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Art. 1. ASSUNTO 
O concurso Prémio Europeu “ManusLana” é uma iniciativa da instituição de caridade 
croata Ozana, Zagreb, organizado e promovido pela Fundação EWE 
(www.ewe.network). Está aberto a todos para apresentação do melhor trabalho de arte 
e desenho para “ManusLana”, uma ajuda sensorial para doentes com Alzheimer ou 
demência. 

Ao organizar este Prémio a EWE Foundation deseja promover o tricô, o croché, a 
feltragem e a tecelagem por uma causa, fazendo “ManusLana” a nível Europeu, 
incentivar a criação de grande quantidade de “ManusLana” para serem usados, 
estimular a criatividade na sua concepção, reunir ideias para a sua confecção, divulgar 
a utilidade dos “ManusLana” e impulsionar o seu uso a nível Europeu. 

Todos os “ManusLana” feitos no decorrer do Prémio serão doados a instituições que 
cuidem de doentes com demência. Não é permitida a venda de “ManusLana”.  

De acordo com o propósito da iniciativa, todos os vencedores irão receber um certificado 
de reconhecimento da sua vitória. Prémios simbólicos e em espécie acompanharão os 
certificados.  

 



Art. 2. QUEM PODE PARTICIPAR 
A participação no concurso é aberta a todos os indivíduos e organizações europeias 
interessadas. 

Art. 3. CATEGORIAS, CRITÉRIO DE SELECÇÃO E PRÉMIOS 
Há uma categoria principal e quatro prémios especiais, cada um deles com o seu critério 
de selecção.  

Cada “ManusLana” só pode receber um prémio.  

Art. 3.1. Categoria principal e critério de selecção 
A categoria principal aplica-se aos 5 melhores “ManusLana”. 

Os itens de critério de selecção são: aspecto geral, tema, criatividade das aplicações, 
uso de cores, suavidade. O júri recebe uma folha de pontuação, onde pontua de 0-10 
cada item. 10 é a pontuação máxima. As pontuações de cada júri para o mesmo 
“ManusLana” são todas somadas, o que dá a pontuação total para esse “ManusLana”. 

Pontuações extra podem ser obtidas pelo uso de:  

• Fibras naturais (um máximo de 10 pontos para 100%, percentagem declarada 
dividida por dez dá a pontuação recebida), 

• Fibras reutilizadas ou recicladas (um máximo de 10 pontos para 100%, 
percentagem declarada dividida por dez dá a pontuação recebida), 

• Desperdícios de fibras (um máximo de 10 pontos para 100%, percentagem 
declarada dividida por dez dá a pontuação recebida), 

• Nota/mensagem ao beneficiário (máximo de 10 pontos) e  
• Partilha de história (máximo de 10 pontos). 

Pontuações extras são atribuídas pelo juiz da EWE Foundation de acordo com o 
formulário de inscrição recebido. A pontuação extra total é calculada somando todas as 
pontuações extras. 

A pontuação geral total é somada com a pontuação total extra e dá uma pontuação total 
para aquele “ManusLana”. Uma lista de classificação será feita em relação à pontuação 
total de cada “ManusLana”, listando primeiro o número mais alto.  

Art. 3.2. Categorias adicionais e critérios de selecção 
Os Prémios também incluem as seguintes categorias adicionais para prémios especiais: 

1. Prémio especial para o mais macio com 100% lã 
2. Prémio especial feito por um homem; (todos os critérios para a categoria 

principal mais a ser feita pelo homem).  
3. Prémio de Escolha do Público; escolhido através de votação pública online, 

organizada pela EWE Foundation, através da sua conta FB 

Art. 3.2.1. Critérios de selecção para prémio especial mais macio com 100% lã 
Apenas “ManusLana” feitos com fibras 100% naturais e 100% lã, e que tenham de cada 
juiz pontuação de suavidade superior a 5, pode entrar nesta categoria. 

Os mesmos critérios de selecção e cálculo de pontuação do Art.3.1. 

 



Art. 3.2.2. Critérios de selecção para o prémio especial feito por um homem 
Apenas “ManusLana” feitos por um homem entram nesta categoria. 

Os critérios de selecção e cálculo de pontuação aplicam-se como no Art.3.1. 

Art. 3.2.3. Critérios de selecção para o prémio especial do país mais activo 
O país mais activo será determinado pela população pro rata. Cada grupo relata ao 
coordenador da região o número de “ManusLana” que estão a ser feitos no seu grupo. 
Os coordenadores regionais somam o número total de ManusLana feitos no seu país e 
repassam as informações para a Fundação EWE, onde são armazenadas para 
determinar o país mais activo. 

A equação a ser usada para calcular o grau de actividade de cada país, é a seguinte: 

Número de “ManusLana” feitos para os Prémios naquele país / população de 2020 
naquele país = peça per capita.  

