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Regulamento do Desafio 

Dia das Jovens Mulheres nas TIC 2017 | Girls in ICT Day 2017 

 

1 – Apresentação e Objetivos  

«Girls in ICT Day» é uma iniciativa da União Internacional de Telecomunicações (UIT), organismo das 

Nações Unidas responsável pelas tecnologias de informação e comunicação (TIC), que tem como 

missão incentivar a utilização das tecnologias, definir padrões globais e tratar questões relacionadas 

com o desenvolvimento tecnológico.  

 

O próximo dia 27 de abril de 2017 visa a comemoração do Dia Internacional das Jovens Mulheres nas 

TIC 2017 com o objetivo de celebrar os interesses e oportunidades das jovens, incentivando-as a 

escolher uma carreira profissional no sector das TIC.  

 

Após a constatação de que a escolha da carreira profissional na área das tecnologias da informação e 

comunicação é, maioritariamente, feita por homens, este dia destina-se a promover uma iniciativa 

que contribua para a reflexão sobre a importância da paridade de género na utilização das TIC.  

 

A Fundação Portuguesa das Comunicações (FPC) e um conjunto de parceiros associam-se a esta 

iniciativa e desafiam as alunas e alunos a criar trabalhos digitais alusivos à integração da mulher no 

mundo das TIC. Os trabalhos serão divulgados e darão o mote para uma conversa com profissionais 

das TIC, no dia 4 de maio, no Auditório da Fundação Portuguesa das Comunicações.  

 

2 – Natureza dos Trabalhos  

2.1 – Tipo de Trabalhos  

Aceitam-se trabalhos de grupo em suporte digital (cartazes), nos quais deverão constar mensagens 

alusivas ao tema proposto.  

Os cartazes (verticais ou horizontais) deverão ser entregues nos seguintes formatos:  

- A4, com 72 dpi (ex: na vertical 21 cm largura x 29,7 altura e em px 595 largura x 842 altura);  

- A3 com 72 dpi (ex: na vertical - 29,7 cm largura x 42,00 cm altura e em px 842 largura x 1191 altura).  
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2.2 – Âmbito dos trabalhos  

Os trabalhos deverão incidir sobre a temática da integração da mulher no mundo das TIC, através da 

resposta a uma das seguintes questões:  

a) “Ser Digital é um Dever ou é um Direito?”;  

b) “Como proteger os dados pessoais no mundo digital?”  

 

2.3 – Trabalho Final  

Cada trabalho deverá ser acompanhado:  

a) Pela respetiva ficha de identificação, na qual constarão o título, materiais e dimensões;  

b) Pela identificação do (s) autor (es), na qual constará o nome, morada e contactos, identificação do 

estabelecimento de ensino - com morada e contactos, ano escolar, identificação do professor 

responsável - sua morada e contacto.  

 

3 – Condições de Candidatura  

3.1 – Inscrição  

Os participantes deverão candidatar-se em grupos não superiores a 4 elementos, orientados por um 

professor responsável.  

Os professores responsáveis pela (s) candidatura (s) deverão formalizá-la (s) por correio eletrónico 

para girlsinict.fpc.mc@sapo.pt até 19 de abril de 2017.  

 

3.2 – Público-alvo  

O projeto e respetivos trabalhos são dirigidos a alunas e alunos dos 5 níveis de ensino:  

1º Ciclo do ensino básico  

2º Ciclo do ensino básico  

3º Ciclo do ensino básico ou cursos de educação e formação para jovens (CEF)  

Secundário  

Universitário ou ensino tecnológico e profissional  

 

3.3 – Direitos de Autor  

Os candidatos autorizam a utilização exclusiva dos seus trabalhos, no que respeita à divulgação, 

publicação, edição e exploração dos mesmos em qualquer suporte, renunciando a qualquer 

contrapartida financeira ou direitos de autor.  
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4– Receção dos Trabalhos  

4.1 - Entrega  

a) Em formato digital até 24 de abril, na Fundação Portuguesa das Comunicações | Museu das 

Comunicações - Rua do Instituto Industrial 16, 1200 – 225 Lisboa;  

b) Até 24 de abril, por e-mail, com aviso de receção, para o seguinte endereço: 

girlsinict.fpc.mc@sapo.pt ou por wetransfer (www.wetransfer.com), para o mesmo endereço.  

 

5 – Júri  

5.1 - Os trabalhos serão avaliados pelo público em geral através do Facebook e deverão ter em 

consideração os seguintes critérios:  

Adequação ao tema;  

Qualidade estética;  

Comunicabilidade ou «força da mensagem».  

 

5.2 – As votações decorrerão exclusivamente na página de Facebook da Fundação Portuguesa das 

Comunicações entre o dia 27 de abril e o dia 01 de maio, no seguinte endereço:  

http://www.facebook.com/FundacaoPortuguesaComunicacoes  

 

5.3 - O vencedor será o trabalho que tiver mais votos às 24H00 do dia 01 de maio. 

 

6 – Prazos  

Inscrição no passatempo: até 19 de abril.  

Entrega dos Trabalhos: os trabalhos serão entregues até 24 de abril. 

Partilha na página da FPC/MC no facebook e início das votações online: 27 de abril. 

Término das votações na página da FPC/MC no facebook: 24H00 do dia 01 de maio.  

Participação no debate, apresentação dos trabalhos e entrega de prémios: 4 de maio de 2017, às 

14h00.  

Publicação no facebook dos cartazes vencedores: 5 de maio.  
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7 – Prémios  

Os prémios serão atribuidos da seguinte forma:  

Trabalho mais votado no facebook: 1 prémio para o grupo vencedor de cada ciclo de escolaridade 

Menção honrosa: Trabalho escolhido pela equipa FPC/MC  

Prémio especial: “Professor mais inspirador” (aquele que motivou mais alunos a refletirem e a 

apresentarem posters sobre o Girls in ICT 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Contactos 

  
 
 
Redes Sociais 

Fundação Portuguesa das 
Comunicações 
R. Instituto Industrial, 16 
1200-225 Lisboa  
Tel.: 213 935 000  

girlsinict.fpc.mc@sapo.pt 
www.fpc.pt 

 

        
  

Fax: 213 968 849 

mailto:girlsinict.fpc.mc@sapo.pt
http://www.fpc.pt/
http://www.facebook.com/FundacaoPortuguesaComunicacoes?v=all
https://twitter.com/FPComunicacoes/
http://www.flickr.com/photos/fpc-cdi/
http://www.linkedin.com/company/611094
http://pinterest.com/fpcomunicacoes/
http://www.youtube.com/user/FPComunicacoes
http://www.instagram.com/fpcomunicacoes/
http://fpcomunicacoes.tumblr.com/

