
 
 

 
 

REGULAMENTO 

 

O DLBC- Urbano gaia promove um concurso de ideias no âmbito da educação, Start IDEA 

School  

1ºDefinição 

O concurso pretende desafiar a comunidade escolar a solucionar os principais 

constrangimentos na área da educação de forma a melhorar o percurso escolar de 

crianças e jovens. 

Pretende-se fomentar o olhar crítico para o território, valorizando os pontos fortes e 

oportunidades na área da educação, tornando a comunidade atenta e participativa 

contribuindo assim para o desenvolvimento da comunidade escolar. 

O concurso tem uma natureza transdisciplinar e visa a realização de 

projetos/ideias/atividades concretas com a finalidade de serem desenvolvidos na 

comunidade escolar promovendo o sucesso escolar nos cidadãos, promovendo a 

cidadania e a responsabilização social através da exploração de soluções para a 

comunidade escolar. 

 

Artigo 2ºObjetivos 

Os objetivos do Start IDEA School: 

1.Estimular atitudes e competências empreendedoras; 

2.Envolver toda a comunidade na melhoria do processo educativo criando projetos  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Artigo 3º - Destinatários 

 

O Start IDEA School destina-se a toda a comunidade, associações, instituições do 

concelho de Vila Nova de Gaia. 

 

Artigo 4º Fases da candidatura 

1. Receção do projeto/ideias: Análise e avaliação das ideias; 

2. Apresentação do vencedor; 

3. Apresentação da ideia vencedora aos parceiros do DLBC – urbano gaia; 

 

 

Artigo 5º 

Processo de candidatura 

1. As candidaturas devem ser apresentadas em formato word, powerpoint, pdf, 

jpg, através de e-mail ou entregues na sede da Cruz Vermelha- Vila Nova de Gaia, 

ao qual deve juntar o contato telefónico, nome completo e freguesia onde 

residem e onde pretendem aplicar o projeto/ideia; 

2. Os candidatos podem concorrer individualmente ou em pares; 

 

Artigo 6º 

Processo de seleção  

A seleção das ideias acolhidas pelo o Start IDEA School tem em conta os seguintes 

critérios: 

1. Qualidade de ideia e o seu carater inovador e/ou diferenciador; 



 
 

 
 

2. Enquadramento com a EDL (estratégia desenvolvimento local) – consultar Aviso 

n. NORTE-40-2018-40- “Medidas educativas orientadas para a promoção do 

sucesso educativo e para a prevenção do abandono escolar no âmbito dos dlbc 

urbanos” 

3. Potencial de desenvolvimento e sustentabilidade; 

 

Artigo 7º 

Prazos 

1. Todos os projetos/ideias devem ser enviados por e-mail : dlbcgaia@cvpgaia.org 

ou entregues na sede da Cruz Vermelha de Vila Nova de Gaia, na Rua General 

Torres,nº257, 4430-107 Vila Nova de Gaia até ao dia 13 de Fevereiro  de 2019 às 

18h00  e os resultados  serão publicados no dia 14 de Fevereiro até às 19h30 no 

site www.dlbcgaia.pt 

2. A ideia vencedora fica habilitado à possibilidade de ser apoiado por um dos 

parceiros do DLBC – urbano Gaia apoie em candidaturas futuras, e ainda ganha 

um workshop (a designar) na sede da Cruz Vermelha de Vila Nova de Gaia. 
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