Cinema Documental ODM (2009-2013)

Promover a difusão dos ODM através da participação activa dos jovens como veículos de
informação, divulgação e incidência.

O Projecto Cinema Documental ODM aborda o tema dos Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio das Nações Unidas de forma inovadora. O objectivo principal é promover a difusão dos
ODM através da participação activa dos jovens como veículos de informação, divulgação e
incidência.

Com duração de 24 meses, este projecto foi composto por duas fases: Concurso de Curtas de
Cinema Documental Jovem e Mostra de Cinema Documental ODM.

O concurso foi desenvolvido para estudantes do ensino básico e secundário, com idades entre
os 12 e os 21 anos, que foram convidados a elaborar micro-filmes com duração de 3 minutos,
sobre os ODM, feitos com a utilização de quaisquer tipos de media (câmaras digitais,
telemóveis, entre outros).

A ideia é que os jovens sejam capazes de fomentar a criação de espaços alternativos de
diálogo e debate e de contribuir para uma população mais mais sensibilizada e mais
mobilizada.

Acabada a fase do concurso, as melhores curtas estão a ser apresentadas em uma Mostra de
Cinema Documental ODM, de modo a chegar a um número crescente de espectadores.
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O prazo de envio das Curtas acabou no dia 28 de Fevereiro de 2011, tendo havido
posteriormente uma votação online até dia 7 de Março do mesmo ano.

Os 50 vídeos finalistas foram avaliados por um júri interno, que seleccionou os 30 vídeos que
passaram à final. Nessa fase, foram avaliados por um júri externo composto por 5 elementos:
um realizador, um professor, uma jornalista, um colaborador de uma organização não
governamental e um jovem activo em movimentos associativos.

A selecção dos três finalistas não foi tarefa fácil... mas foi anunciada a início do mês de Abril!
Consulte aqui os 3 primeiros lugares
.

A cerimónia de entrega de prémios do concurso e o anúncio do grande vencedor foi realizada
em Loures, no Pavilhão de Macau - Parque da Cidade, no dia 19 de Maio de 2011.

Algumas das principais actividades previstas:
» Realização de sessões formativas sobre os ODM a participantes, instituições educativas e
organizações de base;

» Constituição de júri de selecção das curtas finalistas;

» Realização de dois festivais de cinema documental jovem - ODM (Portugal e Espanha);
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» Produção de material para ciclos de cinema documental;

» Disponibilização on-line dos documentários e produtos do projecto;

» Realização de ciclos de Cinema Documental;

» Realização de encontro ibérico entre os vencedores de cada País.

Já foi dada formação no âmbito deste projecto nas escolas...
» Escola EB 23 Luisa Todi, em Setúbal

» Escola EB23 Soeiro Pereira Gomes, em Alhandra

» Escola B23 António Gedeão, em Odivelas

» Escola Secundária de Gama Barros, no Cacém

» Escola Secundária de Pedro Alexandrino, na Póvoa de Santo Adrião

» Escola Secundária D. João II, em Setúbal

3/4

Cinema Documental ODM (2009-2013)

4/4

