
Regulamento 
 

Desafio “Reutilizar a todo o gás” 
 

ENQUADRAMENTO 
 
O desafio “Reutilizar a todo o gás” é uma iniciativa promovida pela Quercus e 

pela CleverHouse/Sodastream. Esta iniciativa visa alertar para a importância da 

gestão sustentável de recursos e para a diminuição da produção de resíduos, 

através da dinamização de um concurso a nível nacional. 

 

 “Reutilizar a todo o gás” tem como objetivo a criação de uma árvore com 

garrafas PET ou latas, para a sensibilização de crianças e adolescentes sobre 

a importância da reutilização de materiais. Os alunos do Ensino Pré-Primário 

ao Ensino Secundário são desafiados a desenvolver e construir um objeto e 

enviar fotos ou vídeos do mesmo para a comissão organizadora da iniciativa. 
 

Regulamento 

 

ARTIGO 1º 

Designação 

  

1. O desafio “Reutilizar a todo o gás” é desenvolvido por iniciativa da Quercus e da 
Cleverhouse/Sodastream. 

  

ARTIGO 2º 

Objetivos 

  

1. Promover uma reflexão sobre a importância da diminuição da produção de resíduos 
e da reutilização de materiais. 

2. Sensibilizar para as consequências de um gasto excessivo de recursos naturais. 



3.Conjugar a criatividade, o interesse, o trabalho em equipa e as artes plásticas com o 
desenvolvimento de uma atitude amiga do ambiente. 

4.Contribuir para uma maior informação, divulgação e sensibilização, acerca da gestão 
de resíduos. 

  

ARTIGO 3º 

Regulamentação 

 

1. O desafio rege-se pelo presente regulamento, sendo o Júri de Atribuição dos 
prémios soberano na sua interpretação, aplicação e resolução de omissões. 

2. Os critérios de seleção e de decisão, incluindo o de atribuição dos prémios aos 
distinguidos, são da exclusiva competência dos promotores da iniciativa, não podendo 
as decisões do Júri ser objeto de reclamação ou recurso, sendo sempre, e em 
qualquer circunstância, inquestionáveis e definitivas. 

3. No caso de concluírem que, existem projetos que não correspondem aos requisitos 
estabelecidos, os promotores do desafio reservam-se ao direito de não selecionar os 
mesmos para publicação nas redes sociais. 

  

ARTIGO 4º 

Destinatários 

  

1. O desafio é dirigido aos alunos das escolas públicas e privadas, do Ensino Pré-
Primário ao Ensino Secundário. 

2.As equipas serão constituídas pelos alunos das escolas. 

3. A participação pode ser por turma ou grupo. 

4. Cada escola poderá constituir as equipas que entender, sendo que não é obrigatório 
participarem todas as turmas. 

5. A participação é da responsabilidade de um professor da escola do grupo 
candidato. 

6. Os concorrentes e o professor responsável assumirão o compromisso de conhecer 
e cumprir este regulamento e acatar as decisões adotadas pela Comissão 
Organizadora. 

7. Cabe ao professor responsável por cada equipa assegurar que os participantes têm 
autorização dos respetivos encarregados de educação para participar no desafio. 



  

ARTIGO 5º 

Requisitos 

  

1. Podem candidatar-se à atribuição dos prémios todos os concorrentes que 
preencham, à data da candidatura, os seguintes requisitos: 

a) Frequentarem o Ensino Pré-Primário, Primário, Básico ou Secundário; 

b) Estarem autorizados pelos encarregados de educação a participar. 

2. Os objetos devem ser construídos com garrafas PET ou latas, sendo que se forem 
necessários mais materiais, estes devem ser reutilizados. 

3. Cada projeto deverá ser acompanhado obrigatoriamente de um título, do nome dos 
autores, do nome do professor responsável pela participação no desafio e do nome da 
escola. 

