
   

 

Regulamento do VI Concurso de Reciclagem “Recicla Papel e Plásti-

co, Ganha uma Barraquinha na Queima das Fitas do Porto 2018” 

 

Artigo 1.º 

Preâmbulo 

No âmbito da Queima das Fitas do Porto 2018 e da temática da reciclagem, a FAP – Federa-

ção Académica do Porto (adiante designada FAP ou Federação) e a LIPOR – Serviço Inter-

municipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto (adiante designada LIPOR) promo-

vem e organizam a sexta edição do Concurso de Reciclagem “Recicla Papel e Plástico, Ga-

nha uma Barraquinha na Queima das Fitas do Porto 2018” (adiante designado Concurso), 

que se regerá pelo presente Regulamento. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito 

O presente Concurso pretende promover a sensibilização para a reciclagem de materiais, 

através de um concurso de recolha de papel, cartão e plástico, atribuindo, aos vencedores, 

o valor do espaço de uma barraquinha nas Noites da Queima. 

 

Artigo 3.º 

Participação 

1. Podem participar neste Concurso as Associações de Estudantes federadas na FAP. 

2. A participação no Concurso é gratuita. 

3. A participação no Concurso implica a aceitação tácita e na íntegra do presente Regu-

lamento. 

 

Artigo 4º 

Inscrição 

1. Os participantes terão de preencher a Ficha de Participação (Anexo I) e enviar para o 

endereço miguel.lopes@lipor.pt e monicacarneiro@fap.pt. 



   

 

2. A inscrição deverá ser feita até às 18h00 do dia 14 de fevereiro. 

3. Após a inscrição, a LIPOR entrará em contacto com a Associação de Estudantes para 

fazer uma visita ao local, a fim de averiguar as condições para a colocação dos sacos 

do tipo BIGBAG. 

 

Artigo 5º 

Concurso 

1. O Concurso decorrerá entre os dias 16 de fevereiro e 17 de abril: 

a. A LIPOR apenas se responsabiliza pela recolha dos materiais até 5 dias úteis 

exclusive do prazo final terminar (dia 10 abril), ficando os restantes dias à 

responsabilidade de entrega por parte das Associações de Estudantes; 

b. Caso a recolha por parte da LIPOR não cumpra o prazo estabelecido na alí-

nea anterior, e sendo este procedimento apenas para casos excecionais, as 

Associações de Estudantes têm de informar a Direção da FAP, até dia 10 de 

abril, às 20h. 

2. Após a inscrição, a LIPOR disponibilizará aos participantes um cartão de entrega de 

material, bem como sacos do tipo BIGBAG (1m3) ou outro material de acondicionamen-

to para a colocação de papel/cartão e plástico. 

3. As Associações de Estudantes federadas deverão providenciar e assegurar as condi-

ções necessárias para que o acondicionamento de resíduos seja feito da forma correta 

e sem efeitos deletérios no ambiente circundante. Cabe ainda a estas entidades asse-

gurar que o material recolhido não é alvo de atos de vandalismo.  

4. As recolhas do material em questão serão efetuadas por parte da equipa da LIPOR, de 

forma gratuita, ou entregues nas instalações da LIPOR por iniciativa do participante, 

mediante a apresentação do cartão de entrega. 

5. Os participantes devem entrar em contacto com a linha verde da LIPOR, ECOLINHA, 

800 200 345 (só disponível de números de rede fixa), ou para o geral LIPOR 22 977 01 

00 (solicitar a passagem para o ECOFONE), para solicitarem o dia de recolha. 



   

 

6. As pesagens do material recolhido serão efetuadas nas básculas da LIPOR (básculas 

aferidas pelo Ministério da Economia), sendo entregue o comprovativo de pesagem às 

Associações de Estudantes participantes. 

7. No decorrer do concurso não existirá divulgação da quantidade de material recolhido 

por cada participante, sendo apenas feita a divulgação da quantidade total no final do 

concurso. 

8. Os resultados serão divulgados pela FAP e/ou a LIPOR em www.fap.pt e/ou 

www.lipor.pt.  

 

 

Artigo 6º 

Prémios 

2. São constituintes dos prémios: 

a. 1º Prémio: atribuição de 700€ 

b. 2º Prémio: atribuição de 300€ 

3. Os prémios serão entregues às Associações de Estudantes em data a comunicar opor-

tunamente, ficando as mesmas responsáveis por atribuir as verbas à(s) barraquinha(s) 

por si apoiada(s). 

 

Artigo 7º 

Considerações Finais 

As entidades organizadoras reservam a si o direito de resolução das situações omissas nes-

te Regulamento. 

 

 

 

  



   

 

ANEXO I 

 

Ficha de Participação 

 

Associação de Estudantes:  
 
______________________________________________________________________ 
 
Morada:  
 
______________________________________________________________________ 
 
 
E-mail:  
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Contacto telefónico do responsável: 
 
______________________________________________________________________ 
 

 

A Associação de Estudantes compromete-se a cumprir o Regulamento do VI Concurso de 

Reciclagem “Recicla Papel e Plástico, Ganha uma Barraquinha na Queima das Fitas do Porto 

2018”, informando a direção da sua unidade orgânica, caso seja essencial para realizar a 

colocação do BIGBAG e/ou para a recolha por parte da LIPOR. 

 

 

 

 

________________________________________________ 

                                                                          (Assinatura e carimbo) 


