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CONCURSO “TODOS JUNTOS” 

 

REGULAMENTO 

 

1. OBJETO 

A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (EWWR) é uma iniciativa, que ocorre durante uma 

semana, tendo como objetivos, aumentar a consciencialização sobre a redução de resíduos, 

reutilização de produtos e estratégias de reciclagem de materiais da União Europeia e dos Estados-

Membros; incentivar e mobilizar os cidadãos europeus a desenvolverem ações de sensibilização no 

âmbito dos temas chave da EWWR. 

Em 2021, a EWWR decorrerá entre os dias 20 e 28 de novembro. Este ano, o tema é “Comunidades 

Circulares”. 

 

2. DESCRIÇÃO DO TRABALHO 

Produção de um vídeo, onde os alunos promovam a prevenção de resíduos, a reutilização ou a 

reciclagem e a limpeza de espaços públicos.  

 

3. CONCORRENTES 

Esta atividade é dirigida aos alunos do pré-escolar até ao ensino secundário em conjunto com 

os professores, de qualquer escola, pública ou privada, da área de abrangência da RESINORTE. 

 

4. CALENDÁRIO 

As propostas têm de ser enviadas à RESINORTE até ao dia 19 de novembro de 2020. 

 

5. PROPOSTAS E SUA APRESENTAÇÃO 

As propostas de vídeo deverão satisfazer e ser apresentadas de acordo com as seguintes instruções: 

a) A ficha de inscrição preenchida deverá ser enviada para bteixeira@resinorte.pt    
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b) As inscrições terão início no dia  de 04 de novembro e terminarão no dia 19 de novembro; 

c) Duração do vídeo - máximo 140 segundos; 

d) Todos os vídeos devem ser gravados em alta definição (HD) ou seja 1920/1080; 

e) O género do filme pode ser Animação, documentário e Ficção; 

f) Cada estabelecimento de ensino apenas poderá participar com um projeto por turma e por 

nível de ensino (pré-escolar, 1ºciclo, 2º ciclo, 3ºciclo e ensino secundário).  

 

6. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas serão entregues ao Júri do concurso. Serão recusadas as propostas cujos autores não 

satisfaçam os requisitos de participação. 

A avaliação dos trabalhos será realizada, de acordo com os seguintes critérios: 

• Originalidade; 

• Tema retratado no vídeo. 

Depois de avaliadas e classificadas as propostas, as 6 melhores propostas irão a votação na página 

de Instagram da RESINORTE. 

A votação terá início no dia 24 de novembro e terminará no dia 28 de novembro às 20h00.  

 

7. JÚRI DO CONCURSO 

O Júri será constituído por três personalidades de mérito no domínio das artes visuais. 

 

8. PRÉMIOS 

Os autores dos três vídeos com maior número de “Gostos” serão gratificados com uma powerbank. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Todas as situações não contempladas por este regulamento serão decididas caso a caso pelo Júri do 

concurso.  