O número da população para 2020 fornecido pelos Worldometers para os países 
europeus será usado na equação, como pode ser visto aqui:  

https://www.worldometers.info/population/countries-in-europe-by-population/ 

Depois deste cálculo finalizado, será feita uma lista de classificação, listando primeiro o 
país com o maior número  

Art. 3.2.4. Critérios de selecção para o Prémio Escolha do Público  
Os primeiros 5 “ManusLana” que receberem o maior número de votos serão os 
vencedores do Prémio Escolha do Público. Uma pessoa pode votar em quantos 
ManusLana quiser, mas pode votar apenas uma vez. A votação vai decorrer durante o 
mês de Agosto de 2022 e será encerrada em 31 de Agosto de 2022.  

Art. 3.3. Certificados dos prémios 
Todos os vencedores receberão um certificado. Prémios em espécie e simbólicos 
acompanharão os certificados. 

 

Art. 4.  REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 
Art. 4.1. Directrizes  
O ManusLana deve ser feito de acordo com as Directrizes sobre como fazer um 
ManusLana para os Prémios Europeus ManusLana (no texto “Directrizes”) que estarão 
disponíveis na página da EWE Foundation após o lançamento dos Prémios. 

As Directrizes referem-se a sugestões sobre as dimensões do ManusLana, tipo de 
materiais permitidos e regras quanto à segurança do produto. 

Art. 4.2. Verificação de segurança 
Todos os ManusLana recebidos para os Prémios serão submetidos à verificação das 
instruções de segurança explicadas nas Directrizes, antes de serem considerados para 
a competição.  



Este procedimento será realizado em Zagreb pela organização dos Prémios. Uma nota 
escrita será anexa a cada ManusLana examinado. Aqueles que estiverem de acordo 
com as regras de segurança serão marcados como “aprovados para prémio” 

Caso o ManusLana não satisfaça em termos técnicos não será permitida a entrada nos 
prémios. Com as alterações necessárias ainda pode ser doado a beneficiários. 

A Fundação EWE e a Organização desta iniciativa declinam qualquer responsabilidade 
sobre qualquer acidente que possa ocorrer como consequência da distribuição dos 
ManusLana recebidos para a competição e posteriormente distribuídos aos pacientes. 

 

Art. 4.3. Formulário de inscrição para ManusLana  
 
Todos os ManusLana enviados para os Prémios devem ser acompanhados pelo 
formulário de inscrição preenchido, que estará disponível para download na página da 
EWE Foundation após o lançamento dos Prémios. O formulário de inscrição do 
ManusLana é composto por várias perguntas que devem ser respondidas pela pessoa 
que envia o ManusLana. As questões referem-se a dados pessoais (nome, apelido, 
idade, sexo - se pretender candidatar-se ao prémio especial na categoria Feito por um 
homem - ver Art. 3.2), contactos, materiais utilizados no processo de confecção do seu 
ManusLana, motivo pelo qual se envolveram no Prémio e o que ganharam (quais os 
benefícios) com a participação no prémio, e foto ou esboço do ManusLana. De 
preferência, também se pode acrescentar uma nota para um beneficiário, mas não é um 
requisito. 
As declarações recolhidas através deste formulário serão utilizadas apenas para a 
promoção da confecção e utilização dos ManusLana. Com a assinatura do 
consentimento informado, a pessoa permite que o organizador use as suas declarações 
do formulário de inscrição ManusLana como citações publicadas com as suas iniciais e 
idade. 
 

Art. 4.4. Consentimento assinado 
 
Cada participante deve assinar um consentimento informado para concordar com as 
propostas do concurso. O consentimento informado fará parte do formulário de inscrição 
do ManusLana e também se referirá à leitura deste edital para inserir as regras de 
atribuição do prémio antes de assiná-la. (Ver também Art. 7.) 
 
O texto “ManusLana” é usado para marcar um ManusLana que atende a todos os 
critérios listados acima. 
 

Art. 5. PROCEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 
O procedimento de participação fornece informações sobre a estrutura de apoio aos 
participantes, procedimento para participantes individuais, o processo de pré-selecção 
e cronograma. 

As estruturas abaixo serão incluídas no processo de promoção dos Prémios e recolha 
de ManusLana.  
 



Art. 5.1. Estrutura de apoio aos participantes 
Art. 5.1.1. EWE Foundation 
A Fundação EWE é a organizadora do Prémio, principal promotor e ponto de referência 
para todas as informações e documentos, incluindo o Edital para os Prémios, 
Directrizes, Formulário de inscrição ManusLana, o Consentimento Informado, Lista de 
Coordenadores Regionais e votação do FB para Prémios Públicos. 
 

