
 

 

 

 

Normas de 
participação no Concurso: 

“Adelfeira – Uma Planta Resiliente”  
na serra de Monchique 

 

 

 

Enquadramento 

 

1. O Município de Monchique, no âmbito do projeto Life-Relict, irá desenvolver o 

concurso `Adelfeira - Uma Planta Resiliente´. 

 

2. Este concurso surge da parceria entre a Universidade de Évora e o Município de 

Monchique. Não só pela parceria que representa, este é um projeto muito importante 

para o concelho que tem permitido desenvolver um trabalho fundamental quer na 

preservação de uma espécie rara, a Adelfeira (Rhododendron ponticum subsp. baeticum), 

que por força das alterações climáticas, das espécies invasoras e da conversão da 

floresta nativa para floresta de exóticas, tem vindo a desaparecer progressivamente, 

sendo que em Portugal é apenas possível encontrar esta espécie nas Serras de 

Monchique e do Caramulo, quer pelo controlo de espécies invasoras, controlo seletivo 

da vegetação para diminuir o risco de incêndio e também no desenvolvimento de 

produtos turísticos de natureza, como é o caso da “Rota das Adelfeiras”. 

 

3. A educação ambiental, pela força que se espera que represente no futuro, não 

poderia deixar de ser tida em conta num projeto deste carácter, e como tal esperamos 

que através deste concurso seja possível passar a informação correta, sensibilizando a 

população para a conservação deste património natural que é tão importante para a 

serra de Monchique.  

 



 

 

 

 
Objetivos e Tema 

4. O concurso tem como objetivo sensibilizar as crianças, os jovens, e a população 

em geral, para a importância dos ecossistemas florestais, particularmente sobre o 

habitat da Adelfeira (o Adelfeiral) e para as principais ameaças, desafiando a criatividade 

e consequentemente desenvolvendo a consciência ambiental.  

5. O tema a desenvolver é “Adelfeira - Uma Planta Resiliente”, e os participantes 

são convidados a produzir diversos tipos de trabalhos, consoante a faixa etária e/ou ano 

letivo frequentado. Exemplos de trabalhos admitidos: 

i. Cartazes, maquetas e/ou material audiovisual, como instrumento cívico para 

discussão de temas relevantes para a comunidade escolar e para a promoção 

da relação entre a escola e a comunidade local e regional. 

ii. Produzir materiais de comunicação que promovam o aumento do 

conhecimento sobre o habitat da Adelfeira em particular e a conservação da 

natureza em geral.  

6. No final, será realizado uma exposição com os trabalhos submetidos a concurso. 

 

Concorrentes 

7. Os correntes dividem-se em 2 grupos diferentes: 

 Jovens em idade escolar, nomeadamente a frequentar o 1.º ciclo e 7.º 

ano do agrupamento de escolas de Monchique; 

 Comunidade em geral. 

 

Condições de Participação 

 

8. Os concorrentes deverão apresentar os trabalhos com as seguintes 

especificidades: 

a) Alunos do 1.º ciclo e 7º ano do agrupamento de escolas de Monchique, 1 das 

seguintes opções: 

i. Criar uma história ilustrada e contada pelos alunos, apresentada em 

vídeo (entre 3 a 10 minutos), sobre o adelfeiral da Fóia. 



 

 

 

 
ii. Criar uma história ilustrada, apresentada em formato de livro sobre o 

Adelfeiral da Fóia. 

iii. Criar maquetes com o Adelfeiral da Fóia. 

iv. Elaborar materiais de comunicação (folhetos / cartaz / posters / etc) sobre 

a importância da conservação do Adelfeiral da Fóia e/ou sobre as medidas 

de gestão/proteção. 

 

(Nota). Pode e deve-se recolher testemunhos da família e/ou comunidade local sobre o 

conhecimento tradicional ecológico da adelfeira em Monchique para a elaboração dos 

trabalhos. 

 

b) Jovens e Adultos, com 16 anos no mínimo independentemente de residirem ou 

não no concelho de Monchique, 1 das seguintes opções:  

 

i. Recolha de 3 fotografias sobre o Adelfeiral da Fóia e habitats associados, 

que ilustrem detalhes relevantes para as seguintes categorias: 

a. Flora e Vegetação de Monchique 

b. Paisagens da Fóia 

c. Ameaças ao Adelfeiral 

d. Turismo de Natureza Sustentável  

 

9. É obrigatória a apresentação de intenção de candidatura, até dia 15 de maio, 

para o correio eletrónico: life.relict@cm-monchique.pt, de acordo com o seguinte: 

 

a. A intenção da participação no concurso deverá ser comunicada através do 

preenchimento e envio da ficha de inscrição, anexa às normas de participação 

que estão disponíveis em https://cm-onchique.pt e 

http://www.liferelict.ect.uevora.pt/index.php/concurso-escolar/   

 

b. As candidaturas do agrupamento de escolas são feitas por turma, sendo 

apresentadas pelo docente responsável / Diretor de Turma. 

