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Semana 32 

A realização do VII Congresso de Rega e Drenagem pretende  dar continuidade aos fóruns de apresentação e 
discussão dos problemas relacionados com a rega e a drenagem, que possibilite, a médio e longo prazo, 
melhorar o uso e gestão da água de rega, e assim, aumentar a disponibilidade de água para mais área de 
regadio, aumentar a produtividade da água e diminuir o impacto ambiental associado à rega.
De acordo com as conclusões dos Congressos anteriormente realizados verificou-se que estes fóruns têm vindo  
a contribuir cada vez mais para promover a transferência da tecnologia resultante da investigação, 
experimentação e da experiência quotidiana, entre os profissionais da área.
O VII Congresso Nacional de Rega e Drenagem realizar-se-á sob o lema "Regadio em mudança: a modernização 
na dinamização do desenvolvimento regional", e terá lugar nos dias 27 a 29 de Junho de 2018.

Consulte a 1ª circular em anexo no final deste boletim.
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O Governo está a adoptar medidas de apoio aos agricultores afectados pela seca. Dentro dessas 
medidas, o Ministério da Agricultura determinou já ao IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura 
e Pescas a antecipação do pagamento de cerca de 400 milhões de euros para a segunda quinzena de 
Outubro, prazo mais curto autorizado pela regulamentação comunitária.

O objectivo é aliviar a situação de tesouraria das explorações agropecuárias mais afectadas pela 
situação de seca no País.

Através de um comunicado, o ministro Capoulas Santos garante que está a acompanhar toda a situação 
e que também já autorizou para que os animais possam pastar em áreas interditas ao pastoreio, sem 
que os agricultores sejam penalizados, isto apenas nos casos em que se verifique a ausência de 
alimento.

O Ministério relembra que estão abertas candidaturas a apoios de captação, armazenamento e 
distribuição de água para os distritos «onde comprovadamente existem explorações sem água para os 
animais.»

Índice
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O prémio Frutos é um agente potenciador e mobilizador da inovação no sector agro-alimentar. Unindo 
áreas complementares, como a saúde e bem-estar, a educação, a tecnologia, investigação e 
desenvolvimento de novos produtos, o empreendedorismo e a valorização da produção nacional. 

O prémio Frutos apresenta os seguintes objectivos específicos: 

1. Reconhecer a criação de novos produtos na indústria agro-alimentar, como motor de crescimento 
económico, criação de emprego e valorização da produção nacional. 
2. Ser motor de dinâmicas de empreendedorismo e renovação do tecido empresarial, aumentando deste 
modo a sua competitividade nacional e internacionalmente. 
3. Ser factor de enfoque na importância de um estilo de vida saudável e consumo de produtos que 
promovam a saúde, tendo apoio nas ciências da nutrição e da alimentação para a criação de novos 
produtos alimentares. 
4. Reconhecer, promover e premiar boas práticas e projetos, produtos e serviços inovadores de investigação 
e desenvolvimento. 
5. Promover e dar visibilidade a projectos e produtos que sejam tecnologicamente inovadores na área agro-
alimentar, assim como premiar a produção agrícola e os produtos transformados e de valor acrescentado 
que surgem da fileira dos hortofrutícolas. 
6. Distinguir produtos agrícolas em fresco ou transformados que apresentem características organoléticas e 
sensoriais de sabor e qualidade diferenciadoras dos demais. 
7. Distinguir técnicas de produção, conservação, transformação e comercialização que sejam inovadoras e 
que de algum modo acrescentem características diferenciadores ao produto, quer em termos de qualidade 
e segurança alimentar. Quer em termos de qualidades nutritivas e sensoriais para o consumidor. 
8. Premiar a produção local, a ruralidade, as características intrínsecas dos produtos regionais e locais. 
Evidenciar e promover as características dos referidos produtos e suas características em fresco e 
transformados a nível nacional e internacional. 

Consulte o regulamento e obtenha a ficha de inscrição em anexo no final deste boletim.
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O Município das Caldas da Rainha irá realizar o evento Frutos 2017 de 18 
a 27 de agosto. A 29º edição da Feira terá lugar no Parque D. Carlos I, 
com o objetivo de aumentar a competitividade do setor agrícola, 
divulgar e promover os produtos hortofrutícolas. Além de uma montra 
da produção e das tecnologias associadas ao setor, pretende divulgar 
produtos hortofrutícolas e estimular negócios. Esta edição terá diversas 
atividades desde a produção agro-alimentar, a sessões temáticas que 
abordarão temas de interesse para o sector hortofruticola e para o 
público em geral, à maquinaria, ao showcooking, ao artesanato, à 
presença de associações e institutos de promoção regional e nacional, 
aos espetáculos musicais, entre outras, que proporcionarão 
oportunidades de negócio.

Todos os programas das Sessões temáticas estão disponíveis. A inscrição é 
gratuita  mas deverá efectuar a sua inscrição através do    link

Consulte a página da FF2017 em e a do  http://www.feiradosfrutos.pt/ 
COTHN em para mais informações. http://www.cothn.pt/ 

Fonte: COTHN

Sessões Temáticas, Feira dos Frutos 2017

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1aOp4bLSfHlZduHwdKZCgZPY3DnOK0_Khcn_6r44xpPvzng/viewform
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Flybox é a designação do protótipo de um drone de inventário que a Linde Material Handling (MH) 
apresentou em Março na LogiMAT, feira internacional de soluções de intralogística e gestão de processos 
que decorreu em Estugarda, na Alemanha. Este dispositivo foi desenhado para operar de forma 
completamente autónoma e visa «simplificar ao máximo o processo de inventário».

O Flybox está equipado com uma câmara, um scanner leitor de código de barras e um telémetro. 
Segundo a Linde MH, este drone opera situando-se em frente dos materiais empilhados, «tirando 
fotografias da localização de todas as paletes e captando os códigos de barras dos bens armazenados».

Quando alcança o último nível, o veículo aéreo desloca-se para o lado e continua com o processo de 
documentação de cima para baixo. Quando chega ao fundo, desloca-se para a posição seguinte e sobe 
de novo. Este padrão é repetido «até que tenha documentado todas as paletes e até que se tenha 
transferido toda a informação para o computador», explica a empresa.

Com aproximadamente 50 centímetros de largura e seis rotores, o Flybox efectua o inventário em 
sincronização com o stacker automatizado L-Matic, da Linde MH, que o acompanha no solo. O L-Matic e 
o drone estão interligados através de um conversor de voltagem e de um cabo auto-ajustável, o que 
garante fornecimento de energia ao Flybox e o seu controlo.

Este vínculo permitiu «resolver os dois desafios que sempre impediram o uso de drones nos armazéns: a 
energia e a localização sob tecto sem recepção GPS», afirma a empresa. O L-Matic «transmite as 
coordenadas de superfície e um sensor de altura instalado no drone mede a correspondente altitude».

A Linde MH indica que «disponibilizará o Flybox no futuro como um extra opcional nos seus 
equipamentos automatizados MATIC». O lançamento no mercado do Flybox está previsto para 2018.

Índice
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"Andamos a acompanhar a evolução da 'xylella fastidiosa' e, atualmente, ainda não foi identificado nenhum foco em Portugal, mas sabemos que a bactéria já chegou a Espanha e é uma questão de tempo até 
chegar" a território português, disse Filipe Cameirinha.
Por isso, "temos de estar preocupados e adotar medidas de contingência" e, atualmente, "a principal coisa que os agricultores podem fazer é continuar a tratar bem os olivais para evitar focos de contaminação", 
defendeu.

