
Regulamento do concurso ECO.FCT 

 
ARTIGO PRIMEIRO  

(OBJETO) 

1. A App “ECO.FCT” é uma aplicação móvel que tem como objetivo ajudar os FCTenses a separar 
e reciclar mais e melhor dentro do Campus da FCT NOVA. Esta aplicação, que se integra no 
âmbito do projeto FCT+SUSTENTÁVEL promovido pelo Departamento de Ciências e Engenharia 
do Ambiente, foi desenvolvida pelos estudantes do NEEC – Núcleo de Engenharia Eletrotécnica 
e Computadores, em colaboração com os estudantes do NAS – Núcleo Ambiente e 
Sustentabilidade e da Ecozoic – Associação de Jovens para o Ambiente e Direitos Humano, da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT NOVA). 

2. A presente APP foi desenvolvida com o exclusivo patrocínio da Novo Verde, entidade gestora de 
resíduos de embalagens. 

3. A App “ECO.FCT” integra o concurso ECO.FCT, que decorre até ao final do ano letivo 2018/2019.  

4. O conteúdo patrimonial dos direitos de autor sobre a App “ECO.FCT” constitui-se obrigatoriamente 
na esfera jurídica do NEEC. 

5. A constituição dos direitos de autor de carácter patrimonial da App “ECO.FCT” é definitiva e sem 
limite temporal. 

6. A participação no concurso “ECO.FCT” importa a aceitação integral das condições constantes do 
presente Regulamento.  

 
ARTIGO SEGUNDO  

(CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO) 

1. O concurso “ECO.FCT” é dirigido a todos os que frequentam o Campus da FCT NOVA, 
designadamente estudantes, investigadores, bolseiros, funcionários docentes e não docentes, 
nacionais e estrangeiros, de todas as idades, e com um e.mail institucional válido. 

2. Encontram-se impedidos de participar no presente passatempo os membros envolvidos na criação 
da App e do concurso “ECO.FCT”. 

3. As participações no concurso “ECO.FCT” deverão ser de forma individual, não existindo um limite 
de participações. 

4. Os participantes são responsáveis pela sua participação, garantem a sua autoria e assumem toda 
a responsabilidade decorrente de eventuais reclamações de terceiros relativamente a conexos e 
personalidade. 

5. A participação no concurso obriga a um registo de username, password e e-mail institucional 
válido. 

6. A participação no concurso ECO.FCT implica a aceitação integral do presente regulamento. 

 
ARTIGO TERCEIRO 

(PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO) 
1. O participante ao depositar os seus resíduos recicláveis num dos ecopontos, os sacos existentes 

no Campus para o efeito, deve ler o código QR afixado nesses recipientes e responder às questões 
apresentadas. 

2. Por cada QR e por cada resposta correta serão atribuídos os seguintes pontos: 0,5 pontos por 
leitura do código QR; 2 pontos por cada resposta correta. 

3. No final do concurso serão premiados os dez participantes que mais pontos acumularam.  
4. O ranking do TOP10 do concurso pode ser consultado na App “ECO.FCT” durante o decorrer do 

concurso.  
5.  No final do concurso, o TOP10 final será divulgado nos meios de comunicação disponíveis.  
6. Caso sejam detetadas situações fraudulentas, a equipa do projeto App “ECO.FCT” reserva-se o 

direito expulsar o concorrente e/ou de suspender o concurso. 



7. A qualquer momento, o participante pode solicitar a remoção dos seus dados/registo, devendo 
para o efeito enviar um e-mail para geral@neec-fct.com a solicitar esse pedido. 

 
ARTIGO QUARTO 

(PRÉMIOS E DIVULGAÇÃO) 
1. Os nomes dos vencedores serão divulgados nos meios de comunicação a anunciar.  
2. Em caso de empate será selecionado o participante que mais registos QR tiver de ecopontos 

diferentes. Se o empate permanecer deverá ser selecionado o participante que se registou 
primeiro no concurso. 

3. Os prémios serão divulgados no final do concurso através dos meios de comunicação a 
anunciar. 

4. Os prémios não são convertíveis em dinheiro. 
5. Os vencedores poderão levantar o prémio em data e hora a agendar através do 

fct.sustentavel@gmail.com. 

 
ARTIGO QUINTO 

(CALENDÁRIO DO CONCURSO) 

1. O calendário a considerar pelos participantes no concurso é o seguinte: 
a. 21 março de 2019 início do concurso; 
b. 2 junho de 2019: fim do concurso; 
c. 4 junho de 2019 divulgação dos vencedores. 

 

ARTIGO SEXTO  
(DÚVIDAS E CASOS OMISSOS) 

1. As dúvidas de interpretação do presente Regulamento devem ser remetidas para o seguinte 
endereço de correio eletrónico geral@neec-fct.com. 

2. A resolução das situações previstas no número anterior, bem como das situações omissas é da 
exclusiva responsabilidade da equipa responsável pelo projeto App “ECO.FCT” e serão divulgadas 
por esta pelos meios considerados convenientes. 
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