Concurso de ideias: “+ sustentabilidade, - carbono”

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
A presente inicia va, promovida pela Câmara Municipal de Águeda no âmbito da
implementação do laboratório vivo “Águeda Sm@rt City Lab”, visa promover o envolvimento
da comunidade escolar no desenvolvimento de novas ideias e soluções que contribuam para
uma cidade mais sustentável e menos poluente.
O presente documento deﬁne as normas de par cipação no concurso de ideias “+
sustentabilidade, - carbono”, de acordo com os pontos a seguir apresentados.

1º: ÂMBITO E OBJETIVOS DO CONCURSO
O concurso de ideias “+ sustentabilidade, - carbono” é uma inicia va que tem como obje vo
sensibilizar o público escolar para os problemas ambientais que as cidades e todos os
territórios e comunidades enfrentam atualmente. Pretende-se desaﬁar os alunos a pensarem,
debaterem e apresentarem ideias e soluções inovadoras que promovam a redução da emissão
de Gases com Efeito de Estufa (GEE) e o aumento da eﬁciência energé ca e da
sustentabilidade ambiental nos edi2cios e espaços públicos da cidade.
Os projetos/ideias a concurso devem ter em conta os seguintes requisitos:
Incidir em pelo menos uma das seguintes áreas temá cas: mobilidade; energia e
edi2cios; economia circular e ambiente.
Apresentar potencial de replicabilidade noutros espaços urbanos.
Contribuir para a sensibilização da população local e para a adoção de
comportamentos mais sustentáveis.

1

Concurso de ideias: “+ sustentabilidade, - carbono”

Figura 1. Área de intervenção do Águeda Sm@rt city lab

2º: PARTICIPANTES
Podem concorrer todos os alunos do 2.º ciclo e 3º ciclo do ensino básico, ensino secundário e
proﬁssional e ensino superior inscritos nos seguintes estabelecimentos de ensino da cidade de
Águeda:
Escola Básica Fernando Caldeira;
Escola Secundária de Adolfo Portela;
Escola Secundária Marques de Cas lho;
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda.
Os projetos/ideias a concurso serão avaliados em quatro escalões, que correspondem aos
níveis de ensino frequentados pelos candidatos:
1.º Escalão: alunos do 2º ciclo do ensino básico
2º Escalão: alunos do 3º ciclo do ensino básico
3º Escalão: alunos do ensino secundário e proﬁssional;
4º Escalão: alunos do ensino superior.
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Os alunos poderão par cipar na inicia va através da cons tuição de grupos de trabalho. Cada
grupo de trabalho, cons tuído no máximo por 10 elementos, deverá ser orientado e
acompanhado por um docente da respe va escola.

3º: ORGÂNICA DO CONCURSO
A par cipação no concurso é feita através de duas fases:
1. Inscrição: os grupos de trabalho interessados em concorrer terão de preencher a ﬁcha
de inscrição (anexo 1) e enviá-la por email para laboratoriodescarbonizacao@cmagueda.pt.
2. Submissão do projeto/ideia: cada grupo de trabalho inscrito terá de enviar a sua
proposta de projeto/ideia para o email laboratoriodescarbonizacao@cm-agueda.pt. A
proposta de projeto/ideia deverá corresponder a um documento (formato pdf) com o
máximo de 10 páginas (letra calibri, tamanho 10, espaçamento 1,5) que deve,
obrigatoriamente, ter um resumo da ideia (máximo 1 página) e uma descrição obje va
da solução que o grupo de trabalho propõe. O mesmo poderá ser acompanhado por
uma maquete, esquema ou outros elementos visuais que considerem valorizar o
projeto.
3. Avaliação e votação: os projetos/ideias apresentados a concurso serão votados pela
comunidade e os três projetos com maior número de votos serão posteriormente
avaliados por um Júri que atribuirá o primeiro, segundo e terceiro lugares.

4º: PRAZOS
1. O prazo de inscrição decorre até ao dia 30 de abril de 2019.
2. O prazo para a entrega/ submissão do projeto/ideia decorre até ao dia 13 de maio de
2019.
3. A ﬁcha de inscrição e o projeto/ideia apenas poderá ser entregue via correio
eletrónico (laboratoriodescarbonizacao@cm-agueda.pt). Não serão aceites ﬁchas de
inscrição e propostas de projetos/ideias posteriores às datas limite apresentadas.
4. Entre a inscrição e a submissão do projeto/ideia a equipa técnica do LVpD da câmara
municipal de Águeda poderá dinamizar uma sessão de trabalho em cada escola, caso
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os docentes e membros dos grupos de trabalho assim o solicitem para o correio
eletrónico laboratoriodescarbonizacao@cm-agueda.pt.
5. O prazo para a votação do público decorre entre 17 e 24 de maio. Os projetos/ideias
serão disponibilizados online e a votação poderá ser feita através de um link a anunciar
no site e facebook do Município.
6. O prazo para a avaliação do Júri dos três projetos mais votados pelo público decorre
entre 27 e 28 de maio.

