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FICHA DE PARCERIA 
Por favor, preencha o formulário abaixo e envie para valorsul@valorsul.pt até dia 03 de 

setembro. 
 

1. Pretende participar nos dois concursos ou só num? Se um, qual? 

_______________________________________________________ 

2. Qual o período temporal para dinamização dos concursos? 

De ________________________________ a 31 de maio de 2020. 

 

3. Vai promover o concurso do papel/cartão pela 1ª vez? 

______________________________________________________________ 

 

4. (para Municípios do Oeste). Pretende usar os ecopontos da rua para o concurso do 

papel? Se sim, quantas escolas?  

______________________________________________________________________ 

 

5. (para Municípios A.M.Lisboa). Pretende usar os ecopontos da rua ou outra 

contentorização para o concurso do papel? Se sim, qual a capacidade dos contentores 

a usar? Garante uma forma de contabilizar os níveis de enchimento no momento da 

recolha? 

_______________________________________________________________________ 

 

6. Vai promover os concursos para público não escolar? Se sim, inclua também na tabela 

abaixo as instituições a envolver. 

 

7. Qual a frequência esperada de recolha nas escolas? 

 
Diária____    Bi-semanal_____ Semanal______ Quinzenal______ Mensal ______ 
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8. Pretendem promover um evento para divulgação do(s) concurso(s) com a participação 

da Valorsul? Se sim, proponha uma data entre Setembro e Dezembro de 2019. 

___________________ 

 

9. Considerando a(s) data(s) designadas para a realização da ação “A nossa casa é um 

planeta”, no seu município, a capacidade e dimensão do planetário e o número de 

ações previstas, indicar: 

 
- o local de montagem do planetário (só se monta uma vez por dia em cada município). 

 

 

10. Qual o nº de visitas que pretendem, instalações a visitar e respetivas datas a partir de 

outubro de 2019. 

 

11. Quantidade pretendida de Ecobags XL para iniciativas educativas lideradas pelo 

município. 

 
 

12. Deverá ser preenchida a tabela abaixo por concurso (em formato editável): 

 

 

 

 

 

 

 

Previsão 
(n.º de escolas 

identificadas, se já 
for possível) 

N.º de alunos 
abrangidos 

pelo 
concurso  

Contacto do professor 
responsável (nome, 

email, telefone) 

Kg  que 
preveem 

recolher por 
escolas  

Nº de sacos 
necessários (só 
para amarelo) 

Escola X     

Escola X     

     

     

     

     

     

     

TOTAL     
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REGULAMENTO 
 

INTRODUÇÃO 

O regulamento de candidatura ao programa Ecovalor 2019/2020 destina-se a todos os 

municípios da área de intervenção da Valorsul que pretendam desenvolver, em conjunto com a 

Valorsul, atividades de educação e sensibilização ambiental dedicadas ao tema dos resíduos 

urbanos. 

CALENDÁRIO 

 

CANDIDATURA AO PROGRAMA ECOVALOR 2019/2020 

A parceria com cada município será apreciada tendo em consideração os resultados do ano 

letivo anterior, o histórico da participação de cada município neste programa, os recursos 

disponíveis e a informação sobre cada atividade que cada município se proponha realizar com o 

apoio da Valorsul.  

 

1. Concursos Separa e Ganha no Amarelo e Azul 
 
Os concursos consistem numa competição entre instituições de qualquer nível de ensino e 

dimensão, do mesmo município. As escolas serão premiadas de acordo com as quantidades 

separadas para reciclar e haverá prémio para todas as escolas que atinjam o mínimo definido 

(70 sacos no amarelo e 1 tonelada de papel/cartão). 

 

 

 

Entrega da Candidatura ao Programa Ecovalor 2019/2020 03 de setembro de 2019 

Comunicação da decisão  15 de setembro de 2019 

Informação mensal (concurso interescolas) 2019/2020 Até ao dia 8 do mês seguinte à 
recolha 

Envio de resultados finais e os dados das escolas a premiar Até 15 de Junho de 2020 

Envio de documentação para pagamento de prémios Até 31 de Julho de 2020 
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Objetivos 

1. Aumentar as quantidades de plástico, metal e pacotes de bebida e papel e cartão 

encaminhados para reciclagem. 

