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1.  INTRODUÇÃO

Tendo em conta o atual estado pandémico em que vivemos, novos desafios nos são colocados. Entre eles o 

necessário desenvolvimento de trabalhos à distância e a partir de casa.

Neste contexto, a 2ª edição do concurso “filMAR para sensibilizar” é uma oportunidade para estudantes do 3º 

Ciclo do Ensino Básico, que frequentem as escolas do concelho de Sines, usarem os seus talentos criativos e serem 

uma voz para a proteção dos nossos oceanos. Pelo que os incentivamos a realizarem o seu próprio vídeo, a partir 

de casa, relacionado com a questão do lixo marinho.

Estão convidados a desenvolver e a produzir um curto vídeo (máximo 2 minutos) no qual expressam a sua visão do 

problema, tornando-se agentes de mudança na sociedade – não só porque representam a próxima geração de 

consumidores e decisores, mas porque são muitas vezes elementos de inspiração e influência nas suas famílias e 

comunidades.

A mensagem deve concentrar-se no(s) problema(s) específico(s) que a poluição marinha pode causar, e em ações 

que contribuam para a redução deste problema e para a conservação dos recursos naturais servindo, 

posteriormente, para sensibilizar a comunidade escolar e a população em geral.

A problemática agrava-se cada vez mais e os prejuízos para os ecossistemas marinhos e terrestres são 

imensuráveis.

É um problema global e sem fronteiras e as soluções passam pela alteração de hábitos e comportamentos de 

todos nós!

Paula Ledo
Vereadora do Ambiente da Câmara Municipal de Sines
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1.  PROBLEMA

O Lixo Marinho e, em particular a acumulação de lixo de plástico, tem vindo a ser identificado como um dos 

maiores problemas globais dos nossos tempos, causando uma vasta gama de impactos adversos, tais como 

ecológicos, estéticos, económicos e socioambientais. 

Como podemos contribuir para o reduzir?

E para responder a esta grande questão teremos de refletir sobre:

- O que é o lixo marinho?
- De onde vem?
- Como afeta o ambiente e os seres humanos?
- Que ações podemos fazer para o combater?

2.  DESAFIO

Desenvolve uma ideia sobre o tema Lixo Marinho que tenha como objetivo a produção de material audiovisual 

(Vídeo) para promoção da sensibilização ambiental, contribuindo para a alteração de hábitos e 

comportamentos que tanto afetam os ecossistemas.

O vídeo pode ser em estilo documentário, reportagem ou entrevista, experimental, animação, etc., mas tem 

que ser elaborado cumprindo-se as regras de contingência em vigor e de afastamento social.
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4. Pistas/sugestões de métodos de trabalho

- Escolher uma área especifica a abordar; 
- Levantar informação e dados científicos referentes ao tema;
- Orientar-se por um guião que permita compreender a realização de forma organizada;
- Escolher conteúdos que contenham factos, alertas, ou outros que contribuam para uma sensibilização 
eficaz e original;
- Privilegiar mensagens simples;
- A montagem do material pode ser feita através de programa informáticos, tais como: Open Shot; 
Movie Maker; ou equiparado, exportado em 1920x1080, H264 .mov, com som stereo.

Link de apoio https://support.microsoft.com/pt-pt/help/4051785/windows-10-create-or-edit-video

https://support.microsoft.com/pt-pt/help/4051785/windows-10-create-or-edit-video
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5.  REQUISITOS/CONDIÇÕES

a) - Realizar um filme original, a partir de casa, com a duração máxima de 2 minutos;
b) - Cumprir as regras de contingência e de afastamento social em vigor;
c) - Ter em conta os direitos de autor de imagens e músicas utilizadas, ou direitos de propriedade intelectual de 

qualquer pessoa ou entidade, cujas eventuais utilizações sem a devida autorização são da responsabilidade do(s) 

concorrente(s);
d) - Comprovar a autorização das pessoas das quais as imagens constem no filme, no caso de menores, 

autorização de representante legal;
e) - Não publicar o vídeo, por qualquer meio, antes de ser verificado/validado pelo júri;
f) - A submissão dos vídeos a concurso implica a autorização da utilização dos mesmos, pelo Município de Sines, 

para os meios e sob as formas que este entenda por convenientes;
g) - O Município poderá, ainda, ceder a utilização dos vídeos a terceiros para fins de divulgação, educativos e/ou de 

sensibilização.

