Gestão estabelecida entre o Governo Português e a Comissão Europeia, 

através da sua Representação em Portugal. 
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