
 
 
 
 
 
 

 

 Concurso “ÁGUA E ENERGIA, FUTURO PARA TODOS” 

 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO  

O concurso “Água e Energia, futuro para todos” pretende 

assinalar o Dia Mundial da Água e Dia Mundial da Energia. É uma iniciativa do Município de 

Porto de Mós, que pretende sensibilizar a comunidade escolar para a poupança de água e 

energia, assente na premissa que  +eficiência-desperdício=+poupança . 

Trata-se de um desafio à comunidade escolar para conceber e aplicar internamente um plano de 

redução de consumo de água e energia, e ainda, apresentar a concurso uma dica de poupança 

que contribua para um uso sustentável e eficiente da água e da energia elétrica. Serão aceites 

trabalhos constituídos por frases temáticas, estratégias, alertas ou orientações para o 

desperdício de água e energia, para a mudança de hábitos de consumo através de ações 

concretas, sensibilizando os observadores para a problemática da utilização eficiente de água e 

da eletricidade, estabelecendo sempre uma relação com os consequentes ganhos económicos 

e ambientais. 

Trata-se ainda de premiar as escolas, jardins-de-infância ou centros escolares com maior 

poupança de água e energia por aluno até 31 de maio face ao período homólogo do ano 

passado. 

 

Artigo 1. OBJETO DO CONCURSO 

O concurso “Água e Energia, futuro para todos” pretende sensibilizar e incentivar  a 

comunidade escolar para as boas práticas de sustentabilidade ambiental. 

 

 

Artigo 2. DESTINATÁRIOS DO CONCURSO 

 

O Concurso “Água, futuro para todos.” destina-se a todas as turmas e estabelecimentos 

escolares concelho. 



 

 

Artigo 3. CATEGORIAS DO CONCURSO 

 

Categoria1 

Dica de Poupança 

A categoria Dica de Poupança contempla a conceção de frases, estratégias ou orientações 

que expressem uma mensagem de apelo à importância da poupança da água e/ou da energia 

e eficiência energética integrando os consequentes benefícios económicos e ambientais. Os 

trabalhos deverão ser elaborados por turma, acompanhados por um professor, no formato A3 e 

deverá conter: 

a) A DICA; 

b) Uma ilustração; 

c) A identificação do tema “Água e Energia, Futuro para todos”; 

d) A identificação da turma e escola; 

e) O logotipo do Município de Porto de Mós, do Agrupamento de Escolas de Porto de Mós, 

Instituto Educativo do Juncal ou a IPPS, consoante, o caso a que pertence a turma participante 

O trabalho deverá ser enviada para o Município de Porto de Mós até 31 de Maio de 2022, para 

o endereço eletrónico: ambiente@municipio-portodemos.pt. 

A categoria dica destina-se a todas as turmas/grupos desde a educação pré-escolar ao 12º ano. 

 

Categoria2 

+Poupança 

A categoria +Poupança é um repto ao desenvolvimento e implementação interna de medidas 

que visem reduzir o consumo de água e de energia, permitindo uma poupança sustentável dos 

recursos. Essa poupança será quantificada em m3/aluno e kwh/aluno, durante até 31 de maio. 

 

A categoria +Poupança destina-se aos Jardins de Infância, escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico 

e Centros Escolares  

 

Artigo 4. COMO CONCORRER 

Categoria 1 

Para a categoria 1 ao alunos apenas poderão concorrer por turma/grupo das escolas e jardins-

de-infância do concelho.  
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O trabalho deverá ser enviada para o Município de Porto de Mós até 31 de Maio de 2022, para 

o endereço eletrónico: ambiente@municipio-portodemos.pt, através do professor responsável. 

Cada turma só pode apresentar um trabalho a concurso. 

Categoria 2 

Para a categoria 2, apenas podem candidatar-se os estabelecimentos do pré-escolar e/ou 

primeiro ciclo do Concelho.  

Para efetuar a candidatura, o/a coordenador/a de estabelecimento deverá enviar um email para 

o endereço ambiente@municipio-portodemos.pt., manifestando o seu interesse, até ao dia 31 

de Março de 2022. 

 

 

Artigo 5. PRAZOS 

 

-Inscrições para candidatura Categoria 2: até 31 de Março de 2022 

- Submissão dos trabalhos a concurso: até 31 de Maio de 2022; 

- Divulgação dos vencedores 5 de Junho de 2022 (Dia Mundial do Ambiente) 

 

 

Artigo 6. JÚRI DO CONCURSO 

Os trabalhos da categoria 1 serão avaliados por um Júri constituído por um representante da 

área do Ambiente, um representante da área da Educação e um representante da área de 

Comunicação da Câmara Municipal de Porto de Mós.   

O Júri do concurso avaliará os trabalhos da Categoria 1 de acordo com os critérios de avaliação, 

premiando aqueles que pela sua qualidade e originalidade, mais contribuam para a 

sensibilização e mudança de comportamentos de consumo de água e energia elétrica ou revelem 

maior potencial para atingir esses efeitos. 

No que respeita à categoria 2, o Municipio de Porto de Mós, com base nas faturas de água e 

consumo, premiará as 3 escolas que mais reduzirem o consumo de água e energia, por aluno, 

em comparação com o período homólogo do ano passado. 

 

 

 

Artigo 7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
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A avaliação dos projetos da categoria 1 a concurso terá em conta os seguintes critérios: 

 

- Criatividade e originalidade; 

- Articulação com os objetivos e tema do concurso. 

- Cumprimentos dos requisitos expressos neste regulamento. 

 

A categoria 2 terá por base a redução, com base nas faturas de água e consumo, do consumo 

de água e energia, por aluno, em comparação com o período homólogo do ano passado. 

 

 

Artigo 8. PRÉMIOS 

 

Categoria1 – Uma Viagem de Estudo para a turma vencedora por ciclo de ensino em local a 

definir 

 

Categoria 2 

- 1º Classificado: material didático no valor de 200,00€.  

- 2º Classificado: material didático no valor de 150,00€. 

- 3º Classificados: material didático no valor de 75,00€. 

 

 

 

Artigo 9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

- A participação neste concurso implica a concordância com os termos da presente norma. 

- O Municipio de Porto de Mós, enquanto responsável pela organização e dinamização do 

concurso “Água e Energia, Futuro para todos!”, reserva-se o direito de, a todo o tempo, alterar 

qualquer cláusula da presente Norma, dando conhecimento dessas alterações pelos meios que 

julgar convenientes. 

 

- Todos os casos omissos na presente Norma serão devidamente apreciados pelo Municipio de 

Porto de Mós e as suas decisões serão definitivas. 



 

 

Artigo 10. CONTACTOS 

 

Quaisquer dúvidas respeitantes ao Concurso “Água e Energia, Futuro para todos” podem ser 

esclarecidas através do email ambiente@municipio-portodemos.pt. 


