
 

 

 

 

Regulamento do 

O presente regulamento estabelece as normas de funcionamento 

Acquavivências | animação ambiental,

O projeto “Água Livre” é uma iniciativa organizada pelo

Departamento de Planeamento e Gestão do Território

Programa de Preservação da Biodiversidade

 

O concurso tem como objetivos genéricos o desenvolvimento do potencial participativo 

da comunidade escolar, de modo a fomentar a consciência de professores e alunos para os 

problemas ambientais; contribuindo para a tarefa global de sensibilização ambiental dos 

cidadãos, necessária para a aquisição de valores, conhecimentos e práticas que contribuem 

para a manutenção e promoção da qualidade ambiental, e promover e gerir a informação 

resultante das monitorizações ambientais.

 

 

O objetivo principal é reabili

um conjunto de atividades e sensações oníricas que estão relativamente apagadas da memória 

e do quotidiano urbano, com o usufruto ativo por parte dos cidadãos, que terão assim a 

oportunidade de agir duma fo

eminentemente de animação ambiental, procurando criar atividades de interação com o 

cidadão. 

Sob o mote da “Água Livre” é pedido à comunidade escolar que traga novas ideias 

(apresente maquete do que propõe pintar) 

Real, privilegiado e fomentado o contacto com a natureza passível de observação, 

percecionando os seus sons, cores, cheiros e a biodiversidade. Com este apelo pr

contribuição desta faixa etária para a idealização de conteúdos incentivando

capacidade de criar/desenhar sob a temática biodiversidade

  

Regulamento do Projeto “Água Livre” 
 
 

O presente regulamento estabelece as normas de funcionamento da iniciativa da ação 5: 

Acquavivências | animação ambiental, do Projeto Seivacorgo.  

é uma iniciativa organizada pelo Serviço de Ambiente e Mobilidade do 

Departamento de Planeamento e Gestão do Território do Município de Vila Real, no âmbito do 

Programa de Preservação da Biodiversidade de Vila Real.  

mo objetivos genéricos o desenvolvimento do potencial participativo 

da comunidade escolar, de modo a fomentar a consciência de professores e alunos para os 

problemas ambientais; contribuindo para a tarefa global de sensibilização ambiental dos 

cessária para a aquisição de valores, conhecimentos e práticas que contribuem 

para a manutenção e promoção da qualidade ambiental, e promover e gerir a informação 

resultante das monitorizações ambientais. 

Artigo 1º 
(Objeto) 

objetivo principal é reabilitar uma vivência entre o homem e a água, proporcionando 

um conjunto de atividades e sensações oníricas que estão relativamente apagadas da memória 

e do quotidiano urbano, com o usufruto ativo por parte dos cidadãos, que terão assim a 

uma forma mais intensa com o recurso água. E uma ação 

eminentemente de animação ambiental, procurando criar atividades de interação com o 

Sob o mote da “Água Livre” é pedido à comunidade escolar que traga novas ideias 

(apresente maquete do que propõe pintar) e que participem em visitas ao leito dos rios de Vila 

Real, privilegiado e fomentado o contacto com a natureza passível de observação, 

percecionando os seus sons, cores, cheiros e a biodiversidade. Com este apelo pr

contribuição desta faixa etária para a idealização de conteúdos incentivando

capacidade de criar/desenhar sob a temática biodiversidade e das espécies emblemáticas
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a iniciativa da ação 5: 

Serviço de Ambiente e Mobilidade do 

do Município de Vila Real, no âmbito do 

mo objetivos genéricos o desenvolvimento do potencial participativo 

da comunidade escolar, de modo a fomentar a consciência de professores e alunos para os 

problemas ambientais; contribuindo para a tarefa global de sensibilização ambiental dos 

cessária para a aquisição de valores, conhecimentos e práticas que contribuem 

para a manutenção e promoção da qualidade ambiental, e promover e gerir a informação 

tar uma vivência entre o homem e a água, proporcionando 

um conjunto de atividades e sensações oníricas que estão relativamente apagadas da memória 

e do quotidiano urbano, com o usufruto ativo por parte dos cidadãos, que terão assim a 

gua. E uma ação 

eminentemente de animação ambiental, procurando criar atividades de interação com o 

Sob o mote da “Água Livre” é pedido à comunidade escolar que traga novas ideias 

e que participem em visitas ao leito dos rios de Vila 

Real, privilegiado e fomentado o contacto com a natureza passível de observação, 

percecionando os seus sons, cores, cheiros e a biodiversidade. Com este apelo pretende-se a 

contribuição desta faixa etária para a idealização de conteúdos incentivando-os para a 

e das espécies emblemáticas. 