 

ARTIGO 6º 

Procedimentos 

  

O preenchimento completo da ficha de inscrição é obrigatório e as candidaturas 
decorrem de 17 de Janeiro a 20 de Fevereiro de 2017. 

2. As imagens ou vídeos deverão ser enviadas, posteriormente, pelo professor 
responsável, até ao dia 21 de Março de 2017 
para formacoes.iniciativas.quercus@gmail.com. 

3. Não serão aceites candidaturas posteriores à data limite. 

4. Estas informações serão exclusivamente utilizadas para identificação dos 
candidatos, validação das participações, e posterior contacto com os vencedores. A 
organização do desafio compromete-se a tratar esta informação com zelo e sigilo. 

  

ARTIGO 7º 

Direitos de Utilização 

  

1. À Quercus e à Cleverhouse está reservado o direito de publicar os trabalhos 
premiados acompanhados do nome dos seus autores. 

  



ARTIGO 8º 

Júri de avaliação 

  

1. Os trabalhos serão apreciados por ciclo de ensino e a comissão organizadora 
deliberará sobre os vencedores no dia 22 de Abril de 2017. 

2. Por sua vez, as fotos dos restantes trabalhos que não forem premiadas pelo júri 
serão publicadas nas redes sociais e é atribuído o 5º lugar ao que tiver maior número 
de ‘likes’. Esta votação decorrerá de 23 de Abril a 22 de Maio. 

3. O júri reserva-se ao direito de não atribuir prémios, se a falta de qualidade dos 
trabalhos o justificar. 

4. A decisão do júri é soberana e não passível de recurso. 

  

ARTIGO 9º 

Critérios de avaliação dos argumentos 

  

1. A avaliação terá por base os seguintes critérios: 

a) Criatividade; 

b) Inovação; 

c) Impacto/sensibilização para o tema. 

  

ARTIGO 10º 

Prémio 

  

1. O desafio “Reutilizar a todo o gás” é dirigido para alunos do Ensino Pré-Primário ao 
Ensino Secundário, que premiará os cinco melhores trabalhos. 

2.	Os grupos vencedores serão premiados da seguinte forma: 

- Vencedor do Ensino Pré-Escolar – um carro e um barco solar por grupo; 

- Vencedores do Ensino Básico (1º, 2º e 3º Ciclo) – um microscópio por grupo; 

- Vencedores do Ensino Secundário e Facebook – um exemplar de uma 

máquina SodaStream por grupo. 



  

ARTIGO 11º 

Comunicação da decisão 

  

1. A Comissão Organizadora responsável pelo desafio publicará os resultados, após a 
deliberação do júri, na página de Facebook da iniciativa. 

2. Os resultados serão comunicados por correio eletrónico ao professor responsável 
e/ou à escola a que pertencem. 

  

ARTIGO 12º 

Direito ao Prémio 

  

1. Pela decisão do Júri, os candidatos vencedores terão direito aos prémios que 
correspondam à sua classificação. 

2. O direito ao prémio extingue-se automática e definitivamente e sem necessidade de 
qualquer formalismo específico, caso se verifique alguma das seguintes situações: 

a) Concluir-se existir alguma irregularidade na candidatura do grupo premiado; 

b) Utilizarem uma grande quantidade de materiais não reutilizados. 

  

  

ARTIGO 13º 

Alterações aos prazos e datas constantes deste Regulamento 

  

1. Os prazos e datas constantes deste Regulamento poderão ser alterados por 
decisão dos promotores do desafio, que o divulgarão publicamente. 

  

 

 

 

 

  



ARTIGO 14º 

Disposições finais 

  

1. A formalização da candidatura significa a aceitação, sem reservas, nem condições, 
pelos participantes, dos termos e regulamento deste desafio. 

2. Todas as informações estão disponíveis na página: 

 https://www.facebook.com/events/1689459904718096 e em www.quercus.pt 

  

 A Comissão Organizadora 

 


