
“性別主流化”點子創作徵集比賽活動 
章程 

 

一、合辦單位 

社會工作局、澳門基督教青年會 

 

二、活動目的 

鼓勵市民了解性別之間存在著差異與不同需要，體驗生活中性別對自身與其他人

的影響，共同關注及推動性別平等，讓市民大眾擁有一個舒適的社會環境。 

 

三、徵集內容 

透過文字徵集形式，參賽者在日常生活中以“性別主流化”的角度進行思考，並

提出達到兼顧性別需要的創意構想。 

 

四、參賽資格 

年滿 15 歲或以上的澳門居民 

 

五、收件日期 

2021 年 10 月 9 日起至 2021 年 11 月 10 日 

 

六、獎項及獎品 

是次活動分兩個組別進行： 

1. 學生組（高中學生或大專院校學生，且年齡在 15-25 歲）； 

2. 公開組（19 歲或以上有興趣之人士） 

獎項名稱 獎品 數量 

優秀獎 $1,000 澳門元 10 名（兩個組別各 5 名） 

入圍獎 $100 澳門元 50 名（兩個組別各 25 名） 

備註：每名參賽者最多可提交三份作品，且每名參賽者最多只可獲頒兩個獎項（亦即不同作品

分別獲得優秀獎及入圍獎）。 

 

七、評選方式 

由專業評選成員組成，評選準則如下： 

主題契合 25% 

構思創新 25% 

表達清晰 25% 

應用性/可操作性/可推行性 25% 

備註：曾參與培訓的參賽者將獲額外分數。 

 

八、結果公佈 

2021 年 11 月 30 日於社會工作局網頁 www.ias.gov.mo、婦女及兒童事務委員會網

頁 www.camc.gov.mo 及 YMCA MACAU facebook 公佈，得獎者會有專人聯絡。 

 



九、頒獎日期 

2021 年 12 月 4 日（星期六） 

 

十、活動細則 

1. 點子創作版權屬於合辦單位，合辦單位有權使用於各類形式的宣傳當中； 

2. 所有參賽作品一經投件，不論獲獎與否均不設退還，且視參賽者了解及接受

是次活動所有的各項規則； 

3. 合辦單位之員工不得參與是此活動，一經發現將取消得獎資格； 

4. 是次活動所收集的個人資料均按第 8/2005 號法律《個人資料保護法》規定處

理，並只作為是次活動之用； 

5. 本章程如有未盡善之處，合辦單位有權修改，並保留闡釋及決定權； 

6. 對是次活動如有爭議，合辦單位保留最終決定權。 

 

十一、 查詢 

電話：28302600（辦公時間：星期一至星期六 9:00-18:00） 

電郵：secretariat@ymca.org.mo 

 

十二、 填寫例子： 

議題 育嬰室 

原因 現代爸爸越來越重視家庭分工及樂於照顧孩子，他們單獨帶孩子

出門時，基於育嬰室多設在女性衛生間或使用女性的標誌，讓他

們非常尷尬及無助。 

構想說明 可在男性衛生間增設育嬰設施或使用男性與女性均能使用的指示

牌。 

備註：相關例子請參閱本活動的宣傳資料（YMCA MACAU facebook 及網址） 
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“Transversalização de Género” – Actividade da criação de ideias  

Regulamento 

 

I. Entidades coorganizadoras 

Instituto de Acção Social, Associação dos Jovens Cristãos de Macau 

 

II. Objectivo da actividade 

Encorajar os residentes para conhecerem a diferença e as necessidades dos dois géneros, 

vivenciar a influência de géneros em si próprios e em outras pessoas, prestar atenção e 

promover em conjunto a igualdade de género, para que o público em geral tenha um 

ambiente social confortável. 

 

III. Conteúdo da redacção  

Através da redacção de texto, os participantes criam ideias, tendo como tema central a 

“Transversalização de Género”, sobre as necessidades das pessoas de ambos os géneros 

na nossa vida diária. 

