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NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

ANIMAÇÕES E INICIATIVAS

1. DATA, LOCAL E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
2 e 3  de julho,  Quinta do Conde,  Concelho de Sesimbra. 

O Festival Liberdade estará aberto aos visitantes no dia 2 de julho entre as 17:00 e as 03:00 horas e dia 3 de 
julho das 10:00 às 03:00 horas.

O horário do Festival pode sofrer alterações mediante indicação da Organização.

2. OBJETIVOS DO FESTIVAL
Comemorar os valores da Liberdade e a Revolução do 25 de Abril de 1974.

Criar espaços de discussão e participação das Estruturas Juvenis da Região (formais ou não formais), 
impulsionando a dinâmica da Juventude na Região. 

Potenciar o envolvimento da Juventude e do seu Movimento Associativo dando a oportunidade de dinami-
zar os espaços, as iniciativas e os conteúdos que integram o Festival, nas mais diversas expressões: 
música, dança, teatro, cinema, desporto, artes visuais, encontros e debate. 

Promover um espaço de reflexão e partilha sobre as Políticas de Juventude no plano da Região e do País. 

Promover no plano do Festival iniciativas sobre o tema da Igualdade. 

3. ANIMAÇÕES E INICIATIVAS
São consideradas Animações e Iniciativas todas as ações propostas e desenvolvidas que sejam dinamiza-
das quer de forma individual, quer de forma coletiva, por associações formais ou não formais.

As ações podem ter um cariz variado, por exemplo: dança, teatro, animação de rua, demonstrações 
desportivas, música, entre outras, sendo que terão de se enquadrar no espírito do Festival Liberdade e nos 
espaços ou áreas que lhes estão reservados.

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO / INSCRIÇÕES
Os interessados em participar no Festival Liberdade com uma ação de Animação ou Iniciativa deverão 
preencher o formulário online ,até ao dia 14 de maio de 2021, disponível  em www.festivalliberdade.pt.

 A inscrição poderá também ser entregue:

a) Através de correio eletrónico para festival.liberdade@amrs.pt;

b) Nos Serviços Municipais de Juventude.

Compete à Organização do Festival Liberdade decidir sobre as propostas de Animações e Iniciativas a 
inserir no programa do Festival. Todas as propostas validadas pela Organização serão refletidas no quadro 
da programação do Festival Liberdade 2021 sendo articulado com todos os proponentes os moldes, locais e 
horários das Iniciativas a desenvolver.



As Iniciativas são apresentadas ao público durante o funcionamento do Festival Liberdade dentro dos 
seguintes horários: sexta-feira dia 2 de julho entre as 17:00 e as 23:00 horas, sábado dia 3 de julho entre as 
10:00 e as 23:00 horas.

Na proposta de Animações e Iniciativas a realizar, a ação deverá ser descrita o mais detalhadamente 
possível, referindo as diferentes necessidades de montagem/desmontagem, funcionamento, tempos de 
duração, meios técnicos, entre outras.

Todas as necessidades colocadas sobre cada Animação ou Iniciativa proposta serão analisadas pela 
Organização do Festival que procurará dar a melhor resposta a todas as questões colocadas, visando o 
êxito da Iniciativa e do Festival.

Só serão aceites Animações e Iniciativas que fomentem e zelem pelo bom ambiente e funcionamento do 
Festival assim como se enquadrem nos valores promovidos pelo Festival Liberdade.

A Organização do Festival Liberdade poderá indeferir qualquer inscrição se entender que o promotor em 
causa ou o caráter da ação não se enquadra nos objetivos do Festival Liberdade.

5. VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
A Organização assegurará a vigilância do recinto do Festival.

Não haverá seguro coletivo, pelo que cada promotor da Animação ou Iniciativa deverá providenciar os 
seus seguros, não se responsabilizando a Organização do Festival Liberdade por possíveis danos ou 
prejuízos causados por terceiros.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos às presentes normas serão resolvidos pela Organização do Festival Liberdade.
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