
CONCURSO
INTERESCOLAR
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PLANALTO BEIRÃO”

Plano de 
Sensibilização e 
Educação Ambiental 

(PSEA)



A participação no concurso “Reciclar no Planalto 
Beirão” pressupõe a total concordância dos  
seguintes termos e condições:

Artigo 1º
(Âmbito/Organização)
1. O concurso “Reciclar no Planalto Beirão” é 

promovido pela Associação de Municípios da 
Região do Planalto Beirão, no âmbito do Plano de 
Sensibilização e Educação Ambiental.

Artigo 2º
(Objetivo)
1. O concurso “Reciclar no Planalto Beirão” tem como 

objetivo a criação de campanhas de sensibilização 
ambiental, na comunidade escolar, com vista a:

a. promover o debate em torno da adoção de 
boas práticas ambientais; 

b. mobilizar para a separação dos resíduos para 
reciclagem;

c. aumentar a perceção dos resíduos como 
recursos e a importância de valorizá-los;

d. refletir sobre a problemática dos resíduos 
urbanos e deposição em aterro;

e. reforçar a urgência de transitarmos para a 
economia circular;

f. sensibilizar a importância do papel de cada  
um na mudança de paradigma.

2. Este concurso visa promover, entre os alunos, o 
debate sobre os resíduos que são diariamente 
produzidos na escola, em casa, etc., de que forma 
pode ser reduzida a produção dos mesmos, 
quais podem ser reutilizados e, quando tal não é 
possível, como devem ser descartados.

3. Pretende-se desafiar os alunos para a criação 
de uma campanha de sensibilização ambiental, 
que contribua para o aumento da separação dos 
resíduos de papel/cartão, plástico/metal e vidro, 
na escola, em casa e na comunidade.

Regulamento

No sentido de sensibilizar os mais jovens para importância da reciclagem e da preservação do meio ambiente, 
a Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão está a dinamizar o concurso de ideias “Reciclar no 
Planalto Beirão”. O concurso é dirigido a todas as escolas do 1º e 2º ciclo do Ensino Básico, sediadas nos 19 
municípios da região do Planalto Beirão. A inscrição no concurso é feita em formulário e pressupõe a aceitação 
do presente regulamento.
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https://forms.gle/7VztdzVvRQ6N7ddu9
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4. A campanha de sensibilização ambiental deve 
ser concebida pelos alunos, em contexto de 
turma, subordinada à temática da reciclagem dos 
resíduos de embalagens (papel/cartão, plástico/
metal e vidro). Deve tratar-se de uma campanha 
mobilizadora e incluir suportes de comunicação.

Artigo 3º
(Participantes)
1. O concurso pretende envolver toda a comunidade 

escolar e destina-se a todos os alunos do 1º e 2º 
ciclo das escolas do Ensino Básico, que integram 
os 19 municípios da região do Planalto Beirão 
(Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, 
Gouveia, Mangualde, Mortágua, Nelas, Oliveira de 
Frades, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo, 
Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Seia, 
Tábua, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu  
e Vouzela).

Artigo 4º
(Calendário)
1. A inscrição no concurso “Reciclar no Planalto 

Beirão” deve ser feita até até às 23h59 do dia  
06 de maio de 2022.

2. O concurso decorre de 24 de maio a 06 de junho 
de 2022.

3. Até ao dia 20 de maio de 2022, cada escola 
deverá enviar em formato digital, o projeto final 
para o e-mail geral@reciclarnoplanaltobeirao.pt.

4. As campanhas de sensibilização serão divulgadas 
e colocadas à votação na página de Facebook da 
Ideia com Futuro – Reciclar no Planalto Beirão.

5. O período de votação na página de Facebook da 
Ideia com Futuro – Reciclar no Planalto Beirão 
decorre de 24 de maio a 06 de junho.

Artigo 5º
(Inscrição)
1. São admitidos a concurso todos alunos das 

escolas do 1º e 2º ciclo do Ensino Básico,  
que integram os 19 municípios da região do 
Planalto Beirão.

2. Cada escola pode submeter uma ou mais 
candidaturas, devendo criar campanhas de 
sensibilização diferenciadoras e formalizar a 
inscrição por cada candidatura.

3. As candidaturas devem ser submetidas por 
projeto/escola.

4. A inscrição deve ser efetuada através do 
preenchimento de formulário online, disponível 
em https://www.reciclarnoplanaltobeirao.pt/
acoes/concurso-interescolar.

5. A ficha de inscrição pode ser solicitada e enviada 
por e-mail para geral@reciclarnoplanaltobeirao.pt 
até ao dia 06 de maio de 2022.

6. A inscrição é gratuita.

Artigo 6º
(Campanha de sensibilização – Tipologia de Trabalho)
1. A participação no concurso pode ser individual ou 

coletiva.

