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Concurso de Natal 2015 

“Figuras de Natal Ecológicas” 
Elaboradas a partir da reutilização de materiais 

 
 

REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO 
 

Organização 

A Câmara Municipal do Barreiro (CMB), através do Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada e 

Sapal do Rio Coina, vai realizar um concurso subordinado ao tema: “Figuras de Natal Ecológicas” elaboradas 

a partir da reutilização de materiais.  

 

Objetivos 

Sensibilizar os munícipes, através de uma atividade lúdica e de expressão artística, para a importância e 

vantagens da reutilização de materiais na criação de novos objetos. A CMB tem como objetivo mostrar à 

comunidade educativa, em particular, e aos munícipes, em geral, os trabalhos realizados numa exposição. 

 

Destinatários 

Estabelecimentos de ensino da rede pública, privada e de solidariedade social do concelho e outras 

entidades conexas. 

 

Condições de participação no Concurso 

1. A participação no concurso implica a inscrição no mesmo, através do envio da ficha em anexo, até ao dia 

20 de novembro 2015; 

2. A participação efetuar-se-á de forma coletiva; 

3. Apenas será considerada uma Figura de Natal por instituição participante; 

4. Os trabalhos realizados deverão ser identificados de forma visível, com o nome da instituição; 

5. Os trabalhos realizados deverão apresentar condições de segurança e estabilidade para que possam ser 

integrados na exposição. O não cumprimento deste requisito poderá implicar a sua desqualificação; 

6. Todos os trabalhos deverão ter uma base sólida, não sendo permitidos trabalhos sujeitos a suspensão; 

7. Os trabalhos deverão ter um máximo de 2m de altura e 2m de largura. Só com este máximo, a 

Autarquia se responsabiliza pelo seu transporte. Com uma medida superior, o transporte não é 

assegurado pela Autarquia, ficando o mesmo da responsabilidade da entidade participante. 

8. Só são admitidos a concurso os trabalhos presentes na exposição. 

9. Os elementos a utilizar na conceção da Figura de Natal poderão ser diversos materiais reutilizados e 

serão da exclusiva responsabilidade dos concorrentes; 

10. Deverá ser preenchida a lista de materiais utilizados na elaboração da Figura de Natal, em anexo, a ser 

entregue pela instituição participante, no dia da recolha do trabalho para exposição. 

 

Condições de participação na Exposição 

1. O trabalho entregue pela entidade terá exposição obrigatória, salvo se não cumprir as condições de 

segurança e estabilidade necessárias para tal efeito, de acordo com o referido anteriormente; 

2. As “Figuras de Natal Ecológicas” estarão expostas ao público, no período de 10 de dezembro a 2 de 

janeiro, no Mercado 1º de Maio. Os trabalhos devem estar finalizados até ao dia anterior à data da 

recolha; 

3. A CMB não é responsável pela manutenção das Figuras no decorrer da exposição, o que implica a 

devolução das mesmas, caso deixem de apresentar as condições requeridas; 

4. O transporte dos trabalhos a concurso para o local de exposição e respetiva montagem/desmontagem, 

assim como a sua devolução à instituição participante, será da responsabilidade da CMB, desde que os 

trabalhos apresentem as condições requeridas no ponto Condições de participação no Concurso; 



2 

 

5. As Figuras de Natal serão obrigatoriamente devolvidas às entidades nos dois dias úteis seguidos ao 

término da exposição. 

 

Prazos limite dos trabalhos 

Concurso 

Formalização da inscrição 20 de novembro 2015 

Conclusão dos trabalhos de conceção das Figuras de Natal 9 de dezembro 2015 

Transporte das Figuras de Natal Ecológicas das entidades para a 

exposição pela CMB e entrega da lista de materiais utilizados 
9 e 10 de dezembro de 2015 

Exposição 

Montagem da Exposição 10 de dezembro de 2015 

Exposição “Figuras de Natal Ecológicas” 
10 de dezembro de 2015 a 2 de 

janeiro de 2016 

Desmontagem da Exposição 4 de janeiro de 2016 

Devolução da Figuras de Natal Ecológicas à instituição 4 e 5 de janeiro de 2016 

 

