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REGULAMENTO DO CONCURSO 
 

«Água Para Todos» 

 

 

1º EDIÇÃO DO CONCURSO PARA ESCOLAS 

 

Com o objetivo de comemorar o Dia Mundial da Água, a ABMG – Águas do Baixo Mondego e 

Gândara, lança o concurso «Água Para Todos» destinado às escolas dos Agrupamentos de 

Escolas de Mira, Montemor-o-Velho e Soure.  

O concurso escolar tem o intuito de promover a eficiência hídrica das escolas através de 

campanhas de sensibilização realizadas pelos alunos, bem como motivar a comunidade 

escolar, envolvendo professores, alunos e famílias, para a adoção de medidas de redução dos 

consumos que se traduzam na alteração de comportamentos e na redução do desperdício 

e/ou consumo.  
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A 1ºEdição do Concurso «A Água Para Todos»  

Este concurso visa promover a eficiência hídrica na escola bem como a sensibilização da 

comunidade escolar para a adoção de práticas e comportamentos mais sustentáveis no uso 

eficiente da água.  

O concurso é destinado a escolas que lecionem os 1ª, 2ª e 3º Ciclos e visa premiar a 

organização de uma Campanha de Promoção do Uso Eficiente da Água na escola que envolva 

professores, alunos e famílias e que se traduza na alteração de comportamentos e na redução 

de desperdício e/ou consumo.  

As campanhas a concurso devem sensibilizar para a adoção de medidas de redução dos 

consumos de água na escola, promovendo a consciencialização e proteção deste recurso.  

Fica ao critério de cada escola a forma em como a campanha é organizada, implementada e 

comunicada, desde que, no entanto, valorize a mensagem transmitida de forma criativa e que 

cause impacto na comunidade escolar.  

As campanhas e ações a concurso são coletivas, realizadas por um grupo de alunos e 

professores, e são apresentados em nome da escola.  

Qualquer escola interessada em participar deve:  

-Enviar a candidatura para comunicacao@abmg.pt  

-Enviar os trabalhos até dia 15 de fevereiro de 2023 

Participantes  

O Concurso é dirigido às escolas do 1º, 2º e 3º Ciclos do Agrupamentos de Escolas de Mira, 

Montemor-o-Velho e Soure. 

Tema do Concurso 

Todos os trabalhos enviados devem-se concentrar no tema da água e na poupança deste 

recurso.   

Entrega dos Trabalhos  

A entrega ou envio dos trabalhos é da responsabilidade dos concorrentes e poderá ser feita 

por correio, por email, ou entregue pessoalmente na sede da ABMG. O trabalho deve ser 

entregue em nome da escola e conter a identificação dos autores (alunos, professores e/ou 

outros membros da comunidade educativa que auxiliaram a sua elaboração). Os trabalhos 

apresentados em suporte papel (por exemplo cartazes) não deverão exceder as dimensões do 

formato A0 e em suporte vídeo não deverão exceder os sete minutos de duração. 

Deverão ser enviados para o email comunicacao@abmg.pt; ou, por correio, para: Rua de São 

Pedro, Pavilhão Multiusos da Carapinheira, 3140-099 Carapinheira; ou entregues 

pessoalmente na sede da ABMG (mesma morada); com uma descrição da campanha realizada, 

bem como com registos das atividades desenvolvidas. Os registos podem ser feitos em suporte 

físico ou digital.  
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Prazo de entrega, formulário de inscrição e condições de participação 

Até 15 de fevereiro de 2023, os trabalhos devem ser enviados por email, ou por correio para 

os serviços centrais da ABMG (ou entregues pessoalmente), 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).  

Atribuição de Prémios do Concurso 

Serão premiadas uma escola por cada município que terá direito a um conjunto de redutores 

de caudal para a instalação nas respetivas torneiras ou um conjunto de torneiras 

temporizadas. 

O anúncio dos vencedores e respetiva entrega de prémios será feito durante uma cerimónia, 

realizada pela ABMG, no dia 22 de março de 2023.  

Cronograma 

• Início do Ano Letivo 2022/2023: Divulgação do Concurso  

• 13 de fevereiro de 2023: Prazo final para a entrega de trabalhos  

• 22 de março de 2023: 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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