6.  PARTICIPANTES

O concurso está aberto aos jovens que frequentem o 3º Ciclo do Ensino Básico, no Concelho de Sines, podendo 

concorrer individualmente ou em grupos/equipas, que podem ter o apoio de um professor a identificar como  

Professor Orientador.

Cada professor pode colaborar com mais do que uma equipa.
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7.  SUBMISSÃO DOS TRABALHOS

O envio dos trabalhos decorre até ao dia 8 de junho de 2020 (Dia Mundial dos Oceanos), devendo ser efetuado 

para o e-mail indicando a identificação do(s) concorrente(s) e do professor orientador, ambiente@mun-sines.pt, 

se aplicável, acompanhados da ficha de inscrição constante do anexo, devidamente preenchida e assinada.

8.  CALENDARIZAÇÃO

1) - Envio dos vídeos até ao dia 8 de junho 2020;
2) - Divulgação dos resultados a 22 de junho 2020.

No final do ano letivo, ou logo que possível, a Câmara Municipal de Sines (CMS) e as Águas de Santo André, S.A 

(AdSA) organizarão uma cerimónia para entrega de prémios e exibição dos melhores vídeos que serão, ainda, 

exibidos nos meios de comunicação da CMS e nos circuitos do patrocinador. Os filmes premiados poderão ser 

publicados noutros meios de destaque, a definir.

mailto:ambiente@mun-sines.pt,
mailto:ambiente@mun-sines.pt
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9.  SELEÇÃO DOS VÍDEOS PREMIADOS

MEMBROS DO JÚRI

Paula Ledo, Vereadora da área do Ambiente; Diogo Vilhena, realizador; representante das Águas de Santo André, 

S.A.; João Castro da Universidade de Évora/ECT- MARE-CIEMAR; Carla Lourenço da Straw Patrol.

CRITÉRIOS

1) - Critérios eliminatórios:
        a) - Não cumprimento de algum dos requisitos de participação identificados;
        b) - Apresentação de conteúdos que revelem algum tipo de discriminação, ou com teor ofensivo;
        c) - Incumprimento das normas de contingência e de afastamento social em vigor.

2) - Critérios de valorização:
        a) - Utilizar linguagem correta e clara;
        b) - Incluir informação científica;
        c) - Adequação ao tema; 
        d) - Qualidade da pesquisa que reflete; 
        e) - Relevância e potencial impacto da mensagem; 
         f) - Originalidade.
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10.  PRÉMIOS

Todos os prémios são patrocinados pela empresa Águas de Santo André, S.A (AdSA)

1º LUGAR
-  Prémio monetário no valor de 400,00€;

2º LUGAR
-  Prémio monetário no valor de 250,00€;

3º LUGAR
-  Prémio monetário no valor de 200,00€;

4º LUGAR 
-  Prémio monetário no valor de 150,00€

No caso da participação ser efetuada em grupo, o prémio será entregue a cada um dos elementos por distribuição 

de igual valor.

11.  ENVIO

Os vídeos devem ser enviados para , bem como ANEXO. ambiente@mun-sines.pt 

mailto:ambiente@mun-sines.pt
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Organização:
Câmara Municipal de Sines

Apoiantes/Júri:
Bandeira Azul; Universidade de Évora/ECT, MARE e CIEMAR; Straw Patrol

Patrocinador:
Águas de Santo André, S.A. 
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Título do vídeo:

Escola:

Nome e idade do(s) concorrente(s):

Nome e contato do representante da equipa (se aplicável):

Nome e contato do(a) Professor(a) Orientador (se aplicável):

Data e local:


