
Concurso de identificação de plantas aquáticas - 

Projeto LudVision 

 

Capítulo 1 – Disposições Gerais 

O concurso de identificação de plantas aquáticas é promovido pela Câmara Municipal 

de Idanha-a-Nova, no âmbito do Projecto LudVISION, co-financiado pelo Fundo 

Ambiental.  

A participação neste concurso é aberta a todos, sem limite de idade, desde que 

devidamente registados na plataforma iNaturalist que será utilizada para a participação 

no concurso. É também necessário a instalação da App iNaturalist, no caso de utilizar 

um dispositivo móvel para os registos. 

 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Estimular o interesse pelo património natural de Idanha-a-Nova e pelas espécies 

existentes no território; 

1.1.2. Envolver os cidadãos em questões relevantes para o território de Idanha-a-Nova; 

1.1.3. Incentivar o conhecimento da flora local; 

1.1.4. Promover a tomada de decisões adequadas relativamente à gestão das plantas 

aquáticas existentes nas propriedades que fazem parte do território municipal; 

1.1.5. Estimular a preservação e a regeneração dos ecossistemas e evitar os danos 

causadas por espécies invasoras; 

1.1.6. Promover um maior conhecimento sobre as espécies locais e suas funções para o 

ambiente; 

 

1.2. DESTINATÁRIOS 

1.2.1. O concurso tem como público-alvo todos os cidadãos ou visitantes de Idanha-a-

Nova, sem qualquer limite de idades. 

1.2.2. Os participantes assumem o compromisso de conhecer e cumprir o regulamento, 

assim como respeitar as decisões tomadas pela Câmara Municipal e autorizam que as 

plantas identificadas sejam utilizadas para fins científicos e de apoio às decisões de 

gestão ambiental do município. Da mesma forma, a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 

compromete-se a manter a confidencialidade de qualquer informação pessoal dos 

participantes. 

 



1.3. SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS 

1.3.1. Qualquer situação não prevista no presente regulamento será devidamente 

analisada e resolvida pela Câmara Municipal de Idanha-a-Nova. 

1.3.2. Os participantes serão notificados por e-mail, caso haja alguma alteração nas 

especificidades do concurso. 

 

Capítulo 2 – Disposições Específicas 

 

2.1. TEMA  

O Concurso tem como tema as Plantas Aquáticas do Concelho de Idanha-a-Nova e tem 

como objectivo a sua identificação e registo. 

 

2.2. PRINCÍPIOS 

Não serão considerados trabalhos que contenham algo susceptível de ferir a 

sensibilidade de terceiros e/ou que desrespeite o Princípio de Dignidade da Pessoa 

Humana (Constituição da República Portuguesa, artigo 1ª). 

 

2.3. SUBMISSÃO DOS REGISTOS 

2.3.1. Para a submissão dos trabalhos é necessário o registo na plataforma iNaturalist, 

disponível em  https://www.inaturalist.org/, descarregar a App iNaturalist para o 

telemóvel e, posteriormente, carregar as fotografias das plantas aquáticas para ser feita 

a sua identificação. 

2.3.2. Cada participante pode carregar as fotos de plantas que desejar, sem limites, no 

entanto, apenas serão contabilizadas para o concurso as fotos captadas no território do 

concelho de Idanha-a-Nova. Para isso, os participantes deverão ligar sistema de 

localização do telemóvel quando realizarem o upload da foto da planta na aplicação 

acima citada. 

2.3.3.. Ao participar no concurso, o(s) autor(es) está(/estão) a aceitar na totalidade os 

termos e condições do presente regulamento. 

2.3.4. Serão considerados todos os registos realizados no período compreendido entre 

os dias 23 de dezembro de 2021 e 22 de março de 2022. 

2.3.5.  Embora a aplicação possa ser utilizada para identificação de outras espécies de 

plantas, animais,insetos, anfíbios, entre outros, no âmbito deste concurso, apenas serão 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://www.inaturalist.org/


considerados os registos de plantas aquáticas identificadas no concelho de Idanha-a-

Nova. 

 

2.4. INFORMAÇÃO  PESSOAL DOS PARTICIPANTES  

2.4.1. Os participantes deverão registar todos os dados solicitados pela plataforma.  

 

2.5. FATORES DE DESCLASSIFICAÇÃO: 

Os participantes serão desclassificados, caso: 

- As espécies registadas não sejam plantas aquáticas; 

- As espécies identificadas estejam localizadas fora do território do município de Idanha-

a-Nova; 

- As submissões sejam feitas fora do prazo estabelecido; 

- Não seja indicado algum elemento de identificação solicitado; 

 

Capítulo 3 – Vencedores do concurso  

 

3.1. CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO 

O vencedor do concurso será a pessoa com o maior número de espécies aquáticas 

identificadas no território do município de Idanha-a-Nova. 

 

3.2. PRÉMIOS 

O prémio a ser atribuído ao primeiro classificado será uma câmara submersível GoPro.  

 

3.3. ENTREGA DOS PRÉMIOS 

3.3.1. A data de entrega do prémio será definida, posteriormente, pela Câmara 

Municipal de Idanha-a-Nova e as orientações relativas a esta entrega, serão enviadas 

por e-mail ao vencedor do concurso. 

 


