Este Ano em Oeiras o Natal é Amarelo
- Regulamento de Participação -

TEMA
A Câmara Municipal de Oeiras, em parceria com a OEINERGE e Tetra Pak promovem o concurso Este Ano
em Oeiras o Natal é Amarelo.

OBJETIVOS
O principal objetivo deste concurso é sensibilizar o público escolar em particular e os munícipes em geral
para a importância da reciclagem das embalagens de leite e sumos no ecoponto amarelo e vantagens da
Reutilização de materiais na criação de novos objetos, através de uma atividade lúdica e de expressão
artística.
Neste concurso, cada escola concorrente deverá transformar o tradicional Pinheiro de Natal, numa árvore
que tem por base a reutilização das embalagens de cartão da Tetra Pak, enquadrando o tema “Sim, é no
amarelo”. Cada trabalho deve incluir uma mensagem ambiental.

DESTINATÁRIOS
Podem participar neste concurso os estabelecimentos de ensino da rede pública, privada e de solidariedade
social do concelho que vão ser distribuídas por dois escalões:
- Jardim de Infância + 1º ciclo;
- 2º e 3º ciclo + secundário + profissional.

REQUISITOS
1. A participação no concurso implica a inscrição no mesmo, através do envio da ficha em anexo até
ao dia 31 de Outubro, para o e-mail: pea@cm-oeiras.pt
2. A árvore deve ser feita maioritariamente a partir de embalagens da Tetra Pak usadas. No entanto,
há possibilidade de acrescentar alguns adereços de materiais diferentes;
3. A cor predominante da árvore deve ser o amarelo;
4. A dimensão da árvore não poderá exceder os 1,5 metros de altura;
5. Cada escola deverá participar no concurso apenas com uma árvore;
6. Envio de 2 fotografias da árvore (uma em geral e outra em pormenor) e-mail: pea@cm-oeiras.pt
até ao dia 28 de Novembro;

JURI DO CONCURSO
O júri é composto por 1 elemento da CMO, 1 elemento da OEINERGE e 1 da Tetra Pak.

Critérios de avaliação do júri:
. Cumprimento dos pressupostos obrigatórios;
. Originalidade da árvore;
. Qualidade na execução;
. Mensagem ambiental escolhida.

RESULTADOS
Os resultados serão conhecidos a 5 de Dezembro.

PRÉMIOS
As 2 escolas (1 de cada escalão) que ficarem em 1º Lugar recebem equipamento variado para melhorar o
perfil ambiental da escola, de acordo com as suas necessidades, no valor total de 500€ (para cada escola).
Exemplo de material: mini ecopontos; mobiliário reciclado; plantação de árvores, plantas, jardins, etc.
As 18 escolas seguintes recebem um prémio de consolação, no valor de 30 €, em equipamento.

MOSTRA DOS TRABALHOS
1. Após pré-seleção, OS MELHORES TRABALHOS vão ser expostos de forma integrada no
Centro Comercial Alegro;
2. O transporte das árvores escolhidas é da responsabilidade das entidades participantes. As
mesmas devem ser entregues no edifício dos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de
Oeiras, sito na Rua Coro de Stº Amaro de Oeiras, nº 4, 2780-379 Oeiras;
3. Com a exposição das árvores pretende-se proporcionar ao público visitante, um momento lúdico
e ao mesmo tempo incutir a Reutilização como uma possível forma de arte;
4. A CMO reserva-se ao direito de fotografar os trabalhos participantes e utilizar o registo
fotográfico para qualquer finalidade do seu interesse, sem obrigação da autorização do autor

Informações
Câmara Municipal de Oeiras
Departamento de Ambiente e Equipamento
Edifício Atrium
Rua do Coro de Sto. Amaro de Oeiras, nº4
2780-379 Oeiras
Tel.: 800 201 205
E-Mail: pea@cm-oeiras.pt

