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REGULAMENTO DO CONCURSO 
 

«A Água que Queremos Para o Futuro» 

 

 

1º EDIÇÃO DO CONCURSO PARA JOVENS 

 

O concurso para jovens «A Água Que Queremos Para o Futuro» tem como objetivo 

consciencializar as camadas mais novas sobre a temática da água e perceber a perspetiva 

futura dos jovens para este assunto. Este concurso está enquadrado nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e na Agenda 2030 que definem as prioridades e 

aspirações do desenvolvimento sustentável global para 2030. 

Com este concurso, que irá decorrer até 13 de dezembro de 2022, a ABMG pretende reforçar 

as atividades educativas realizadas por todos os seus membros, envolvendo, ativamente, os 

jovens participantes como contadores de histórias pró-ativos e narradores do nosso futuro 

líquido.  

Como podemos inspirar um novo paradigma da água, comportamentos e atitudes de forma a 

serem mais respeitadores do meio ambiente e dos escassos recursos hídricos dos quais 

dependemos? Que pequenos gestos revolucionários e soluções viáveis podem contribuir para 

a reavaliação do património hídrico e para melhorar a sustentabilidade de todos os usos da 

água?  
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A 1ºEdição do Concurso «A Água Que Queremos Para o Futuro»  

Este concurso visa fortalecer a relação entre a Entidade Gestora e a comunidade educativa, 

estimulando os jovens participantes a desenvolver ideias inovadoras na construção de usos 

mais sustentáveis da água.  

Qualquer aluno interessado em participar deve:  

-Enviar a candidatura para comunicacao@abmg.pt  

-Enviar os trabalhos até dia 13 de dezembro de 2022 

Participantes  

O Concurso é dirigido aos alunos dos Agrupamentos de Escolas de Mira, Montemor-o-Velho e 

Soure e é limitado a três categorias etárias: 6-9 anos (1ºCiclo), 10-12 anos (2ºCiclo) e 13-15 

anos (3ºCiclo).  

Com a ajuda dos seus educadores responsáveis, os alunos são encorajados a enviarem os seus 

trabalhos (um desenho, uma fotografia, música, animação ou um pequeno vídeo) para o email 

comunicacao@abmg.pt.  

Tema do Concurso 

Todos os trabalhos enviados devem-se concentrar no tema da água e nas questões 

relacionadas com a biodiversidade, mudanças climáticas e legados de água.  

Entrega dos Trabalhos  

Só são admitidas a concurso as participações dos seguintes tipos:  

1.Desenhos  

2.Fotografias 

3.Outros meios (vídeos e ou animação com duração até dois minutos, no máximo); Paisagens 

sonoras e canções (incluindo canções tradicionais relacionadas com a água).  

Prazo de entrega, formulário de inscrição e condições de participação 

Até 13 de dezembro, os trabalhos devem ser enviados por email ou por correio para os 

serviços centrais da ABMG, incluindo:  

1. Formulário de Inscrição, disponível no site da ABMG.  

2. Trabalhos  

O formulário de inscrição inclui os Termos e Condições para participação no concurso.  

Cada entrada deve ser apresentada com um título conciso e uma breve descrição (máximo 200 

palavras). Apenas será considerado um trabalho por aluno.  

Atribuição de Prémios do Concurso 

Todos os trabalhos selecionados serão elegíveis a prémio e menções especiais. Serão 

atribuídos três prémios por cada categoria (primeiro, segundo e terceiro lugar).  
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O anúncio dos vencedores e respetiva entrega de prémios será feito durante uma cerimónia, 

realizada pela ABMG, no dia 15 de janeiro de 2023.  

Cronograma 

• 1 de outubro: Divulgação do Concurso  

• 13 de dezembro: Prazo final para a entrega de trabalhos  

• 15 de janeiro: Entrega dos prémios  

 

Para mais informações 

Para mais informações contacte, por email, comunicacao@abmg.pt  

 

ABMG 

A ABMG é uma empresa criada pelos municípios de Mira, Montemor-o-Velho e Soure e tem 

como objetivos assegurar o abastecimento de água e o saneamento de águas residuais, 

aumentar a produção própria de água, aumentar a qualidade da água, assegurar a 

sustentabilidade ambiental, diminuir as perdas e a importação da água. É missão desta 

empresa intermunicipal manter a ética e transparência e prestar um serviço de rigor e de 

fiabilidade. A pensar no bem-estar das populações destes três municípios, nomeadamente do 

ponto de vista da saúde pública, da qualidade e da segurança para o quotidiano, o serviço da 

ABMG é fundamental para a melhoria do serviço, funcionando com preços acessíveis para as 

populações respeitando as tabelas legais. 
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