2. Cada trabalho deverá estar focado em temas 
relacionados com a importância da separação de 
resíduos de papel/cartão, plástico/metal e vidro 
para reciclagem, na preservação do ambiente na 
região do Planalto Beirão e no planeta.

3. No projeto final, a ser enviado por e-mail até 
ao dia 20 de maio de 2022, deverá ser incluído 
um descritivo da campanha, onde estejam 
explicitados os seguintes elementos:

• Título da campanha;

• Objetivos;

• Mensagens veiculadas;

• Público-alvo;

• Materiais de comunicação (por ex. cartaz, 
panfleto, música, nota informativa, etc.);  

• Meios de divulgação (por ex. website, redes 
sociais, e-mail, contacto presencial, etc.);

• Evidências da campanha de sensibilização 
ambiental desenvolvida (por ex. os suportes digitais 
desenvolvidos e fotografias dos materiais da 
campanha ou de alguma iniciativa desenvolvida);

• Resultados alcançados (nº de pessoas 
sensibilizadas, resíduos recolhidos - se for  
o caso, etc.);

• Identificação da escola, ano e turma;

• Município. 

mailto:geral%40reciclarnoplanaltobeirao.pt?subject=
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4. Serão valorizadas atividades complementares 
realizadas, que reforcem os objetivos da campanha 
de sensibilização (por ex. debate sobre a temática, 
workshop/ exposição de materiais reutilizados, 
jogo lúdico-pedagógico, apresentação aos 
encarregados de educação, etc.).

Artigo 7º
(Avaliação)
1. Uma foto de cada uma das candidaturas admitidas 

será publicada na rede social Facebook através da 
página da Ideia com Futuro – Reciclar no Planalto 
Beirão para votação do público em geral.

2. As 10 campanhas mais votadas no Facebook, com 
mais interações/reações, serão pontuadas de 
1 (menos votada das dez) a 10 (a mais votada) e 
serão submetidas a uma avaliação final, que será 
efetuada por um júri a definir pela Associação de 
Municípios da Região do Planalto Beirão.

3. Os critérios de avaliação são os seguintes:

a. Criatividade;

b. Pertinência e adequação dos conteúdos;

c. Imagem visual;

d. Mensagem;

e. Materiais utilizados;

f. Originalidade da campanha de sensibilização 
ambiental.

4. A avaliação será distribuída por uma escala de 1 a 
5 pontos, sendo que:

1 ponto – Fraco
2 pontos – Suficiente
3 pontos – Razoável
4 pontos – Bom
5 pontos – Excelente

5. A classificação final será determinada pela 
pontuação resultante da votação nas redes 
sociais, acrescida da pontuação do júri.

6. Em caso de empate na votação, será a Associação 
de Municípios da Região do Planalto Beirão a 
tomar a decisão final.

7. Os casos omissos serão resolvidos por decisão dos 
membros do júri, com a concordância da Associação 
de Municípios da Região do Planalto Beirão.

Artigo 8º
(Decisão do júri)
1. O júri será composto por 3 elementos, a definir 

pela Associação de Municípios da Região do 
Planalto Beirão.

2. A decisão do júri é soberana, não havendo 
possibilidade de recurso.

3. O júri tem o poder de decidir a forma e a 
metodologia a ser tomada na apreciação das 
propostas e de excluir propostas, mediante 
fundamentação adequada.

Artigo 9º
(Divulgação de resultados)
4. Os resultados serão divulgados no site 

reciclarnoplanaltobeirao.pt e nas redes sociais da 
Ideia com Futuro – Reciclar no Planalto Beirão: 
Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter.

Artigo 10º
(Prémios)
1. São atribuídos prémios aos três primeiros 

classificados:

1º prémio - 500,00€ (em material escolar)
2º prémio – 300,00€ (em material escolar)
3º prémio – 200,00€ (em material escolar)

2. Os prémios serão entregues em data e local a 
definir pela Associação de Municípios da Região 
do Planalto Beirão.

Artigo 11º
(Interpretação e lacunas)
1. Para os devidos efeitos considera-se que ao 

participar no concurso “Reciclar no Planalto Beirão”, 
as escolas participantes estão a aceitar todas as 
condições apresentadas no presente Regulamento.
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2. As dúvidas e os casos omissos neste  
regulamento serão tratados pela Associação  
de Municípios da Região do Planalto Beirão.

Artigo 12º
(Direitos de autor)
1. O professor orientador de cada campanha 

de sensibilização responsabiliza-se pelo seu 
conteúdo e garante que o mesmo é integralmente 

da autoria dos seus alunos, salvaguardando que 
o trabalho e a respetiva divulgação não infringem 
quaisquer direitos de autor ou direitos conexos.

2. Os concorrentes autorizam a Associação  
de Municípios da Região do Planalto Beirão  
a divulgar todos os materiais e iniciativas 
desenvolvidas no âmbito da campanha a 
concurso, nomeadamente a publicação de 
fotografias e vídeos enviados no projeto final.


