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CONCURSO POSTER ECO-CÓDIGO IPS | 2019-2020 

- REGULAMENTO -  

 

O Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), e as cinco Escolas que o constituem, fazem parte 
do Programa Eco-Escolas, desde fevereiro de 2019. No âmbito da candidatura ao 
Galardão “Bandeira Verde”, o IPS encontra-se a recolher contribuições para o Poster 
Eco-Código do IPS.  

“O Eco-Código deverá expressar uma declaração de objetivos, traduzidos por ações 
concretas, que todos os membros da comunidade deverão seguir, constituindo assim o 
código de conduta ambiental da escola.” 

As frases que constituem o Eco-Código do IPS, formuladas através da contribuição dos 
estudantes, docentes e não docentes e aprovadas pelo Conselho Eco-Escolas, são as 
seguintes:   

1. Somos jovens adultos, autónomos e responsáveis. Queremos vidas saudáveis e 
criar futuros sustentáveis. 

2. Um dia, pouca água vamos ter. O melhor é estudar hoje o que vamos fazer. 

3. Deixemos entrar luminosidade, para pouparmos eletricidade. 

4. O nível A+ queremos alcançar. Só a "apagar a luz" não vamos lá chegar. 

5. Queremos um IPS verdinho, com mais árvores pelo caminho. 

6. Beatas no chão não. Existe outra solução. 

7. Separar é o que está a dar, é o primeiro passo para reciclar. 

8. Numa cidade às portas do mar, os plásticos vamos minimizar. 

9. A comunidade queremos envolver, para o ambiente proteger. 

10. Quando formos trabalhar, o exemplo do IPS Eco queremos dar! 

 

OBJETIVOS DO CONCURSO 

O Concurso Eco-Código IPS pretende estimular a participação e a criatividade dos 
estudantes do IPS através da produção de um trabalho de comunicação: um POSTER 
DIGITAL do Eco-Código do IPS, subordinado ao tema Comunidades Sustentáveis.  

O poster visa facilitar a comunicação e divulgação dos princípios que o IPS e respetiva 
comunidade se comprometem a respeitar. 
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DESTINATÁRIOS DO CONCURSO 

Podem concorrer todos os estudantes do IPS, individualmente ou em grupos. A equipa 
pode ter no máximo 5 elementos, podendo eventualmente incluir um docente ou não 
docente que os estudantes queiram convidar para integrar o projeto. Os elementos que 
constituem a equipa podem, ou não, pertencer à mesma Escola ou curso.  

REQUISITOS DO TRABALHO 

O trabalho deve obedecer aos seguintes requisitos: 

1. Elaboração totalmente em formato digital, tamanho A4, orientação vertical e 
com definição de pelo menos 300 dpi; 

2. Abordagem dos temas-base (água, resíduos e energia) e do tema do ano: 
comunidades sustentáveis; 

3. Inclusão das frases que compõem o Eco-Código do IPS ou cerca de 10 a 12 frases 
com características de Eco-Código; 

4. Composição de todos elementos gráficos tal como se pretende que sejam 
divulgados; 

5. Garantia dos direitos de autor das fotografias ou ilustrações a utilizar e/ou 
recurso a bancos de imagens com royalty free; 

6. Inclusão dos logotipos oficiais do IPS e do Programa Eco-Escolas; 
7. Identificação de todos os autores (Nome/Escola(s)), no canto inferior esquerdo 

do Poster, com orientação vertical e letra de tamanho 7.  

O poster deverá ser acompanhado por uma breve memória descritiva (máximo uma 
página A4), que inclua:  

1. Enquadramento sobre a mensagem a transmitir;  
2. Objetivos; 
3. Público-alvo;  
4. Forma como foi realizado o trabalho; 
5. Identificação dos autores e Escola(s). 

Os ficheiros devem ser gravados em formato PDF.  

JÚRI E SERIAÇÃO DE TRABALHOS 

O Júri do concurso será composto pelos Coordenadores do Programa Eco-Escolas do IPS 
das respetivas 5 Escolas e por 3 especialistas em Comunicação Gráfica/Fotografia. 

Nos critérios de avaliação serão considerados: a qualidade, originalidade e criatividade 
dos trabalhos, a disposição gráfica de todos os elementos, incluindo a articulação das 
frases que compõem o Eco-Código IPS, bem como a memória descritiva. 
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PRAZOS  

Os Posters Digitais deverão ser enviados para o e-mail: eco.escola@ips.pt até ao dia 7 
de junho de 2020. 

Resultados anunciados a 16 de junho de 2020. 

PRÉMIOS DO CONCURSO POSTER ECO-CÓDIGO IPS 

Serão premiados os 3 melhores trabalhos: 

1.º Lugar | Voucher de 150€ e material de merchandising IPS 

2.º Lugar | Voucher de 100€ e material de merchandising IPS 

3.º Lugar | Voucher de 50€ e material de merchandising IPS 

CANDIDATURA AO CONCURSO NACIONAL ECO-CÓDIGO 

O melhor trabalho será apresentado como candidato ao Concurso Nacional Eco-Código, 
promovido pela ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa, no âmbito do Programa 
Eco-Escolas. 

A votação do melhor Poster Digital, será realizada na página do facebook da ABAE -
Programa Eco-Escolas, pela comunidade virtual.  

Serão premiados, os trabalhos com maior número de likes na página, de 1 a 15 de julho 
de 2020.  

A decisão será anunciada pelo Júri do Concurso Nacional no final do mês de julho. 

Os prémios atribuídos às Escolas serão entregues no “Dia Bandeiras Verdes 2020 
Galardão Eco-Escolas” no início do ano letivo 2020-21. 

 