2. Sensibilizar e educar a comunidade escolar, seus familiares e a comunidade envolvente para 

a correta utilização dos Ecopontos Amarelo e Azul. 

 

Avaliação e controlo 

1. O município deverá remeter à Valorsul um relatório mensal com as quantidades 

recolhidas nas escolas e no primeiro envio deverão incluir o nome da escola, professor 

de contacto, e-mail do professor, nº de telefone do professor e nº de alunos de cada 

escola participante.  

2. A Valorsul divulgará mensalmente on line os resultados por município e respetivas 

escolas.  

3. As escolas deverão enviar mensalmente à Valorsul – para o endereço de email 

ecovalor@valorsul.pt - uma fotografia do material separado, preferencialmente, antes 

de cada recolha municipal, identificada com o nome da escola, município e data. Cabe 

ao município informar a escola desta condição de participação obrigatória. A fotografia 

deverá ser esclarecedora quanto à quantidade e qualidade do material. Caso não sejam 

enviadas as fotografias do material recolhido, a Valorsul reserva-se o direito de não 

atribuir o prémio à Escola. 

 

Dinâmica  

É responsabilidade do município efetuar a recolha dos materiais separados no âmbito dos 

concursos Separa e Ganha e entregar nas instalações da Valorsul. O município define com as 

escolas a periodicidade dessas recolhas. 

Nota: É possível fazer entregas diretas nos ecocentros (opcional), com pesagem na 

Estação de Transferência/Ecocentro, com identificação da escola para a qual o material 

reverte. 

1. Os serviços de recolha só deverão aceitar os materiais cujo conteúdo esteja de acordo 

com as regras de deposição seletiva no ecoponto amarelo e no ecoponto azul. 

2. As quantidades separadas e a qualidade dos materiais recolhidos devem ser 

monitorizadas pelo município.  
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3. É da responsabilidade dos municípios definir o local, nos recintos escolares, para o 

armazenamento dos materiais separados, assim como garantir todas as condições de 

higiene e segurança nestes mesmos locais. 

 

Modelo de Recolha – Amarelo 

1. Porta-a-porta 

Equipamento: Suportes e sacos. 

Recurso a sacos com capacidade média de 6,5 kg para deposição de embalagens de 

plástico, metal e pacotes de bebida, colocados em suportes metálicos de pé, com tampa 

amarela de plástico. Recolha semanal ou quinzenal nas escolas e instituições. Exige uma 

viatura para recolher os sacos à mão. 

Nota: outros modelos de recolha poderão ser estudados caso a caso. 

 

Modelo de Recolha – Azul 

1. Porta-a-porta  

Recolha semanal ou quinzenal nas escolas e instituições. Pesagem e registo do nº de quilos. 

Exige uma viatura para recolher o papel/cartão à mão. A pesagem é da responsabilidade do 

município. 

 

2. Ecoponto Azul de rua com recolha normal no circuito  

Ecoponto Azul dedicado à escola (ecoponto de rua) com recolha normal no circuito. 

Registo obrigatório do nível de enchimento do contentor no momento da recolha. 

Considera-se que um contentor de 2500 litros (cyclea) pesa cheio 110 kg. 

Nota: outros modelos de recolha poderão ser estudados caso a caso. 

 

Calendário 

4. As recolhas podem ter início entre Junho de 2019 e Janeiro de 2020 contudo, a última 

recolha para contabilização nos concursos deve acontecer até 31 de Maio de 2020. 

5. O município comunicará à Valorsul os resultados finais e os dados das escolas a premiar 

até 15 de Junho de 2020. 
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Separa e Ganha - Oferta Valorsul 

Amarelo: 

1. Sacos transparentes com capacidade média de 6,5 kg de embalagens de plástico, metal 

e pacotes de bebida.  

2. Suportes para os sacos.  

 

Atribuição de prémios às escolas 

Amarelo: 

1. Todas as escolas a partir dos 70 sacos/455 kg recolhidos durante o ano letivo são 

elegíveis para receber prémio. 