Constituição do Júri 

1. O processo de avaliação dos trabalhos será efetuado por um júri de 3 elementos, designados pela CMB 

2. Não serão considerados os trabalhos entregues depois da data limite estipulada;  

3. O júri elegerá apenas 3 trabalhos de entre as entidades participantes, devidamente inscritas;  

4. O júri poderá também atribuir menções honrosas; 

5. Não será possível interpor recurso face às decisões do júri; 

6. A participação no concurso implica a aceitação integral do presente regulamento. 

 

Critérios de avaliação dos trabalhos 

A avaliação terá em conta: 

1. A originalidade e estética do trabalho apresentado; 

2. A quantidade de materiais reutilizados empregue na conceção da árvore; 

3. A utilização de materiais resistentes às condições de transporte e de exposição. 
 

Divulgação dos resultados 

1. A CMB reserva-se ao direito de fotografar os trabalhos participantes e utilizar o registo fotográfico para 

qualquer finalidade do seu interesse, sem obrigação de autorização do autor, mas sempre com a citação 

da autoria; 

2. Os resultados do concurso serão divulgados no dia da inauguração da exposição e publicados no Folha 

Viva – Boletim Informativo do Centro de Educação Ambiental (CEA) e noutros canais de comunicação do 

CEA. 

Prémios 

1. Serão atribuídos prémios aos 3 melhores trabalhos, a divulgar oportunamente pela CMB: 1º prémio – no 

valor de €500 (quinhentos euros); 2º prémio – no valor de €350 (trezentos e cinquenta euros) e 3º 

prémio – no valor de €250 (duzentos e cinquenta euros); 

2. No caso dos trabalhos a concurso não apresentarem a qualidade requerida, o júri reserva-se o direito de 

não atribuir prémios; 

3. Todas as instituições concorrentes terão um certificado de participação no concurso; 

4. Os certificados de participação, bem como os prémios atribuídos (caso se aplique), serão entregues no 

dia da inauguração da exposição. 

 

Nota: A CMB reserva-se o direito de alterar os termos e condições deste regulamento  
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Concurso de Natal 2015 

“Figuras de Natal Ecológicas” 
Elaboradas a partir da reutilização de materiais 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Instituição: ________________________________________________________________________________                                                                                             

Telefone: ___________________________ E-mail: ________________________________________________ 

Nome do responsável: _______________________________________________________________________ 

Contacto/melhor hora: ______________________________________________________________________ 

 

 Declaro que a instituição concorda e aceita os princípios definidos pelo Regulamento de Participação.  

 

Nome da Instituição: _________________________________________________________________ 
 

Lista de materiais utilizados na elaboração da Figura de Natal Ecológica  

Materiais Reutilizados Outros Materiais  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

IMPORTANTE 

 A instabilidade e falta de segurança de um trabalho poderão implicar a sua desqualificação; 

 Todos os trabalhos deverão ter uma base sólida, não sendo permitidos trabalhos sujeitos a suspensão; 

 Os trabalhos deverão ter um máximo de 2m de altura e 2 m de largura. Só assim, a Autarquia se 

responsabiliza pelo seu transporte. Com uma medida superior, o transporte não é assegurado pela 

Autarquia, ficando o mesmo da responsabilidade da entidade participante. 

 

 

NOTA: Solicita-se o preenchimento da presente lista descrevendo os objetos reutilizados no trabalho e outros materiais que tenham sido 

adquiridos para utilização na conceção da Figura de Natal. Existe a obrigatoriedade de entrega da lista, devidamente preenchida pela instituição 

participante, no dia do transporte dos trabalhos a concurso para a exposição. 

Enviar por correio, ou e-mail a presente ficha de inscrição 

Data limite – 20 de novembro 2015 

Câmara Municipal do Barreiro / Centro de Educação Ambiental 

Rua Miguel Bombarda, 2834-055 Barreiro 

Telef.: 212068063      Linha Verde do Ambiente: 800 912 070   E-mail: ceambiental@cm-barreiro.pt 

 

mailto:ceambiental@cm-barreiro.pt

