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REGULAMENTO DO CONCURSO  

NatalDeCor - 2018  

 

O Município de Figueira de Castelo Rodrigo pretende marcar a época natalícia dando 

visibilidade à criatividade dos figueirenses através de uma mostra de expressões 

artísticas e promovendo a vinda de público ao Concelho de Figueira de Castelo 

Rodrigo. 

Atendendo a que a reutilização de materiais presentes nos resíduos sólidos urbanos 

permite diminuir a poluição resultante do seu tratamento e a sua acumulação em aterro 

sanitário, esta iniciativa pretende e permite igualmente valorizar um material já usado 

dando-lhe um destino útil.  

Tendo em conta os diversos símbolos da época natalícia e considerando que este 

período representa, normalmente, um aumento da produção de resíduos, pretende-se 

utilizar o seu simbolismo de forma a despertar para o tema da separação e reutilização 

de resíduos.  

Assim, propõe-se a todos os que pretendam participar a decoração de um espaço 

público (jardim, largo, árvore, banco, etc.), de acordo com a imaginação dos mesmos.  

Na decoração deverão – sempre que possível - ser privilegiados os materiais reutilizados 

em detrimento dos materiais novos e ter em consideração que a exposição decorrerá 

ao ar livre.  

Os trabalhos serão apreciados por um Júri, prevendo-se a atribuição de prémios para 

os 3 primeiros classificados.  

O concurso rege-se pelo presente Regulamento: 

O presente concurso está integrado nas festividades de Natal do Município de Figueira 

de Castelo Rodrigo, que ocorrem durante o mês de dezembro, com o intuito de 

promover o comércio local do Concelho. 

 

 

Artigo 1.º - Âmbito 
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É objetivo do presente concurso eleger as decorações elaboradas pelos participantes 

que se inscrevam para integrar o concurso, visando:  

a) Valorizar as tradições associadas ao Natal;  

b) Animar o Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo durante a quadra natalícia; 

c) Envolver ativamente as escolas e outras entidades do Concelho;  

d) Incentivar a reutilização de materiais;  

e) Sensibilizar para a necessidade da separação dos resíduos;  

f) Promover atividades lúdicas relacionadas com a reutilização de materiais. 

 

1. O concurso destina-se a escolas/turmas do Agrupamento de Escolas, IPSS e 

outras instituições/associações culturais e recreativas do concelho.  

2. Os interessados podem inscrever-se, entre 15 de outubro de 2018 e 16 de 

novembro de 2018, no edifício da Câmara Municipal de Figueira de Castelo 

Rodrigo ou através do formulário disponível online no sítio da internet do 

Município em https://cm-fcr.pt/ . 

 

1. A operacionalização da atividade obedece aos seguintes momentos e prazos: 

a) A atividade de decoração dos espaços decorrerá entre os dias 03 a 07 

de dezembro de 2018;  

b) A exposição das decorações em espaços públicos terá início a 08 de 

dezembro de 2018 e prolonga-se até dia 06 de janeiro de 2019;  

2. A decoração de cada um dos espaços públicos é da responsabilidade de cada 

participante, não podendo a sua estrutura sofrer qualquer alteração;  

3. Cada participante poderá utilizar os mais diversos materiais, privilegiando, 

sempre que possível, a reutilização de materiais e o uso de materiais recicláveis; 

Artigo 2.º - Objetivos 

 

Artigo 4.º - Decoração dos espaços públicos 

 

Artigo 3.º - Destinatários e inscrição 

 

 

https://cm-fcr.pt/
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4. Cada participante deverá ter em atenção as alterações climatéricas da época, 

optando por materiais decorativos flexíveis e resistentes a intempéries 

considerando que as decorações ficarão expostas no exterior;  

5. Cada participante será responsável por providenciar os materiais necessários 

para a atividade de decoração;  

6. Cada decoração deverá conter, de forma visível, a identificação da entidade 

concorrente.  

7. Cada participante só pode concorrer com um trabalho, sendo que no caso das 

entidades escolares o participante pode ser o Agrupamento, a Escola ou a 

Turma, admitindo-se, por isso, a apresentação de vários trabalhos por 

Estabelecimento Escolar, desde que devidamente identificados. 

8. A organização não se responsabiliza pelo desaparecimento, furto, roubo ou 

qualquer outra forma de extravio dos materiais de decoração;  

9. Cada participante inscrito que não conclua a decoração nos prazos 

estabelecidos compromete-se a manter o espaço utilizado no mesmo estado 

em que o encontrou (sem qualquer decoração aplicada e em bom estado de 

conservação).  

10. Os espaços públicos a decorar serão estabelecidos pela organização. 

11. Finda a exposição as decorações deverão ser removidas do espaço público 

pelos participantes. 

1. O processo de avaliação será efetuado por um júri a definir pela organização. 

2. Os critérios de apreciação/avaliação do júri, numa escala de 1 a 5 pontos em 

cada um, serão os seguintes:  

a) Conceito; 

b) Originalidade e  

c) Criatividade. 

3. Será atribuído 1 (um) ponto adicional a cada um dos participantes que promova 

a reutilização de materiais. 

Artigo 5.º - Avaliação 

Artigo 6.º - Prémios 
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1. Está prevista a atribuição de prémios aos trabalhos classificados nos três primeiros 

lugares.  

2. Os prémios serão atribuídos pelo Município de Figueira de Castelo Rodrigo e 

consubstanciam-se nos seguintes valores:  

a) 1.º Lugar – prémio: 75,00 €; 

b) 2.º Lugar – prémio: 50,00 €; 

c) 3.º Lugar – prémio: 25,00 €. 

3. A todos os participantes será entregue um diploma de participação. 

Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela organização. 

 

 

Aprovado CM  03/10/2018 Obs.: 

 

Artigo 7.º - Omissões 


