
 

 

ÂMBITO DO CONCURSO 

O projeto “Ecologia e Conservação das Tartarugas de Água Doce do Paul de 

Tornada”, integrado no Plano de Gestão da Reserva Natural Local do Paul de 

Tornada, foi galardoado com o 2º lugar no prémio Yves Rocher Terre de Femmes em 

março de 2015. Os principais objetivos deste projeto são conhecer e preservar as 

duas espécies de cágados que existem no Paul de Tornada: o cágado-de-carapaça-

estriada (Emys orbicularis L.) e o cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa Schweiger, 

1812). Para tal, realizaram-se amostragens direcionadas aos cágados para compreender 

o estado das populações de ambas as espécies. Realizaram-se também inquéritos nas 

lojas de animais da zona de Caldas da Rainha para avaliar que espécies de tartarugas 

exóticas são comercializadas próximo do Paul de Tornada, e que poderão 

potencialmente vir a afectar o Paul através da sua libertação nos meios naturais.  

Com o final da campanha de monitorização e dos inquéritos deu-se por terminada a 

primeira fase do projecto, que pretendia sobretudo adquirir conhecimento 

fundamental e que serve de base à segunda fase do projecto – a sensibilização e 

educação ambiental. O presente concurso integra-se nesta segunda fase do projecto.  

 

REGULAMENTO 

1º - O tema do concurso é “À NATUREZA O QUE É DA NATUREZA”, e 

consistirá na elaboração de um trabalho artístico (sendo livre a escolha dos materiais 

e/ou suportes a utilizar), que ilustre de forma criativa a(s) temática(s) abordada(s) no 

âmbito do tema do concurso, nomeadamente:  

i) As espécies de tartarugas autóctones e exóticas;  

ii) “Porque não podemos libertar tartarugas exóticas na Natureza?”;  

iii) “Porque não podemos remover os cágados do seu habitat?”.  



 

 

Para ilustrar cada temática, cada turma é livre de escolher as informações que 

considerar mais adequadas para inclusão; 

2º - Este dirige-se aos agrupamentos e escolas do 1º Ciclo dos seguintes concelhos: 

Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, 

Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras. Todas 

as turmas do 1º ao 4º ano poderão participar; 

3º - Cada turma a concorrer terá de efetuar a sua inscrição até: 31/12/2015, 

utilizando a ficha de inscrição em anexo; 

4º - Cada turma inscrita no concurso receberá materiais informativos de apoio (total 

ou maioritariamente em formato digital) que deverão servir de suporte à elaboração 

dos trabalhos a concurso. Estes materiais são oferecidos a cada escola com o objectivo 

de promover a sensibilização dos alunos das várias gerações que frequentem a escola 

em causa e poderão ser utilizados pelos professores, em sala de aula, para divulgação 

desta temática aos alunos;  

5º - Cada turma terá a responsabilidade de elaborar o trabalho de uma forma criativa 

e com o auxílio dos materiais informativos fornecidos. Este será analisado e avaliado, 

segundo os seguintes parâmetros:  

- Mensagem transmitida – enquadramento da mensagem na temática do projeto; 

- Eficácia na transmissão da mensagem – capacidade do trabalho transmitir a 

mensagem;  

- Sustentabilidade dos materiais utilizados – avaliação dos materiais utilizados do 

ponto de vista ambiental;  

- Criatividade;  

- Originalidade. 



 

 

6º - Os trabalhos serão avaliados pelo seguinte júri (* a aguardar confirmação):  

- Hugo Oliveira, Presidente da Comissão Directiva da Reserva Natural Local do Paul 

de Tornada;  

- Jacqes Rocher, Presidente da Fundação Yves Rocher*;  

- Florbela Ferreira, Presidente da Associação PATO;  

- Marlene Marques, Presidente do GEOTA; 

- Maria Jesus Fernandes, Directora do Departamento de Conservação da Natureza e 

Florestas de Lisboa e Vale do Tejo do Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas; 

- Ana Filipa Ferreira – bióloga, coordenadora do projeto: “Ecologia e Conservação das 

Tartarugas de Água Doce do Paul de Tornada”; 

- Pedro Segurado – biólogo, consultor científico projeto “Ecologia e Conservação das 

Tartarugas de Água Doce do Paul de Tornada”; 

- César Capinha – geógrafo e fotógrafo de Natureza, responsável pelo primeiro estudo 

de cágados do Paul de Tornada; 

- Bruno Santos – designer gráfico e ilustrador, ilustrador do folheto do projeto 

“Ecologia e Conservação das Tartarugas de Água Doce do Paul de Tornada”.  

7º - Os prémios serão atribuídos às três turmas melhor classificas pelo júri referido no 

ponto 6º, e incluem:  

i) Uma visita guiada ao Paul de Tornada com a possibilidade de 

visualização dos cágados do Paul. As visitas decorrerão entre os meses de 

maio e junho;  

ii) Um Kit Cientista com materiais de laboratório. O 1º lugar terá ainda 

direito a duas lupas binoculares e o 2º lugar uma lupa binocular. 



 

 

8º - Os trabalhos deverão ser entregues até ao dia 31/03/2016 no Centro Ecológico e 

Educativo do Paul de Tornada – Profº João Evangelista (CEEPT), localizado na Rua do 

Paul n.º 12 - Tornada, 2500-315 Caldas da Rainha;  

9º - Os resultados serão comunicados a 15/04/2016 por correio eletrónico; 

10º - Os trabalhos a concurso serão expostos ao público no CEEPT em data a definir, 

podendo a partir dessa altura ser levantados, com excepção para os três primeiros 

lugares que ficarão em exposição no CEEPT durante um ano, a contar da data da 

exposição.  

11º - Quaisquer esclarecimentos devem ser feitos preferencialmente pelo correio 

eletrónico da Associação de Defesa do Paul de Tornada – associacaopato@gmail.com 

– ou pelos telefones 262 881 790 / 917 252 826. 
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