 

 

 

Figura 1 – Levantamento infraestruturas de saneamento ao longo do

 

 
1. O projeto é aberto a todos a todas as escolas do Concelho de Vila Real.

 
Pretende-se convidar as escolas do concelho a pintarem a Biodiversidade no Parque 

Corgo num projeto intitulado

estabelecimentos de ensino do concelho de Vila Real. Consiste na promoção de atividades de

pintura e desenho ao longo do P

concebidas e aplicadas nas infraestruturas de saneamento qu

Os diversos troços desta infraestrutura serão at

uma temática específica relacionada com a existência desta infraestrutura e o seu contributo 

para a qualificação dos recurs

jovens para a importância das infraestruturas básicas na preservação da biodiversidade dos 

recursos hídricos e mudar a visão que a população possui acerca do seu impacte ambiental. 

Aspira-se também à valorização paisagística e visual destas infraestruturas.

 

 
1. Os temas do concurso são:

a. Espécies da fauna locais;
i. Aves 

ii. Mamíferos 

  

Levantamento infraestruturas de saneamento ao longo do Parque Corgo.

Artigo 2.º 
(Participantes) 

O projeto é aberto a todos a todas as escolas do Concelho de Vila Real.

convidar as escolas do concelho a pintarem a Biodiversidade no Parque 

intitulado “Água Livre“ cujo público-alvo são os alunos dos 

estabelecimentos de ensino do concelho de Vila Real. Consiste na promoção de atividades de

pintura e desenho ao longo do Percurso do Corgo. Estas manifestações culturais serão 

concebidas e aplicadas nas infraestruturas de saneamento que ladeiam as margens do Corgo. 

Os diversos troços desta infraestrutura serão atribuídos às escolas aderentes

uma temática específica relacionada com a existência desta infraestrutura e o seu contributo 

para a qualificação dos recursos hídricos de Vila Real. É nossa intenção chamar a atenção dos 

jovens para a importância das infraestruturas básicas na preservação da biodiversidade dos 

recursos hídricos e mudar a visão que a população possui acerca do seu impacte ambiental. 

valorização paisagística e visual destas infraestruturas. 

Artigo 3º 
(Tema) 

1. Os temas do concurso são: 
a. Espécies da fauna locais; 
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Parque Corgo. 

O projeto é aberto a todos a todas as escolas do Concelho de Vila Real. 

convidar as escolas do concelho a pintarem a Biodiversidade no Parque 

vo são os alunos dos 

estabelecimentos de ensino do concelho de Vila Real. Consiste na promoção de atividades de 

ercurso do Corgo. Estas manifestações culturais serão 

e ladeiam as margens do Corgo. 

ribuídos às escolas aderentes, que idealizarão 

uma temática específica relacionada com a existência desta infraestrutura e o seu contributo 

chamar a atenção dos 

jovens para a importância das infraestruturas básicas na preservação da biodiversidade dos 

recursos hídricos e mudar a visão que a população possui acerca do seu impacte ambiental. 



 

 

iii. Outra fauna 
b. Espécies da flora locais;

c. Paisagens identificadas com o território de Vila 

 

 
 

1. Abertura das inscrições a partir 
 
2. Os trabalhos deverão ser propostos para o email da biodiversidade@cm

ou no Serviço de Am
 

2. O júri pronunciar-se-á até ao dia 24 de maio de 2013. 
 

3. A realização das pinturas nas canalizações ao longo realizam

primeira semana de 

combinar com os docentes.

Eb2 e após análise por parte deste Serviço de Ambiente e Mobilidade são comunicadas 

as manifestações culturais aceites para serem concebidas e aplicadas, no dia 5 de 

Junho de 2013 (Dia do Ambiente), nas infraestrut

margens do Corgo. 

