
  

CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL 

 

CONCURSO “A minha árvore de Natal” 

 

 

O concurso “A minha árvore de Natal” é promovido pela Câmara Municipal de Arganil e 

pretende que assinalar a época natalícia recorrendo a um dos símbolos desta quadra – a Árvore 

de Natal. 

Esta iniciativa tem como objetivo de sensibilizar os mais jovens e a comunidade em geral para a 

reutilização de materiais e, consequente, diminuição de resíduos que constituem um problema 

atual e urgente do planeta, em prol da biodiversidade e do meio envolvente. 

Deste modo pretende-se incentivar a criatividade e originalidade na construção de Árvores de 

Natal a partir da reutilização de materiais. 

Os trabalhos estarão expostos ao público, no período de 12 de dezembro a 6 de janeiro, no 

Centro Histórico da Vila de Arganil e Edifícios Municipais. 

 

I – Objetivos 

 

Com esta iniciativa pretende-se: 

- Fomentar o espírito e os valores associados à quadra natalícia; 

- Promover a proteção do meio ambiente e a sensibilização para aplicação da política dos “3 R`s” 

(Reduzir, Reutilizar e Reciclar); 

- Estimular a criatividade e a procura de soluções alternativas para a criação de trabalhos, de 

forma a desincentivar o consumo excessivo de bens. 

 

II – Destinatários 

 

Podem participar nesta iniciativa: 

 

1 – Escolas do concelho; 

2 – Instituições Particulares de Solidariedade Social; Associações e Coletividades do concelho; 

3 – Comunidade 

 

 

III – Condições de Participação 

 

a)  As inscrições ao concurso terão de ser realizadas através de preenchimento de um 

formulário disponibilizado pela C.M.A em www.cm-arganil.pt. Este formulário poderá 

ser entregue no Balcão Único, no edifício da Câmara Municipal ou enviado por correio 

eletrónico turismo.arganil@cm-arganil.pt, até ao dia 25 de novembro. 

b) Os trabalhos a concurso terão de ser elaborados utilizando predominantemente 

materiais reutilizados. Os materiais utilizados nos trabalhos devem ser adequados para 

permitir a sua exposição ao ar livre. 

c) Os trabalhos deverão ter uma altura mínima de 1,50m de altura. 

http://www.cm-arganil.pt/
mailto:turismo.arganil@cm-arganil.pt


  

d) Cada grupo/turma poderá participar unicamente com um trabalho, podendo no entanto 

uma entidade (escola, instituição) candidatar-se com várias propostas de grupos/turmas 

diferentes; 

e) Todos os trabalhos deverão estar devidamente identificados em lugar visível. 

f) Os trabalhos devem ser entregues até ao dia 9 de dezembro, no Centro de Atividades 

Juvenis, Rua Frederico Freitas Simões (junto ao Largo Fonte da Bica) 3300-051 Arganil. 

Antes da entrega deverá contactar o Município de Arganil, através do 235 200 137. 

 

IV – Calendarização 

 

Concurso 
 

Formalização de inscrições Até 25 de novembro 2019 

Entrega de trabalhos 9 de dezembro de 2019 

Período de votação  Do dia 16 ao dia 30 de dezembro 2019 

Divulgação dos resultados 06 de janeiro de 2020 

Exposição 
 

Montagem da exposição 9, 10 e 11 de dezembro de 2019 

Exposição dos trabalhos 12 de dezembro a 06 de janeiro de 2020 

Desmontagem da exposição 07 de janeiro de 2020 

Devolução dos trabalhos aos participantes 08 e 09 de janeiro de 2020 

 

 

V – Seleção dos trabalhos 

 

a) A cada trabalho apresentado a concurso será tirada uma fotografia. Todas as fotografias 

serão expostas na página do Facebook da Câmara Municipal de Arganil para votação do 

público, a qual pesará 50% na decisão final dos vencedores.  

b) Os outros 50% serão votados por um Júri composto por 3 elementos, nomeadamente: 

um representante do Município; um representante da Rádio Clube de Arganil e um 

representante da Comunidade. 

c) O apuramento dos vencedores resultará assim dos resultados da votação do público no 

facebook, através da contabilização de “gostos”, cruzada com a votação do Júri do 

Concurso. 

 

VI – Divulgação dos Resultados 

 

a) No dia 06 de janeiro de 2020 serão divulgados os resultados no Portal Municipal, no 

Facebook da Câmara Municipal e no Boletim Municipal 

b) Os vencedores serão notificados telefonicamente ou por e-mail. 

 

VII – Certificados de Participação e Prémios 

 

a) Todos os participantes receberão um certificado de Participação; 



  

b) O valor dos prémios será entregue em vales de compras de 10,00€ até ao total previsto 

para cada um dos 1º; 2º e 3º prémios, para utilizar no comércio local. 

c) Para o 1º Lugar - será atribuído um premio de 200,00€; 2º Lugar - será atribuído um 

prémio de 100,00€ e 3º Lugar – um prémio de 50,00€, em vales de compras. 

 

IX – Omissões 

 

Todas as omissões às Normas de Participação serão objeto de análise e decisão do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal ou da Srª Vereadora responsável pelo Pelouro da 

Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL 

 

CONCURSO “A MINHA ÁRVORE DE NATAL” 

 

 

Ficha de Inscrição 

 

 

Identificação do Participante 

 

 

 

Categoria 

 

Escola 

IPSS 

Coletividade 

Associação 

Comunidade 

 

Nome do Responsável  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Contactos 

 

Telefone:__________________ 

 

 Email:___________________________@___________________ 

 

 

Observações: 

Inscrições até ao dia 25 de novembro. 

O formulário de inscrição pode ser entregue no Balcão Único no edifício da Câmara Municipal 

ou enviado por correio eletrónico para turismo.arganil@cm-arganil.pt 

 

 

 

 

 