2. Existe um prémio de participação e 3 prémios de melhor desempenho. 

3. O prémio de participação tem o valor de 0,50€ por saco/6,5 kg. 

 

4. Os 3 prémios de melhor desempenho são:  

A. €1,00 por saco para a escola que separar mais em valor absoluto;  

B. €1,00 por saco para a segunda escola que separar mais em valor absoluto; 

C. €1,00 por saco para a escola que separar mais por aluno (per capita). 

 

5. Os prémios têm um teto máximo de € 1.000,00. Em nenhum caso uma escola receberá 

um prémio superior nem a retribuição monetária por saco poderá ultrapassar os €2.  

 

6. Os 3 prémios de desempenho não são acumuláveis com o prémio de participação. Se a 

mesma escola acumular dois prémios de melhor desempenho (absoluto e per capita), o 

prémio de desempenho per capita será transferido para a escola com 2° melhor 

desempenho per capita (ou 3º se subsistir acumulação de prémios) 

 

7.  

Azul: 

1. Prémios de participação: Nos municípios da Região Oeste, todas as escolas ganham 30€ 

por cada 1.000 kg de papel/cartão recolhidos durante o ano letivo (atingindo um mínimo de 

1.000 kg separados). Nos municípios da Região de Lisboa (Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas 

e Vila Franca de Xira), todas as escolas ganham 20€ por cada 1.000 kg de papel/cartão 

recolhidos durante o ano letivo (atingindo um mínimo de 1.000 kg separados). 
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Contrapartidas superiores a 20€/tonelada, poderão ser combinadas posteriormente com 

cada município. 

 

8. Os 3 prémios de melhor desempenho são:  

D. €50,00 por tonelada para a escola que separar mais em valor absoluto;  

E. €50,00 por tonelada para a segunda escola que separar mais em valor absoluto; 

F. €50,00 por tonelada para a escola que separar mais per capita. 

 

2. Os prémios têm um teto máximo de € 500,00. Em nenhum caso uma escola receberá 
um prémio superior nem a retribuição monetária por tonelada poderá ultrapassar os 
€100. 
 

3. Os 3 prémios de desempenho não são acumuláveis com o prémio de participação.  

 

4. Se a mesma escola acumular dois prémios de melhor desempenho (absoluto e per 

capita), o prémio de desempenho per capita será transferido para a escola com 2° 

melhor desempenho per capita (ou 3º se subsistir acumulação de prémios). 

 

Pagamento de Prémios 

1. O prémio é atribuído diretamente à escola/agrupamento e pago através de 

transferência bancária, mediante entrega antecipada de fatura ou recibo, comprovativo de 

IBAN e NIF. A fatura/recibo deverá ser emitida com os dados da escola/agrupamento e 

remetida ao município, que depois fará chegar à Valorsul. 

2. A Valorsul calculará os valores a atribuir e informará, via email, aos municípios para 

validação.  

3. A atribuição dos prémios está condicionada à entrega dos materiais nas instalações da 

Valorsul. Caso haja uma discrepância nos resultados comunicados e nas pesagens do Centro 

de Triagem, será considerada a pesagem da Valorsul e retirada a diferença 

proporcionalmente a todas as escolas do respetivo município. 

 

2. Concursos Separa e Ganha no Amarelo e Azul para público não escolar 

Os concursos estão disponíveis para outros públicos que não os escolares, podendo ser 

envolvidas as seguintes entidades: 

 Quartéis de Bombeiros; 
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 IPSS’s; 

 Lares de Idosos; 

 Clubes Desportivos; 

 Paróquias; 

 Escuteiros; 

 Associações/Instituições; 

 

Serão dados os mesmos apoios que às escolas (sacos e suportes) mas neste âmbito, não 

existe competição pelo que, apenas, serão atribuídos os prémios de participação a todas as 

instituições participantes que atingirem os 70 sacos de plástico/metal e 1 tonelada de 

papel/cartão: 0,50€/saco de plástico/metal e 20,00€/30,00€/tonelada de papel/cartão, 

consoante o município seja da região de Lisboa ou Oeste, respetivamente. Os prémios não 

são acumuláveis com outras campanhas da Valorsul. A mesma entidade não poderá 

participar em simultâneo em dois projetos da Valorsul com os mesmos resíduos e por isso 

receber contrapartida financeira em duplicado pelos mesmos. 