 

 

 
1. O júri será constituído por 3

 
a. Técnicas do Serviço de Ambiente e Mobilidade
b. um representante da Divisão da Educação da 
 
2. O júri apreciará os trabalhos a concurso pela sua qualidade técn

do tema proposto a concurso. 
3. A decisão do júri é final e irrevogável não cabendo qualquer recurso da mesma.

 

 

 

  

b. Espécies da flora locais; 

c. Paisagens identificadas com o território de Vila Real. 
 

Artigo 4º 
(Inscrições) 

bertura das inscrições a partir do dia 2 de maio de 2013. 

Os trabalhos deverão ser propostos para o email da biodiversidade@cm
ou no Serviço de Ambiente e Mobilidade até o dia 15 de maio de 2013. 

á até ao dia 24 de maio de 2013.  

realização das pinturas nas canalizações ao longo realizam-se no mês de Junho

primeira semana de Junho (5 de Junho de 2013, Dia do Ambiente)

combinar com os docentes. As propostas devem ser apresentadas pelas Escolas Eb1 e 

Eb2 e após análise por parte deste Serviço de Ambiente e Mobilidade são comunicadas 

as manifestações culturais aceites para serem concebidas e aplicadas, no dia 5 de 

Junho de 2013 (Dia do Ambiente), nas infraestruturas de saneamento que ladeiam as 

Artigo5º 
(Júri) 

será constituído por 3 elementos:  

Serviço de Ambiente e Mobilidade ; 
da Divisão da Educação da Câmara Municipal de Vila Real. 

2. O júri apreciará os trabalhos a concurso pela sua qualidade técnica e estética no âmbito 
do tema proposto a concurso.  

3. A decisão do júri é final e irrevogável não cabendo qualquer recurso da mesma.
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Os trabalhos deverão ser propostos para o email da biodiversidade@cm-vilareal.pt 
aio de 2013.  

se no mês de Junho, na 

Dia do Ambiente) ou em data a 

evem ser apresentadas pelas Escolas Eb1 e 

Eb2 e após análise por parte deste Serviço de Ambiente e Mobilidade são comunicadas 

as manifestações culturais aceites para serem concebidas e aplicadas, no dia 5 de 

uras de saneamento que ladeiam as 

Câmara Municipal de Vila Real.  

ica e estética no âmbito 

3. A decisão do júri é final e irrevogável não cabendo qualquer recurso da mesma. 



 

 

 

1. Os trabalhos enviados deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados com uma 

de participação, a preencher pelo concorrente, conforme minuta em anexo.

O material necessário à realização das pinturas 

caixas de visita, situada ao longo do rio Corgo

de efluentes líquidos e para o excesso de água gasto nas tarefas domésticas

do Programa de Preservação da Biodiversidade de Vila Real

descritiva e respetivo orçamento de materiais necessários para implem

cada escola/turma candidata.

 

 
 
Será atribuída gratificação de participação em material 
 

 

 

 

  

Artigo 6º 
(Características dos trabalhos) 

Os trabalhos enviados deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados com uma 

de participação, a preencher pelo concorrente, conforme minuta em anexo.

O material necessário à realização das pinturas de toda a canalização, assim como das 

caixas de visita, situada ao longo do rio Corgo forma a sensibilizar a população para a pro

de efluentes líquidos e para o excesso de água gasto nas tarefas domésticas

do Programa de Preservação da Biodiversidade de Vila Real. Deverá ser remetida 

descritiva e respetivo orçamento de materiais necessários para implementar o trabalho de 

cada escola/turma candidata. 

Artigo 7º 
(Gratificação) 

de participação em material didático às escolas selecionadas.

 

R
eg

u
la

m
en

to
 P

ro
je

to
 “

Á
gu

a 
Li

vr
e”

 

4 

 

Os trabalhos enviados deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados com uma ficha 

de participação, a preencher pelo concorrente, conforme minuta em anexo. 

de toda a canalização, assim como das 

forma a sensibilizar a população para a produção 

de efluentes líquidos e para o excesso de água gasto nas tarefas domésticas, ficaram a cargo 

Deverá ser remetida proposta 

entar o trabalho de 

didático às escolas selecionadas. 


