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ENQUADRAMENTO 

 
 
O concurso “CANTO DA FLORESTA: CAPTA OS SEUS (DES)ENCANTOS!”, é uma iniciativa 
do Intervir Mais da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica, integrado no 
Programa Florestas do Projecto Jovens, Ambiente e Cidadania da Região Norte, co-financiado 
pela União Europeia/FEDER, no âmbito do QREN, aberto à participação de todos os 
interessados.  

 
Capítulo I 

OBJECTIVOS 
 

1.O presente concurso tem como objectivos: 

a) Sensibilizar a população para a importância da acção do Homem na preservação do 
ecossistema florestal e biodiversidade, nomeadamente as lixeiras clandestinas; 

b) Fomentar o seu espírito crítico sobre a importância da Floresta e da biodiversidade; 

c) Incentivar o desenvolvimento e a valorização de competências técnicas e de criatividade 
no âmbito da escrita, nomeadamente através da produção de textos artísticos/poemas. 

 
Capítulo II 
ÂMBITO 

 
2.O presente concurso tem como âmbito o território de Portugal Continental. 

 
Capítulo III 

CONCORRENTES 
 

3. O concurso será constituído pela participação obrigatória em dois temas: 

1.º Biodiversidade – Uma fotografia e um poema relacionados com a Biodiversidade e 
a conservação da mesma (áreas conservadas) 

2.º Lixeiras Clandestinas – Limpeza de uma área florestal afectada com o respectivo 
registo fotográfico do antes e depois, e associado um mapa com a identificação do local.  
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3.1. A inscrição é gratuita  

3.2. Os concorrentes podem apresentar-se individualmente ou em grupos de 2 a 3 elementos 
(máximo). 

3.3. Cada participante ou grupo deverá apresentar um só dossier constituído por: ficha de 
inscrição devidamente preenchida e documentos referentes aos dois temas acima 
apresentados. 

 
CAPÍTULO IV 

ESPECÍFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACESSO 
 

4.Os participantes deverão apresentar os trabalhos (textos) com as seguintes especificações: 

4.1. Os textos têm que ser inéditos e terão que estar relacionados com o que retrata a fotografia 
apresentada. Deverão ser apresentados numa só página, em folhas A4, em formato digital, com 
espaçamento de um e meio, tipo de letra Times New Roman e tamanho 12. 

4.2. A limpeza de áreas com lixeiras clandestinas poderá ser de iniciativa própria, com o 
respectivo registo fotográfico (o antes e o depois), ou no caso de associados ao Projecto “Limpar 
Portugal” (20/03/2010) poderão apresentar o registo dessa mesma iniciativa. 

4.3. Em todo o material a enviar deverá constar a seguinte informação: 

                                     
 

 
 

 
 

 
CAPÍTULO V 

ENTREGA DOS TRABALHOS 
 
5. Os trabalhos devem ser enviados até ao dia 10 de Abril de 2010 para a Rua Dr. António 
Bernardino de Almeida 4200-072 Porto Portugal Tel.: +351 225 580 048 Fax: +351 225 090 
351, por correio dirigido ao endereço indicado ou para o endereço electrónico 
jovens.ambiente.cidadania@gmail.com. 

 

- Título do texto que exprime o significado do trabalho 
- Nome  
- Ano de escolaridade/ Profissão 
- Entidade 
- Idade 
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CAPÍTULO VI 

JÚRI 
 

6. Os trabalhos (textos) serão apreciados por um júri composto pelos parceiros do projecto 
Jovens, Ambiente e Cidadania da Região Norte, o qual deliberará até ao dia 15 de Junho de 
2010 o(s) vencedor(es), em conformidade com os seguintes critérios de apreciação: 
criatividade/inovação, originalidade, sensibilidade estética, qualidade técnica/literária, 
organização, coerência e coesão do texto e obediência às características do género de escrita. 

6.1 O júri reserva-se o direito de não atribuir prémios se a falta de qualidade dos trabalhos o 
justificar e se não apresentarem a devida identificação. 

6.2 Os resultados serão apresentados na página dos Ecoclubes www.ecoclubes.org e no 
blogue do projecto www://jovensambienteecidadania.wordpress.com. 

 
CAPÍTULO VII 

PRÉMIOS 
 

7. Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados em ambos os temas. 

7.1. Os prémios a atribuir serão: 

a) Faixa etária mais jovem: Semana Radical na Lipor 

b) Faixa etária mais adulta: Vale de compras na Fnac 

7.2.Todos os concorrentes receberão um certificado de participação.  

7.3. Os concorrentes premiados serão informados através de notificação por e-mail, sobre a hora 
e o dia da entrega dos prémios. 
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CAPÍTULO VIII 

DEVOLUÇÃO DOS TRABALHOS 
 
8. Após o final do evento e exposição, a Equipa do Projecto Jovens, Ambiente e Cidadania da 
Região Norte reserva-se o direito de utilizar os trabalhos presentes a concurso, no âmbito das 
suas actividades de sensibilização, de promoção e divulgação., comprometendo-se em indicar o 
nome do autor. 

 
CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10. Serão admitidos a concurso os trabalhos que respeitem o presente regulamento. 
10.1. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação do Júri do concurso 
e de acordo com a legislação específica em vigor. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 CONCURSO “CANTO DA FLORESTA: (DES)ENCANTO” 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE OU GRUPO (máximo de 3 elementos) 
1.1 No caso de concorrente individual: 
Nome: _______________________________________________________________________ 
Idade: ___________ 
Morada: ______________________________________________________________________ 
Tel: __________________ E-mail: _________________________________________________ 
Título do poema que exprime o significado do trabalho: ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
1.2. Em caso de concorrentes em grupo: 
Nomes: _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Pessoa de contacto: ____________________________________________________________ 
Idades_________________________ 
Morada: ______________________________________________________________________ 
Tel: __________________ E-mail: _________________________________________________ 

 
2.IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
Nome: _______________________________________________________________________ 
Função/Profissão: ______________________________________________________________ 
Morada: ______________________________________________________________________ 
Tel: __________________ E-mail: _________________________________________________ 

 
 

À FICHA DE INSCRIÇÃO DEVERÁ ESTAR ANEXADA OS TRABALHOS REFERENTES AOS DOIS TEMAS A CONCURSO 

 

 

Fotografia 
(individual ou de 

Grupo) 


