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1.  INTRODUÇÃO

Tendo em conta o estado pandémico em que continuamos a viver, os desafios continuam! Entre eles, proteger o 

Ambiente e ao mesmo tempo cumprir as regras de contingência e de afastamento social em vigor. 

Neste contexto, a 3.ª edição do concurso “filMAR para sensibilizar” é uma oportunidade para os participantes 

usarem os seus talentos criativos e serem uma voz para a proteção dos nossos oceanos e dos ecossistemas - 

marinhos e terrestres - que lhes estão associados. Em particular, os biótopos das praias e dunas e suas 

comunidades de plantas e animais, particularmente importantes e sensíveis, pois constituem a interface e 

primeira linha de contacto entre a terra e o mar, nos ambientes litorais. 

Porém, as pressões sobre estes ecossistemas são muito elevadas, devendo-se a fatores locais, como a procura das 

praias para atividades de lazer e a poluição, e a fatores a jusante, mais difíceis de controlar, nomeadamente as 

alterações climáticas e a subida do nível médio das águas do mar. 

Assim, incentivamos os participantes a realizarem o seu próprio filme mostrando a sua sensibilidade sobre a 

questão da importância da preservação dunar e dos seus preciosos habitats.

A problemática agrava-se e os prejuízos são imensuráveis, passando as soluções pela alteração de hábitos e 

comportamentos de todos nós!

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

Entre as consequências da destruição dos ecossistemas dos setores vegetados da praia alta e das dunas, constam 

a diminuição da estabilidade das estruturas geomorfológicas, a invasão de territórios continentais pelos cordões 

dunares e areias, e, o recuo acentuado da linha de costa.

Contudo, estes ecossistemas desempenham papeis vitais a pessoas e bens, tais como:

- Resiliência e vitalidade dos serviços ecológicos;

- Proteção contra fenómenos ambientais extremos (como as tempestades);

- Manutenção da biodiversidade (aqui ocorrem plantas e comunidades únicas, adaptadas às condições ecológicas 

caraterísticas destes ambientes litorais, muitas delas raras e com distribuições restritas, incluindo importantes 

endemismos Ibéricos e Lusitanos, muitos dos quais protegidos por lei. São ainda o habitat privilegiado de muitas 

espécies de insetos, aves e mamíferos);

- Retenção da água subsuperficial (e combate à seca); 

- Fixação dos sedimentos (e combate à erosão); 

- Estabilização das areias e formação do solo.
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3.  DESAFIO

Desenvolver e produzir um curto vídeo (máximo 2 minutos) no qual expressem a sua visão do problema, 

tornando-se agentes de mudança na sociedade – porque representam a próxima geração de consumidores, são 

muitas vezes elementos de inspiração e influência nas suas famílias e comunidades e porque das suas ações atuais 

depende em grande parte o futuro e integridade destes ecossistemas. 

A mensagem deve centrar-se em questões(s) específica(s) relacionadas com:

-  A importância dos ecossistemas dunares, numa perspetiva global e sustentável (ecológica, humana e/ou 

económica);

- Composição biológica destas comunidades (conhecimento de espécies e habitats);

- Causas da sua destruição (por exemplo: turismo - aumento da pressão humana, deposição de lixos, pisoteio, 

construção de infraestruturas de apoio; proliferação de plantas exóticas e invasoras – como o chorão, a acácia, etc. 

– que ocupam os habitats das espécies nativas);

- Efeitos que a sua degradação e destruição podem causar (perda de biodiversidade e funcionalidade dos 

ecossistemas; aumento da erosão, etc.);

- Ações que contribuam para combater estes problemas (por exemplo, ações de limpeza das praias e dunas, 

construção de passadiços e acessos específicos às praias, erradicação de espécies exóticas, etc.).

O vídeo pode ser em estilo documentário, reportagem ou entrevista, experimental, animação, etc., e deve ser 

elaborado cumprindo-se as regras de contingência e/ou de afastamento social que estejam em vigor.
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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

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.

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


6.  PARTICIPANTES

O concurso está aberto a todos os jovens do Concelho de Sines até aos 18 anos de idade, 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.

7.  SUBMISSÃO DOS TRABALHOS

O envio dos trabalhos decorre até ao dia 28 de julho de 2021 (Dia Mundial da Conservação da Natureza), 

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

professor orientador, se aplicável, acompanhados da ficha de inscrição constante do anexo, devidamente 

preenchida e assinada.

8.  CALENDARIZAÇÃO

1) - Envio dos vídeos até ao dia 28 de julho 2021;

2) - Divulgação dos resultados a 17 de agosto 2021.

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.
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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; Mónica Martins do Centro Ciência Viva do Lousal.

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) - Ter por base imagens do território do concelho de Sines e da costa adjacente; 

         g) - Originalidade.

CONCURSO DE VÍDEO
filmar para sensibilizar

A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO ECOSSISTEMA DUNAR 



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 
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ANEXO

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:
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