"À partida, se os agricultores tiverem os olivais bem tratados, com as medidas profiláticas necessárias, estão a fechar a porta à bactéria", mas "é uma questão de tempo até chegar a Portugal e, "a partir daí, é 
tentar controlá-la da melhor forma possível".
De acordo com Henrique Herculano, atualmente, as medidas em prática na União Europeia são "sobretudo preventivas", ou seja, "estão proibidas a deslocação de plantas vetores e a importação de material 
vegetal de zonas sensíveis".
Segundo a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), nos casos em que são detetados focos da bactéria, são tomadas medidas de erradicação previstas na legislação comunitária, ou seja, é obrigatório 
aplicar tratamentos inseticidas contra os vetores da bactéria na plantação afetada e zona circundante, destruir plantas ou árvores infetadas e delimitar a área afetada e uma zona tampão de 10 quilómetros de raio 
com prospeção intensiva das culturas existentes.
"Tendo em conta que não existe cura para a doença, a melhor solução é a sua erradicação", que se faz "erradicando as plantas infetadas, porque o mosquito, para ser veículo transmissor, precisa de contacto com 
plantas infetadas", explicou Henrique Herculano.
Num ofício divulgado no passado dia 30 de junho sobre o recente foco de "xylella fastidiosa" detetado em Espanha, a DGAV reitera o alerta aos agricultores para notificarem "de imediato" os serviços de inspeção 
fitossanitária da direção regional de agricultura e pescas da respetiva área caso observem sintomas suspeitos da bactéria, frisando que "o sucesso na erradicação de um foco depende da sua deteção precoce".

Os dois responsáveis fazem o mesmo alerta, defendendo que é "muito importante" um agricultor notificar as autoridades logo que detete um foco da bactéria.
"Para o combate à doença se tornar eficaz, os olivicultores devem fazer o controlo dos respetivos olivais" e notificar as autoridades caso detetem um foco da bactéria, mas "não podem ser prejudicados por isso, 
mas sim indemnizados", defendeu Henrique Herculano. 
"As medidas de erradicação da doença são muito severas" e, atualmente, não há medidas para indemnizar e compensar os afetados, disse Filipe Cameirinha, referindo que, por isso, "é possível que os agricultores, 
sabendo que não vão ter ajudas, tenham dificuldade em notificar focos de infeção".
"Não estando em causa a idoneidades dos agricultores, compreende-se a reserva de um agricultor em denunciar um foco às autoridades, sabendo que depois vão impor o abate e a destruição de vários 
quilómetros de olival sem qualquer tipo de indemnização ou apoios para replantações", disse.
Os responsáveis defendem mecanismos de indemnização ou compensação, como apoios a replantações, para os agricultores que tenham de destruir plantações afetadas por focos da doença.
"A propagação da doença é relativamente lenta e, por isso, a deteção pode não ser imediata", mas já se conhecem os impactos da doença e, tendo em conta a importância do olival para Portugal, "seria importante 
adotar soluções para evitar o problema e não só implementar medidas corretivas depois do desastre", disse Henrique Herculano, defendendo que "o problema deve ser estudado e a solução vir ao nível da 
Comissão Europeia".
Segundo a DGAV, a "xylella fastidiosa" é uma bactéria que "ataca uma vasta gama de espécies vegetais", como plantas ornamentais e árvores, como oliveiras, videiras, amendoeiras e sobreiro, e é "um dos 
principais problemas fitossanitários emergentes das últimas décadas".

Índice
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Olivicultores do Alentejo preocupados com bactéria que destrói oliveiras



VII  CONGRESSO NACIONAL DE 

REGA E DRENAGEM
Monte Real, 27 a 29 Junho 2018

APRESENTAÇÃO

Um dos eventos que o COTR tem definido realizar desde 2005 é o Congresso Nacional de Rega e Drenagem, com uma
periodicidade bianual.

Com a realização do VII Congresso de Rega e Drenagem pretende-se dar continuidade aos fóruns de apresentação e
discussão dos problemas relacionados com a rega e a drenagem, que possibilite, a médio e longo prazo, melhorar o
uso e gestão da água de rega, e assim, aumentar a disponibilidade de água para mais área de regadio, aumentar a
produtividade da água e diminuir o impacte ambiental associado à rega.

De acordo com as conclusões dos Congressos anteriormente realizados verificou-se que estes fóruns têm vindo a
contribuir cada vez mais para promover a transferência da tecnologia resultante da investigação, experimentação e da
experiência quotidiana, entre os profissionais da área.

O VII Congresso Nacional de Rega e Drenagem realizar-se-á sob o lema “Regadio em mudança: a modernização
na dinamização do desenvolvimento regional”, e terá lugar nos dias 27 a 29 de Junho de 2018.

