
 

Prémio Anual Escola DECOJovem 

Regulamento  

Ano letivo 2012/2013 

 

A DECO atribui anualmente o Prémio Anual Escola DECOJovem aos estabelecimentos de ensino 

DECOJovem que demonstraram maior empenho e resultados na promoção da educação do consumidor 

na sua comunidade educativa, em reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas comunidades 

educativas durante o ano letivo em apreço. 

 

Artigo 1º 

Objeto 

O presente regulamento define as regras de atribuição do Prémio Anual Escola DECOJovem que 

contempla a oferta de equipamentos e/ou materiais escolares, correspondente ao valor monetário que 

para o efeito se defina anualmente. 

 

Artigo 2º 

Destinatários 

O Prémio Anual Escola DECOJovem destina-se a todas as escolas DECOJovem de Portugal Continental e 

Regiões Autónomas que preencham os requisitos para se candidatarem ao referido prémio. 

 

Artigo 3º 

Requisitos  

1. Estão habilitados ao Prémio Anual Escola DECOJovem todos os estabelecimentos de ensino aderentes 

à DECOJovem, registados corretamente no site www.decojovem.pt . 

 

2. Para se habilitarem a atribuição do Prémio Anual Escola DECOJovem, as escolas DECOJOvem devem 

ter cumprido as seguintes etapas: 

a. a definição do coordenador DECOJovem da escola 

b. a realização do diagnóstico de necessidades 

c. a realização do plano de ação 

d. a implementação do plano de ação 

e. a participação nas atividades lançadas pela DECO 

f. a publicitação das ações 

http://www.decojovem.pt/


g. a monitorização e Avaliação 

h. a comunicação dos resultados à DECO 

 

3. No final do ano letivo, as Escolas DECOJovem devem reportar as atividades desenvolvidas mediante a 

resposta ao questionário de avaliação. 

Artigo 5º 

Prazos 

As escolas DECOJovem devem reportar as atividades desenvolvidas durante o ano letivo em causa nos 

meses de maio e junho. O prémio será atribuído no início de cada ano letivo seguinte ao do ano letivo 

avaliado, durante os meses de outubro e novembro. 

 

Artigo 6º 

Critérios de Avaliação 

 

1. Para o ano letivo 2012/2013 as Escolas DECOJovem serão premiadas, desde que observados os 

requisitos e os prazos, de acordo com o número de atividades realizadas no âmbito da DECOJovem e de 

acordo com a avaliação dos resultados obtidos. 

 

 2. Os Prémios serão atribuídos às escolas que tenha desenvolvido o maior número de atividades e 

atingido o maior número de alunos. 

 

Artigo 7º 

Definição dos prémios 

1. O número de premiados e o valor monetário do Prémio Anual Escola DECOJovem é definido pela 

DECO no início de cada ano letivo. 

 

2. Para a edição referente ao ano letivo de 2012/2013 será atribuído um 1º e um 2º prémio, no 

montante global de 750€: 

2.1. A escola classificada em 1º lugar recebe equipamentos e/ou materiais escolares à sua escolha 

no valor global de 500€.  

2.2. A escola classificada em 2º lugar recebe equipamentos e/ou materiais escolares à sua escolha 

no valor global de 250€.  

2.3. Serão igualmente atribuídos Certificados da atribuição dos prémios às escolas premiadas. 

 

 



Artigo 8º 

Divulgação 

Os vencedores do Prémio Anual Escola DECOJovem são anunciados no site da DECOJovem em 

www.decojovem.pt.  

 

Artigo 9º 

Recurso 

 

A DECO reserva-se o direito de atribuir o Prémio Anual Escola DECOJovem de acordo com a sua 

interpretação das regras vigentes, sendo que, a decisão de atribuição do Prémio Anual Escola 

DECOJovem é definitiva e não é passível de recurso. 

 

Todos os casos omissos no presente regulamento serão devidamente apreciados pela DECO e as suas 

decisões serão definitivas. 

 

 

Lisboa, 8 de outubro de 2013 

DECOJovem 

 

 

 

 

http://www.decojovem.pt/

