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1. Enquadramento 
O Concurso “Redes nas Redes” é uma das iniciativas previstas no Projeto #fishingtheplastic 
aprovado pelo Small Grants Scheme #1 – Projetos para a prevenção e sensibilização para a redução 
do lixo marinho, do Programa Ambiente do EEA Grants, promovido pela Associação BUSINESS as 
NATURE (BasN) em parceria com a Câmara Municipal de Ovar (CMO). 

O projeto tem como objetivos sensibilizar, de forma inovadora e consistente, os principais públicos 
que interagem com o oceano e cujas atividades apresentam potencial impacto em termos de 
produção de desperdícios de plástico, de modo a criar práticas e hábitos para a prevenção e redução 
dos plásticos nos oceanos, em especial o plástico de uso único, e de transição para uma economia 
circular. O projeto prevê assim, o envolvimento das comunidades piscatórias, entre outras, tais 
como: restauração, atividades desportivas, recreativas e de lazer, associadas à pesca e ao mar. 
Reconhecendo a importância da educação e sensibilização ambiental o projeto prevê também 
envolvimento da comunidade escolar e da população em geral.  

A comunidade feminina tem, no âmbito deste projeto e, em alinhamento com a missão da BasN, 
um enfoque particular, pretendendo-se valorizar e promover o papel da mulher na sociedade, 
através da sua participação ativa no desenvolvimento de projetos e iniciativas e no desenvolvimento 
de competências de liderança, cidadania ambiental e responsabilidade. O presente concurso é uma 
dessas iniciativas, destinando-se especificamente para a comunidade feminina residente no 
município de Ovar.  

Na verdade, o envolvimento desta comunidade contribui para vários Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas (ODS), designadamente para o ODS 5 (Alcançar a igualdade de 
gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), mas também para o ODS 4 (Garantir o acesso à 
educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo 
da vida para todos), contribuindo ainda (à sua escala) para o alcance do ODS 8 ( Promover o 
crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno 
para todos), do ODS 10 (Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países), do ODS 11 
(Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis), ODS 12 
(Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis) e do ODS 17 (Reforçar os meios de 
implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável). 
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2. Objetivo e Tema 
1. O presente documento tem por objetivo definir as regras de realização do concurso “Redes nas 

Redes”. 

2. O concurso está subordinado ao tema da reciclagem e upcycling do plástico marinho e tem por 
objetivo desafiar a criatividade, imaginação e motivação das concorrentes para a produção de 
artigos / peças utilizando como matéria-prima plástico marinho, resíduos plásticos resultantes 
das atividades piscatórias locais, recolhido nas redes e/ou recolhido nas praias e depositados nos 
contentores próprios adquiridos e disponibilizados para o efeito pelo presente projeto – 
Contentores cinzentos de tampa amarela com a indicação de “Plástico Marinho”., decorados com 
os desenhos efetuados por crianças do concelho. 

3. Esta iniciativa permite promover e valorizar o potencial destas mulheres na sociedade, 
potenciando a sua participação no desenvolvimento económico e na criação de emprego e a sua 
atuação como agentes de sensibilização, para estas temáticas. 

 

3. Destinatários/as e Concorrentes 
1. O Concurso destina-se a à comunidade feminina residente no município de Ovar, com idade 

superior a 18 anos.  

 

4. Condições de Participação 
1. A participação requer o preenchimento da ficha de inscrição disponibilizada online 

(https://forms.gle/4gp6Y8rjSXRRCm8p8) e em suporte papel (Anexo 1) nos locais de divulgação 
do concurso. 

2. A ficha de inscrição em papel pode ser entregue:   

- pessoalmente, no Parque Ambiental do Buçaquinho ou na Divisão de Ambiente na Câmara 
Municipal 

- email para basn.fishingtheplastic@gmail.com  

3. O concurso prevê um número máximo de 50 participantes do Programa, que serão organizadas 
em grupos para a execução das atividades previstas, tendo em conta as diretrizes da Direção 
Geral de Saúde à data de realização. 