Art. 5.1.2. Coordenador Regional 
Os Coordenadores Regionais são grupos ou indivíduos que actuam como facilitadores 
para outros grupos e indivíduos dentro do país, sendo responsáveis por recolher os 
ManusLana destinados aos Prémios, assegurando que todos os requisitos sejam 
preenchidos (Art. 4) fazendo a pré-selecção e enviando no máximo 25 ManusLana por 
país, para Zagreb. Devem fornecer todos os documentos no seu idioma, se necessário, 
lista de grupos envolvidos e procurar os beneficiários dos ManusLana que não entram 
nos Prémios. São, também, responsáveis por registar o número de ManusLana feitos 
no seu país. Todos os Coordenadores Regionais serão listados na página web da 
Fundação EWE após o lançamento dos Prémios.  
 
Além disso, se não houver um grupo activo numa região ou país, o coordenador regional 
recolhe os ManusLana das pessoas e faz o processo de pré-selecção. 
 

Art. 5.1.3. Grupo 
Os grupos actuam como facilitadores e motivadores para que os seus membros 
confeccionem ManusLana, recolhem os ManusLana das pessoas, garantindo que todos 
os requisitos sejam atendidos (Art. 4), fazem a pré-selecção escolhendo até, no máximo, 
10 ManusLana para entrar nos Prémios e enviam para os coordenadores regionais. São 
responsáveis por registar o número de ManuusLana recebidos em geral e encaminhar 
essas informações para os coordenadores regionais. 
 
Se não houver coordenador regional no seu país, os grupos podem enviar a selecção 
de até 10 ManusLana directamente para Zagreb. 
 

Art. 5.2. Procedimento para participação individual e pré-selecção 
 
Cada participante nos Prémios tem que fazer um ManusLana de acordo com os 
requisitos de participação (Art. 4.) e respeitando o Cronograma (Art. 5.1.). 
Cada ManusLana tem que passar pelo processo de pré-selecção. Uma pessoa pode 
enviar quantos ManusLana quiser para pré-selecção. 
 
Os critérios de pré-selecção não são determinados por este edital e dependem 
exclusivamente do grupo e dos coordenadores regionais. O processo de pré-selecção 
será feito da seguinte forma: 
Se um participante individual fizer parte do grupo, ele enviará os seus ManusLana a 
esse grupo para pré-selecção. 
 
Se o participante individual não fizer parte de um grupo, ele entrará em contacto com o 
coordenador regional mais próximo, listado na página da Web da Fundação EWE, 
pedindo informações de como proceder. Os participantes são  instruídos a enviar 



ManusLana para um grupo mais próximo ou a um coordenador regional para pré-
selecção. 
Os ManusLana que passarem na pré-selecção serão enviados a Zagreb pelos 
coordenadores ou grupos regionais. (Art. 5.2). É fortemente sugerido que o número de 
ManusLana enviados de um país não exceda 25. 

Art. 5.3. Datas e contactos 
Para a participação no Prémio e a realização dos trabalhos para o Prémio, o cronograma 
é o seguinte: 
 
Anúncio do início do prémio no 2º EWD  9.Abril.2022 
Endereço de e-mail para qualquer questão e pedido de informação: 
awards@ewe.network   
 
Prazo para envio de ManusLana aos Coordenadores Regionais  30.Junho.2022 
 
Prazo de envio dos ManusLana escolhidos para Zagreb, Croácia  31.Julho.2022, às 
17h00 
 
Endereço de envio para os ManusLana para avaliação:  
The EWE Foundation – European ManusLana Awards ZAGREB, Croatia 
 
Votação por escolha pública através do Facebook  Agosto.2022 
 
Apresentação dos vencedores  21.Setembro.2022 
(Dia Mundial do Alzheimer) em Zagreb integrando um evento comemorativo 

Art. 6. PROCESSO DE SELECÇÃO 
O anúncio dos vencedores será dia 21 de Setembro de 2022 (Dia Mundial do Alzheimer) 
em Zagreb, como parte de um evento comemorativo. 
Os juízes precisam tocar os ManusLana para tomar uma decisão, escolhendo os 
vencedores na categoria principal (Art. 3.1) e nas categorias adicionais 1 e 2 (Art. 3.2.). 
Na chegada a Zagreb, todos os ManusLana recebidos serão verificados e rotulados por 
segurança de acordo com as Diretrizes, numerados e fotografados. 

O nome dos jurados será exibido no site da EWE Foundation até 31 de Agosto. Cada 
membro do júri terá votos iguais. 

Art. 6.1. Escolha dos vencedores na categoria principal 
Os ManusLana que ganharam o Prémio do público, não entram nesta categoria. 

