
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO | 2020 

I – INTRODUÇÃO 
1. A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, através da Rede de Albergaria-a-Velha e integrado na 

Agenda Municipal da Educação, organiza, anualmente, o «criAtiva – Concurso Municipal de Leitura e 
Escrita». 

2. «criAtiva – Concurso Municipal de Leitura e Escrita» subdivide-se em duas vertentes, Leitura e Escrita, 
pelo que as presentes Normas se dirigem à vertente de ESCRITA – criAtiva ESCRITA.  

3. criAtiva ESCRITA é um Concurso Literário destinado a promover experiências em torno do 
desenvolvimento de competências associadas à promoção escrita ativa, assentes em aprendizagens 
e criatividade. 

 
II – OBJETIVOS 
Os objetivos da vertente de ESCRITA do concurso criAtiva são: 

a) Fomentar e consolidar hábitos de leitura, de escrita e de criação artística na comunidade de 
utilizadores da Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha (BMAV).  
b) Premiar e divulgar textos inéditos dos géneros lírico e narrativo dos alunos do Ensino Básico e 
Secundário do Município de Albergaria-a-Velha e da comunidade em geral. 

 
III – CALENDARIZAÇÃO E TEMA 
1. Os textos a concurso no criAtiva ESCRITA deverão ser entregues até 14 de março de 2020;  
2. A cerimónia de entrega de prémios será realizada durante o Festival criAtiva Autores, no dia 24 de 

abril 2020, pelas 18 horas, no Cineteatro Alba; 
3. Nesta edição, o tema para os textos a concurso é Viagens: para me conhecer, para conhecermos e 

para sonhar. 
 

IV - CATEGORIZAÇÃO  
1. Criação literária  

O concurso de escrita criativa divide-se em 2 modalidades: 
a. Produção de texto do género lírico – poema; 
b. Produção de texto do género narrativo – conto. 

2. Participação 
Os trabalhos a concurso deverão ser apresentados de acordo com as seguintes categorias de 
participação: 

a. Categoria A - alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB); 
b. Categoria B - alunos do 2º CEB; 
c. Categoria C - alunos do 3º CEB; 
d. Categoria D - alunos do Ensino Secundário; 
e. Categoria E - comunidade leitora em geral. 

 
V – CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
1. Os textos terão de ser, obrigatoriamente e sob pena de exclusão, inéditos e de autoria individual. No 

caso dos alunos do 1º CEB, excecionalmente, estes poderão entregar em grupo, se assim o 
desejarem, desde que os membros do grupo sejam devidamente identificados, tal como descrito na 
alínea 9 b), deste ponto. 

2. Os textos deverão ser entregues até ao dia 14 de março de 2020, sob pena de exclusão. 
3. Os trabalhos não originais serão, imediatamente e sem pré-aviso, excluídos pelo Júri. 
4. Só serão aceites a concurso poemas e contos escritos em língua portuguesa. 
5. Cada participante poderá concorrer com um máximo de dois textos, um de cada categoria, ou seja, 

um poema e um conto. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Cada conto deverá ocupar entre duas a cinco páginas. 
7. Cada poema poderá ocupar até duas páginas. 
8. Os textos, de ambas as categorias, devem ser, obrigatoriamente e sob pena de exclusão, 

apresentados nos seguintes termos: 
a. Letra tipo Verdana, em tamanho 10; 
b. Espaçamento entre linhas de 1,5 mm; 
c. Impressos em duplicado, em folhas A4 (enviados à BMAV de acordo com a informação infra); 
d. E em formato digital: via e-mail (biblioteca@cm-albergaria.pt) ou através de pen ou em CD. 

9. Os trabalhos a concurso deverão, ainda, ser enviados à BMAV, em suporte papel, dentro de um 
envelope que contenha, do lado de fora, apenas com o endereço do destinatário, sem a 
informação do remetente. 

Concurso criAtiva ESCRITA 
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha  
Praça Dona Teresa, nº 7 
3850-137 Albergaria-a-Velha 

 
E dentro deste envelope deverão seguir: o(s) texto(s) a concurso, apresentado(s) nos termos do 
ponto V; a declaração de Aceitação das Normas e de Direito de Utilização dos Trabalhos e, ainda, um 
segundo envelope, fechado, contendo dentro, obrigatoriamente, a identificação completa do(a) 
participante:  

- Nome; 
- Morada; 
- Contacto telefónico; 
- E-mail; 
- Idade; 
- Escola/Instituição e respetivo ano de escolaridade (caso se aplique). 

 
VI – RECEÇÃO DOS TRABALHOS  

1. A BMAV não assume qualquer responsabilidade por trabalhos que não estejam em perfeitas 
condições ou que se venham a extraviar, por razões alheias à Organização. 

