Concurso «Onde Andas»
Descrição
Serão espalhados pela Cidade de Montijo 20 símbolos, em locais públicos, com
atratividade local, de interesse sustentável, que simbolizem saúde, mobilidade, bemestar, natureza, recursos naturais, transportes públicos, espaços verdes e de lazer.

Objetivo
Durante a Semana Europeia da Mobilidade (16-22 de setembro) incentiva-se aos
passeios pela cidade e espaços públicos em busca do máximo desses símbolos fixados.
O concurso consiste em assinalar os símbolos fixados, indicando o local e o seu
significado.
Ponto 1
As respostas deverão fazer-se chegar à Casa do Ambiente, por email
(cambiente@mun-montijo.pt), ou em papel. Se preferir poderá utilizar a ficha tipo anexo
ao presente regulamento, não sendo obrigatório.
Serão aceites as respostas fornecidas com indicação do nome do participante (primeiro
e ultimo), e contacto (email ou numero de telefone), no período de 16 de setembro até
dia 22 de setembro.

Ponto 2
A pontuação é atribuída da seguinte forma:
a) N.º de símbolos identificados correctamente por local;
b) N.º de símbolos cuja descrição corresponde ao significado;
c) Nº de dia a que foi recebida a resposta (período de 16 a 23 de setembro – 8 dias,
ou seja, -1 se for no 1.º dia, dia 16; -2 se for no 2.º dia, dia 17; -3 se for no 3.º
dia, dia 18; -4 se for no 4.º dia, dia 19; -5 se for no 5.º dia, dia 20; -6 se for no 6.º
dia, dia 21; -7 se for no 7.º dia, dia 22, -8 se for no 8.º dia, dia 23.

Exemplo:
a) uma pessoa identifica 16 símbolos, indica o local correto de cada um deles
e indica o significado correto apenas de 12 e preenche a resposta do
concurso a dia 22 de setembro: =16+12-7=21
b) uma pessoa identifica 20 símbolos, indica o local correto de cada um deles
e indica o significado correto dos 20 e preenche a resposta do concurso a
dia 23 de setembro: =20+20-8=32

Ponto 3
Os vencedores receberão um prémio após término do concurso.

Ponto 4
A divulgação do concurso será realizada por cartazes em vários locais da cidade, nas
escolas, pelo site da Autarquia (www.mun-montijo.pt) e pelo sítio do facebook.

Ponto 5
O Concurso é organizado pela Câmara Municipal do Montijo, sendo a Casa do Ambiente
o gabinete responsável pela sua organização, implementação e análise de resultados.
Os prémios atribuídos são oferta do Município e da S.Energia.
Os vencedores serão contactados pela Casa do Ambiente na semana de 23 a 28 de
setembro.
Os vencedores deverão levantar o seu prémio na Casa do Ambiente, no prazo máximo
de um mês à data da comunicação.

Concurso «Onde Andas»
IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE
Nome: _____________________________________________________________

Contacto:
Telefone: __________________ ou E-mail: _______________________________

Encontram-se espalhados pela Cidade de Montijo 20 símbolos, em locais públicos, com
atratividade local, de interesse sustentável, que simbolizam saúde, mobilidade, bemestar, natureza, recursos naturais, transportes públicos, espaços verdes e de lazer.

Quantos símbolos conseguiu identificar? Descreva sucintamente como era o
símbolo e onde se localizava.

Data ___ / 09/2019

