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REGULAMENTO  
CONCURSO CONSERVAÇÃO AMBIENTAL RURAL EXCEPCIONAL, CARE 2011. 

 
O Concurso Conservação Ambiental Rural Excepcional, CARE 2011, está enquadrado no 
projecto Recuperação Integral e Sustentável da Fronteira (Projecto 
0507_FRONTERA_NATURAL_6_E) do Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça 
Espanha-Portugal 2007-2013 (POCTEP), cujo beneficiário principal é o Agrupamento Europeu 
de Cooperação Territorial Duero-Douro (AECT Duero-Douro) integrado por 187 entidades 
públicas da zona fronteiriça hispano-lusa. Esta iniciativa conta com um orçamento total de 
800.000€ e é subvencionada por uma ajuda FEDER de 600.000€. 
 
Fronteira_Natural tem como objetivo a recuperação, conservação e revalorização do 
património natural tendo por base o establecimento de uma Política Pública Común que 
favoreça a gestão conjunta do território, contribuindo assim para o desenvolvimento 
sustentável do mundo rural transfronteiriço. Neste sentido, leva a cabo diferentes acções 
conjuntas de carácter transfronteiriço de protecção, conservação e valorização do meio 
ambiental e dos recursos naturais, bem como a planificação  e gestão conjunta dos recursos 
humanos e materiais da fronteira.O objetivo deste projecto é  conseguir um modelo de gestão 
ambiental transfronteiriça, a recuperação da identidade territorial, a eliminação de 100 pontos 
críticos, a gestão ambiental duradoura do nosso território fronteiriço e o envolvimento dos 
agentes socioeconómicos. 
 
Dentro detsa linha de acção, o Concurso CARE 2011 pretende favorecer a promoção e o 
desenvolvimento de actividades de carácter ambiental dos municipios que integram o AECT 
Duero-Douro, pelo que este Concurso distinguirá e premiará o municipio que mais tenha 
trabalhado e de tenha destacado no cuidado e conservação ambiental do seu meio e do seu 
patrimonio natural, bem como na recuperação, revitalização e melhoria da qualidade de vida 
do seu território. 
 
OBJETO. 
O Concurso Conservação Ambiental Rural Excepcional, CARE 2011, tem por objetivo premiar o 
envolvimento das localidades integrantes do AECT Duero-Douro nas acções de recuperação e 
revitalização dos  seus recursos naturais e ambientais, através de iniciativas e proyectos, a 
decorrer ou terminados, que estejam relacionados com o ambiente e o desenvolvimento 
sustentável, tal como actuações que envolvam a cidadania, empresas e entidades públicas e 
privadas da localidade através de programas de voluntariado ambiental. 
 
PARTICIPANTES. 
Poderão participar no Concurso CARE 2011 todas as entidades integrantes do AECT Duero-
Douro. A candidatura oficial deberá ser apresentada pelo Presidente da Junta de Freguesia, 
Alcalde, Presidente da entidade ou pelo cargo público responsável da área correspondente. 
 
FORMA E PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS. 
1.-A convocatoria será feita mediante anuncio que se publicará na página web do projecto 
FRONTERA_NATURAL (www.fronteiranatural.eu), bem como na do AECT Duero-Douro 
(www.duero-douro.com). 
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2.-As candidaturas  
Deverão ser apresentadas na Sede  Geral do AECT Duero-Douro (Plaza Egido, s/n 37173 
Trabanca-Salamanca), e dirigidas ao Director Geral do AECT Duero-Douro. Serão  apresentadas 
em envelope fechado, que indique no exterior “Concurso CARE 2011”. 
 
3.-O prazo de apresentação de candidaturas estende-se desde o dia 18 de Dezembro de 2011 
até às  19:00 horas do dia 31 de Janeiro de 2012. 
 
4.-Para a apresentação da candidatura deverão ser apresentados os seguintes documentos:   

• Proposta formal, explicando brevemente os motivos que levam à apresentação da 
candidatura e reflectindo os parâmetros constantes no Regulamento do concurso 
(sobretudo referentes aos 2  últimos anos).   