 

 

3. Ações de sensibilização “A nossa casa é um planeta” realizada em planetário insuflável 

Objetivos  

1. Promoção da redução de resíduos urbanos (RU) na origem, através da alteração de hábitos 

de consumo. 

2. Sensibilização ambiental para a Gestão Integrada dos Resíduos e política de 3R; 

3. Instrução e sensibilização ambiental sobre boas práticas face aos RU e para a correta utilização 

dos equipamentos de deposição de RU. 

 

Calendarização 

As ações serão realizadas em janeiro e fevereiro de 2020. De acordo com a dimensão do 

município, a Valorsul indicará a cada município, até 25 de agosto, a(s) data(s) de realização das 

ações em cada município; a capacidade e dimensão do planetário disponível e o número de 

ações previstas em cada dia. O município indicará o local de montagem do planetário (só se 

monta uma vez por dia em cada município). 
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Dinâmica e duração 

• Necessidade de Energia: 220W 

• Tempo de montagem: 30 min 

• Duração: prevemos que a atividade tenha 45 minutos de duração. 

• Instalação obrigatória num espaço interior – ginásio, polivalente, etc. 

 

 

4. Visitas às instalações da Valorsul 

As visitas às instalações da Valorsul permitem o contacto direto com a realidade da gestão de 

resíduos gerados todos os dias, e são um forte estímulo à adoção de comportamentos 

ambientalmente corretos. No entanto, e dada a existência de normas de segurança a cumprir, 

deverão ser respeitados os seguintes limites de grupos etários para realização das mesmas:  

 CTE e CTRO – a partir dos 10 anos (5º ano); 

 CTRSU – a partir dos 12 anos (7º ano); 

 ETVO – a partir dos 15 anos (10º ano). 

Autocarros: É preferencial a deslocação às instalações da Valorsul em transporte coletivo. Caso 

algum grupo não se desloque em transporte coletivo, esta informação deverá ser comunicada 

previamente e será limitadora na realização da visita. A Valorsul não disponibiliza autocarros 

para visitas às instalações. 

 

Grupos: Até 30 visitantes para o CTE, CTRSU e ETVO e até 50 visitantes para o CTRO.  

 

Período disponível para realização de visitas no âmbito do Programa Ecovalor 

De Outubro de 2019 a Junho de 2020. 

 

Dias e horários de visita 

As visitas Ecovalor realizam-se de 2ª a 6ª feira de acordo com a instalação a visitar: 

 Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (CTRSU) – 2ª a 4ª feira – às 10H00 

e às 15H00. Duração: 02H00. 

 Centro de Triagem e Ecocentro (CTE): 2ª a 4ª feira – às 10H00 e às 15H00. Duração: 

02H00. 

 Estação de Tratamento e Valorização Orgânica (ETVO): 2ª e 3ª feira – às 10H00 e às 

15H00; 5ª feira às 10H00. Duração: 02H00. 
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 Centro de Tratamento de Resíduos do Oeste (CTRO): 2ª a 6ª feira - às 10H00. Duração: 

2h00. 

 

 

Calendarização das visitas 

As propostas para a calendarização efetiva das visitas devem ser enviadas com uma 

antecedência mínima de um mês, via e-mail para ecovalor@valorsul.pt.  

 

 

5. Ecobags 

Serão disponibilizados ecobags de 50 litros às escolas em que se realizem as ações de 

sensibilização. Estes ecobags serão entregues diretamente pela Valorsul e destinam-se 

à utilização no espaço escolar (salas de aula, biblioteca, cantina, bar, etc). 

Este material está também disponível para incluir em iniciativas que os municípios 

venham a desenvolver junto do público escolar. Para tal podem solicitar à Valorsul este 

material, se possível, com a sua candidatura, indicando a quantidade pretendida. 

 

 

Comunicação 

Todos os suportes de comunicação produzidos pelos municípios no âmbito da parceria com 

Programa Ecovalor da Valorsul devem conter o logotipo da empresa e/ou referência ao apoio 

da Valorsul. Nos suportes informativos com as regras da deposição seletiva deverá ser utilizada 

a sinalética universal e cujas Artes Finais a Valorsul poderá disponibilizar mediante solicitação. 

 

Agosto/2019 

Comunicação e Sensibilização 

 


