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CONCURSO “Biodiversidade na Minha Cidade” 2010/2011 

Regulamento 

1. CONTEXTO 

A Lisboa E-Nova, em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente, no âmbito das 

comemorações do Ano internacional da Biodiversidade, sob a égide da Década da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (2005-2014), ciente da necessidade de optimizar 

algumas das competências inscritas na Carta Estratégica Lisboa 2010-2024 e na implementação do 

Plano Verde, promove em Lisboa, a partir do dia 23 de Setembro de 2010, o Concurso 

“Biodiversidade na Minha Cidade”. 

2. ENTIDADES PROMOTORAS 

O Concurso “Biodiversidade na Minha Cidade” é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, da 

Lisboa E-Nova, da Agência Portuguesa de Ambiente e do Instituto de Conservação da Natureza e 

Biodiversidade, inserida no Contexto da Exposição “Era uma vez a Terra…”. 

3. OBJECTIVOS 

O Concurso “Biodiversidade na Minha Cidade” tem como objectivos: 

 Promover a pesquisa e reflexão sobre a Biodiversidade em Meio Urbano; 

 Promover actividades que visem a Educação Ambiental para a Sustentabilidade, 

nomeadamente a internalização dos valores da conservação da natureza e da diversidade 

biológica em meio urbano; 

 Despertar o interesse da comunidade escolar para a temática da Biodiversidade na Cidade 

de Lisboa; 

 Estimular a criatividade para a elaboração de um produto final, com o objectivo de 

sensibilizar o público em geral, tendo em vista o aumento do potencial de Biodiversidade na 

Cidade de Lisboa. 

 

4.  REGULAMENTO 

Artigo 1º – Disposições Gerais 

1. O Concurso “Biodiversidade na Minha Cidade” está em vigor entre o dia 23 de Setembro 

de 2010 e 15 de Abril de 2011, com limite de entrega de trabalhos até às 17:00 horas do 

mesmo dia, na Sede da Lisboa E-Nova. 
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2. O concurso “Biodiversidade na Minha Cidade” dirige-se aos estabelecimentos de Ensino 

Público e Privado do Município de Lisboa e é constituído por duas categorias:  

 Categoria A – Alunos do 1º Ciclo 

 Categoria B – Alunos do 2º e 3º Ciclo; 

Artigo 2º Condições de apresentação dos trabalhos  

1 Os trabalhos deverão ser apresentados nos seguintes formatos: 

 Categoria A: 

o i. Painel Colectivo – Tema: “O Jardim das Cores…” 

Formato: Kapa line (5mm 70x100cm) 

O painel deve ser criativo (cada participante pode recorrer a diferentes 

técnicas de pintura, colagem, ou outras), de modo a reflectir as diferentes 

cores que a natureza propicia. 

e/ou 

o ii. Apresentação de uma Mini-Horta – Tema: “A nossa horta é móvel” 

A horta deve ser diversificada (hortícolas ou plantas aromáticas de culinária), criativa 

nas combinações das plantas e ter em conta a época de floração e frutificação de 

cada planta. 

O suporte para a horta é fornecido pela organização, após a pré-inscrição das escolas 

interessadas em concorrer, que deverão fazer o respectivo levantamento em local a 

definir. Apenas poderá concorrer uma turma por escola. 

Atenção: Esta opção exige a elaboração de uma memória descritiva do Projecto, 

incluindo fotografias, entre 5 a 10 páginas. O júri, a partir das memórias descritivas, 

visitará a selecção das escolas aderentes. 

 Categoria B: 

o i. Fotografia (individual) – Tema: “Biodiversidade na cidade: O meu olhar” 

(A fotografia deve ser original e criativa, captando exemplos de 

biodiversidade que a cidade oferece, podendo o produto final ser uma 

composição de diferentes momentos ou uma simples foto). 

e/ou 

o ii. Folheto: (A4 desdobrável) – tema: “O Meu Roteiro é Verde” 

(o Roteiro poderá ser baseado num Roteiro real que os alunos fazem, por 

exemplo a caminho da escola ou uma proposta de Roteiro. Neste caso o 

aluno deverá indicar as espécies - vegetais e animais - que encontra ou 

gostaria de encontrar). 
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 Para qualquer categoria, o(s) aluno(s) deverão ter a supervisão de pelo menos um professor.  

a) Categoria A os alunos deverão estar organizados por turmas  

b) Categoria B os alunos deverão organizar-se: 

 Individualmente para a opção “Fotografia”; 

 Em grupos de quatro ou cinco elementos para a opção “Folheto” (Roteiro) 

 A inscrição é obrigatória e deverá ser formalizada on-line (www.lisboaenova.org), até 31 de 

Dezembro de 2010. 

Artigo 3º Admissão dos Trabalhos 

1. O trabalho a apresentar deverá reflectir uma abordagem criativa e original ao tema da 

biodiversidade, tendo por base a qualidade científica e técnica. 

2. Os trabalhos devem ser entregues em mão na sede da Lisboa E-Nova, Rua dos Fanqueiros 

Nº38 – 2ºAndar, Lisboa.  