• Documentação-Dossier sobre a freguesia acompanhada de todos os dados 
considerados oportunos, onde, pelo menos, se faça referência aos aspectos que serão 
pontuados e que estão expostos no ítem Temáticas do presente Regulamento.  

• Poderão ser anexados à candidatura documentos ou cartas de apoio e, em geral, todos 
os dados e informações que enriqueçam a candidatura. 

 
TEMÁTICAS. 
O Concurso CARE 2011 reconhecerá as iniciativas, finalizadas ou em execução, relacionadas 
com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável que contemplem alguma destas 
temáticas: 
 

• Água e qualidade  ambiental.  

• Conservação e gestão florestal.  

• Economia e emprego.  

• Energia e alterações climáticas.  

• Infraestruturas e mobilidade.  

• Sociedade, igualdade e participação.  
 
Além das Temáticas anteriores, serão positivamente valñorizadas as  candidaturas que 
apresentem os seguintes aspectos: 

• Iniciativas relacionadas com o  acondicionamento e limpeza de espaços públicos como 
caminhos, carreiros, parques, praças, … e, em geral, com o cuidado com o hábitat 
rural, assim como actuações de conservação do equilibrio entre a actividade humana e 
o meio natural. 

• Actuações de ornamentação, que tenham possibilitado melhorias urbanísticas 
relacionadas com jardinagem, zonas verdes, arranjo  de edificios e espaços públicos 
em geral. Asim, serão especialmente considerados: 

o Plantação de árvores autóctones e adornos que tenham sido produzidos com 
recursos naturais locais.  

o Manutenção das características construtivas de acordo com a tipologia 
arquitectónica, etnográfica, histórica... do lugar. 

• Programas de voluntariado ambiental em que tenham participado colectivos como 
jovens, idosos ou pessoas com deficiências, bem como o fomento de programas de 
voluntariado corporativo que tenham conseguido envolver o sector empresarial do 
municipio na sua recuperação ambiental.  

 



 
 
 
 
 

 

Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero – Douro  
Tlf: 923 141 409 Fax: 923 090433; Plaza Egido s/n; 37173 Trabanca (Salamanca) 

duero-douro@duero-douro.com 

INTEGRANTES DEL JURADO. 
O Jurado do Concurso CARE será composto por um  total de 8 membros: 

• Presidente do AECT Duero-Douro. 

• Vicepresidente do AECT Duero-Douro. 

• Coordenador Territorial do AECT Duero-Douro. 

• Director Geral do AECT Duero-Douro. 

• Presidente do Conselho Sectorial de Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e 
Agricultura e Pecuária. 

• 2 Técnicos do projecto FRONTERA_NATURAL. 

• 1 Membro da Comissão Cidadã de Activação para a Participação Social. 
Desempenhará o papel de Secretaria a mesma do AECT Duero-Douro. 
 
PROCESSO DE SELECÇÃO 
Para a selecção dos premiados serão valorizados a innovação, o esforço, os objectivos do 
projecto, a metodologia, o carácter exemplara e transferível do mesmo, a conscientização e 
sensibilização ambiental, os sectores popolacionais envueltos e os resultados obtidos. 
 
Todas as candidaturas serão avaliadas, em primeiro lugar, pela organização, para garantir que 
cumprem os requisitos mínimos do Concurso. Uma vez aceites serão publicadas na página web 
do projecto e da entidade(a organização reserva-se um prazo de 48 horas para rever e validar 
os projectos.). No dia 31 de janeiro de 2012 finaliza o prazo de envio das candidaturas e 
começa a  segunda fase. Nesta fase os projectos serão avaliados pelo Jurado. A publicação dos 
vencedores será feita no dia 15 de fevereiro de 2012.  
 