4. A admissão no concurso é feita por ordem de chegada/entrega da ficha de inscrição, 
considerada válida após verificação dos dados da ficha (morada e idade). Será dada prioridade 
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às mulheres que demonstrem pertencer à comunidade piscatória, quer por desenvolverem 
atividades ligadas à pesca, quer por via de grau de parentesco direto com agentes ligados a 
atividades piscatórias.  

5. As concorrentes terão de assistir ao Workshop – “Reciclagem / UpCycling de Plástico”, que terá 
por objetivo transmitir os conhecimentos necessários para a produção dos artigos / peças a 
partir de resíduos plásticos, utilizando a tecnologia Precious Plastic, constituído por um kit de 4 
máquinas (Injetora, Compressora, Extrusora e Trituradora) 

6. Após a participação no Workshop, as participantes darão início à produção das peças, no local 
destinado para o efeito e em estreita coordenação com a Divisão de Ambiente da CMO.  

7. Toda a produção será acompanhada e supervisionada por um colaborador da CMO, que ajudará 
no que for necessário e assegurará a correta utilização dos equipamentos, assegurando as suas 
regras de funcionamento e segurança. 

8. A participação nesta produção das peças em plástico marinho reciclado envolve: 

- definir o tipo de peça a produzir e efetuar o seu desenho / esboço; 
- recolher/providenciar a matéria-prima (resíduos de plástico), efetuar a sua triagem de 
acordo com as características requeridas e pretendidas (ex.: cor), acondicioná-la e 
armazená-la, conforme instruções disponibilizadas e dadas no workshop; 
- efetuar a produção da(s) peça(s). 

9. As participantes poderão produzir mais do que uma peça, conforme queiram e entendam para 
treinar e aperfeiçoar a sua peça. Contudo, só poderão apresentar uma para efeitos de avaliação. 

10. Cada peça deve estar devidamente identificada com o nome da concorrente (etiqueta 
autocolante colocada na base ou zona pouco visível). 

11. As peças executadas e a submeter a concurso/avaliação serão recolhidas pelos serviços da 
Divisão de Ambiente da CMO para exposição. 

12. As peças produzidas são propriedade de cada uma das participantes no concurso, ficando na 
posse da Divisão de Ambiente da CMO durante o período de exposição. Após a conclusão da 
exposição devem efetuar o seu levantamento. 

  

5. Exposição / Divulgação das Peças 
1. De modo a promover a visibilidade e conhecimento desta iniciativa, dos trabalhos efetuados 

pelas participantes e do que se pode fazer a partir de resíduos de plástico marinho, o conjunto 
das peças, a concurso, constituirá uma exposição de acesso ao publico, no concelho de Ovar.  
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2. Será também efetuada uma exposição digital nas redes sociais (Facebook – nas páginas do 
Parque Ambiental do Buçaquinho e da BasN; no Linkedin e Instagram (páginas da BasN).  

3. Cada peça e participante será fotografada, por um fotógrafo profissional, para efeitos dessa 
publicação e divulgação. 
 

6. Avaliação 
1. A avaliação das peças a concurso é efetuada a 2 níveis: 

- apreciação de um Júri, que avaliará todas as peças a concurso, sendo constituído um ranking 
decrescente (da peça com maior pontuação para a menor). As 12 peças com melhor resultado 
serão colocadas a votação do público; 

- votação online por parte do público, que do TOP 12 da avaliação do Júri determinará TOP3 - 
peças / participantes vencedoras. 

2. A avaliação do Júri é efetuada numa escala de 1 a 5 (1 – Insuficiente; 2 – Suficiente; 3 – Bom; 4 – 
Muito Bom; 5 – Excelente), tendo em conta os seguintes critérios e sendo o resultado apurado 
pela média aritmética da avaliação de cada critério: 

- Inovação da peça / design 
- Funcionalidade da peça 
- Utilidade da peça 

3. O Júri será constituído, no máximo, por 3 membros com a seguinte composição:  

- Representante da BasN 
- Representante da CMO 
- Representante da VivaLab / Precious Plastic 

4. A avaliação por parte do público é feita via facebook, sendo as pessoas convidadas a votar na(s) 
peça(s) que mais gostam (Like 👍 ou Adoro❤). O resultado é apurado pela contagem do número 
de Likes 👍 ou Adoro❤, sendo determinado o 1º, 2º e 3º lugar. 

