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Destinatários 1 A participação neste concurso é gratuita e aberta 

 a todos, exceto os membros envolvidos neste concurso.  
 Apenas é permitida uma candidatura 
 por concorrente, embora cada candidatura possa 
 corresponder a mais do que um concorrente.

 Candidaturas 2 As candidaturas devem ser apresentadas 
  da seguinte forma:

 Ficha de inscrição com os dados pessoais do(s)  
 concorrente(s) (nome,  idade, morada, habilitações   
 literárias, telefone, telemóvel, e-mail, breve 
 descrição do projeto).
 Os trabalhos a apresentar devem ser executados usando 
 materiais reciclados, podendo assim ser explorada  
 qualquer tipo de expressão plástica.
 Todos os trabalhos devem ser acompanhados por 
 um texto esclarecedor da proposta e das intenções 
 inerentes ao trabalho.

 Entrega de trabalhos  3 Os trabalhos devem ser entregues no Instituto Superior  
  de Engenharia do Porto, Concurso Reciclar é uma Arte.
 Ao cuidado de:
 Márcia Dias - Departamento de Engenharia Química,  
 Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431 
 4200-072 Porto
 E macd@isep.ipp.pt
  
 Calendário 4 
    Prazo limite para inscrição 

   Prazo limite para receção dos trabalhos

 

  Prémios  5  1º Prémio €1000  
 2º Prémio €500 (2x)  
 3º Prémio €250 (2x)
  
  O júri pode decidir até 5 Menções Honrosas.
  O júri pode decidir não atribuir os prémios e/ou Menções  
 Honrosas se a qualidade dos trabalhos apresentados  
 não os justificar. 
  A todos os concorrentes serão entregues diplomas de   
 participação.

  Júri
  O júri será composto por pessoas idóneas a convidar  
  pela organização. As decisões do júri, em todas  as   
 questões relativas ao concurso, serão irrecorríveis,   
 soberanas e finais, não sendo passíveis de recurso.

  Direitos
  Todos os trabalhos premiados ficam a ser pertença  
 do ISEP/ERCR que os poderão divulgar da forma que 
  considerem adequada.
  Os trabalhos não premiados podem ser levantados pelos 
  respetivos autores junto da organização, nas instalações 
  do ISEP, após a data de encerramento da exposição, 
  por um período de 30 dias.

  Divulgação dos trabalhos
  Os trabalhos serão expostos no ISEP/ERCR em data  
 a anunciar. Os resultados serão divulgados via e-mail  
 aos concorrentes.

  Disposições finais
  A comissão Organizadora do Concurso não se  
  responsabiliza por danos ou extravios de trabalhos 
  provocados antes ou depois da receção. 
  Os casos omissos, neste regulamento, serão resolvidos 
  pelo júri do concurso.  
 A participação no concurso implica a aceitação das suas 
  condições gerais e regulamentos.

O Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), 

o Laboratório Associado REQUIMTE e o European 

Research Centre for Recycling, S.A. (ERCR), promovem 

o concurso Reciclar é uma Arte. O concurso pretende 

contribuir para a sensibilização ambiental, para a 

valorização dos resíduos e da reciclagem e para a 

promoção da criatividade.
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