 

IV. Qualificação para a candidatura 

Residentes de Macau com idade igual ou superior a 15 anos 

 

V. Data da recolha de documentos 

De 9 de Outubro a 10 de Novembro de 2021 

 

VI. Prémios  

Esta actividade é dividia em duas categorias: 

1. Categoria de estudantes (estudantes do ensino secundário complementar e do ensino 

superior com idades compreendidas entre os 15 e os 25 anos) 

2. Categoria aberta (pessoas interessadas com idade igual ou superior a 19 anos) 

 

Tipo do 

prémio 

Valor do 

prémio 

N.º de prémios atribuídos  

Prémio de 

excelência 

MOP 1.000 10 (5 pessoas por categoria) 

Prémio de 

participação 

MOP 100 50 (25 pessoas por categoria) 

Obs.: Cada participante pode apresentar 3 obras no máximo, e serão 2 os prémios atribuídos no máximo para 

cada participante (ou seja, será atribuído prémio de excelência e prémio de participação com duas obras 

diferentes) 

 

  



VII. Forma de avaliação 

O júri é composto por profissionais e os critérios de avaliação são os seguintes:  

Correspondência com o tema 25% 

Criatividade das ideias 25% 

Clareza de expressão 25% 

Aplicável / operável / possibilidade da 

promoção 

25% 

Obs.: Os participantes que participam na formação recebem pontos adicionais.  

 

VIII. Publicação do resultado 

O resultado será publicado, em 30 de Novembro de 2021, nos websites do IAS 

www.ias.gov.mo e do Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças 

www.camc.gov.mo e na página do Facebook da Associação dos Jovens Cristãos de 

Macau. Os premiados serão contactados pelo pessoal das entidades organizadoras. 

 

IX. Data da entrega de prémios 

4 de Dezembro de 2021 

 

X. Disposições da actividade 

1. Os direitos de autor das obras pertencem às entidades coorganizadoras, pelo que essas 

podem fazer uso das obras em qualquer forma de promoção; 

2. As obras entregues para esta actividade não serão devolvidas, sejam elas premiadas 

ou não, e a participação nesta actividade pressupõe o conhecimento e a aceitação de 

todas as condições da presente actividade; 

3.  Não é permitida a participação dos funcionários das entidades coorganizadoras. 

Caso contrário, esses participantes serão desqualificados. 

4. Os dados pessoais recolhidos serão tratados nos termos da Lei n.o 8/2005 - Lei da 

Protecção de Dados Pessoais e serão apenas utilizados para fins de processamento desta 

actividade; 

5. Em casos de qualquer omissão das disposições, as entidades coorganizadoras têm o 

direito de modificá-las e reserva o direito de interpretar e tomar a decisão final; 

6. Em caso de divergências, as entidades coorganizadoras reservam o direito de 

interpretação final. 

 

XI. Informações 

Telefone: 28302600 (Hora de expediente: De 2.ª feira a Sábado, 09h00 – 18h00) 

Email: secretariat@ymca.org.mo 
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XII.  Exemplo: 

 

Tema Sala para família 

Razão para 

a criação 

da ideia  

O pai, hoje em dia, presta cada vez mais atenção à divisão de trabalhos 

da família e está disposto a cuidar das crianças, mas dado que a sala 

para família só está disponível na casa de banho para senhoras, ou a 

porta está apenas assinalada com o símbolo de mulher, os pais, embora 

tendo saído de casa com os filhos, não têm coragem e sentem-se 

embaraçados de usar tais instalações.  

Explicação 

da ideia 

Pode-se acrescentar a sala para família na casa de banho para homens 

ou usar um símbolo que representa a utilização da referida sala por 

ambos os géneros.  

Obs.: Os exemplos estão listados nas informações promocionais da presente actividade 

(Página do Facebook e website da Associação dos Jovens Cristãos de Macau) 

 

 

 

 