3. Para a admissão dos trabalhos, cada turma/grupo ou elemento individual deverá indicar 

o(s) respectivo(s) nomes e Escola a que pertence(m). 

4. O envio de trabalhos fora de prazo implica a exclusão do concurso. 

5. Só serão admitidos trabalhos inéditos. Os trabalhos que já foram premiados em outros 

concursos, ou que se comprove não serem originais serão excluídos. 

Artigo 4º – Composição e competências do júri 

1. O Júri será constituído por um elemento de cada uma das seguintes entidades: 

a) Câmara Municipal de Lisboa, que preside; 

b) Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade; 

c) Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas; 

d) Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa / Centro de Biologia Ambiental; 

e) Instituto Superior de Agronomia. 

2. O Júri verificará a conformidade formal e substantiva dos trabalhos. 

3. O Júri apreciará os trabalhos apresentados a concurso até ao dia 10 de Maio de 2011 e 

designará os dois melhores trabalhos por categoria, excepto no Tema “A Nossa Horta é 

Móvel” da Categoria A em que será designado apenas um trabalho. 

Os critérios de apreciação terão como base: o enquadramento do tema; a qualidade 

científica, técnica e artística; o trabalho de equipa; o espírito crítico demonstrado; a 

criatividade, bem como a originalidade da abordagem. 

4. O Júri reserva-se o direito de atribuir classificações ex-aequo ou não considerar vencedores, 

se a qualidade dos trabalhos assim o justificar. 

http://www.lisboaenova.org/
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5. A divulgação pública das classificações ocorrerá no dia 22 de Maio de 2011, em cerimónia a 

designar oportunamente. 

6. Foi criado um blogue: http://www.biodivers-cidade.blogspot.com e respectivo endereço de 

e-mail: biodivers.cidade@gmail.com para partilha de informação. 

7.  Das decisões do Júri não haverá recurso. 

Artigo 5º – Prémios 

1. Os prémios a atribuir são os seguintes: 

 Categoria A (1º ciclo) 

o Painel Colectivo “O Jardim das Cores…” 

1º Prémio: Máquina Fotográfica 

2º Prémio: Binóculos 

o “A Nossa Horta é Móvel” 

1º Prémio: Visita colectiva à Herdade do Freixo do Meio, Montemor-o-Novo 

 Categoria B (2º e 3º Ciclos) 

o Fotografia “Biodiversidade na Cidade: O meu Olhar”: 

1º Prémio: Máquina Fotográfica 

2º Prémio: Binóculos 

Menções Honrosas: Livros diversos sobre Biodiversidade 

o Folheto: (A4 desdobrável) – tema: “O Meu Roteiro é Verde” 

1º Prémio: Máquina Fotográfica 

2º Prémio: Livro sobre Biodiversidade 

2. A organização seleccionará um conjunto de trabalhos para exposição, em local a definir. 

3. Os responsáveis pelos trabalhos premiados serão informados individualmente. Os 

resultados gerais do Concurso serão divulgados no blogue e na página dos parceiros 

associados. 

4. Todos os concorrentes receberão um diploma de participação. 

5. As entidades parceiras reservam o direito de divulgar por diferentes meios os trabalhos 

premiados, salvaguardando sempre a identidade dos autores. 

Artigo 6º – Disposições Finais 

1. Os trabalhos e toda a documentação entregue poderão ser levantados no final do ano 

lectivo. 

http://www.biodivers-cidade.blogspot.com/
mailto:biodivers.cidade@gmail.com
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2. A participação dos concorrentes presume a aceitação das disposições do presente 

regulamento. 

3. O não cumprimento pelos concorrentes de qualquer das disposições estabelecidas neste 

regulamento implica a anulação da sua participação. 

4. Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Organização. 

5. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão feitas através da ficha de candidatura disponibilizada no site da Lisboa 

E-Nova: www.lisboaenova.org e no blogue http://www.biodivers-cidade.blogspot.com.  

Esta deverá ser assinada pelo responsável e enviada por e-mail (digitalizada), fax ou correio, 

até ao dia 31 de Dezembro de 2010. 

Contactos: 

Morada: Lisboa E-Nova - Rua dos Fanqueiros Nº38 – 2ºAndar, Lisboa 

Fax: 21 884 70 29 

Telefone: 21 884 70 10 

E-mail: concurso@lisboaenova.org 

6. PATROCÍNIOS / APOIOS  

O Concurso “Biodiversidade na Minha cidade” é organizado pela Câmara Municipal de Lisboa, 

Lisboa E-Nova, Agência Portuguesa de Ambiente e Instituto de Conservação da Natureza e 

Biodiversidade e conta com o patrocínio / apoio das seguintes entidades: 

 Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e Pescas; 

 Fundação Calouste Gulbenkian; 

 EPAL; 

 CTT; 

 Comissão Nacional da Unesco; 

 Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa / Centro de Biologia Ambiental; 

 Instituto Superior de Agronomia; 

 Herdade do Freixo do Meio. 

 

 

 

 

Sob a Égide: 

http://www.lisboaenova.org/
http://www.biodivers-cidade.blogspot.com/
mailto:concurso@lisboaenova.org