Neste Congresso os temas que irão ser abordados estarão relacionados com:
- Uso da água e energia;
- Drenagem;
- Energias renováveis no regadio;
- O regadio no minifúndio;
- A socio-economia na agricultura de regadio;
- Regadio e ambiente;
- Agricultura de Precisão e BIG DATA.

Espera-se assim que o VII Congresso Nacional de Rega e Drenagem, a realizar em Monte Real, Leiria, irá, por certo,
continuar contribuir para o desenvolvimento da rega e da drenagem em Portugal.

O Congresso realizar-se-á numa região onde é evidente a necessidade da definição de boas práticas e políticas que
apoiem os seus beneficiários na ótica de uso eficiente da água e energia.

COMISSÃO ORGANIZADORA

APOIO:



 

 

 

 

 

Prémio Frutos 2017 – Formulário de Inscrição 

 

Prémio em que se inscreve: 

         Produto sabor & Qualidade  

(visa premiar produtos frescos e/ou transformados que se distingam pela qualidade, promoção de uma alimentação 

saudável, sustentabilidade na cadeia de valor, relevância económica e empresarial)    

        Produto Inovação   

(visa premiar produtos frutos de investigação agroalimentar, que visem a inovação e aumento do valor de produtos 

hortofrutícolas. Criador de novas dinâmicas de comercialização, produto que seja fator de aumento da 

competitividade da produção local e nacional) 

 

Proponente 

Nome:_____________________________________ 

Morada:_____________________________________ 

Telefone/telemóvel:_____________________________ 

Email:_________________________________________ 

 

Breve descrição do Produto/Serviço apresentado a concurso: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

O regulamento do seguinte concurso pode ser consultado no site www.feiradosfrutos.pt, nos 

órgãos de comunicação social parceiros do evento, na bilheteira do evento Feira Frutos no 

Parque D. Carlos I e nos restantes locais de divulgação do Evento. 

A inscrição no presente evento exige o pagamento de 25,00€ para ser considerada válida. 

As candidaturas têm de ser submetidas até à data de 23 de agosto pelas 17:00h, com o 

comprovativo de pagamento, assim como a documentação de suporte à inscrição. 

http://www.feiradosfrutos.pt/
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Prémio FRUTOS 2017 

 

Regulamento  

 

O Município de Caldas da Rainha e a Comissão Consultiva da Feira Frutos 2017 instituem o 

prémio Frutos, o qual terá a periodicidade da Feira Nacional da Hortifruticultura (FNH), 

igualmente denominada por Feira Frutos, e que se regerão pelo seguinte Regulamento. 

 

 

ARTIGO 1 

(Objecto) 

 

O prémio Frutos é um agente potenciador e mobilizador da inovação no sector agro-

alimentar. Unindo áreas complementares, como a saúde e bem-estar, a educação, a tecnologia, 

investigação e desenvolvimento de novos produtos, o empreendedorismo e a valorização da 

produção nacional. 

 

O prémio Frutos apresenta os seguintes objectivos específicos: 

 

1. Reconhecer a criação de novos produtos na indústria agro-alimentar, como motor de 

crescimento económico, criação de emprego e valorização da produção nacional. 

2. Ser motor de dinâmicas de empreendedorismo e renovação do tecido empresarial, 

aumentando deste modo a sua competitividade nacional e internacionalmente. 

3. Ser factor de enfoque na importância de um estilo de vida saudável e consumo de 

produtos que promovam a saúde, tendo apoio nas ciências da nutrição e da 

alimentação para a criação de novos produtos alimentares. 

4. Reconhecer, promover e premiar boas práticas e projetos, produtos e serviços 

inovadores de investigação e desenvolvimento. 

5. Promover e dar visibilidade a projectos e produtos que sejam tecnologicamente 

inovadores na área agro-alimentar, assim como premiar a produção agrícola e os 

produtos transformados e de valor acrescentado que surgem da fileira dos 

hortofrutícolas. 

6. Distinguir produtos agrícolas em fresco ou transformados que apresentem 

características organoléticas e sensoriais de sabor e qualidade diferenciadoras dos 

demais. 

7. Distinguir técnicas de produção, conservação, transformação e comercialização que 

sejam inovadoras e que de algum modo acrescentem características diferenciadores ao 

produto, quer em termos de qualidade e segurança alimentar. Quer em termos de 

qualidades nutritivas e sensoriais para o consumidor. 

