
 

VII Concurso “Reutilizar no Natal” 

O Departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal promove pela 

sétima vez consecutiva o concurso “Reutilizar no Natal” com o principal objetivo 

de sensibilizar os munícipes para a importância da reutilização dos resíduos 

urbanos, e ao mesmo tempo apelar à criatividade de todos os participantes nesta 

época especial.  

Para participar terão que enviar no máximo 4 fotos de uma decoração de Natal 

realizada com resíduos e a respetiva identificação dos resíduos utilizados, por 

mensagem privada para a página do Facebook Ambiente Funchal.  

Participantes – serão aceites candidaturas de todos os utilizadores do Facebook, 

com “GOSTO/SEGUIR” na página Ambiente Funchal e residentes na Ilha da 

Madeira.  

Categorias de participação - individual e coletiva (instituições, empresas, 

organizações, escolas, etc.).  

Para participar - terá de enviar no máximo 4 fotos de uma decoração de Natal 

realizada com resíduos, com a descrição dos resíduos utilizados e respetiva 

identificação (individual ou coletiva) através de mensagem privada o facebook 

Ambiente Funchal. 



Requisitos de participação – “SEGUIR” a página Ambiente Funchal, “PARTILHAR” 

o cartaz do concurso (no feed ou story) e apresentar decorações de Natal feitas 

pelos próprios com resíduos.  

Submissão de candidaturas – até às 23h59 do dia 20 de dezembro.  

Período de votação – até às 12h00 do dia 27 de dezembro.  

Todas as fotos estarão disponíveis para votação/reação em dois álbuns diferentes 

conforme a categoria de participação (individual ou coletiva). Os três trabalhos 

com mais reações ( ) serão avaliados por um júri que decidirá 

o vencedor de cada uma das categorias. 

Júri – constituído por 5 elementos da Câmara Municipal do Funchal. 

Classificação do júri – serão considerados os seguintes parâmetros: 

- Originalidade na utilização dos resíduos; 

- Variedade dos resíduos utilizados; 

- Utilidade da peça como decoração de Natal. 

Prémio da categoria individual – uma viagem de barco para duas pessoas com 

estadia para duas noites no Hotel Praia Dourada. 

Prémio da categoria coletiva – cheque-prenda no valor de 150€ na Maxmat 

(prémio não convertível em dinheiro). 

Vencedores - serão anunciados na página do Facebook Ambiente Funchal no dia 

28 de dezembro e posteriormente contatados por mensagem privada no 

Facebook. 

 


