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Regulamento Geral do Concurso  

“Pinta d armário” 

*********************************** 

 

Preâmbulo 

Criar micro e macro paisagens, de acordo com critérios estéticos e sustentáveis, adaptados a cada 

lugar é o desafio que se pretende lançar à comunidade escolar do concelho de Ourém. 

Numa ótica de melhoria dos cenários paisagísticos e de integração de equipamentos utilizados pela 

Be Water, decidiu-se, com o alto patrocínio do Município de Ourém, promover um concurso de 

decoração de armários das válvulas de pressão designado “Pinta d armário”. 

Estes armários, de cor azul, encontram-se repartidos em vários pontos do concelho e abrigam 

dispositivos mecânicos que controlam a pressão da água colocada na rede de distribuição do 

concelho de Ourém. Estes dispositivos, por vezes, suscitam algumas questões a quem os observa no 

seu ambiente e, para interpelar de forma educativa e harmoniosa, nasceu este projeto que pretende 

intervir na sua roupagem.  

Aliar os equipamentos técnicos à estética em contexto urbano ou rural é o objetivo deste concurso 

que se destina a todas as Escolas do Pré-escolar e Ensino Básico do concelho de Ourém com o 

apoio das respetivas Juntas de Freguesias. 

  

 

Artigo 1.º 

Objeto 

1. O presente regulamento estabelece os termos e condições gerais para a abertura, 

participação, avaliação e atribuição de prémios, no Concurso “Pinta d armário”, consistindo 

na decoração e pintura dos armários de válvulas de pressão do concelho de Ourém 

(doravante designado concurso) organizado pela Be Water – Águas de Ourém (doravante 

designada por Be Water) com o alto patrocínio do Município de Ourém (doravante designado 

por Município). 

2. Sem prejuízo do ora estabelecido em termos gerais, compete à Be Water deliberar eventuais 

regras especiais relativas aos destinatários, à duração, aos prémios e à constituição e 

composição de júri. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paisagem
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Artigo 2.º 

Destinatários 

1.  O concurso destina-se às Escolas do Ensino Pré-escolar e Básico do concelho de Ourém. 

2. A Be Water pode alterar ou limitar a idade dos participantes, atendendo às características do 

passatempo lançado. 

3. A Be Water reserva-se ao direito de proceder à desqualificação dos participantes que violem 

as regras previstas neste regulamento e/ou que tenham um comportamento inadequado, 

abusivo, fraudulento e/ou prejudicial ao normal decurso do concurso. 

4. Ao participarem no concurso promovido pela Be Water, os participantes concordam com o 

presente regulamento e aceitam integralmente e sem reservas as regras nele estabelecido. 

 

Artigo 3.º 

Duração 

A apresentação dos projetos decorrerá entre os meses de janeiro de 2023 e março de 2023, sendo a 

data limite para apresentação dos mesmos o dia 22 de março de 2023. 

 

Artigo 4.º 

Funcionamento do concurso 

As regras de participação são definidas atendendo às características do concurso lançado cujo 

objetivo é selecionar, por decisão unânime do Júri, os melhores projetos de decoração e pintura de 

Armários de Válvulas de Pressão presentes no concelho de Ourém. 

Os objetivos a alcançar serão os seguintes: 

1. Embelezar os armários onde estão colocadas as válvulas de pressão da rede de distribuição 

de água à responsabilidade da Be Water; 

2. Atribuir um melhor enquadramento aos armários face à envolvente paisagística onde estão 

colocados; 

3. Promover uma dinâmica educativa e ambiental em relação a estes dispositivos; 

Pressupostos do concurso: 

1. Será decorado e pintado um armário por Freguesia num total de 19, sendo a localização do 

armário previamente divulgada pela Be Water em mapa de localização;  

2. As Juntas de Freguesia do Concelho de Ourém (doravante designadas por Juntas) irão 

promover e articular com as escolas do seu perímetro geográfico a participação no concurso; 
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3. Às Juntas caberá a escolha do projeto final que irá representar a Junta. Este projeto será 

realizado no armário do perímetro territorial afeto à respetiva Freguesia e logo candidato a 

prémio no âmbito do concurso; 

4. Os projetos propostos a concurso serão apresentados em formato digital (ficheiro PDF, JPEG 

ou equiparável) e remetidos simultaneamente com a ficha de inscrição para os seguintes 

endereços de email:  

aguas.ourem@bewater.com.pt (Be Water), e  

sensibilizacao.ambiental@mail.cm-ourem.pt (Município) 

5. Os projetos apresentados deverão ser preparados tendo em consideração a sua réplica à 

dimensão real nos armários. A Be Water disponibilizará uma ficha técnica às Juntas com as 

características dos armários, dimensões e planta de localização na freguesia. Nos armários 

serão colocados os logotipos da Be Water, do Município e da Junta respetiva e ainda o da 

escola/agrupamento, sendo da responsabilidade da Be Water esta tarefa.  

