
 
Condições de Participação  

 Concurso de Ideias – “Poupar água, ganhar futuro!” 

 

Artigo 1 - Entidade Organizadora 

O Concurso de Ideias “POUPAR ÁGUA, GANHAR FUTURO” é uma iniciativa da Área 

Metropolitana do Porto (AMP) em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA) no âmbito do Protocolo de Cooperação e das ações previstas no Plano 

Metropolitano de promoção do uso eficiente da água. 

 

 

Artigo 2 - Objetivos 

O presente concurso enquadra-se nas ações previstas no Plano Metropolitano de 

promoção do uso eficiente da água e tem como objetivo envolver, sensibilizar e motivar 

a população estudantil na procura de ideias inovadoras e sustentáveis, promovendo o 

espírito de iniciativa e criatividade, procurando que se desenvolvam soluções vantajosas 

de redução do consumo de água capazes de implementar comportamentos de 

poupança e valorização da água com vista ao seu uso eficiente e sustentável nas escolas.  

 

 

Artigo 3 - Quem pode participar 

1. O Concurso de Ideias “POUPAR ÁGUA, GANHAR FUTURO” tem como público-alvo 

jovens a frequentar o ensino secundário e profissional num estabelecimento de 

ensino público ou privado dos 17 Municípios que integram a AMP. 

2. Os concorrentes deverão assegurar a colaboração de um docente que assumirá o 

papel de orientador e de apoio na elaboração da respetiva candidatura. 

 

 

Artigo 4 - Como participar 

As candidaturas deverão ser apresentadas através do preenchimento da Ficha de 

Candidatura - disponível no site da AMP - juntamente com os elementos que os 

candidatos considerarem pertinentes à candidatura, tais como, vídeo explicativo da 

ideia, foto ilustrativa, protótipo, folhetos ou outros meios que possam ilustrar e 

demonstrar a ideia candidata. 



 
 

Artigo 5 - Cronograma 

O Concurso de Ideias “POUPAR ÁGUA, GANHAR FUTURO” apresenta o seguinte 

calendário: 

a) Primeira Fase: Divulgação do Concurso e Receção das Candidaturas – até 17 

de fevereiro de 2023; 

b) Segunda Fase: Seleção das 17 melhores ideias e Avaliação Final dos 3 

vencedores – até 28 de fevereiro de 2023; 

c) Terceira Fase: Divulgação dos vencedores e Entrega de Prémios – dia a definir  

 

 

Artigo 6 - Critérios de Seleção 

1. O Júri avaliará cada uma das ideias validadas, de acordo com os seguintes critérios e 

pontuação: 

Critério Ponderação 

Grau de inovação da ideia  30% (0 a 6 pontos) 

Potencial de poupança 30% (0 a 6 pontos) 

Exequibilidade/facilidade de aplicação da ideia 25% (0 a 5 pontos) 

Estruturação da ideia  15% (0 a 3 pontos) 

 

 

2. Cada membro do júri classificará cada candidatura, com base nos critérios e pontuação 

descritos. A pontuação total de cada ideia corresponderá à soma das pontuações 

obtidas em cada um dos critérios.  

a. Critério “Grau de Inovação da ideia” – será avaliado o carácter inovador da ideia, 

relativamente às soluções já existentes no mercado.  

b. Critério “Potencial de poupança” – será avaliado o potencial de poupança de 

água que se poderá obter com a implementação da ideia.  

c. Critério “Facilidade de aplicação da ideia” – será avaliada a facilidade de 

implementar e disseminar a ideia pela comunidade. 

d. Critério “estruturação da ideia” – será avaliada a estrutura e o modo de 

apresentação da ideia. 



 
3. As ideias serão pontuadas numa escala de 0 a 20. A classificação final será o resultado 

da soma das pontuações individuais de cada um dos jurados.  

4. O Júri selecionará as melhores 17 (dezassete) ideias correspondendo a uma ideia por 

cada município para submeter a votação. 

5. Após a votação, o Júri do Concurso selecionará as 3 (três) ideias melhor classificadas. 

6. Em caso de empate prevalece o critério de grau de inovação da ideia. 

 

 

Artigo 7 - Júri 

O Júri do Concurso será composto por: 

• um Representante da APA, o Chefe da Divisão de Assuntos Administrativos e 

Financeiros da Administração da Região Hidrográfica do Norte, Dr. Rui Ribeiro; 

• um Representante da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, o Delegado 

Regional de Educação da Direção de Serviços da Região Norte, Dr. Luís Carlos Ferreira 

Campos Lobo; 

• uma representante da AMP, a Técnica Superior em Engenharia do Ambiente, Eng.ª 

Mariana Cruz; e 

• dois suplentes designados pela AMP,  

o a Técnica Superior em Juventude e Saúde, Dra. Anabela Castro; 

o a Técnica Superior em Comunicação, Dra. Andrea Azevedo. 

 

 

Artigo 8 – Prémios 

1. Serão atribuídos €1500 (mil e quinhentos euros) de prémio às melhores ideias 

selecionadas nos termos da art.º 6 n.º 4. 

2. As 3 ideias vencedoras recebem um prémio único de €2500 (dois mil e quinhentos 

euros). 

3. As escolas onde estudam os alunos das ideias vencedoras recebem €4000 (quatro mil 

euros) para promover a implementação da ideia vencedora e dinamizar ações de 

sensibilização para a poupança e uso eficiente da água. 

 

 



 
Artigo 9 - Divulgação dos Resultados do Concurso 

1. Após seleção dos vencedores, estes aceitam desde logo com a divulgação dos seus 

nomes e do nome dos seus projetos para efeitos de divulgação dos resultados do 

concurso. 

2. A divulgação referida no ponto anterior será realizada nos meios a definir pela AMP 

incluindo imprensa, redes sociais e websites geridos pela Organização. 

 

 

Artigo 10 - Considerações Finais 

1. A Organização do concurso garante a confidencialidade de todo o processo, bem como 

o anonimato dos concorrentes que não vierem a ser premiados.  

2. Ao júri reserva-se o direito de não atribuir prémio, no caso de não haver ideias 

candidatas admitidas a participar, ou no caso de o júri considerar que as candidaturas 

admitidas a participar não reúnem a qualidade ou relevância exigidas. 

3. A participação no concurso implica a aceitação das condições definidas nas presentes 

cláusulas, sem possibilidade de reclamação quanto à seleção feita e seus resultados, que 

não podem dar lugar a contestação. 


