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Enquadramento 

Albufeira possui um vasto leque de praias, como tal é importante sensibilizar a população, 
começando pelas camadas mais jovens no espaço escolar e também os veraneantes, durante 
a época balnear, através de um cartaz (Código de Conduta do Banhista) informativo sobre 
estas temáticas.  

No Código de Conduta deverão constar informações sobre as regras de saúde e segurança na 
praia, gestão dos resíduos, Interdições e/ ou recomendações a ter em conta durante a 
utilização da praia. 

Serão proporcionadas palestras aos participantes, fornecendo informação útil, para que se 
usufrua em pleno da estação mais quente do ano, o Verão. Apesar de amigo, o sol pode ser 
prejudicial para nossa saúde, por essa razão é necessário respeitar as regras de saúde e 
segurança na praia.  

Este projeto será realizado em parceria entre a Município de Albufeira, Centro de Saúde, 
Autoridade Marítima e Associação de Nadadores Salvadores de Albufeira. 

Participantes 

1. O Concurso está aberto aos alunos das Escolas do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico do 
Concelho de Albufeira, de acordo com os seguintes Escalões: 

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

Inscrições 

1. A inscrição deverá ser efetuada, mediante ficha de inscrição, preferencialmente até 31 
de outubro de 2014, por e-mail (educacao.ambiental@cm-albufeira.pt); 

2. A ficha de inscrição poderá ser solicitada junto da Divisão de Ambiente, Higiene 
Urbana e Espaços Verdes (DAHUEV) ou em Educação Ambiental através do endereço 
www.cm-albufeira.pt; 

3. Limite máximo de participação de 6 turmas/grupos, 3 por cada Escalão; 
4. As inscrições realizadas fora da data estabelecida poderão ficar excluídas da Saída de 

Campo.  

Especificações 

1. Cada turma/grupo poderá apresentar 1 trabalho, que poderá ser individual ou de grupo; 
2. O elemento a concurso é um cartaz em formato A4, composto por texto e imagens, 

desenhos ou fotos; 
3. O texto e as imagens/desenhos ou fotos ficarão ao critério dos autores, devendo 

obedecer apenas ao tema em concurso e conter as palavras: Albufeira, Praia, Areal, 
Resíduos, Sol, Saúde e Segurança; 

4. O título do cartaz deverá ser obrigatoriamente Código de Conduta do Banhistas; 
5. O cartaz deverá conter o logótipo do Município de Albufeira (solicitar ao MA) e a 

seguinte frase: Projeto de Saúde e Segurança na Praia, promovido pelo Município de 
Albufeira, no âmbito do Programa da Bandeira Azul 2015, em parceria com as Escolas 
do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, Centro de Saúde, Autoridade Marítima e 
Associação de Nadadores Salvadores de Albufeira. 
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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 Divisão de Ambiente, Higiene Urbana 
e Espaços Verdes (DAHUEV), durante o horário de expediente; 

2. A entrega deverá ser feita até dia 4 de maio de 2015; 
3. À chegada todos os trabalhos serão devidamente registados. 

Critérios de Seleção 

1. A seleção do vencedor será efetuada, com base nos seguintes critérios: 
• Criatividade 
• Originalidade  
• Mensagem 

Júri 

1. O júri será constituído por três elementos: um representante do Centro de Saúde de 
Albufeira, um representante da Autoridade Maritíma e um representante da Associação 
de Nadadores Salvadores de Albufeira; 

2. O júri reunirá, entre 4 e 8 de maio de 2015, para fazer a apreciação dos trabalhos; 
3. A decisão do Júri será comunicada aos participantes durante o mês de maio; 
4. Poderá decidir-se pela alteração da composição do júri, por motivo de impossibilidade 

de comparência na data prevista;  
5. Das decisões do júri não cabe recurso. 

Prémios 

1. Divulgação do cartaz selecionado, por escalão, ao público; 
2. Poderá decidir-se pela não atribuição de qualquer dos prémios, caso se considere não 

haver qualidade nos trabalhos apresentados. 

Disposições Finais 

1. Os trabalhos concorrentes serão propriedade da Município de Albufeira, que os poderá 
reproduzir; 

2. A organização comunicará, por escrito, a decisão do júri, durante o mês de maio, a 
todos os Estabelecimentos participantes; 

3. Casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização; 
4. Será o participante a assumir a responsabilidade legal, sobre a reprodução integral de 

outros trabalhos; 
5. Para qualquer esclarecimento contactar a DAHUEV, pelo telefone: 289 599 632 ou pelo 

e-mail: educacao.ambiental@cm-albufeira.pt. 

 

 