O Jurado poderá decidir não atribuir total ou parcialmente qualquer um dos prémios, e não 
poderá ser atribuído mais do que um pré,mio a cada um dos trabalhos apresentados, nem ser 
dividido por um ou mais vencedores. A decisão do Jurado será irrevogável.  
 
INADMISSÃO DE CANDIDATURAS. 
As candidaturas que não cumpram os  requisitos estabelecidos no presente Regulamento não 
serão admitidas. Em  todo o  caso, a documentação dos não admitidos e dos não premiados 
poderá ser recuperada durante um mês a partir da resolução definitiva do Concurso CARE 
2011. 
 
RESOLUÇÃO, PUBLICIDADE E ENTREGA DOS PRÉMIOS. 
Os prémios do Concurso CARE 2011 trão carácter honorífico e consistirão em: 

• Primeiro Prémio: Diploma Certificativo e colocação de Cartazel indicativo à  entrada da 
localidade com o texto: Municipio Premiado como Conservação Ambiental Rural 

Excepcional 2011.  

• Segundo Prémio: Diploma Certificativo e Placa Comemorativa. 

• Accésit: Diploma Certificativo. 
 
Além disto, as três candidaturas  premiadas serão apresentadas durante a cerimónia de 
entrega de prémios, para a qula serão convidados os meios de comunicação generalistas e 
especializados. Os projectos seleccionados serão divulgados na página web do projecto 
FRONTERA_NATURAL e na da  entidade. 
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Tanto o cartaz identificativo como a Placa Comemorativa deverão permanecer colocados, em 
boas condições de manutenção, durante pelo menos  seis meses após a finalização do 
projecto, ou seja, até 30 de junho de 2013. 
 
DIREITOS DE REPRODUÇÃO E  PROPRIEDADE INTELECTUAL 
O AECT Duero-Douro reserva-se, durante 2 anos, os direitos de reprodução dos trabalhos  
premiados sem que por isso tenha que prestar qualquer contra-prestação.  
 
Assim, os trabalhos poderão ser publicados nos canais e suportes de comunicação habituais do 
AECT Duero-Douro (páginas web, folhetos institucionais, etc…) e outros meios informativos de 
forma indefinida, sempre que se mencione o autor e a sua publicação tenha como fim a 
divulgação ou promoção cultural.  
 
Os candidatos responsabilizam-se pelas reclamações que possam surgir a qualquer momento 
sobre a autoria e a originalidade dos trabalhos e sobre a titularidade dos direitos, tudo no  
âmbito da propriedade intelectual. 
 
CONFORMIDADE. 
A candidatura à presente convocatoria supõe a conformidade a aceitação do seu regulamento 
e da decisão do jurado, renunciando a qualquer tipo de reclamação.   
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ANEXO I: CANDIDATURA 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DO AECT DUERO-DOURO PARA 

PARTICIPAR NO CONCURSO CONSERVAÇÃO AMBIENTAL RURAL EXCEPCIONAL, CARE 
2011. 
 

DADOS DA ENTIDADE CANDIDATA: 
 
SR./Sra.:                                                                                  na qualidade de Presidente 

Entidade: 

N.I.F.: 

Morada: 

Localidade: 

Provincia: 

Tfne.:  

Fax: 

Correio electrónico: 

 
DECLARA 
 
Que são verdadeiros os dados constantes desta candidatura.  
 
SOLICITA:  

Que seja admitida a presente candidatura para participar no CONCURSO CONSERVAÇÃO 
AMBIENTAL RURAL EXCEPCIONAL, CARE 2011, com base na convocatoria pública do 
Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Duero-Douro (AECT Duero-Douro). 
 

□ Esta entidade compromete-se a manter e/ou conservar o cartaz identificativo, bem como a  
Placa Comemorativa, tanto no  tempo como na forma, caso seja seleccionado como vencedor 
de algum dos reconhecimentos estabelecidos.  

 
……………..…………., a …... de……………………... de 201… 

 
 
 
 

Ass.:…………………………………………. 

(Assinatura do  representante e carimbo da  Entidade candidata) 
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