
 

 

 

A Esposende Ambiente, EEM, no âmbito das competências delegadas pela Câmara Municipal 

de Esposende no âmbito da educação para a sustentabilidade ambiental, decidiu instituir um 

Galardão de reconhecimento de boas práticas em projectos que promovam a gestão 

sustentada de energia, o combate às alterações climáticas, bem como o desenvolvimento 

sustentável do concelho, presentemente designado por “Esposende tem boa Energia”, cuja 

atribuição se rege pelas seguintes cláusulas: 

 

 

ARTIGO 1º 

(Objecto) 

 

O Galardão “Esposende tem boa Energia”, tem os seguintes objectivos: 

 

1. Distinguir boas práticas em projectos que promovam a gestão sustentada de energia, o 

combate às alterações climáticas, bem como o desenvolvimento sustentável 

implementados no concelho de Esposende, como complemento aos Programas de 

Educação para a Sustentabilidade, com os objectivos gerais de alertar e 

consciencializar a sociedade para a importância da aplicação de práticas que 

promovam o equilíbrio ambiental económico e social do concelho; 

2. Premiar projectos, já concluídos, em execução ou a desenvolver, que tenham como 

objectivo uma sustentada gestão energética, seja através do uso eficiente de energia 

eléctrica, a construção sustentável, o consumo sustentável ou a sensibilização 

ambiental; 

3. Premiar projectos, já concluídos, em execução ou a desenvolver que têm contribuído 

para a redução das emissões de gases com efeito de estufa e que melhor têm 

implementado as políticas comunitárias em matéria de energia e alterações climáticas; 

4. Destacar as entidades /instituições/particulares que identificaram uma oportunidade 

de promoção e valorização da gestão energética e que geram informação com 

mensagens pró – combate às alterações climáticas; 

5. Reforçar a gestão sustentada de energia e o desenvolvimento sustentável do concelho, 

com vista a uma repercussão positiva no comportamento da sociedade civil, fazendo 

da inovação e da eficácia um caminho para a gestão sustentada da energia, para o 

combate às alterações climáticas e para a aplicação das políticas comunitárias em 

matéria de energia e alterações climáticas. 

 

 

ARTIGO 2º 

(Apresentação e processo de candidatura) 

 

1. O processo de candidatura irá decorrer entre o dia 11 de Abril de 2011 e o dia 7 de 

Junho de 2011. Os vencedores serão conhecidos publicamente no dia 17 de Junho de 

2011, data em que serão entregues os prémios aos vencedores da presente edição.  
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2. As candidaturas deverão ser formalizadas, exclusivamente em formato digital, até às 

16h30 do dia 7 de Junho, através do envio do formulário de inscrição disponível no 

website www.esposendeambiente.pt; 

3. A documentação de suporte deverá ser enviada, em formato digital ou em papel, até 

às 16h30 do dia 7 de Junho, através do endereço electrónico 

geral@esposendeambiente.pt ou através do correio para Esposende Ambiente, EEM, 

Rua da Ribeira, 4740-245 Esposende, devendo neste ultimo caso fazer-se acompanhar 

do respectivo formulário de inscrição;  

4. A documentação de suporte deverá ser constituída pela descrição do projecto, bem 

como dos resultados obtidos ou esperados.  

5. O Júri poderá não admitir a concurso as candidaturas que não se insiram nos 

objectivos definidos para o Galardão “Esposende tem Boa Energia”. 

6. Aos concorrentes cuja candidatura seja admitida pelo Júri, será emitido um certificado 

de participação. 

 

 

ARTIGO 3º 

(Divulgação do concurso) 

 

 

O Galardão “Esposende tem boa Energia” será promovido através da divulgação em 

jornais locais, bem como através da Internet, nomeadamente nos sites da Esposende 

Ambiente, EEM, e da Câmara Municipal de Esposende.  

 

 

ARTIGO 4º 

(Composição e competências do júri) 

 

1. O Galardão “Esposende tem boa Energia” será atribuído por um júri nomeado para o 

efeito, constituído por 4 a 6 representantes reconhecidos pela sua idoneidade 

intelectual e credibilidade profissional, sendo o mesmo presidido por um 

representante indicado pela Esposende Ambiente, EEM; 

2. Ao júri compete: 

a. Verificar a regularidade formal das candidaturas recebidas,  

b. Emitir parecer sobre as candidaturas recebidas a concurso. 

