Concurso “Ideias Verdes para criar um ecoclube”
Regulamento
Promotores
O concurso “Ideias Verdes para criar um ecoclube” é organizado pelo Intervir Mais da
Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa em
colaboração com a Câmara Municipal
Municipal de Valongo e a OPE (Organização para a
Promoção dos Ecoclubes), entidade que representa em Portugal a rede nacional dos
Ecoclubes.

Objectivos
Tem como objectivo estimular os jovens à participação pública e à melhoria do
ecossistema que os envolve, através da elaboração de um conjunto de ideias verdes
possíveis de por em prática na sua área de residência, de forma a melhorar o
ambiente da sua localidade. Ideias que serão postas em prática pelo mesmo grupo
com o apoio de um ecoclube já existente. A participação neste concurso implica
descrever a ideia de intervenção e o início da formação de um ecoclube.

Ecoclubes
Os Ecoclubes são grupos de jovens informais, que organizam e planeiam acções de
sensibilização ambiental e/ou de promoção da saúde nas suas comunidades locais.
Os jovens que formam estes grupos tem idades compreendidas entre 8 e 25 anos e
contam com a presença de um facilitador, normalmente com idade superior a 25 anos.
A sua função no grupo será de acompanhamento, responsabilização individual e
fomento da autonomia do grupo.
Os ecoclubes em Portugal são grupos informais e integram a associação juvenil,
Organização de Promoção dos Ecoclubes, devendo, no início, formalizar a inscrição e
ao longo do desenvolvimento das suas actividades, solicitar colaboração/apoio. Para
além das condições que abaixo se detalham é condição base do concurso estarem
reunidos 5 jovens (mínimo) e um adulto para o início de um ecoclube.
Mais informação sobre Ecoclubes em: www.ecoclubes.org/
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Admissão ao concurso
concurso
1. Podem participar neste concurso grupos de jovens, com 5 ou mais elementos,
e com idades compreendidas entre os 8 e os 25 anos. Cada grupo deve ser
composto pelos jovens e por um adulto com mais de 25 anos.
2. Estes grupos podem ser compostos por turmas, grupos de alunos, grupos
informais, associações, entre outros.
3. Cada grupo pode apresentar a concurso um conjunto de ideias para solucionar
um problema ambiental local.
4. Cada trabalho deve conter o problema ambiental, as ideias para o solucionar, o
local de acção, os nomes dos jovens, do adulto colaborador e a proposta de
nome para o ecoclube, o tema definido e se já tiverem o logótipo do grupo.
5. Elementos a conter na inscrição:
a. Responsável do grupo, telefone, e-mail e morada.
b. Nome de todos os jovens que compõem o grupo, data de nascimento,
número de BI e e-mail.
c. Nome do adulto colaborador, data de nascimento, BI, número de
telefone e e-mail.

Critérios de valorização no concurso
- Dinâmica anterior do grupo: o grupo já ter uma dinâmica anterior deverá ser
explicado o contexto do aparecimento das ideias;
- Heterogeneidade espacial dos grupos: haver um grupo premiado por cada uma das
cinco freguesias do Concelho de Valongo.

Prazo do concurso
O concurso está aberto até 11 de Março inclusivé e a partir dessa data reúne o júri
composto por dois elementos da Direcção da OPE, a Presidente Nacional dos
Ecoclubes e um representante da Câmara Municipal de Valongo e um representante
do Intervir Mais de modo a deliberar sobre as candidaturas apresentadas.
Os resultados serão publicados na página internet da Organização para a Promoção
dos Ecoclubes e os premiados serão avisados por e-mail ou telefone.
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Prémio
As candidatura que apresentarem as melhores ideias e que demonstrem capacidade
de implementação, respeitando os critérios de valorização no concurso serão
premiadas. A partir da deliberação do júri sobre os premiados, os grupos serão
considerados ecoclubes aspirantes e receberão um apoio financeiro que se pode
traduzir em apoio integral em transportes para visitar um ecoclube mais experiente, ou
o seu “padrinho” se definir um na ficha de inscrição (facultativo). Para além de serem
custeadas as despesas de viagens, também receberem apoio para desenvolver as
suas actividades, no máximo (viagens e apoio de implementação das ideias) de 100€
por grupo premiado. No máximo de cinco grupos premiados no Concelho de Valongo.

Envio da ficha de inscrição e dos trabalhos
Deverão ser enviados para: ope.portugal@gmail.com

Dúvidas
Todas as dúvidas poderão ser colocadas através dos seguintes contactos:
ope.portugal@gmail.com ou soniavieira2006@gmail.com

3

