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O Município de Torres Novas, no âmbito da Semana do Ambiente e da Sustentabilidade, vai
promover dois concursos intitulados «Valorização dos Biorresíduos» e «Valorização de Óleos
Alimentares Usados» que passarão pela seleção de imagens e frases alusivas aos temas com
vista à realização de campanhas de promoção ambiental no concelho.

O concurso «Valorização dos Biorresíduos» destina-se às escolas e todos os munícipes de
Torres Novas, sendo que cada concorrente poderá apresentar, no máximo, três fotografias
subordinadas ao tema Ambiente: Resíduos/Natureza/Árvores e uma frase que comece por «Eu
vou fazer compostagem porque…», acompanhada de nome, idade e morada. Aos melhores
candidatos serão entregues compostores domésticos e um Guia de Compostagem sobre a
utilização deste tipo de equipamento, através do qual será possível transmitir os conhecimentos
básicos acerca do processo de compostagem. Os compostores destinam-se unicamente à
compostagem doméstica de resíduos alimentares.

Relativamente ao concurso «Valorização de Óleos Alimentares Usados», é destinado a todos
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os munícipes de Torres Novas e cada concorrente poderá apresentar, no máximo, uma
proposta de slogan (uma frase). O slogan vencedor será utilizado em todos os materiais de
comunicação relativos ao Município de Torres Novas (MTN), no âmbito da campanha de Óleos
Alimentares Usados, como documentos administrativos, site, cartazes, dísticos, desdobráveis,
anúncios de jornais e demais materiais informativos e multimédia. Às 50 melhores frases será
atribuído um oleão doméstico, equipamento de sensibilização, de fácil transporte e de despejo
de Óleos Alimentares Usados.

As imagens e a frase propostas têm de ser inéditas, criativas e coerentes com os objetivos,
missão e valores do Município, sendo o concorrente responsável pela sua originalidade e
autoria, assumindo toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no que diz
respeito a direitos de autor e direitos conexos.

As propostas terão de ser entregues por email, até dia 18 de março, para ambiente@cmtorresnovas.pt ou por correio para o Serviço de Ambiente, sito na Rua General António César
de Vasconcelos Correia, 2350-421 Torres Novas, com os assuntos «Concurso Valorização dos
Biorresíduos» ou «Valorização de Óleos Alimentares Usados».

Para pedidos de informações ou esclarecimentos, os interessados podem contactar o
Município de Torres Novas pelo correio eletrónico ambiente@cm-torresnovas.pt ou por
contacto telefónico através do 249 839 430.

Concurso «Valorização dos Biorresíduos»
Normas
Termos de aceitação e
proteção de dados
Prémio

Concurso «Valorização de Óleos Alimentares»
Normas
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