8. Premiar a produção local, a ruralidade, as características intrínsecas dos produtos 

regionais e locais. Evidenciar e promover as características dos referidos produtos e 

suas características em fresco e transformados a nível nacional e internacional. 
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ARTIGO 2 

(Apresentação da candidatura) 

 

Podem apresentar-se a candidatura ao prémio Frutos todas as pessoas singulares e colectivas, 

nomeadamente: 

 

 Associações sectoriais 

 Empresas 

 Cidadãos em nome individual 

 Organizações não-governamentais 

 Profissionais em nome individual 

 Instituições de ensino 

 Outras propostas que os promotores do presente prémio vejam como relevante a 

participação 

 

A candidatura ao presente prémio Frutos é gratuita para os expositores da FNH – Frutos, que 

apresentem a respectiva credencial de expositor. 

Cada expositor tem direito a uma candidatura gratuita, sendo que acresce um preço de 25,00€ 

por cada candidatura extra. 

Aos não expositores, a candidatura tem um preço de 25,00€. 

Os preços apresentados incluem IVA à taxa em vigor à data da inscrição. 

 

 

ARTIGO 3 

(Categorias de Prémios e concorrentes) 

 

1. O prémio Frutos apresenta as seguintes categorias: 

 

a) Produto Sabor & Qualidade 

b) Produto Inovação 

 

2. São aceites nas diferentes categorias candidaturas de acordo com estabelecido no 

ponto 6. 

3. Cada candidatura pode concorrer a uma das categorias. 

4. O mesmo concorrente pode realizar diversas candidaturas diferentes e deste modo 

concorrer às diferentes categorias. 

5. O Júri pode alterar a categoria à qual determinada candidatura se esteja a apresentar, 

sendo este processo explicado ao candidato, e sempre que seja para proporcionar um 

melhor enquadramento da mesma no concurso. Para a alteração da categoria da 

candidatura deverá ser necessária uma maioria de 2/3 do júri e, pelo menos, a não 

oposição explícita e documentada do candidato. 

6. Para cada categoria o objectivo será o seguinte: 

 

a) Produto Sabor & Qualidade – Premiar o produto agro-alimentar em fresco 

ou transformado que esteja disponível no mercado, que se distinga pelas suas 

características sensoriais e de qualidade. Que seja um produto que promova 

hábito alimentar e/ou estilos de vida saudáveis, ou a sustentabilidade na cadeia 

de valor ou relevante dinâmica económica e empresarial. 
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b) Produto Inovação – Premiar projectos de investigação agro-alimentar, que 

visem aumentar a inovação e o valor de produtos hortofrutícolas. Produtos ou 

projectos que se distingam no âmbito da inovação nas ciências da nutrição, 

saúde e bem-estar. Produtos que apresentem novas dinâmicas de 

comercialização e que por este factor aumentem a competitividade no sector 

agro-alimentar e sejam aporte de valor à produção local e nacional. 

 

7. Para cada categoria terá de existir um mínimo de 3 (três) candidaturas para que seja 

considerada no âmbito do prémio Frutos. 

 

 

ARTIGO 4 

(Elegibilidade) 

 

1. Todas as candidaturas devem ser submetidas, em formato digital ou presencialmente, 

através do preenchimento do formulário de candidatura disponível no site da feira 

Frutos em www.feirafrutos.pt ou pela entrega do formulário preenchido no 

secretariado da Feira Frutos, no Parque Dom Carlos I em Caldas da Rainha. 

2. As candidaturas são consideradas elegíveis se cumprirem as seguintes condições: 

 

a) Preenchimento do formulário em língua portuguesa; 

b) Os trabalhos concorrentes devem ser realizados total ou parcialmente em 

Portugal e iniciados no máximo nos últimos três anos completos anteriores ao 

ano em que estão a concurso (2017); 

c) Para as candidaturas ao prémio Produto Sabor & Qualidade e Produto 

Inovação, estes devem estar disponíveis no mercado português e/ou terem sido 

lançados até ao momento da sua candidatura. Podem igualmente participar 

produtos provenientes de Instituições de Ensino e Empresas, que não estando a 

serem comercializados, nem que tenham previsto um período de 

comercialização, apresentem características inegáveis de qualidade e inovação; 

d) As candidaturas devem ser submetidas até às 17:00h do dia 23 de agosto de 

2017; 

e) Submissão da documentação de suporte, quando aplicável; 

f) Submissão de comprovativo de pagamento da taxa de inscrição, quando 

aplicável. 

