
Associação Portuguesa de Famílias Numerosas    pág. 1 

 

Regulamento 

Prémio “Família Numerosa do ano de 2015” 

 

A. Disposições Gerais  
1. O Prémio “Família Numerosa 2015” é uma iniciativa da ELFAC1 (Confederação Europeia de 
Famílias Numerosas) e da NTF2 (Novae Terrae Foundation). Esta é a primeira edição deste 
prémio que tem o valor de 5.000 Euros e tem como objetivo premiar uma família numerosa 
cuja vida e atividades desenvolvidas sejam exemplares, contribuindo, dessa forma e através do 
reconhecimento alcançado, para uma sociedade com valores; 
  
2. A APFN através da abertura de candidaturas em Portugal e do estabelecimento de um júri 
que as avaliará, submeterá à ELFAC, nos termos definidos no Prémio a candidatura vencedora 
da edição portuguesa. 
 
B. Condições de Participação  
 
1. Pode participar neste concurso qualquer família numerosa (com três ou mais filhos), 
independentemente da idade dos filhos ou das atividades da família; 
 
2. As famílias podem-se inscrever a si próprias ou serem propostas por outrem;  
 
3. A candidatura deverá conter os nomes e as idades dos membros da família, bem como uma 
descrição, não superior a 2.000 caracteres, das razões que possam fundamentar a escolha da 
Família para o Prémio. 
 
4. É ainda obrigatória a inclusão de uma foto da família em conjunto com uma autorização 
expressa da família de que a foto poderá ser usada para a produção de folhetos ou outros 
materiais ou colocada nos websites da ELFAC e dos seus membros; 
  

C. Inscrições  
1. A participação faz-se através do preenchimento online da ficha de candidatura completa, 
disponível a partir da seguinte webpage:  
https://www.apfn.com.pt/premiofamilianumerosa.php 
 
2. As candidaturas decorrem até ao dia 30 de setembro de 2015;  
 
3. A APFN reserva-se o direito de não admitir a concurso as candidaturas que não cumpram as 
condições descritas neste regulamento;  
 

                                                           
1
 A ELFAC foi formalmente constituída em 2004, reunindo, neste momento, 20 Associações 

de Famílias Numerosas na Europa. Esta Confederação representa mais de 50 milhões de 

cidadãos europeus que pertencem a cerca de 9 milhões de familias numerosas. Portugal foi 

um dos países fundadores. www.elfac.org  

2
 A NTF é uma fundação privada sediada em Itália, constituída em 2007 e tem como missão promover os 

valores da vida, da família, da liberdade de educação e da liberdade religiosa. www.novaeterrae.eu  

http://www.elfac.org/
http://www.novaeterrae.eu/
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4. À chegada, todas as candidaturas serão registadas e codificadas, sendo emitido, aquando da 
submissão da inscrição, um documento comprovativo da entrega da inscrição, bem como a 
informação da codificação atribuída.  
 
 
D. Composição e competência do Júri de seleção em Portugal 
1. O Júri do presente Concurso tem a seguinte composição:  

 Dois membros da Direcção da APFN;  

 Três personalidades convidadas pela APFN.  
 

2. O Júri apreciará todas as candidaturas tendo as competências de:  

 Deliberar sobre o conjunto de critérios a ter em conta na avaliação das candidaturas; 

 Atendendo aos referidos critérios, criar uma grelha de avaliação, para cada um dos 
critérios definidos, que cada jurado utilizará para efetuar a sua avaliação; 

 Em face das avaliações de todos os membros do júri, deliberar sobre a escolha de uma 
família que será proposta pela APFN à ELFAC para o Prémio “Família Numerosa do ano 
de 2015”. 
 

3. Ao Júri reserva-se o direito de não selecionar nenhuma família a propor pela APFN à ELFAC, 
caso considere que as inscrições submetidas a concurso não reúnem as características de 
avaliação e classificação definidas por este órgão;  

 
4. Nenhum elemento do júri poderá ser familiar de qualquer dos inscritos; 
  
5. Das deliberações do Júri não haverá recurso.  
  

E. Atribuição do Prémio 
1. A APFN proporá à ELFAC até ao dia 15 de outubro de 2015, a família que for selecionada 
pelo júri nacional; 
 
2. A ELFAC deliberará e apresentará a família vencedora do Prémio até ao dia 31 de dezembro 
de 2015; 
 
3. O Prémio tem o valor monetário de 5.000 euros, deduzidos dos respetivos impostos à taxa 
legal em vigor do país de origem da família vencedora. 
 
F. Disposições Finais  
1. O incumprimento de qualquer uma das condições estabelecidas neste regulamento implica 
a não admissão da inscrição;  
 
2. A participação no concurso implica a aceitação integral das normas de participação;  
 
3. A resolução de casos omissos no presente regulamento é da responsabilidade da 
Organização. 


