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No contexto da Eurorregião Alentejo-Centro-Extremadura (EUROACE), a Direcção-Geral de
Ação Exterior da Extremadura, em colaboração com as Comissões de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro e do Alentejo, está a promover um concurso de vídeo
“Micro-histórias da Cooperação Transfronteiriça”, que tem como objetivo dar a conhecer os
benefícios do trabalho conjunto realizado entre cidadãos e localidades da Raia.
Enquadrado nas comemorações do 30º aniversário do lançamento do Interreg, o principal
programa da União Europeia para a cooperação territorial entre regiões fronteiriças, este
concurso pretende dar visibilidade à relevante evolução das relações entre a Extremadura
Espanhola e Portugal e ao trabalho realizado na promoção do desenvolvimento dos territórios e
populações transfronteiriças.
Assim, entre o dia 22 junho e o dia 2 de agosto de 2020, podem participar neste Concurso
pessoas e/ou entidades de qualquer nacionalidade e residência, incluindo associações, grupos
ou participantes em projetos de cooperação transfronteiriça entre Extremadura, Alentejo ou
região Centro. Estão definidas duas categorias: uma direcionada para jovens com menos de 18
anos e a outra para participantes adultos.
Para participar, será necessário apresentar vídeos em espanhol ou português que não
excedam um minuto, gravados com qualquer dispositivo e que abordem a forma como os 30
anos de cooperação transfronteiriça na EUROACE influenciaram sua vida e a evolução do seu
território. Os temas prioritários do concurso são: vizinhos, ecologia ou juventude, embora
também sejam aceites trabalhos que tratem de outros aspetos das relações PortugalExtremadura.
Os vídeos devem ser enviados para o e-mail dgae.presidencia@juntaex.es. Podem,
igualmente, ser enviados através da plataforma WeTransfer. No corpo da mensagem deve
aparecer o texto Concurso de micro-histórias CT "30 anos de cooperação transfronteiriça na
EUROACE", além de indicar os detalhes do autor.
Foi estabelecido um prémio para cada categoria. Para selecionar os vencedores, serão
escolhidos dez trabalhos por categoria, dentre os quais serão escolhidos os três finalistas, que
receberão um reconhecimento honorário. Além disso, os três vídeos finalistas de cada
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categoria serão usados no contexto de uma campanha de divulgação do aniversário do
Interreg nos média e nas redes sociais.
Além do mencionado, o vídeo vencedor na categoria jovem receberá um bilhete para o circuito
transfronteiriço no barco “Balcón del Tajo” para todos os membros da família ou para um
grupo de até 10 pessoas, se for um vídeo apresentado por um grupo de jovens. Neste último
caso o grupo de jovens deverá ser acompanhado por um adulto. No caso da categoria de
adultos, o prêmio consistirá em um voucher para uma estadia de fim de semana para duas
pessoas num dos estabelecimentos da Red de Hospederías de Extremadura.
É importante referir que Direção Geral de Ação Exterior da Junta da Extremadura, poderá usar,
todo ou parte do conteúdo ou a ideia dos vídeos vencedores, para promover a importância e o
significado da cooperação transfronteiriça.
Este concurso "30 anos de cooperação transfronteiriça na EUROACE" é uma atividade
realizada no âmbito do projeto GIT EUROACE2030, co-financiado a 75% com fundos FEDER,
através do Programa de Cooperação Transfronteiriça Interreg VA Espanha Portugal (POCTEP)
2014- 2020 e conta com a colaboração da Província de Cáceres e da Red de Hospederías de
Extremadura.
Consulte aqui o Regulamento do Concurso
Mais
informação
em
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/un-concurso-de-videos-permitira-conocer-las-ventajas-de-lacooperacion-transfronteriza-en-el.
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