 

10. Em todos os trabalhos é obrigatória a presença dos logótipos do programa LIFE, 

Rede Natura 2000 e do Projeto Life-Relict. Os logótipos encontram-se em anexo à ficha 

de inscrição e podem ser descarregados em: 

http://www.liferelict.ect.uevora.pt/index.php/concurso-escolar/ 
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11. Os trabalhos finais devem ser até ao dia 10 de junho de 2022. Não serão aceites 

trabalhos entregues após o dia 10 de junho de 2022.  

 

12. Todos os trabalhos desenvolvidos são entregues ao Município de Monchique: 

 

a. Em suporte físico deverão ser entregues ou enviados por correio no/para 
edifício da Câmara Municipal de Monchique, sito na Travessa da Portela n.º 
2, 8550-470 Monchique. 

 

b. Em formato digital deverão ser obrigatoriamente remetidos para o endereço 
de e-mail life.relict@cm-monchique.pt e posteriormente serão partilhados 
no Facebook da Câmara Municipal de Monchique e do Life-Relict com o 
Hashtag #AdelfeiraMonchique  

 

Júri 

 

13. Os trabalhos serão apreciados por um júri constituído pelos elementos do 

Município de Monchique e da Universidade de Évora responsáveis pelo projeto Life-

Relict. O qual deliberará os resultados até ao dia 15 de junho de 2022, sendo o resultado 

comunicado publicamente. 

 

14.  Das decisões do júri não haverá recurso. 

 

15. Os casos omissos nestas Normas serão resolvidos por deliberação do júri. 

 

 

Critérios de avaliação 

 

16. Na avaliação dos trabalhos, será realizada a verificação do cumprimento dos 

objetivos do concurso anteriormente enunciados. 

 

17. É obrigatório que o tema desenvolvido tenha ligação direta e faça referência ao 

habitat da Adelfeira, podendo ser utilizados subtemas como por exemplo: 

i. Como melhorar a qualidade da floresta; 

ii. Atividades sustentáveis na natureza; 

iii. Preservação de espécies autóctones; 
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iv. Prevenção de Incêndios Florestais; 

v. Ameaças à Floresta;  

vi. Alterações climáticas;  

vii. Espécies invasoras: o que são? Como controlar? As que conhecem na serra 

de Monchique? 

 

18. Serão valorizados: 

i. O espírito crítico; 

ii. A imaginação; 

iii. O trabalho de equipa, quando aplicável; 

iv. O rigor científico e a originalidade da mensagem transmitida. 

 

Prémios 

 

19. Serão atribuídos os seguintes prémios e aos melhores classificados, por cada 

tipologia de participantes: 

a. Turma vencedora do 1º ciclo: Atividade pedagógica para o trabalho vencedor, a 

realizar no mês de junho. 

b. Turma vencedora do 7.º ano: Atividade pedagógica para o trabalho vencedor, a 

realizar no mês de junho. 

c. Jovens e adultos com mais de 16 anos: As fotos vencedoras serão divulgados 

pelos canais de comunicação da Universidade de Évora e do Município de 

Monchique. Adicionalmente, com a devida autorização dos autores, as 

fotografias da flora e vegetação associada ao Adelfeiral serão publicadas no 

Guia de Campo do Projeto Life-Relict.  

 

20. Todos os concorrentes, do agrupamento de escolas de Monchique, receberão 

um prémio de participação. 

 

21. Todos os concorrentes receberão um certificado de participação.  

 

22. O júri reserva-se ao direito de não atribuir todos os prémios, caso os trabalhos 

não cumpram a qualidade mínima, de acordo com os “critérios de avaliação”. 

 

 



 

 

 

 
Direitos de Propriedade intelectual 

 

23.  Os concorrentes autorizam à Câmara Municipal de Monchique a utilizar as suas 

criações apresentadas no âmbito do presente concurso, através da sua publicação, 

exposição ou reprodução fazendo sempre menção aos autores dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 