Os primeiros cinco ManusLana no topo da lista de classificação vencem. A lista de 
classificação é determinada conforme descrito no Art. 3.1. . Se os cinco primeiros não 
puderem ser determinados, devido a empate, os ManusLana com as mesmas 
pontuações também serão vencedores, mesmo que isso signifique que mais de cinco 
tenham que ser anunciados como vencedores. Pelo menos cinco vencedores serão 
anunciados, mas podem ser mais dependendo das pontuações. 

Os vencedores desta categoria serão seleccionados após o Prémio do Público. Os 
ManusLana vencedores desta categoria não podem ser considerados para outros 
prémios especiais. 



Art. 6.2. Escolha de vencedores nas categorias adicionais 
Art. 6.2.1. Prémio especial para o mais macio com 100% lã 
Os ManusLana que ganharam o Prémio do Público e a categoria principal não entram 
nesta categoria. 

Os primeiros ManusLana no topo da lista de classificação vencem. A lista de 
classificação é determinada conforme descrito no Art. 3.2.1.. 

Se houver empates nas pontuações mais altas, todos os ManusLana com as mesmas 
pontuações serão anunciados como vencedores. Pelo menos um vencedor será 
anunciado, o que significa que pode haver mais dependendo de possíveis pontuações 
iguais. 

Art. 6.2.2. País mais activo. 
O país no topo da lista de classificação vence. A lista de classificação é determinada 
conforme descrito no Art. 3.2.3.. 

Se houver empates nas pontuações mais altas, todos os países com as mesmas 
pontuações mais altas serão anunciados como vencedores. Pelo menos um vencedor 
será anunciado, o que significa que pode haver mais dependendo de possíveis 
pontuações iguais. 

Art. 6.2.3. Prémio feito por um homem 
Os ManusLana que ganharam o Prémio do Público, a Categoria Principal ou o Prémio 
Especial para os mais macios com 100% lã, não entram nesta categoria. 

Aplicam-se os mesmos critérios e júri da categoria principal, mas apenas os ManusLana 
feitos por homens entram nesta categoria. 

A pontuação mais alta vence. 

Se houver empate, todos os ManusLana com a mesma pontuação mais alta também 
serão anunciados como vencedores. Pelo menos um vencedor será anunciado, o que 
significa que pode haver mais dependendo de possíveis pontuações iguais. 

Art. 6.2.4 Prémio Escolha do Público 
As fotos de todos os ManusLana que chegam a Zagreb serão enviadas para o álbum 
do FB de forma aleatória, e admitidas para participação na votação de escolha pública, 
que será organizada online de acordo com o prazo definido (Art. 5.1). Todas as fotos 
serão feitas pela mesma pessoa, da mesma forma, dando a mesma base inicial para 
cada ManusLana. 

Os cinco primeiros com mais gostos serão os vencedores. 

Os vencedores desta categoria serão determinados primeiro. 

O anúncio dos vencedores será feito a 21 de Setembro de 2022 (Dia Mundial do 
Alzheimer) em Zagreb, como parte de um evento comemorativo.  

 

 

 



Art. 7. DIREITOS DE AUTOR 
Ao enviar os ManusLana e assinar o consentimento informado, todos os participantes 
concordam que os ManusLana enviados serão distribuídos às instituições que cuidam 
dos pacientes. 

Cada ManusLana recebido tem que passar por uma verificação de segurança em 
Zagreb (Art.6) antes de ser considerado para competição; com a assinatura do 
consentimento informado o participante concorda com este procedimento, e também 
concorda que se o ManusLana não satisfizer os termos técnicos, serão feitas as 
alterações necessárias e o ManusLana será distribuído para instituições que cuidam de 
pacientes, mas não participará da competição. 

Um dos objectivos deste prémio é reunir ideias para outras pessoas que farão os 
ManusLana no futuro e, com a assinatura do consentimento informado, a pessoa 
concorda que o MansuLana enviado pode ser usado para esse fim. 
 
Cada pessoa que enviar o ManusLana é responsável pela sua criação e não cabe aos 
organizadores deste Prémio verificar se os direitos de autor de outra pessoa foram 
violados. Ao assinar o consentimento informado, a pessoa concorda em assumir total 
responsabilidade em quaisquer questões sobre esse assunto. 

Ao assinar o consentimento informado, a pessoa também concorda com o Art.4.3 
referente ao formulário de inscrição no ManusLana. 

Art. 8.  DECISÕES E CONSTESTAÇÕES 

Ao assinar o formulário de inscrição e o termo de consentimento informado, os 
participantes aceitam todas as regras e termos acima mencionados. A Fundação EWE 
é uma ONG de caridade registada no Chipre e não aceitará nenhuma contestação legal 
sobre os Prémios Europeus ManusLana. As decisões do painel de jurados são 
irrecorríveis. 

 


