II Edição do Concurso “Uma Boa Ideia para a Sustentabilidade”
Tema: “Uso Sustentável da Água”
Regulamento do Concurso de Ideias
(Aberto a todos os cidadãos)
1.

O que é?

O concurso “Uma Boa Ideia para a Sustentabilidade” é uma iniciativa da Câmara Municipal
de Montemor-o-Novo no âmbito da Agenda 21 Local (A21L).
Este concurso destina-se a selecionar e a premiar uma BOA IDEIA de projeto, que seja
realizável, concreta, inovadora, replicável e que ajude a concretizar o Eixo 3 da Agenda 21
Local (Novos Comportamentos - consumo e poupança, hortas, cidadania ativa, solidariedade
e biodiversidade/respeito pela natureza).
Sendo 2013 o Ano Internacional da Cooperação pela Água (promovido pela ONU) e tendo
presente que a preservação da água foi identificada como uma das principais preocupações
na promoção da sustentabilidade local, optou-se por escolher como tema o “Uso
Sustentável da Água”.
Espera-se, desta forma, ajudar a concretizar uma ideia que promova Novos Comportamentos
locais no uso sustentável da água, que demonstre a importância da participação de todos e
que sensibilize para a importância da água no nosso bem-estar.
2.

Porquê?

Porque entendemos que para além da opção de gestão da água como bem público e de acesso
universal é fundamental sensibilizar os cidadãos para uma boa utilização da água, nos
comportamentos e atitudes individuais no dia-a-dia, mas também na nossa vida coletiva
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local, nas opções e ações dos agentes económicos, educativos, sociais, culturais, desportivos e
ambientais.
3.

Quem pode concorrer?

Este concurso é dirigido a todos os cidadãos de Montemor-o-Novo que queiram propor uma
Boa Ideia para o “Uso Sustentável da Água".

4.

Como concorrer?

O período para apresentação das candidaturas decorre de 2 a 18 de Janeiro de 2013.
Não tem quaisquer custos. É só preencher um formulário disponível nas sedes das Juntas de
Freguesia, na Câmara Municipal (Divisão de Planeamento e Desenvolvimento Económico /
Serviço de Promoção e Dinamização Económica da Autarquia) ou na Internet em:
http://morinvest.cm-montemornovo.pt/

5.

O que Ganha?

A ideia vencedora será desenvolvida e concretizada pelos cidadãos com o apoio da Câmara
Municipal de Montemor-o-Novo. Para tal a Câmara Municipal de Montemor-o-Novo dispõe
de uma verba de €5.000 (cinco mil euros) para a implementação da ideia. A atribuição do
prémio pressupõe a realização de um protocolo prévio com a Câmara Municipal, cujo
conteúdo será previamente discutido e aprovado com todos os envolvidos.
6.

Porquê concorrer?

Porque todos temos por vezes Boas Ideias e é preciso partilhá-las com quem as pode ajudar a
concretizar. Porque somos cidadãos responsáveis e conscientes da necessidade de mudar
para modos de vida mais sustentáveis. Porque beneficiamos com essas mudanças e
contribuímos para melhorar a qualidade de vida da nossa família, dos nossos amigos e da
comunidade de Montemor-o-Novo e das gerações futuras.
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7.

Requisitos para concorrer

a) Cada Boa Ideia para o “Uso Sustentável da Água” tem de ser apresentada e subscrita por
um grupo de pelo menos três cidadãos de Montemor-o-Novo.
b) Cada grupo deve indicar um membro interlocutor, que assegurará eventuais
esclarecimentos e representará o grupo.
c) O mesmo grupo pode apresentar até ao máximo de três ideias, sendo que para cada ideia
deverá preencher um formulário.
d) Todos os elementos do grupo deverão ter disponibilidade para concretizar a ideia.
e) A Boa Ideia para o “Uso Sustentável da Água" deve contribuir claramente para um ou para
vários dos objetivos indicados no anexo. A listagem aí indicada não é exaustiva, ou seja pode
haver outros assuntos e objetivos também muito relevantes. A “Boa ideia” tem de se situar no
contexto do uso sustentável da água.
f) O projeto deverá ser iniciado e concluído no prazo máximo de 1 ano após assinatura do
protocolo com a Câmara Municipal.
g) Não haverá lugar à transferência da verba. Os serviços, equipamentos, consumíveis ou
outras despesas que se pretendam realizar (até ao montante de 5000 euros c/ IVA incluído),
serão adquiridos pela autarquia e posteriormente cedidos ao grupo vencedor, mediante
apresentação de orçamentos ao longo da realização do projeto.

8.

Critérios de Seleção das Boas práticas para o “Uso Sustentável da Água”
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a) Cada uma das Boas Ideias será analisada e seriada segundo os seguintes critérios:
A. 1 – Clareza, objetividade e detalhe na formulação geral da proposta de Boa Ideia para
o “Uso Sustentável da Água”;
A. 2 - Grau de inovação, originalidade e criatividade da Boa Ideia para o “Uso
Sustentável da Água”;
A. 3 - Viabilidade técnica e viabilidade de implementação (os meios necessários estão
disponíveis ou podem ser adquiridos, existem eventuais parcerias, o grupo de pessoas
apresenta as valências necessárias e heterogeneidade, não existem constrangimentos
significativos);
A. 4 - Viabilidade económica e financeira
A. 5 - Capacidade de mobilização/replicação que a Boa Ideia para o “Uso Sustentável da
Água” irá provocar junto dos cidadãos e de outros atores para mudarem atitudes e
comportamentos a favor do desenvolvimento mais sustentável
A. 6 - Grau de relevância da Boa Ideia para o “Uso Sustentável da Água” para intervir
na resolução dos principais desafios existentes em Montemor-o-Novo referentes às
questões do uso sustentável da água, solidariedade e cidadania ativa;
A. 7 - Abrangência temporal, ou seja grau de facilidade ou garantias de continuação da
Boa Ideia para o “Uso Sustentável da Água” ao longo do tempo;
b) O Júri reserva-se no direito de não selecionar nenhuma ideia caso considere que as ideias
apresentadas não reúnem o mérito necessário.
9.

Júri
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O Júri é constituído por elementos de três instituições parceiras da Agenda 21 Local:
Universidade Nova de Lisboa, Câmara Municipal de Montemor-o-Novo e Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Central.
10.

Divulgação dos Resultados

A Boa Ideia para o “Uso Sustentável da Água” melhor classificada será divulgada nos meios
de comunicação social e no portal http://morinvest.cm-montemornovo.pt/.
As dez melhores Boa Ideia para o “Uso Sustentável da Água” serão igualmente divulgadas no
site do município.
As restantes Boa Ideia para o “Uso Sustentável da Água”, que não conseguiram ser
selecionadas, são divulgadas mas sem a respetiva classificação de seriação.

Anexo
Enquadramento das “Boas Ideias para o Uso Sustentável da Água”

A boa ideia deve inserir-se nos objetivos específicos abaixo apresentados ou outros que
contribuam para o uso sustentável da água:
- Reduzir o consumo de água
- Proteger e requalificar/reabilitar as linhas de água
- Recolher e reutilizar a água da chuva
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