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CONCURSO “RESÍDUOS A PESO IV”

REGULAMENTO

1. OBJETO
O presente concurso, promovido pela RESINORTE tem como objetivo despertar e incentivar
nos jovens o interesse pela separação e pela valorização dos resíduos sólidos urbanos, pela
defesa do meio ambiente em geral.
Este concurso baseia-se na separação e armazenamento de todo o tipo de material a colocar no
Contentor Azul do Ecoponto, ou seja, papel, cartão e embalagens de papel e/ou cartão.
O concurso associa o objetivo da separação e a vertente ambiental ao objetivo social,
contribuindo com a possibilidade da escola adquirir um bem que lhe seja necessário.

2. DESTINATÁRIOS DO CONCURSO
O concurso destina-se às escolas, públicas ou privadas, e aos alunos do 1º, 2º e 3.º Ciclo do
Ensino Básico e Secundário, dos concelhos da área de abrangência da RESINORTE.
A participação implica inscrição prévia, das turmas e das escolas, e a articulação com a
RESINORTE da logística necessária.

3. PRAZO
O concurso inicia-se a 1 de outubro de 2014 e termina a 29 de maio de 2015.
A recolha e pesagem dos materiais será efetuada pela RESINORTE, em todas as Escolas inscritas,
sendo a última recolha realizada no dia 5 de junho de 2015.

4. ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL
O papel, cartão e embalagens de papel e/ou cartão devem ser acondicionados em sacos big bags
e/ou caixas de cartão, sendo que o cartão deve ser espalmado e atado com fio, de modo a
reduzir o espaço de armazenamento.
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As caixas e sacos cheios, deverão ser convenientemente fechadas/os e substituídas/os por
outras/os.
Nas caixas e sacos de recolha de materiais deve ser colocado exclusivamente papel e cartão e
embalagens de papel e/ou cartão.
Serão rejeitados as caixas e sacos que apresentem outro tipo de resíduos misturados (pedras,
areia, resíduos não recicláveis, etc.) e papel/cartão sujo ou molhado.

5. PRÉMIOS
Os prémios serão atribuídos de acordo com a quantidade de resíduos recolhida, sendo que
serão avaliados tendo em atenção os 4 ciclos de ensino (1. Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo e
Secundário).
Será atribuído um prémio que consistirá na oferta de equipamento de interesse para a Escola
em causa, de valor proporcional à quantidade de resíduos entregue, calculado com base no rácio
de 90,00 EUR/ton entregue.
Às restantes Escolas participantes serão atribuídos prémios de participação que consistirão na
oferta de equipamento de interesse para cada Escola, de valor proporcional à quantidade de
resíduos entregue, calculado com base no rácio de 45,00 EUR/ton entregue.
À turma que mais quantidade de resíduos recolher por ciclos de ensino, será atribuído um
prémio que consistirá na oferta de um dia num parque aquático ou num parque radical ou algo
semelhante. Será vencedora a turma que apresentar o melhor rácio de recolha – kg/aluno.
Apresenta-se de seguida uma tabela com os prémios:
1.º Ciclo

2.º Ciclo

3.º Ciclo

Secundário

Prémio Escola Vencedora

90€/ton

90€/ton

90€/ton

90€/ton

Prémio Escola Participante

45€/ton

45€/ton

45€/ton

45€/ton

Prémio Turma Vencedora

Parque aquático ou
semelhante

Parque radical ou semelhante
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A todos os participantes será entregue um diploma de participação e de reconhecimento pelo
empenho na separação e valorização dos resíduos sólidos urbanos e na defesa do meio ambiente.

6. DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
O concurso será divulgado pelos meios normalmente utilizados pela RESINORTE para
divulgação das suas iniciativas, dando-se a conhecer os seus participantes.
Os prémios serão entregues em sessão organizada para o efeito, a realizar no mês de Junho de
2015.
Os resultados e os vencedores serão divulgados publicamente através dos meios usuais e do
site da RESINORTE e, individualmente, a todas as Escolas que participarem no concurso.
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