 

7. Prémios* / Reconhecimento 
 
1. Todas as mulheres participantes receberão um prémio de participação feito em plástico marinho. 
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2. As autoras das 12 peças mais votadas pelo Júri terão direito a uma sessão de valorização da sua 
imagem e à realização de uma sessão fotográfica.  As fotografias destas participantes e peças 
serão utilizadas na produção da eco-agenda oficial Câmara de Municipal de Ovar de 2022. 

3. As vencedoras do concurso (1º, 2º e 3º lugar) receberão um voucher de compras no valor de: 1º 
lugar – 500 €, 2º lugar – 300 €, 3º lugar – 200 € a utilizar em estabelecimentos locais. 

* a atribuição dos prémios pressupõe a participação em todas as atividades do concurso.   

 

8. Divulgação dos Resultados 
1. Os resultados serão comunicados às respetivas vencedoras por telefone / email e serão 

divulgados das redes sociais acima referidas.  

9. Calendário do Concurso 
 

Lançamento do Concurso / Abertura das 
Inscrições 

31/05/2021 (Dia Nacional do Pescador) 

Workshop de reciclagem / Upcycling junho/ julho de 2021 

Produção das Peças julho / agosto de 2021 

Avaliação do Júri (seleção TOP 12)  1ª quinzena de setembro de 2021  

Sessão de restyling e de fotografia às 
mulheres 

2ª quinzena de setembro de 2021 

Avaliação do Público (Redes Sociais) 
(seleção das vencedoras, 1º, 2º e 3º lugares) 

16/11/2021 (Dia Nacional do Mar) a 30/11/2021 

Exposição Física e on-line “As mulheres 
#fishingtheplastic” 

16/11/2021 (Dia Nacional do Mar) a março de 
2022 

Apuramento dos resultados e Comunicação 
às vencedoras 

1ª quinzena de dezembro de 2021 

Divulgação pública dos resultados nas redes 
sociais  

2ª quinzena de dezembro de 2021 

Sessão de entrega de prémios Março 2022 (Sessão de fecho do projeto) 
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10. Considerações Finais  
1. A participação neste concurso pressupõe a aceitação incondicional deste regulamento, sendo as 

omissões resolvidas pontualmente pelas entidades promotoras.  

2. Os Organizadores reservam o direito de editar, expor, publicar ou reproduzir quaisquer dos 
trabalhos apresentados, referindo sempre as suas autoras.  

3. Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados para:  

a) Câmara Municipal de Ovar: ecolinha@cm-ovar.pt / ECOlinha: 800 204 679 

b) BUSINESS as NATURE: basn.fishingtheplastic@gmail.com  

11. Anexos 
 

Ficha de Inscrição no Concurso “Redes nas Redes” 

Ficha de Avaliação do Júri 
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Ficha de Inscrição 

Nome:   Idade:  

Telf.:   e-mail:  

Morada:  

Código-Postal:  Local:  

Pertence à Comunidade Piscatória? (Sim / Não):   

Se Sim, indique o tipo de pesca e/ou o nome do familiar com ligação direta à atividade de pesca.:  

 

 

 

 

A. DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DE DIREITOS DE IMAGEM 

Declaro, para todos os devidos e legais efeitos, que autorizo, de livre e espontânea vontade, a BUSINESS as 
NATURE – Associação para a Produção e Consumo Sustentável e Economia Sustentável, NIPC n.º 515 460 
583, com sede na Av. 1.º de Maio, Edifício Teatro-Cine, 6290-541 Gouveia  (doravante “Associação BUSINESS 
as NATURE”), ou terceiro por ela designado, a captar, utilizar, transformar, alterar, editar, publicar, 
retransmitir e reproduzir, de forma íntegra ou fragmentada, a minha imagem e dos trabalhos produzidos 
âmbito do Concurso Redes nas Redes do projeto #fishingtheplastic (o “Concurso”), que a Associação 
BUSINESS as NATURE está a promover, em parceria com a Câmara Municipal de Ovar, bem como a respetiva 
divulgação, comunicação e promoção, nomeadamente, nos websites e redes sociais da Associação BUSINESS 
as NATURE e da Câmara Municipal de Ovar, em qualquer suporte, e em eventos da Associação. 
 
Inerente à minha participação no Concurso e para os devidos efeitos legais, declaro que tomei conhecimento 
que: 
a) Ao longo do Concurso e sessão de atribuição dos prémios poderão ser feitas a recolha/captação de 

imagem / som dos/as participantes, para efeitos comunicacionais da iniciativa e produção da Agenda 
Oficial da Câmara Municipal de Ovar 2022. 
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b) A presente autorização é concedida a título gratuito sem que seja devida qualquer contrapartida a 
qualquer título; 

c) A revogação da presente autorização nos termos legais não torna ilícitos quaisquer atos de captação 
ou quaisquer utilizações efetuadas ao abrigo da autorização pela presente concedida; 

d) A cessão de direitos referida na presente autorização não implica qualquer obrigação, por parte da 
Associação BUSINESS as NATURE e Câmara Municipal de Ovar, de utilização das imagens captadas. 

 
 
B. DADOS PESSOAIS 

A Associação BUSINESS as NATURE e a Câmara Municipal de Ovar, tratarão os dados pessoais recolhidos no 
formulário de inscrição do Concurso na qualidade de responsáveis pelo tratamento, assegurando a sua 
confidencialidade e segurança, regendo-se o seu tratamento pela presente declaração e ainda, quando 
aplicável, pela Política de Privacidade da Câmara Municipal de Ovar e da BUSINESS as NATURE, disponíveis 
nos seus websites. 
 
Não se fará qualquer comunicação de dados a terceiros, nem transferência de dados para países fora da 
União Europeia. A Associação BUSINESS as NATURE conservará os dados pessoais enquanto os mesmos 
forem necessários para a realização do Concurso, após o qual serão apagados, exceto quando a sua 
conservação seja exigida por lei. 
Não serão tomadas decisões automatizadas. 
 
Os titulares de dados poderão exercer todos os seus direitos enquanto titulares de dados pessoais, 
nomeadamente os direitos de acesso, retificação, apagamento, limitação ao tratamento, oposição, 
portabilidade e retirada do consentimento, sempre que aplicáveis, nos termos legais, mediante o envio de 
email para geral@businessasnature.org, sem prejuízo da possibilidade de apresentar reclamação perante a 
Autoridade de Controlo competente, em Portugal, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. 
 
□* Autorizo a utilização dos meus dados pessoais para as finalidades referidas, declaro que tomei 
conhecimento do Regulamento do Concurso. 
 
□* Não autorizo.  
* Preenchimento obrigatório uma das opções. 
 
Mais declaro que são verdadeiras as declarações e informações registadas nesta ficha de inscrição. 
 
 
 
_________________________________     _____ / _____ / _____ 
(Assinatura)         (Data) 
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Ficha de Avaliação - Júri 

Nome do membro do Júri:  

Em representação de:  
 
Para cada uma das peças em avaliação atribuir, para cada critério de avaliação, pontuação considerando a 
escala de: 1 – Insuficiente; 2 – Suficiente; 3 – Bom; 4 – Muito Bom; 5 – Excelente.  
 

Peça / Autora 
Critérios de Avaliação Pontuação 

(Média 
critérios) Inovação Funcionalidade Utilidade 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

_________________________________     _____ / _____ / _____ 
(Assinatura)         (Data) 
 


