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1. Apresentação  

O “Concurso de Ideias”, que vai ter lugar na ESSNorteCVP até 28 de fevereiro de 2019 é 
uma iniciativa que visa a promoção do bem-estar e saúde de toda a comunidade 
académica através do envolvimento e criatividade de todos na consecução de um projeto 
de decoração do espaço Lounge da ESSNorteCVP. A apresentação pública das ideias que 
obtiverem as melhores pontuações será a 08 de abril de 2019, para celebrar o “Dia da 
ESSNorteCVP”.    

2. Objetivos  

O concurso tem por objetivo estimular a participação da comunidade académica, de 
qualquer nível de ensino, em iniciativas que contribuam para um ambiente salutogénico 
promotor do sucesso académico. Com este concurso, espera-se promover o aparecimento 
de ideias para projetos sustentáveis de decoração do espaço Lounge da comunidade 
académica onde se inserem, sejam os edifícios da Escola, ou a sua área envolvente, 
projetos esses que, uma vez concretizados, podem vir a traduzir-se em ganhos efetivos de 
conforto e bem-estar.  

3. Público-alvo  

O “Concurso de Ideias” dirige-se a toda comunidade académica da ESSNorteCVP.  

4.  Concorrentes  

Podem participar no “Concurso de Ideias” toda a comunidade académica da ESSNorteCVP, 
individualmente ou em grupo até ao máximo de 5 participantes.  

5. Submissão de propostas  

Para a inscrição, deve ser preparada a “Ideia” a concurso, no formato de proposta para o 
desenvolvimento de um projeto. Para cada “Ideia” a concurso, deve ser elaborada uma 
ficha descritiva, que terá a seguinte estrutura: i. Indicação dos autores do projeto e email 
de contacto. ii. Ficha do Projeto correspondente à “Ideia”, incluindo obrigatoriamente os 
elementos seguintes, a descrever cumprindo o número máximo de caracteres (onde 
indicado):  

1) Título  
2) Enquadramento do espaço  
3) Plano do projeto (desenho e descrição da maquete)  
4) Recursos Materiais   
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5) Parcerias 
6) Orçamento 

 A submissão de propostas efetua-se por email para sec.ped@essnortecvp.pt, até as 23:59 
de 28 de fevereiro de 2019.  

6. Avaliação das “Ideias”  

A avaliação das “Ideias” a concurso, pelo Júri designado pela entidade organizadora será 
realizada tendo em atenção:   

i. Relevância, originalidade, aplicabilidade e âmbito do projeto proposto;  
ii. Adequação da metodologia para a sua concretização;  
iii. Exequibilidade do plano de trabalhos;  
iv. Adequação dos recursos e custos previstos;  
v. Sustentabilidade e capacidade de envolver a comunidade alvo do projeto;  

 
7. Anúncio dos vencedores  

A divulgação dos vencedores será realizada no dia 15 de março de 2019, através do site 
www.essnortecvp.pt 

8. Disposições finais  

A organização do “Concurso de Ideias” reserva-se o direito de, em qualquer altura, 
introduzir alterações e aditamentos ao presente Regulamento, sem obrigação de prévia 
comunicação. A candidatura ao “Concurso de Ideias” implica o conhecimento e aceitação, 
integral e sem reservas, dos termos e condições previstos no presente Regulamento.   

9. Contencioso / Resolução de problemas  

Todos os casos omissos ao presente regulamento, bem como respetivas alterações, serão 
decididos pela entidade organizadora, sem direito a recurso.  

  

 

  

  

  

 