6. Os temas a desenvolver nos projetos serão alusivos ao ciclo da água introduzindo a noção de 

poupança/preservação da água e ou recursos hídricos. 

7. Os autores do projeto escolhido pela Junta deverão replicar, com os materiais fornecidos pela 

Be Water, o seu projeto no armário indicado. 

8. O Município organizará, em articulação com as escolas/agrupamentos e Juntas, o calendário 

de execução dos projetos no terreno - previsto entre 17 e 21 de abril de 2023. 

9. A Be Water acompanhará a execução dos projetos no terreno seguindo o calendário 

determinado para o efeito.  

10. O conteúdo que o(s) participante(s) utilizar, sob qualquer forma ou suporte, no âmbito da sua 

participação, não pode ser ilegal, falso, enganoso, maldoso, abusivo, difamatório, injurioso, 

racial, ética ou moralmente condenável, prejudicial ou atentatório da dignidade das pessoas 

ou prejudicial para menores, não podendo, ainda, afetar negativamente a imagem da Be 

Water, do Município de Ourém e da Junta de Freguesia. 

11. Os participantes são responsáveis pelo conteúdo das suas submissões, garantindo que as 

mesmas cumprem o disposto no presente regulamento. 

12. A Be Water reserva-se o direito de excluir as submissões que incumpram o disposto no 

regulamento e/ou violem direitos de terceiros, designadamente, se tal for solicitado pelos 

titulares de direitos de propriedade intelectual. 

13. Os participantes autorizam a Be Water, o Município e as Juntas de Freguesia a fazer a 

promoção desta iniciativa e a utilizar na sua comunicação todo o material visual resultante do 

acompanhamento do concurso nos seus meios de comunicação internos e externos. 

 

 

 

  

mailto:aguas.ourem@bewater.com.pt
mailto:sensibilizacao.ambiental@mail.cm-ourem.pt
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Artigo 5.º 

Seleção do Vencedor 

Os vencedores serão apurados por deliberação de um Júri constituído por elementos da Be Water, do 

Município e ainda um convidado local com referência na área artístico-cultural (a indicar 

oportunamente) que se reunirá por forma a escolher os melhores trabalhos executados no terreno.  

Observar-se-ão as seguintes regras: 

a) A avaliação dos conteúdos submetidos e a seleção dos vencedores fazem-se de acordo 

com os seguintes critérios: 

1/ enquadramento e adequação ao tema do ciclo da água introduzindo a noção  

    de poupança/preservação da água e ou recursos hídricos = 20% 

2/ criatividade e originalidade do projeto = 20% 

3/ expressividade e adequação das imagens / mensagens = 20% 

4) fidelidade na execução do projeto face ao modelo propost0 = 20% 

5) perceção das mensagens a transmitir = 20%  

b) As decisões do júri são soberanas e irrevogáveis, sem admissibilidade de recurso. 

Em situações de empate, aplica -se o critério de data de receção do projeto sendo aquele que tenha 

dado entrada primeiro o escolhido 

 

Artigo 6.º 

Divulgação dos Vencedores 

1. A apreciação dos trabalhos pelo Júri decorrerá entre o dia 24 e 26 de abril de 2023. 

2. Os vencedores serão informados por mensagem enviada para o e -mail indicado pelo 

participante. 

3. Os resultados serão, após informação dos vencedores, anunciados nos canais digitais da Be 

Water e do Município. 

4. A Be Water não se responsabiliza pela não entrega de prémio, em consequência de alteração 

dos contactos fornecidos pelos participantes. 

5. Nas situações em que o vencedor não puder beneficiar do prémio por motivos que lhe sejam 

imputáveis, o prémio é atribuído ao participante que se encontre ordenado no lugar 

imediatamente a seguir. 
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6. Nas situações em que o vencedor apurado viole o presente regulamento, o prémio não lhe 

será entregue, podendo ser atribuído ao participante que se encontre ordenado no lugar 

imediatamente a seguir. 

 

Artigo 7.º 

Atribuição de prémios 

Às escolas vencedoras do Concurso “Decoração dos Armários de Válvulas de Pressão” serão 

atribuídos os seguintes prémios, divididos pelos Grupos:  

GRUPO A (pré-escolar e 1º ciclo)   

a. Primeiro Prémio relativo ao 1.º lugar, no montante de 600,00 euros (seiscentos euros);  

b. Segundo Prémio relativo ao 2.º lugar, no montante de 400,00 euros (quatrocentos euros);  

c. Terceiro Prémio relativo ao 3.º lugar, no montante de 200,00 euros (duzentos euros);  

 

GRUPO B (2º e 3º ciclo) 

a) Primeiro Prémio relativo ao 1.º lugar, no montante de 600,00 euros (seiscentos euros);  

b) Segundo Prémio relativo ao 2.º lugar, no montante de 400,00 euros (quatrocentos euros);  

c) Terceiro Prémio relativo ao 3.º lugar, no montante de 200,00 euros (duzentos euros);  

 

Será atribuído um Certificado de Participação às escolas que tenha realizado o projeto de decoração 

e pintura no terreno. 

