REGULAMENTO
CAMPANHA DE RECOLHA DE ROLHAS GREEN CORK 2021/2022
A Quercus, a Missão Continente e a Corticeira Amorim e o Corpo Nacional de Escutas, adotam
o seguinte regulamento que irá definir as regras que regem a presente campanha.

1ª | Âmbito e objetivos
A Quercus, a Missão Continente e a Corticeira Amorim promovem a “Campanha de recolha de
rolhas Green Cork 2021/22”. A campanha é dirigida a todos os associados do Corpo Nacional
de Escutas (CNE). O objetivo do projeto é incentivar os agrupamentos a desenvolverem
atividades de promoção da cortiça e da recolha das rolhas para reciclagem premiando cada
uma das 20 regiões que se destaquem em termos de quantidade de recolha de rolhas no
decorrer da campanha. Pretende-se, em relação aos anos anteriores, aumentar
significativamente a quantidade de rolhas recolhidas no território nacional, sendo que já se
recolheram cerca de 4400 toneladas de rolhas. Contudo, não foi ainda possível ultrapassar a
meta definida de recolher 6% de rolhas do total de rolhas colocadas no mercado português em
cada ano. O valor angariado pela Quercus pela entrega das rolhas de cortiça para reciclagem
reverte a favor da plantação de árvores autóctones, para o CNAE (Campo Nacional de
Atividades Escutistas) através de iniciativas apoiadas pelo projeto Floresta Comum.
2ª | Condições de participação
a) A Quercus irá proceder à divulgação do concurso por envio de e-mails e de colocação da
informação no website do Green Cork em www.greencork.org.
b) Podem participar na presente campanha todos os Agrupamentos do Corpo Nacional de
Escutas.
e) Para cada Agrupamento deve ser identificado um responsável, sendo que os seus dados
devem ser colocados no formulário de inscrição.

3ª | Modo de Funcionamento
a) Uma vez inscrito, o Agrupamento fica encarregue de entregar junto do Serviço de Apoio ao
Cliente de qualquer estabelecimento Continente, Continente Modelo e Continente Bom dia, as
caixas cheias de rolhas que conseguiu reunir. As caixas apenas podem ser as reutilizadas que
serviram para embalar 5 resmas de papel em formato A4, devendo apresentar-se conforme a
fotografia que encontram no final do regulamento.
b) No caso de lojas Continente, Continente Modelo e Continente Bom dia do Grande Porto e
Grande Lisboa só devem ser realizadas entregas no máximo até 20 caixas de cada vez. Nas
outras lojas Continente, sempre que se pretender fazer uma entrega superior a 20 caixas, deve
ser acordada com o colaborador do Serviço Apoio ao Cliente a data e horário mais conveniente.
c) Ao dirigir-se à loja Continente para realizar a entrega o responsável do Agrupamento deve
fazer-se acompanhar pelo certificado de entrega preenchido e em duplicado e caso não
consiga apurar previamente o n.º de caixas que vai entregar poderá preencher este campo no
momento de finalizar a entrega. O colaborador do Serviço Apoio ao Cliente irá comprovar a
informação indicada no certificado, carimbar e assinar os dois certificados. Um certificado fica
na loja e o outro com quem efetua a entrega. A cópia do certificado comprova a entrega e deve
ser enviada pelo agrupamento, em formato digital, para greencork@quercus.pt. Pode ser
enviada uma digitalização ou fotografia. O certificado encontra-se para download no final do
regulamento.
4ª | Período de ação da campanha
A calendarização das diferentes fases da campanha é a seguinte:
a) Inscrições – 23 de novembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022;
b) Início da entrega de rolhas nas lojas para efeito da campanha – 01 de Dezembro de 2021;
c) Término de entrega de rolhas para efeito da campanha – 30 de junho de 2022
d) Comunicação dos resultados – até 15 de setembro de 2022;
e) Entrega dos prémios (data provisória) – setembro/outubro de 2022.

5ª | Prémios
Os prémios serão atribuídos globalmente por Região, sendo atribuídos prémios aos 3 melhores
agrupamentos de cada região, sendo a categoria de prémio definida em função dos resultados
globais de cada região:
•

Para regiões com entregas inferiores a 100kg (33 caixas) de rolhas de cortiça para
reciclar os agrupamentos terão direito a árvores para serem plantadas em áreas
geridas pelo agrupamento ou CNE:
1.º Prémio: 100 árvores;
2.º Prémio: 50 árvores;
3.º Prémio: 25 árvores.

•

Para regiões com entregas superiores a 101kg até 500kg (34 a 165 caixas) de rolhas de
cortiça para reciclar:
1.º Prémio: 40 EUR em Artigos da Loja Quercus online;
2.º Prémio: 20 EUR em Artigos da Loja Quercus online;
3.º Prémio: 10 EUR em Artigos da Loja Quercus online.

•

Para regiões com entregas superiores a 501kg e até 1000kg (166 a 333 caixas) de
rolhas de cortiça para reciclar:
1.º Prémio: 100 EUR em Cartão Dá Sonae;
2.º Prémio: 50 EUR em Artigos da Loja Quercus online;
3.º Prémio: 25 EUR em Artigos da Loja Quercus online.

•

Para regiões com entregas superiores a 1.001kg e até 3000kg (334 até 999 caixas) de
rolhas de cortiça para reciclar:
1.º Prémio: 200 EUR em Cartão Dá Sonae;
2.º Prémio: 100 EUR em Cartão Dá Sonae;
3.º Prémio: 50 EUR em Artigos da Loja Quercus online.

•

Para regiões com entregas superiores 3.001kg (1000 caixas) de rolhas de cortiça para
reciclar:
1.º Prémio: 500 EUR em Cartão Dá Sonae;
2.º Prémio: 250 EUR em Cartão Dá Sonae;
3.º Prémio: 150 EUR em Cartão Dá Sonae.

6ª | Outras Disposições relevantes
a) A Quercus ao Missão Continente e a Corticeira Amorim não se obrigam a realizar a
campanha, podendo a mesma ser cancelada a qualquer tempo, a exclusivo critério das
entidades organizadoras.
b) Cada entidade participante garante que as informações eventualmente prestadas no âmbito
deste regulamento são verdadeiras, precisas e completas, assumindo a inteira
responsabilidade pelas mesmas.

c) A atribuição dos prémios da presente campanha é do âmbito da inteira discricionariedade
da Quercus e da Corticeira Amorim, mediante a adoção de critérios sérios, imparciais e
rigorosos de seleção, e não é passível de recurso por nenhum dos intervenientes da campanha,
nem por terceiros.
d) A participação nesta campanha pressupõe o conhecimento e a aceitação integral e sem
reservas das condições deste regulamento.
e) A Quercus reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, o presente regulamento
sem necessidade de aviso prévio.
f) Clique aqui para fazer download do certificado para entrega em caixas de cinco resmas de
papel certificado_duplo-2021-2022