 

3. A documentação de suporte diz respeito ao material considerado pertinente para o 

esclarecimento da informação disponibilizada no formulário de candidatura, devendo 

ser enviada em formato digital ou impressa, em pasta comprimida, em extensão ZIP 

ou RAR, acompanhando o respectivo formulário de candidatura, não devendo exceder 

as 10 páginas (fonte Arial, tamanho 12) ou os 10MB se entregue em formato digital. 

 

 

ARTIGO 5 

(Critérios de avaliação) 

 

1. Os critérios de avaliação na categoria de Produto Sabor & Qualidade são: 

 

a) As características organolépticas e sensoriais do produto; 

b) Produto que promova hábitos de vida saudável e bem-estar; 

 

http://www.feirafrutos.pt/
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c) Características nutritivas do produto; 

d) Evidencias no valor acrescentado ao produto, que o distinguem dos demais 

produtos com características semelhantes; 

e) Método produtivo e/ou características do produto, referenciando o seu impacto 

no desenvolvimento social e económico, local e nacional; 

f) O processo de comercialização do produto, estratégias de venda, marketing, 

canais de distribuição, público-alvo, entre outros que sejam relevantes à cadeia 

de valor. 

 

 

2. Os critérios de avaliação na categoria de Produto Inovador são: 

 

a) A natureza ou grau da inovação que o projecto e/ou produto apresenta; 

b) Promoção de hábitos alimentares e/ou estilos de vida saudáveis; 

c) Impacto do projecto nos principais componentes da sustentabilidade 

(ambiental, económica e social); 

d) A repercussão esperada do projeto no público ou atitude de potenciais 

investidores/clientes; 

e) A potencialização da aplicação do projecto, 

f) A escala de crescimento e implantação local, nacional e internacional. 

 

3. Os factores de ponderação para as categorias a concurso serão definidos pelos 

membros do júri e serão apresentados aquando da abertura da participação no prémio 

Frutos e encontram-se disponíveis na plataforma digital em www.feirafrutos.pt e no 

secretariado da Feira Frutos, no Parque Dom Carlos I em Caldas da Rainha. 

 

 

ARTIGO 6 

(Divulgação) 

 

O prémio Frutos será divulgado através dos órgãos de comunicação social e das redes 

sociais, assim como nas plataformas de comunicação e divulgação das entidades promotoras, 

institucionais e parceiras – sites, redes sociais, colaboradores, mailing lists, entre outros, cuja 

acção contribua para amplificar a divulgação do mesmo. 

 

 

ARTIGO 7 

(Processo de validação) 

 

Todas as candidaturas apresentadas estão sujeitas a uma validação obrigatória por parte do 

júri de cada categoria. As alterações respeitantes à categoria, exclusão ou outras acções que 

digam respeito à validação formal das candidaturas estão igualmente sujeitas à apreciação de 

júri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.feirafrutos.pt/
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ARTIGO 8 

(Prémios) 

 

1. O prémio Frutos prevê a atribuição dos seguintes prémios: 

 

a) Um galardão para cada categoria; 

b) Menções honrosas para os 3 (três) primeiros lugares em cada categoria a 

concurso, a definir pelo júri. 

 

2. Os vencedores do prémio, assim como as menções honrosas Frutos podem utilizar para 

fins de comunicação e/ou divulgação e/ou colocação em rótulo, um símbolo identificativo do 

prémio ganho “Produto Sabor & Qualidade” e “Produto Inovação”, referenciando o ano 

de atribuição do prémio ou menção honrosa. 

 

 

ARTIGO 9 

(Composição e Competências do júri) 

 

1. O prémio Frutos será atribuído por um júri designado pela comissão consultiva da 

Feira Frutos para cada categoria, e será constituído por número impar (mínimo de 3 e 

máximo de 5 elementos) de personalidades de reconhecida idoneidade e credibilidade 

a nível académico, científico ou empresarial. 

