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Enquadramento 

Diariamente consumimos energia em nossas casas, fundamental para o desenvolvimento das 
mais diversas tarefas, como tal é necessário garantir que esta possa continuar a ser utilizada 
durante toda nossa existência, para o efeito é desejável o seu uso equilibrado. 
 
Existem inúmeros pequenos truques que nos podem ajudar a poupar energia e 
consequentemente dinheiro. Lança-se o desafio à população escolar para criar um breve 
videoclip de sensibilização/informação para a população face ao consumo de energia, 
alertando para a necessidade de a conservar, isto é, utilizar só aquela que verdadeiramente é 
indispensável.  
 
Deverão ser propostas medidas para redução do consumo de energia nos diferentes locais: em 
casa, na escola e nos edifícios públicos, de modo a contribuir para uma utilização mais 
eficiente dos recursos e procurando assim garantir um desenvolvimento sustentável do país. 
 
Este Projeto será realizado em parceria entre o Município de Albufeira, a Agência Regional de 
Energia e a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares/ Direção de Serviços da Região do 
Algarve, Caixa Crédito Agrícola de Albufeira e a ECOambiente S.A. 

 

Participantes 

1. O Concurso está aberto aos alunos das Escolas do 3º Ciclo do Ensino Básico e 
Secundário do Concelho de Albufeira, de acordo com os seguintes Escalões: 

• Escalão 1 – 3º Ciclo do Ensino Básico 
• Escalão 2 – Secundário 

Inscrição 

1.  A inscrição deverá ser efetuada, mediante ficha de inscrição disponível em www.cm-
albufeira.pt (Educação Ambiental) e/ou por e-mail educacao.ambiental@cm-albufeira.pt  

Especificações 

1. Cada turma/grupo só poderá apresentar 1 videoclip;  

2. Deverá ter a duração máxima de 2 minutos; 

3. Recomenda-se a criação do vídeo através do Windows Movie Maker; 

4. O conteúdo resultará da exclusiva criatividade dos concorrentes, devendo respeitar o 
enquadramento do Projeto; 

5. O videoclip poderá ser realizado no espaço da Escola ou outro local a determinar pelos 
autores, por exemplo, numa das Agências da Caixa de Crédito Agrícola de Albufeira. 

 

Entrega dos Trabalhos 

1. A entrega dos trabalhos deverá realizar-se por e-mail para educacao.ambiental@cm-
albufeira.pt ou pessoalmente nas instalações da DAHUEV, durante o horário de 
expediente (9h00-17h00); 

2. A entrega deverá ser feita até final do mês de abril; 

3. À chegada todos os trabalhos serão devidamente registados. 
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Critérios de Seleção do Vídeo-Clip 

1. A seleção do vencedor será efetuada, com base nos seguintes critérios: 

• Criatividade 

• Originalidade  

• Mensagem 

2. Por cada escalão, será selecionado um trabalho. 

Júri 

1. O júri será constituído por três elementos: um representante do Município de Albufeira, 
um representante da Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve e um 
representante da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares/ Direção de Serviços 
da Região do Algarve; 

2. O júri reunirá para apreciação dos vídeo-clips durante o mês de maio; 

3. Poderá decidir-se pela alteração da composição do júri, por motivo de impossibilidade 
de comparência na data prevista;  

4. Das decisões do júri não cabe recurso. 

 

Mostra de Trabalhos e Atribuição de Prémios 

1. Os vídeo-clips selecionados serão apresentados na página do 
facebook/educacaoambientalem albufeira ou através do endereço www.cm-albufeira.pt. 

2. A data da mostra dos trabalhos será no dia destinado a assinalar a Comemoração do 
Dia Mundial do Ambiente, no Auditório Municipal. 

3. Poderá decidir-se pela atribuição de prémios de participação, ou atribuição de menção 
honrosa ao trabalho que melhor se enquadre na temática do projeto, por escalão. 

4. Das decisões do Júri não cabe recurso. 

Disposições Finais 

1. Os trabalhos concorrentes serão propriedade do Município de Albufeira; 

2. A organização comunicará, por escrito a decisão do júri, a todos os Estabelecimentos 
participantes; 

3. Será o participante a assumir a responsabilidade legal, sobre a reprodução integral de 
outros trabalhos; 

4. Casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela organização; 

5. Para qualquer esclarecimento contactar a DAHUEV, pelo telefone: 289 599 632 ou pelo 
e-mail: educacao.ambiental@cm-albufeira.pt. 

 
 
 

 


