
 

 

 

CONCURSO “ NORDESTE O CONCELHO MAIS FLORIDO DA EUROPA” 

 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO  

 

 A Associação de Desenvolvimento Local do Nordeste (ADLN) com o apoio da 

C.M.N. promove o Concurso “Nordeste o Concelho mais Florido da Europa”, como 

forma de: 

• Promover a natureza do Concelho; 

• Incentivar o público a explorar o concelho através da captação de imagens; 

• Dinamizar a imagem do Concelho, fora das fronteiras concelhias; 

• Promover a beleza do Concelho a nível regional, nacional e internacional; 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

 O presente Regulamento estabelece as normas do Concurso “Nordeste o 

Concelho mais Florido da Europa”, promovido pela ADLN, nas datas a divulgar. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

 Estão convidados a concurso todos os indivíduos que pretendam participar. 

 O presente concurso terá um número mínimo de cinco inscritos, para que o 

mesmo possa ser realizado. 

 



 

Artigo 3.º 

(Condições de Participação) 

1. A participação no concurso implica: 

1.1 Inscrição através do preenchimento de uma Ficha de Inscrição específica 

(Anexo I), cedida pela ADLN, ou através do site da Câmara, www.cmnordeste.pt, ao 

qual deverão ser anexados os seguintes documentos: 

a) Fotocópia do Cartão de Cidadão; 

b) Fotografia tipo passe. 

1.2 Cada participante poderá concorrer apenas com 3 (três) fotografias nas 

seguintes categorias: 

a) Paisagem Natural; 

b) Flores; 

c) Plantas Endémicas. 

1.3 Cada fotografia deverá ter um título para melhor identificação e 

explicação. 

1.4 Será privilegiada, a originalidade das fotografias, tendo por base a 

mostra das plantas, flores e paisagens naturais do concelho. 

1.5 A fotografia deverá fazer-se acompanhar pelo nome do autor, local e 

data da fotografia. 

1.6 A inscrição no presente concurso deverá ser concretizada na data a 

divulgar. 

 

2. Os participantes no presente concurso devem: 

2.1 Ter idade igual ou superior a 16 anos; 

2.2 Preencher todas as alíneas da ficha de avaliação (Anexo II). 

 

Artigo 4.º 

Calendarização 

 As datas para a realização do Concurso “Nordeste o Concelho mais Florido da 

Europa” serão disponibilizadas atempadamente. 

 



 

Artigo 5.º 

Júri da Avaliação 

1. O júri da avaliação das fotografias a concurso terá a seguinte composição: 

a) Vice-presidente da Câmara Municipal do Nordeste; 

b) Um representante da autarquia nomeado pela Câmara Municipal de Nordeste 

até três dias antes da data do inicio do concurso. 

c) Dois representantes da ADLN nomeados na última reunião subsequente ao 

início do concurso. 

d) Presidente da A.M.N. (Assembleia Municipal do Nordeste) ou seu 

representante. 

 

Artigo 6.º 

Critérios de Avaliação 

1. O júri avaliará as fotografias a concurso através do preenchimento de uma ficha 

específica para o efeito, mencionada, com ponderações de 0 a 10, e terá em conta os 

seguintes parâmetros: 

a) Mostra da diversidade da vegetação do concelho; 

b) Criatividade da fotografia (sem recurso a Photoshop ou outros programas 

que permitam a alteração da fotografia, sob pena de exclusão da mesma); 

c) Escolha do local, como os vales, ribeiras e montanhas procurando que o 

concorrente não fotografe apenas os miradouros e locais mais conhecidos do concelho; 

2. A avaliação será efetuada pelo cálculo da média dos sujeitos votantes e a 

votação em cada um dos 3 (três) parâmetros. 

3. A divulgação do resultado do concurso deverá realizar-se no prazo de 5 (cinco) 

dias após o termo do mesmo, no site da Câmara Municipal de Nordeste bem como na 

página do facebook da A.D.L.N. 

4. Das decisões do júri não haverá lugar a recurso ou reclamação. 

 



 

Artigo 7.º 

Prémio 

1. Todos os concorrentes receberão um diploma de participação. 

2. Ao vencedor do concurso “Nordeste o Concelho mais Florido da Europa”, será 

atribuído um prémio pecuniário no valor total de € 750,00 (setecentos e cinquenta 

euros).  

 

Artigo 8.º 

Promoção e Divulgação  

1. A ADLN garante a divulgação e publicidade do concurso, de modo a promover 

o evento fora do concelho e junto dos munícipes em geral e dos visitantes do concelho.  

2. Serão distribuídos pelos estabelecimentos do concelho, o cartaz da iniciativa e 

outro material de divulgação a fornecer pela organização, durante todo o período do 

concurso. 

3. Todas as fotografias apresentadas a concurso, os concorrentes dão expressa 

autorização para serem utilizados pela ADLN. 

4. Serão publicadas nas páginas de facebook da A.D.L.N, do Posto de Turismo e 

da Câmara Municipal do Nordeste, bem como no site da última. 

5. O evento e as fotografias vencedoras serão publicados no Boletim Municipal. 

6. As melhores fotografias a concurso serão expostas no posto de turismo com data 

a determinar. 

 

Artigo 9.º 

Disposições Finais 

1. Nos casos omissos decidirá, por unanimidade, o júri do Concurso. 

2. A participação no concurso implica o total conhecimento e aceitação plena deste 

Regulamento e eventuais alterações ao mesmo. 

 

 Vila do Nordeste, 11 de Janeiro de 2017. 

 

O Presidente 

 

Marco Filipe



 

Anexo I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO NORDESTE O 

CONCELHO MAIS FLORIDO DA EUROPA 

(deverá ser entregue até ao dia 15 de Março) 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 

Nome da Pessoa:  

Nº de cartão de Cidadão:  
Morada:  
Contato:  

Email:  
Título da(s) 
fotografia(s): 

 

  
  

Local:  
Data:  

 
 
2 – DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE 
 
          Fotocópia do Cartão de Cidadão 
            
 Fotografia tipo passe 
 
  

Declaro conhecer o regulamento e cumprir as normas estabelecidas. 
 
Data ____/____/_____ 
 
Assinatura _____________________________________________________________ 

 



 

Anexo II 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS A CONCURSO 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

NOME COMPLETO  
RESIDÊNCIA  
CONTATO  

EMAIL  
 

2 – AVALIE A(S) FOTOGRAFIA(S): 
(Coloque um X no número que transmite o seu grau de concordância/satisfação). 

2.1. Título da Fotografia ___________________________ 

 Autor: ________________________________________ 

Mostra da diversidade da vegetação do concelho 

Discordo Totalmente  Concordo Totalmente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Criatividade da fotografia 
Discordo Totalmente  Concordo Totalmente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Escolha do local 
Totalmente Insatisfeito  Totalmente Satisfeito 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Título da Fotografia ___________________________ 

 Autor: ________________________________________ 

Mostra da diversidade da vegetação do concelho 
Discordo Totalmente  Concordo Totalmente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Criatividade da fotografia 
Discordo Totalmente  Concordo Totalmente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Escolha do local 
Totalmente Insatisfeito  Totalmente Satisfeito 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Data_____/_____/_____ 
 

Assinatura ________________________________________________________ 