 

2. O júri de cada categoria é coordenado por um elemento escolhido por maioria de 2/3 

em votação nominal por envelope fechado. A selecção do coordenador será feita no 

início da sessão de análise das candidaturas. 

 

3. Compete ao coordenador do júri avaliar as candidaturas a concurso, dar início à fase 

de selecção e classificação das mesmas. Recolher as informações e classificações dos 

restantes membros do júri em relação às candidaturas analisadas. Informar a 

organização da Feira Frutos dos vencedores dos prémios em cada categoria a 

concurso. Emitir parecer sobre as candidaturas não admitidas a concurso e formalizar 

a exclusão junto do candidato, apresentando as razões que levaram à exclusão. 

 

 

ARTIGO 10 

(Deliberações do Júri) 

 

1. O júri delibera com total independência, com base na Grelha de Avaliação 

previamente definida pela Comissão Consultiva da Feira Frutos e comunicada nos 

meios de divulgação do presente prémio. 

2. É feita uma ordenação das candidaturas pela classificação final atribuída na Grelha de 

Avaliação, vencendo o melhor classificado. 

3. Poderá ser deliberado pelo júri a não atribuição do prémio (por maioria de 2/3) se 

considerar que mesmo o melhor classificado não cumpra com os mínimos exigidos de 

qualidade para o presente, não preenchendo os critérios avaliados e os requisitos 

dispostos nos objectivos do prémio. 

4. Os membros do júri não podem concorrer para o presente prémio, caso sejam os 

titulares da candidatura. 
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5. Os membros do júri que não sejam titulares da candidatura podem concorrer, porém 

não podem avaliar nem classificar a mesma. 

6. Pode ser alegado conflito de interesse por parte de um membro do júri na classificação 

de uma candidatura, podendo pedir a abstenção na avaliação. 

7. A avaliação dos trabalhos a concurso será efectuada em reunião de júri com decisão 

individual e não publicitada, entregue em envelope fechado ao coordenador do júri. 

Em caso de empate de candidaturas, será feita uma nova votação entre as candidaturas 

empatadas. Se no final deste processo se mantiver semelhante situação de empate, o 

voto do coordenador do júri será considerado como voto duplo. 

 

 

ARTIGO 11 

(Divulgação da decisão e entrega do Prémio) 

 

1. Os candidatos premiados estão comprometidos a permitir que a sua imagem e dados 

sejam divulgados, com vista à promoção do evento Feira Frutos e os Prémios Frutos. 

2. A decisão de atribuição dos Prémios Frutos será comunicada e divulgada em 

cerimónia pública no dia de encerramento da Feira Frutos, assim como nas 

plataformas de divulgação do evento existentes. 

 

 

ARTIGO 12 

(Confidencialidade) 

 

1. O júri e os promotores do Prémio Frutos comprometem-se a manter toda a 

confidencialidade da Documentação de Suporte que acompanha o formulário de 

inscrição referente às candidaturas submetidas, sendo a organização da Feira Frutos, 

pelo gabinete de Eventos do Município de Caldas da Rainha o fiel depositário desta 

documentação. 

2. A reunião de avaliação das candidaturas será presencial e o local de realização das 

mesmas será em local a combinar com a organização da Feira Frutos. 

3. Nas reuniões de avaliação das candidaturas estará presente um elemento da 

organização da Feira Frutos que secretariará as mesmas. 

 

 

ARTIGO 13 

(Alterações ao Regulamento) 

 

1. As entidades promotoras reservam-se o direito de alterar qualquer cláusula do presente 

Regulamento. 

2. As eventuais alterações no conteúdo do presente Regulamento são validadas por 

escrito e de comum acordo entre a Comissão Consultiva da Feira Frutos e a 

Organização da Feira Frutos, sendo posteriormente comunicadas nos locais próprios 

de comunicação da Feira Frutos e suas actividades. 

 

 

ARTIGO 14 

(Disposições finais) 

 

1. A candidatura ao Prémio Frutos implica a aceitação do presente Regulamento. 
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