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Ficha de Inscrição N.º______ (a preencher pelos Serviços da CM Mirandela) 

 

 

“Reciclar para o Ambiente Preservar” 

 

 

Habilite-se ao sorteio de um trio de Ecoponto Doméstico (Trio Domplex) , na entrega de 50 

embalagens de vidro. 

Sorteio dia 20 de setembro de 2016, às 11:00H, no Parque do Império. 

 

NOME:  

MORADA: 

 

TELEFONE: 

CC/BI: 

 

 

Confirmação de entrega 

 

Setor de Ambiente e Serviços Urbanos     Responsável pela entrega  

 

 

               

 

 

Data:  
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Regulamento 

 
Concurso “Reciclar para o Ambiente Preservar” 

 

1. Organização 

O Concurso “Reciclar para o Ambiente Preservar”, é organizado pela Câmara Municipal de Mirandela. 

 

2. Âmbito 

O presente concurso é desenvolvido no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade 2016, tendo como tema 

para este ano “Mobilidade Inteligente. Economia forte”. A iniciativa tem como objetivo alertar sobre a 

importância da mobilidade sustentável, nomeadamente o uso da bicicleta, dos transportes públicos ou a 

prática de andar a pé, para além de encorajar a implementação de políticas públicas para a sustentabilidade, 

promovendo a necessidade da mudança de comportamentos relativamente à mobilidade, nomeadamente no 

que toca à utilização do automóvel particular.  

Espera-se ainda fomentar o entendimento de que uma gestão ambiental e uma atuação responsável são partes 

integrantes de um avanço na direção da sustentabilidade. 

 

3. Concorrentes 

O concurso é destinado a particulares do setor doméstico, residentes no concelho de Mirandela e Escolas do 

ensino pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos, do concelho de Mirandela.  

Só será aceite uma inscrição por pessoa. Relativamente à participação das escolas no presente concurso, só 

será aceite uma inscrição por sala de aula.  

 

4. Objetivos 

O Concurso ” Reciclar para o Ambiente Preservar”, tem as seguintes finalidades: 

• Sortear um ecoponto doméstico, pelos concorrentes previamente inscritos mediante a entrega de, no 

mínimo, 50 embalagens de vidro vazias; 

• Contribuir para o aumento dos níveis de reciclagem doméstica, do concelho de Mirandela; 

• Promover a disseminação e a adoção generalizada de boas práticas ambientais e de sustentabilidade, ao 

nível do setor doméstico. 

 

5. Inscrições 

• As inscrições neste concurso só podem ser efetuadas mediante a entrega de, no mínimo, 50 embalagens de 

vidro vazias. 

• O local de inscrição e entrega das embalagens de vidro é no setor de Ambiente e Serviços Urbanos da 

Câmara Municipal de Mirandela, localizado nas antigas instalações dos SMA, (ao lado da Escola Primária da 

Central). Podem ser esclarecidas dúvidas pelo telefone 278 201 463/64, das 09:00H-12:30H e das 14:00H-

17:30H. 

• No ato da inscrição serão solicitados os seguintes dados: Nome, Morada, Telefone e n.º CC ou BI. 
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6. Período do concurso 

As inscrições e a respetiva entrega de embalagens de vidro vazias deverão ser efetuadas até às 17:00 horas 

do dia 16 de setembro de 2016. 

A entrega de, no mínimo, 50 embalagens de vidro vazias é obrigatória para poder ser validada a inscrição 

para o sorteio do ecoponto. 

O sorteio irá ser realizado no dia 20 de setembro, pelas 11:00H, no Parque do Império, num espaço da CMM, 

facilmente identificado. 

Os concorrentes deverão fazer-se acompanhar do CC ou BI, no dia do sorteio. 

Caso o concorrente não esteja presente no dia e hora do sorteio, perde o direito a reclamar o mesmo, sendo 

sorteado novo concorrente, até ser encontrado um vencedor presente. 

As Escolas concorrentes devem fazer-se representar por um elemento identificado, para poderem reclamar o 

prémio. 

 

7. Critérios de avaliação 

Só mediante a entrega de, no mínimo, 50 embalagens vazias de vidro, até às 17:00H do 16 de setembro de 

2016, nas instalações do Setor de Ambiente e Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Mirandela, poderá 

ser efetuada a inscrição para o sorteio do ecoponto. 

  

8. Prémios 

Será sorteado um, de entre os concorrentes previamente inscritos, devendo obrigatoriamente estar 

presente para poder reclamar o mesmo, caso contrário perde o direito ao prémio e é sorteado novo 

concorrente. 

O prémio será um Ecoponto doméstico-Trio Domplex. 

 

 

Câmara Municipal de Mirandela 2016 

 


