“Miúdos Optimistas, Miúdos Saudáveis!” 2016/2017

1. Enquadramento
O EcoEscovinha surge tomando como base os seguintes pressupostos:


A definição OMS de Educação para a Saúde:
“é qualquer combinação de experiências de aprendizagem destinadas a ajudar indivíduos
e comunidades a melhorar a sua saúde

 Seja através da melhoria dos seus conhecimentos
 Seja influenciando as suas atitudes”
 As evidências científicas que demonstram que para haver uma boa saúde oral é
absolutamente necessário haver uma correcta e regular remoção da placa bacteriana
 A escova de dentes, enquanto resíduo, é considerado um plástico misto, ou seja é
constituída por uma mistura de diferentes tipologias de plásticos, com características e
texturas diversas, que por esta razão têm dificuldade em serem encaminhadas para
reciclagem noutras infraestruturas.
 Os plásticos mistos constituem cerca de 15% dos Resíduos Sólidos Urbanos
 A recolha selectiva de resíduos minimiza as alterações climáticas reduzindo assim a
emissão de Gases com Efeito de Estufa
 As escovas de dentes podem ser recicladas de uma forma simples e transformadas em
mobiliário urbano

2. Organização
A organização do concurso está a cargo da Associação sem fins lucrativos “Miúdos Optimistas,
Miúdos Saudáveis” – MOMS e tem como parceiros






a EspecialDente, Serviços Médicos e Dentários
a SPEMD – Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária
a Quercus – ONG ambiental
a DGS – projecto SOBE
a Extruplás, a empresa recicladora
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3. Objectivos





Sensibilizar para a adopção de hábitos regulares e correctos de escovagem
Promover a troca regular da escova de dentes
Valorizar a escova de dentes como um resíduo reciclável
Reconhecer a necessidade de recolher selectivamente a escova de dentes para a sua
posterior reciclagem

4. Destinatários



Escolas da rede pública e privada e IPSS
Outras instituições aceites pela MOMS

5. Condições de candidatura





O interesse deverá ser manifestado pela escola através de mail: moms@sapo.pt
As candidaturas deverão ser apresentadas por escola ou preferencialmente através do
agrupamento
Para aderir ao concurso, a escola deverá permitir à Associação “Miúdos Optimistas,
Miúdos Saudáveis” a implementação dos projectos de promoção de saúde oral.
Estes projectos poderão ser desenvolvidos
o directamente pela MOMS
o em articulação com outros parceiros

6. Procedimento











A candidatura é obrigatória e por escola/Instituição
As instituições candidatas deverão envolver a comunidade por forma a obterem o maior
número de escovas, devendo para isso dar conhecimento prévio à MOMS sobre todas as
actividades públicas a desenvolver para a sua aprovação
Em toda e qualquer comunicação pública, a Instituição deverá mencionar
o A designação do projecto
o A organização do projecto
o Os logos dos parceiros
o Os contactos da organização
A recolha das escovas e respectivo envio para a Extruplás, no Seixal ou na Maia, terá de
ser, obrigatoriamente, combinado directamente com a MOMS, com registo escrito.
Poderão existir parceiros no processo de recolha.
As escovas recolhidas e o respectivo registo deverá ser da responsabilidade da
instituição havendo confirmação por entidade idónea como:
o A organização do concurso ou a entidade colectora
o ou outra aprovada pela MOMS
O dados deverão ser comunicados à MOMS para efeitos de registo:
o Seja pelo peso das escovas
o Seja pelo número de escovas
o Sabemos que 15Kg de escovas correspondem a cerca de 1040 escovas
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A opção número de escovas ou peso das escovas será decidida pelo
coordenador/responsável da escola/instituição e comunicado à MOMS por escrito
Quanto ao EcoEscovão – recipiente para recolha das escovas usadas:
o Deverá ser feito pela escola/instituição
o Ver Concurso “O EcoEscovão mais criativo!”
o O EcoEscovão deverá apresentar
 A designação do projecto
 A organização do projecto
 Os logos dos parceiros
 Os contactos da MOMS

7. Calendário


O concurso desenvolve-se entre Setembro 2016 e 9 de Junho de 2017

8. Prémio



A escola que recolha mais escovas de dentes usadas será premiada com um Banco feito
em plástico reciclado
A oferta está a cargo da empresa parceira – Extruplás

9. Alterações
•Qualquer alteração ao regulamento será comunicada aos participantes
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