2. À BMAV reserva-se o direito de não admitir a concurso os trabalhos que não cumpram as 
condições descritas nestas Normas. 

3. À chegada, todos os trabalhos serão registados.  
4. Os trabalhos a concurso não serão devolvidos.  

 
VII – DIREITOS DE UTILIZAÇÃO  

1. Com a entrega da candidatura, cada concorrente deverá confirmar por escrito a autoria dos textos 
e declarar que permite, sem qualquer remuneração em troca, a sua publicação e uso em todo o 
tipo de publicidade (site, catálogo, exposições, promoção do concurso, etc.). 

 
VIII – JÚRI  

1. Os membros do Júri serão dados a conhecer em momento oportuno. 
2. O Júri não tem acesso aos dados pessoais de cada concorrente, cabendo ao secretariado do 

concurso zelar pela manutenção do sigilo durante todo o processo de apreciação e avaliação dos 
textos. 

3. O Júri pode excluir de forma automática os trabalhos enviados que não cumpram integralmente a 
data de entrega dos textos e todo o Ponto V destas Normas.   

4. As decisões do Júri são soberanas e solidárias, não sendo admitido recurso;  
5. Ao Júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer prémio previsto nas Normas, caso considere 

que os textos enviados a concurso não apresentem as características de avaliação dos trabalhos 
definidas por este órgão.  
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IX – CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO/AVALIAÇÂO 
1. Os critérios de apreciação serão os seguintes: 

a. Adequação ao tema; 
b. Riqueza e pertinência do título; 
c. Criatividade/Inovação; 
d. Qualidade literária; 
e. Densidade/riqueza lexical; 
f. Coerência e coesão do texto.  

 
X – PRÉMIOS 

1. Será atribuído, como Prémio, um cheque-prenda no valor de 100,00€ em livros ao melhor 
trabalho do género lírico e do género narrativo, de cada uma das categorias de participação, 
salvo se o Júri deliberar que nenhum trabalho preenche os requisitos mínimos de qualidade. 

2. Todos os participantes receberão um Certificado de Participação. 
 

XI – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
1. Os resultados serão divulgados a 24 de abril de 2020, no decurso do Festival criAtiva Autores, 

bem como através dos meios de difusão adequados, nomeadamente no Portal do Município – 
www.cm-albergaria.pt e do Portal da Biblioteca Municipal – http://biblioteca.cm-albergaria.pt. 

 
XII – CASOS OMISSOS E/OU ALTERAÇÕES ÀS NORMAS 

1. Estas Normas podem ser revistas pela entidade organizadora do concurso em conjunto com o 
Júri do concurso. 

2. Todos os casos que, inadvertidamente, não constem nas presentes Normas serão alvo de 
apreciação por parte da entidade organizadora em conjunto com o Júri do concurso, os quais são 
soberanos para resolver qualquer caso não previsto neste documento. A decisão tomada 
assumirá caráter definitivo e executório. 

3. Todas as candidaturas pressupõem a total aceitação das Normas estabelecidas e confirmadas 
por escrito. 

4. Todas as dúvidas poderão ser esclarecidas na BMAV, através do telefone 234 529 755 ou do 
endereço biblioteca@cm-albergaria.pt . 
 

XIII – TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
 
De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados e demais legislação atinente, enquanto 
responsável pelo tratamento de dados pessoais recolhidos para candidatura e participação no «criAtiva – 
Concurso Municipal de Leitura e Escrita», o Município de Albergaria-a-Velha – Praça Ferreira Tavares, 
3850-053 Albergaria-a-Velha, informa o titular dos dados, ou quem os fornece, do seguinte: 
1. A finalidade do tratamento dos dados pessoais é expressa nas presentes Normas, mormente a 

utilização dos dados pessoais dos candidatos no âmbito do «criAtiva – Concurso Municipal de Leitura 
e Escrita», tendo como finalidade a condução dos processos de admissão, seleção e classificação dos 
candidatos de acordo com as Normas do Concurso e o cumprimento das obrigações legais daí 
decorrentes, na prossecução do respetivo interesse público. 

2. Os dados pessoais recolhidos serão somente conservados pelo tempo estritamente necessário à 
referida candidatura e participação no «criAtiva – Concurso Municipal de Leitura e Escrita», ao 
cumprimento das demais finalidades estipuladas nas Normas e ao cumprimento das obrigações legais 
daí decorrentes. 

