Campanha “Eu participo”
O projeto Triplo D, da Cáritas Diocesana de Coimbra vai partilhar as experiências e ideias dos mais jovens
sobre a participação cívica e democrática. É este o mote da campanha “Eu participo”, uma iniciativa
que visa incentivar a participação dos jovens nas comunidades, nas decisões políticas de Portugal e da
União Europeia e, especialmente, que a voz da juventude tenha espaço para ser ouvida, potenciando a
capacidade dos e das jovens em influenciar e contribuir para as suas comunidades.
Surge no seguimento do trabalho realizado pelo projeto que, de uma forma construtiva e ativa, pretende
contribuir para preparação das crianças e jovens para uma cidadania plena e responsável. O processo de
construção da cidadania ativa inclui várias possibilidades de atuação desenvolvida pelos jovens,
nomeadamente o desenvolvimento de ações e atividades locais, regionais, nacionais ou internacionais,
podendo ser uma participação política, social, económica ou cultural.
Regulamento da campanha
As fotografias e frases devem ser enviadas até o dia 31 de julho de 2021, para o email
triplod@caritascoimbra.pt, colocando no assunto “Campanha Eu Participo – Projeto Triplo D” e devem
vir identificadas com o primeiro nome e idade. É ainda necessário que preencham e assinem a Declaração
de autorização de uso da imagem, documento onde o/a participante garante a cedência dos direitos
da(s) imagem(s) e frase(s) à Cáritas Diocesana de Coimbra, que as poderá utilizar em publicações e meios
de divulgação da instituição, renunciando o/a autor/a a qualquer contrapartida financeira ou de outra
índole. O projeto Triplo D compromete-se a mencionar o nome do/a autor/a das fotografias nas
utilizações que delas venha a fazer.
As fotografias apresentadas deverão ser originais e não devem conter: algo suscetível de violar os direitos
de terceiros; imagens com cenas de nudez, locais ou algo que possa ser considerado obsceno imoral ou
de qualquer forma impróprio e pessoas reconhecíveis, a menos que seja possível garantir que essas
pessoas concederam ou tenham todas as autorizações necessárias para a utilização e publicação das
fotografias.
Durante a campanha vão ser recolhidos dados pessoais dos participantes, a saber, nome próprio, idade e
endereço eletrónico. Os dados pessoais recolhidos serão tratados com respeito pelo regulamento geral
de proteção de dados, sendo que a participação na campanha pressupõe o conhecimento e aceitação do
seguinte: os participantes aceitam que o fornecimento dos dados pedidos é necessário e obrigatório para
efeitos de envio/receção dos trabalhos e devida identificação dos seus autores e faixas etárias.
A participação é gratuita e implica a aceitação integral do presente regulamento. Eventuais
esclarecimentos adicionais devem ser solicitados através do email triplod@caritascoimbra.pt.