 

Artigo 8.º 

Direitos de Autor 

1. Os participantes são responsáveis pela originalidade dos conteúdos apresentados. 

2. Os participantes garantem que os conteúdos submetidos não violam direitos de terceiros, 

designadamente direitos de imagem e privacidade, e bem assim, que a sua utilização não 

infringe direitos de autor ou direitos conexos. 

3. Em caso de violação do disposto no número anterior, a responsabilidade perante terceiros 

cabe exclusivamente ao participante infrator. 

4. Os participantes cedem à Be Water e ao Município, livre de quaisquer ónus ou encargos, a 

titularidade dos direitos de autor relativos aos conteúdos submetidos a concurso, nos termos 
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previstos no Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, para obras feitas por 

encomenda, pelo que: 

a) Os participantes colaboram com a Be Water e o Município em todos os atos 

legalmente necessários à transmissão deste direito, nas situações aplicáveis. 

b) Os participantes autorizam a Be Water e o Município a utilizar os conteúdos 

submetidos a passatempo, por tempo indeterminado e para todos os fins que a Be 

Water e o Município entender por convenientes, autorizando a sua divulgação por 

todas as formas. 

c) Os participantes dispensam a consulta prévia, pela Be Water e pelo Município, sobre 

as formas de utilização dos conteúdos. 

5. A cedência dos direitos de autor, à Be Water e ao Município, é gratuita e a sua utilização não 

confere direito a contrapartida remuneratória. 

 

Artigo 9.º 

Dados Pessoais 

1. A Be Water é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais dos 

participantes, fornecidos no momento do registo, e garante a segurança e confidencialidade 

dos mesmos, no âmbito do presente concurso. 

2. A Be Water tratará os dados pessoais dos Participantes com respeito pela legislação de 

proteção de dados pessoais aplicável e de acordo com o disposto neste regulamento, com a 

única finalidade de gestão da participação no presente concurso, podendo apenas divulgar os 

dados dos participantes vencedores, para efeitos de atribuição dos prémios, nos modos 

previstos no artigo 6.º. 

3. O preenchimento e envio de dados pessoais, ao abrigo deste regulamento, constituem 

consentimento expresso dos participantes ao seu tratamento, pelo Município. 

4. O preenchimento e envio dos dados são, para efeitos de participação no concurso, 

necessário e obrigatório para o apuramento dos vencedores e entrega dos prémios. 

5. Na impossibilidade de se identificar o participante através dos dados facultados, a 

participação no concurso é invalidada. 

6. É da responsabilidade dos participantes acautelar as medidas de proteção necessárias à 

navegação na Internet, a fim de evitar que os dados disponibilizados possam ser visualizados 

por terceiros não autorizados, designadamente quando o façam em redes abertas. 

7. Os dados pessoais facultados poderão ser comunicados às entidades competentes nos 

termos da lei. 
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Artigo 10.º 

Alterações 

1. As regras de participação, bem como a composição do júri, podem ser alteradas pelo 

Município, sempre que se verifiquem situações de força maior devidamente justificadas, caso 

em que devem ser divulgadas as novas regras, com a antecedência suficiente, através dos 

canais digitais da Be Water e do Município. 

2. A Be Water reserva -se, igualmente, ao direito de suspender ou cancelar, parcial ou 

totalmente, o concurso, caso ocorram circunstâncias de força maior devidamente justificadas, 

informando os participantes, nos moldes previstos no número anterior. 

 

Artigo 12.º 

Disposições Finais 

1. O presente regulamento rege -se exclusivamente pela lei portuguesa. 

2. Caso qualquer uma das disposições do presente regulamento venha a ser considerada 

inválida, por superveniência de lei contrária ou decisão judicial, a validade das restantes 

disposições do mesmo e as condições de participação no concurso não serão afetadas. 

3. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação do presente regulamento 

resolver-se-ão nos termos da legislação em vigor e, na sua ausência, por deliberação da Be 

Water e do Município. 

4. Todos os esclarecimentos relativos à participação no concurso lançado devem ser enviados 

para o endereço eletrónico: aguas.ourem@bewater.com.pt 

mailto:aguas.ourem@bewater.com.pt