3. O titular dos dados pode exercer os direitos previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados, 
designadamente os direitos de informação, de acesso, de retificação, de apagamento, de limitação 
do tratamento, de portabilidade, de oposição, de reclamação para a autoridade de controlo – 
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Comissão Nacional de Proteção de Dados – Av. D. Carlos I, nº 134-1.º, 1200-651 Lisboa – email: 
geral@cnpd.pt – e de ser informado em caso de violação de dados, sem prejuízo das finalidades e 
dos prazos de conservação supra citados. 

4. O contacto do Encarregado de Proteção de Dados do Município de Albergaria-a-Velha é o dpo@cm-
albergaria.pt. 

5. A comunicação dos dados pessoais recolhidos (nome, número de Cartão de Cidadão, telefone e email 
do encarregado de educação; nome, agrupamento de escolas, escola, ano de escolaridade e turma 
do candidato) constitui requisito de inscrição e participação no «criAtiva – Concurso Municipal de 
Leitura e Escrita», pelo que o titular dos dados, ou quem os fornece, está obrigado a fornecê-los e a 
atualizá-los.    
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DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE NORMAS E DE DIREITO DE UTILIZAÇÃO DOS TRABALHOS (2020) 

Concorrente Menor Idade 

 

 

Eu, _____________________________, portador(a) do B. I. nº ______________, emitido em __ 

/__ /__, pelo arquivo de identificação de _________________ ou C. C. com nº de identificação 

_____________  válido até _____/___/_____, Encarregado de Educação de 

_________________________________________________________________, concorrente 

ao Concurso criAtiva, vertente ESCRITA, 

 

 

 

Declaro, por minha honra,  

1. Ter conhecimento e aceitar na íntegra os termos das Normas de Participação no Concurso 

criAtiva, vertente ESCRITA, autorizando o meu educando a concorrer e a participar em 

todas as ações inerentes ao processo do concurso; 

2. Ser(em) inédito(s) e de autoria individual  o(s) texto(s) do meu educando presente(s) a 

concurso; 

3. Permitir à Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, sem qualquer remuneração em 

troca, a publicação e uso do(s) texto(s) do meu educando presente(s) a concurso em todo 

o tipo de publicidade (site, catálogo, exposições, promoção do concurso, etc.) ou noutros 

fins que estes tiverem por convenientes. 

________________________________ 

Data 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE NORMAS E DE DIREITO DE UTILIZAÇÃO DE TRABALHOS (2020)

 
Concorrente Maior de Idade 

 
 
Eu, _____________________________________, Portador do B. I. nº ______________, emitido em 
__ /__ /__, pelo arquivo de identificação de _________________ ou C. C. com nº de identificação 
_____________  válido até _____/___/_____, concorrente ao Concurso criAtiva, vertente ESCRITA , 
 
 
Declaro, por minha honra,  

1. Ter conhecimento e aceitar na íntegra os termos das Normas de Participação no Concurso 

criAtiva, vertente ESCRITA; 

2. Ser(em) inédito(s) e de minha autoria individual  o(s) texto(s) presente(s) a concurso; 

3. Comprometer-me a participar em todas as ações inerentes ao processo do concurso; 

4. Permitir à Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, sem qualquer remuneração em troca, a 

publicação e uso do(s) meu(s) texto(s) presente(s) a concurso em todo o tipo de publicidade 

(site, catálogo, exposições, promoção do concurso, etc.) ou noutros fins que estes tiverem por 

convenientes. 

 
 
 

________________________________ 
Data 

 
 
 
 

________________________________  
Assinatura 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE NORMAS E DIREITO DE UTILIZAÇÃO DOS TRABALHOS (2020)

 
Concorrente Grupo 1º CEB

 
 

 
Eu, _____________________________, portador(a) do B. I. nº ______________, emitido em __ /__ 
/__, pelo arquivo de identificação de _________________ ou C. C. com nº de identificação 
_____________  válido até _____/___/_____, Professor Titular da turma ____________________ da 
Escola _________________________________________, concorrente ao Concurso criAtiva, vertente 
ESCRITA. 
 
 
Declaro, por minha honra,  

1. Ter conhecimento e aceitar na íntegra os termos das Normas de Participação no Concurso 

criAtiva, vertente ESCRITA autorizando e responsabilizando-me pelos meus alunos no decorrer 

do processo e de todas as ações inerentes ao concurso; 

2. Ser(em) inédito(s) e de autoria em grupo  o(s) texto(s) dos meus alunos presente(s) a concurso; 

3. Permitir à Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, sem qualquer remuneração em troca, a 

publicação e uso do(s) texto(s) dos meus alunos presente(s) a concurso em todo o tipo de 

publicidade (site, catálogo, exposições, promoção do concurso, etc.) ou noutros fins que o 

Município tiver por convenientes. 

 
 
 

________________________________ 
Data 

 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