 

 

ARTIGO 5º 

(Deliberações do Júri) 

 

1. O júri irá deliberar com total independência e de forma soberana, por maioria dos 

votos dos seus membros, cabendo ao Presidente do Júri, em caso de empate, o voto 

de qualidade; 

2. O júri poderá deliberar, por maioria, a não atribuição do Galardão, caso considere que 

as candidaturas admitidas não satisfazem quer os requisitos temáticos quer a 

qualidade desejada; 

3. Haverá um único prémio por categoria, podendo o júri definir menções honrosas; 

4. Cabe ao júri fundamentar a selecção das candidaturas; 

5. Os membros do júri não poderão concorrer ao Galardão, a título individual; 
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6. Caso alguma das entidades a que o membro do júri pertença apresente candidatura, o 

mesmo ficará impossibilitado de votar.  

 

 

ARTIGO 6º 

(Critérios de Avaliação) 

 

O Galardão “Esposende tem boa Energia” tem os seguintes critérios de avaliação: 

 

1. Inovação, criatividade e originalidade; 

2. Impacte do projecto na redução das emissões de gases com efeito estufa (estimativa 

de redução anual); 

3. Contributo para a implementação da política comunitária em matéria de energia e 

alterações climáticas; 

4. Reprodutibilidade do projecto; 

5. Repercussão do projecto no comportamento/atitude dos cidadãos.  

 

 

ARTIGO 7º 

(Categorias do Galardão) 

 

 

O Galardão “Esposende tem boa Energia” é constituído pelas seguintes categorias:  

 

1. Categoria estabelecimentos de educação e ensino 

2. Categoria instituições de solidariedade social e associações 

3. Categoria Indústria  

4. Categoria Comércio e Serviços 

5. Categoria Munícipe 

6. Categoria Construção 

7. Categoria Turismo 

 

 

ARTIGO 8º 

(Elegibilidade) 

 

1. Os projectos a concurso poderão ter sido já concluídos, encontrar-se em execução ou 

em vias de implementação, devendo existir evidencias das sua implementação ou 

intenção e resultados obtidos ou expectáveis a nível qualitativo e/ou quantitativo; 

2. Poderão candidatar-se estabelecimentos de educação e ensino, instituições 

particulares de solidariedade social, associações, unidades industriais, unidades de 

comércio e serviços, empresas e cidadãos em nome individual, do concelho de 

Esposende. 

 

 

ARTIGO 9º 

(Prémios) 

 

 

O Galardão “Esposende tem boa Energia” prevê a atribuição dos seguintes galardões: 
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1. Um Galardão por cada categoria 

a. Um Galardão representa uma redução de 50% na factura da água da 

entidade vencedora, por um período de 12 meses.  

 

2. Menção honrosa para cada categoria 

a. Uma menção honrosa representa uma redução de 50% na factura da água 

da entidade vencedora, por um período de 6 meses. 

 

 

ARTIGO 10º 

(Divulgação da Decisão e Entrega dos Galardões) 

 

1. A decisão de atribuição do Galardão “Esposende tem boa Energia” será 

comunicada a todos os vencedores, entre os dias 13 e 16 de Junho de 2011; 

2. A decisão pública de atribuição do Galardão “Esposende tem boa Energia” será 

comunicada e divulgada em cerimónia pública, no dia 17 de Junho;  

3. Os candidatos vencedores comprometem-se a permitir que os seus projectos 

sejam divulgados com vista à promoção do Galardão, dos vencedores, bem como 

das entidades promotoras. 

 

 

ARTIGO 11º 

(Confidencialidade) 

 

As entidades promotoras comprometem-se a manter a confidencialidade da 

documentação de suporte que irá acompanhar a candidatura ao Galardão.  

 

 

ARTIGO 12º 

(Alterações ao regulamento) 

 

 

1. A EAMB, Esposende Ambiente, EEM reserva-se no direito de alterar qualquer cláusula 

do presente Regulamento, dando conhecimento dessas alterações pelos meios 

considerados convenientes.  

2. Os casos omissos serão resolvidos por deliberação do Conselho de Administração da 

EAMB, Esposende Ambiente, EEM.  

 

 

ARTIGO 13º 

(Disposições finais) 

 

 

A candidatura ao Galardão “Esposende tem boa Energia” implica a aceitação do 

presente Regulamento.  

 

 

ARTIGO 14º 

(Entrada em vigor) 
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Este regulamento entra em vigor após a sua divulgação, de acordo com o artigo 3º do 

presente regulamento.  