5º: CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROJETOS POR PARTE DO JURI
1. Passam à avaliação do Júri os três projetos com maior número de votos da comunidade.
2. A avaliação por parte do Júri dos três projetos mais pontuados é efetuada de acordo com os
seguintes critérios:
a. Excelência: avalia a qualidade do projeto tendo em conta o

po de problemas

iden ﬁcados na cidade de Águeda e a adequabilidade da solução apresentada para a
sua atenuação/resolução.
b. Inovação: avalia o caráter inovador e diferenciador do projeto rela vamente a
soluções já existentes e aplicadas na cidade de Águeda.
c. Impacto: avalia o contributo do projeto para a redução dos GEE e/ou para o aumento
da eﬁciência energé ca e da sustentabilidade ambiental nos edi2cios e espaços
públicos da cidade assim como o seu impacto ao nível da sensibilização da população
local e da adoção de comportamentos mais sustentáveis.
3. A cada critério será atribuída uma pontuação entre 0 e 5, de acordo com a seguinte escala
de análise:
Elevado (5 pontos);
Médio (3 pontos);
Baixo (1 ponto);
Inexistente (0 pontos).
4. A ponderação dos critérios é a seguinte:
A. Excelência: 40%;
B. Inovação: 30%;
C. Impacto: 30%.
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6º: CONSTITUIÇÃO DO JÚRI
O Júri será cons tuído por um representante da Câmara Municipal de Águeda e por um
representante de cada um dos estabelecimentos de ensino iden ﬁcados no concurso no ponto
2º do presente documento.
7º: AVALIAÇÃO E DECISÃO
Os resultados da pontuação do público serão disponibilizados online no dia 29 de maio (dia
Nacional da Energia).
Com base nos resultados da pontuação do público, o Júri reunirá para avaliar os três
projetos/ideias mais pontuados. Após o processo de avaliação e decisão, os concorrentes
serão informados da sua classiﬁcação ﬁnal através do endereço de email indicado na ﬁcha de
inscrição.

8º: APRESENTAÇÃO PÚBLICA DOS RESULTADOS
Por cada escalão (2º e 3º ciclo do ensino básico, ensino secundário e proﬁssional e ensino
superior), os grupos de trabalho classiﬁcados em primeiro lugar serão convidados a apresentar
os seus projetos/ideias na Câmara Municipal de Águeda, em data a anunciar posteriormente a
todos os par cipantes.
Serão distribuídos cer ﬁcados de par cipação a todos os alunos e professores envolvidos no
Concurso de Ideias “+ sustentabilidade, - carbono”.

9º: DISPOSIÇÕES FINAIS
A Câmara Municipal de Águeda assegura a conﬁdencialidade da informação prestada durante
a realização do concurso de ideias.
Os par cipantes são responsáveis por garan r, junto das en dades apropriadas, que a
propriedade intelectual que u lizam ou venham a u lizar nos seus projetos está protegida
pelos instrumentos legais apropriados. A en dade organizadora do concurso não garante nem
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poderá ser responsabilizada, na eventualidade de qualquer ideia vir a ser copiada, imitada,
plagiada ou de alguma forma u lizada por terceiros.
Qualquer dúvida ou pedido de informação sobre o presente concurso deverá ser feito através
do endereço laboratoriodescarbonizacao@cm-agueda.pt.
[Anexo 1]
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enquadra

Energia e edi2cios

☐

Economia circular e ambiente

☐

Breve descrição da
ideia/projeto
(até 500 caracteres)

Termo de ConsenNmento
Declaro, ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados (UE) 2016/679, de 27 de abril, que dou o meu
consen mento de forma livre, especíﬁca e informada, para as ﬁnalidades a seguir descritas, no âmbito do Projeto
“Águeda Sm@rt City Lab – Laboratórios Vivos para a Descarbonização”:
Recolha e tratamento dos meus dados pessoais, por parte da Câmara Municipal de Águeda (CMA), Pessoa
Cole va n.º 501090436, com sede em Praça do Município, 3754-500 Águeda, incluindo o tratamento
informado dos mesmos, abrangendo todas as a vidades de tratamento de dados para a ﬁnalidade indicada,
ﬁcando os mesmos disponíveis na base de dados da Autarquia, podendo ser comunicados e/ou transmi dos a
outra en dade, apenas nos termos previamente deﬁnidos na Polí ca de Privacidade e Tratamento de Dados da
Autarquia, que se encontra disponível nos edi2cios municipais da CMA e no site, em hWps://www.cmagueda.pt, e que, enquanto tular dos dados pessoais, tenho conhecimento que a qualquer momento poderei
re rar o consen mento agora facultado, não comprometendo a licitude do tratamento efetuado com base no
mesmo. Os dados pessoais recolhidos, poderão ser re ﬁcados a qualquer momento, exercendo os direitos de
proteção de dados, designadamente os direitos de acesso, re ﬁcação, oposição ou apagamento, mediante
solicitação escrita para dpo@cm-agueda.pt, ou para a morada acima descrita. Os dados indicados, bem como
outros que sejam registados, no âmbito deste projeto, e sujeitos a tratamento, des nam-se à execução das
diligências necessárias, incluindo o envio, para qualquer uma das vias de comunicação indicadas, de
no ﬁcações respeitantes ao projeto em questão, podendo ser u lizados para ﬁns estaYs cos, contabilís cos,
ﬁnanceiros e administra vos. Os dados recolhidos serão conservados pelos prazos legalmente aplicáveis. A
responsabilidade do tratamento dos dados pessoais é da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade (DV-AS).
(O não consen mento implica a impossibilidade de u lização do serviço).
Sim ☐

Não ☐

Conhecimento
Tomei conhecimento da Polí ca de Privacidade e Tratamento de Dados da
CMA.

Sim ☐

Não ☐
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