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Regulamento do Concurso

PRÉMIOS FERNANDO MOITAL
LABORATÓRIOS VIVOS ALÉM RISCO

1. Objetivos

Este concurso é promovido pelo projeto Além Risco. De encontro aos objectivos do projecto, o

concurso pretende distinguir boas práticas de adaptação às alterações climáticas através da

plantação de árvores em espaço urbano ou periurbano. Os projetos de adaptação, que

designamos de Laboratório Vivo, deverão contemplar o acesso do público em condições

pré-determinadas.

Mais especificamente, no âmbito deste concurso, entende-se por laboratório vivo qualquer

parcela de terreno (privada ou pública) que tenha sofrido alterações a nível da flora, nos últimos

dois anos, com uma plantação mínima de 20 árvores de modo a aumentar o ensombramento e a

criar espaços de lazer e/ou educacional. Um laboratório vivo é tanto mais valorizado, quanto

maior for a diversidade de espécies plantadas, bem como a quantidade de exemplares.

Simultaneamente, deverá respeitar o caráter do lugar, bem como as funções intrínsecas desse

terreno.

2. Categorias do prémio e destinatários

Os Prémios Fernando Moital - Laboratórios Vivos Além Risco têm três categorias:

1. Prémio Escola,

2. Prémio Autarquia

3. Prémio Cidadania
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Podem participar no concurso:

● No âmbito do Prémio Escola, escolas dos Agrupamentos de Escolas do distrito de Évora;

● No âmbito do Prémio Autarquia, Municípios e Juntas de Freguesia do distrito de Évora;

● No âmbito do Prémio Cidadania, outras entidades, públicas ou privadas (associações,

empresas, coletivos de cidadãos, cidadãos individuais, etc), do distrito de Évora.

3. Critérios de elegibilidade

● Ter criado um Laboratório Vivo com área mínima de 20 m2 entre 2021 e 2022;

● O Laboratório Vivo deverá estar situado no distrito de Évora;

● Ser promovido pelos destinatários deste concurso: escolas dos Agrupamentos de

Escolas, Municípios e Juntas de Freguesia, outras entidades - públicas ou privadas -

(associações, empresas, coletivos de cidadãos, cidadãos individuais, etc), do distrito de

Évora.

4. Critérios de avaliação

Para além do cumprimento da concretização dos objetivos do concurso acima enunciados, são

ainda critérios de avaliação e valorização da candidatura:

1. Envolvimento da comunidade;

2. Criatividade;

3. Sustentabilidade da plantação;

4. Impacto na comunidade local.
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5. Candidatura:

Entregue em formato digital (PDF ou JPEG) com os seguintes componentes:

1. Fotografias do Laboratório Vivo;

2. Memória descritiva do laboratório vivo - com explicação sumária do plano (até

3000 palavras);

3. Imagens e/ou fotografias que sejam oportunas a uma boa compreensão do

projeto proposto;

4. No caso das escolas, pequeno vídeo (máximo 3 minutos), com apresentação por

parte dos alunos de como foi trabalhar no âmbito do Projecto Além Risco e o que

foi criar este Laboratório Vivo. Adicionalmente é solicitado ao professor um

testemunho, por escrito, sobre como este trabalho foi desenvolvido (necessária

autorização para publicação do vídeo).

6. Processo de avaliação:

1. Os concorrentes deverão submeter candidatura através do formulário de inscrição

disponível em https://bit.ly/premios_alem_risco ;

2. As candidaturas serão avaliadas e seriadas pela pontuação obtida após avaliação do júri;

3. O júri do Concurso será constituído por elementos do Conselho Consultivo do Projeto

Além Risco;

4. As suas decisões serão soberanas e definitivas e não poderão ser alvo de recurso.
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7. Prazos

 Candidaturas de 10 de novembro de 2022 a 16 de janeiro de 2023 até às 23:59.

 8. Prémios

 

● Os prémios Fernando Moital, por cada categoria a concurso, são os seguintes:

A. Prémio Escola - Visita de honra à Fundação Calouste Gulbenkian;

B. Prémio Autarquia - Obra de arte de artista local;

C. Prémio Cidadania – Obra de arte de artista local.

● O júri pode não atribuir qualquer prémio caso não reconheça qualidade suficiente às

candidaturas.

9 . Disposições finais

● A apresentação da candidatura implica a aceitação do presente regulamento pelas

Candidaturas.

● O Projeto Além Risco e as entidades parceiras podem considerar o adiamento ou

alteração do concurso na sequência de circunstâncias imprevistas.

● Os esclarecimentos podem ser obtidos via e-mail para: info@alemrisco.org .
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