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Regulamento “Concurso Barraquinha 

Sustentável” – Monumentais Festas do 

Enterro da Gata 2022 
 

Artigo 1.º 

Natureza e âmbito 

1. O presente regulamento rege tudo o que diz respeito ao Concurso "Barraquinha 

Sustentável" no recinto das Monumentais Festas do Enterro da Gata 2022, a decorrer 

entre os dias 7 e 13 de maio de 2022. 

2. O concurso pretende promover a adoção de práticas mais sustentáveis, de modo a 

diminuir a produção de resíduos e apostando na reutilização de produtos e materiais 

necessários para a atividade, como por exemplo: 

a. Utilização de materiais reutilizáveis e sustentáveis na decoração das 

barraquinhas; 

b. Oferta de produtos mais sustentáveis e com menor impacto ambiental no 

descarte aos clientes; 

c. Controlar o processo de reciclagem do lixo produzido pelas barraquinhas, 

fazendo uma separação correta e total;  
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d. Recolha de cigarros colocando um recipiente não inflamável na banca 

de cada barraquinha e permitindo, deste modo, o aproveitamento ou descarte 

correto dos cigarros acumulados; 

e. Uso responsável da fonte de iluminação da barraquinha; 

f. Limpeza e organização da barraca; 

g. Adoção de outras medidas que, promovidas pelas comissões e grupos, apoiem 

o processo de "responsabilidade" ambiental associada ao evento e mostrem a 

proatividade dos associados. 

Artigo 2.º  

Participantes 

1. Podem participar neste Concurso, de acordo com o Artigo 2º do Regulamento 

“Exploração de Barraquinhas” 2022, Núcleos de Curso, Grupos Culturais e outros 

interessados em nome individual que pretendam explorar as barraquinhas para as 

Monumentais Festas do Enterro da Gata 2022. 

2. A participação no Concurso é gratuita e não carece de inscrição prévia. 

3. A participação no Concurso implica a aceitação tácita e na íntegra do presente 

Regulamento. 
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Artigo 3.º  

Concurso 

1. O Concurso decorrerá entre os dias 5 e 12 de maio. 

2. As barraquinhas serão avaliadas por um grupo de jurados em duas fases: 

a. Fase 1 - Ao longo do processo de decoração das mesmas, a decorrer nos dias 5 e 6 

de maio, será feita uma vistoria a todas as barraquinhas participantes com o intuito de 

avaliar de que forma foi pensada a sustentabilidade na sua decoração;  

b. Fase 2 - Serão atribuídos pontos adicionais às barraquinhas que no final de cada dia 

da atividade levem todo o lixo produzido devidamente separado, para que este possa 

ser colocado nos respetivos contentores para reciclagem. 

3. Os participantes são responsáveis pela correta separação dos resíduos. 

4. Todo o lixo tem de ser colocado num contentor a designar dentro do recinto, sendo que 

haverá um controlo diário desta ação por parte de um membro da direção ou 

colaborador da AAUMinho.  

5. Cada Barraquinha será pontuada pelos jurados mediante os critérios de avaliação 

definidos pela organização, conforme o artigo 5.º do presente regulamento. 

6. O grupo de jurados será constituído por quatro elementos, três dos quais integrantes 

do protocolo UMinho Sustentável, nomeadamente, representantes da AAUMinho, 

Society Loving The Planet Minho e SASUM. O quarto elemento será representante de 

uma organização convidada. 
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Artigo 4.º  

Prémio 
 

1. A barraquinha que até ao dia 12 de maio de 2022 conquistar mais pontos, será 

gratificada com 2 barris de cerveja para utilizarem na última noite do evento, dia 13 de 

maio. 

 

Artigo 5.º  

Critérios de avaliação 

 

1. As barraquinhas serão avaliadas conforme os critérios descritos infra: 

a. Utilização de materiais reutilizáveis ou reutilizados na decoração das 

barraquinhas, como jornais, revistas, cartão, entre outros (30%); 

b. Utilização de frases ou elementos informativos que apelam à sustentabilidade 

na decoração das barraquinhas (15%); 

c. Criatividade e inovação na aplicação de medidas, decorativas ou não, que 

promovam a sustentabilidade (20%); 

d.  Gestão responsável diária dos resíduos produzidos pela barraquinha através 

da sua separação correta, e descarte nos locais apropriados (35%). 

2. Cada critério será sujeito à atribuição de pontos entre 0 e 5. 
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Artigo 6.º  

Revisão do Regulamento 

 

1. A Comissão Organizadora reserva o direito de revisão e alteração do presente 

regulamento sempre que necessário e cujas alterações deverão ser devidamente 

comunicadas às entidades mencionadas no artigo 2.º. 

 

Artigo 7.º  

Casos Omissos 

 

1. Os casos omissos e dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente 

regulamento, que possam ser resolvidos pelo recurso de critérios legais de 

interpretação e integração de lacunas, serão alvo de apreciação e deliberação pela 

Comissão Organizadora. 

 

 

 

 


