
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO DO  
HACKATHON PORTO CIRCULAR 

 

 

 

 

 

Este documento contém todas as informações e regras básicas do Hackhathon Porto Circular a ser realizado no 

Porto Innovation Hub. A leitura integral deste documento por parte dos participantes é indispensável para 

compreender o funcionamento e para tirar proveito da experiência. As regras estabelecidas neste documento 

devem ser aplicadas durante toda a duração do evento. 

Este evento é organizado pela 3drivers e pelo Município do Porto, referidos de agora em diante como 

organizadores. 

 

Versão de 21 de janeiro de 2020 
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1. Enquadramento 

i. O projeto Circular101, promovido pela 3drivers e apoiado pelo Fundo Ambiental, ao abrigo do Aviso ‘Re-

Educa: Educar para uma Economia Circular’, é um programa de educação ambiental, dirigido especialmente 

aos alunos universitários, que visa complementar a sua formação académica com o tema da economia circular; 

ii. O projeto Circular101 prevê a realização de um conjunto diverso de atividades de educação, entre as quais 

o desenvolvimento de ações de exploração e desenvolvimento prático (hackathons); 

iii. O Município do Porto tem uma visão de longo prazo para a transição do Porto para uma cidade circular em 

2030, procurando criar colaborações e apoiar projetos que promovam a circularidade no município; 

Neste contexto, a 3drivers e o Município do Porto organizam o Hackathon Porto Circular, uma competição a 

ter lugar nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2020, no Porto Innovation Hub. 

O presente documento constitui-se como o Regulamento do Hackathon Porto Circular, formalizando os termos 

e requisitos da competição. 

1. Objetivos 

1. O Hackathon Porto Circular (“Hackathon”) é uma iniciativa organizada pela 3drivers e pelo Município 

do Porto (“organizadores”), inserida no programa de educação ambiental “Circular 101”, apoiado 

pelo Fundo Ambiental através do Aviso ‘Re-Educa: Educar para uma Economia Circular’. 

2. Os objetivos do Hackathon são: 

i. promover a educação e sensibilização para a economia circular junto de estudantes e jovens 

profissionais e; 

ii. promover soluções inovadoras, no contexto da economia circular, para os grandes desafios 

das cidades. 

3. Os públicos-alvo são os estudantes e jovens profissionais com interesse em economia circular. 

4. O Hackathon atribuirá um prémio no valor de 1.500 € (mil e quinhentos euros) à equipa vencedora 

nos termos referidos no presente regulamento. 

2. Local e data 

1. O Hackathon decorrerá entre as 14h00 e as 18h00 do dia 21 de fevereiro de 2020 e entre as 9h00 e 

as 18h00 do dia 22 de fevereiro de 2020. 

2. O evento será realizado no Porto Innovation Hub, localizado no Largo do Dr. Tito Fontes 15, 4000-

538 Porto. 

3. Os organizadores poderão alterar o local e horário por motivos de força maior. Qualquer alteração 

será obrigatoriamente comunicada com a antecedência possível às equipas e participantes 

registados ou inscritos. 

3. Requisitos de elegibilidade dos participantes 

1. São apenas admitidos participantes com idade igual ou superior a 18 anos. 

2. A participação no evento é realizada obrigatoriamente em equipas compostas por 3 membros. 

3. Podem participar  

i. Estudantes universitários de diferentes áreas de formação académica; 
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ii. Recém-formados com menos de dois anos de experiência profissional. 

4. Registo e inscrição 

1. O registo no Hackhathon poderá ser realizado por equipas completas, constituídas por três 

participantes, por equipas incompletas, constituídas por dois participantes, ou por participantes 

individuais.  

2. No caso do registo de equipas incompletas, caberá aos organizadores completar a composição das 

mesmas com o número necessário de participantes. 

3. A formação de equipas pelos organizadores e alocação de participantes a equipas incompletas será 

feita tendo em conta a experiência profissional e académica e os interesses partilhados dos 

participantes. 

4. O registo só pode ser realizado recorrendo ao formulário de inscrição disponibilizado em 

http://circular101.pt/hackathon-porto-circular.html. 

5. O registo em equipa requer: 

a. A identificação dos participantes; 

b. A identificação do capitão de equipa, que será o ponto de contacto preferencial nas 

comunicações com a equipa; 

c. A descrição da equipa, que pode incluir interesses, objetivos, entre outros aspetos 

considerados relevantes. 

6. Eventuais restrições alimentares, limitações de mobilidade e situações que requerem cuidado e 

planeamento adicional devem ser mencionados no formulário de inscrição. 

7. O registo poderá ser feito até ao dia 19 de fevereiro de 2020.  

8. O registo estará completo e pendente de confirmação, uma vez preenchido e submetido o formulário 

de inscrição. 

9. A participação de equipas incompletas no evento está dependente da aceitação da inclusão dos 

membros necessários para a formação de uma equipa completa, a serem propostos pela 

organização.  

10. A inscrição fica validada no momento de receção do email de confirmação por parte dos 

organizadores. No email constará toda a informação relevante sobre o evento.  

11. No primeiro dia do evento, todos os participantes deverão confirmar a sua participação junto dos 

organizadores, após a qual serão entregues as credenciais e o “kit de participação”. 

12. O número de inscritos é limitado a 10 equipas cujo processo de aceitação de inscrições será baseado 

na coordenação de equipas de trabalho preferencialmente completas e na ordem cronológica de 

entrada do pedido de inscrição. Este processo deverá ser desenvolvido tendo em consideração o 

cumprimento dos objetivos do Hackathon. 

13. Após atingir o limite de inscrições, serão aceites um número restrito de registos para lista de espera, 

cuja participação dependerá da desistência de outras equipas ou participantes. 

14. O registo pressupõe a aceitação dos presentes termos e condições e do tratamento de informações 

pessoais constantes nos formulários de inscrição para efeitos de organização interna. 

15. Os participantes reconhecem que a participação neste evento é gratuita, pelo que não está sujeita a 

nenhuma forma de pagamento. 

16. Reserva-se o direito aos organizadores de negar o registo ou a participação, caso considerem que o 

perfil da pessoa em causa não se enquadra nos objetivos gerais do Hackathon. 
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5. Política de Cancelamento 

1. As desistências de equipas ou participantes devem ser comunicadas com antecedência mínima de 3 

dias aos organizadores através de email para o endereço hackathon@circular101.pt, de forma a 

garantir a participação de outras equipas ou participantes que possam estar em lista de espera. 

2. No caso de desistência de um ou dois participantes de uma equipa, a organização reserva-se no 

direito de sugerir outros participantes para a equipa.  

6. Plataforma de comunicação 

1. Todas as informações relativas ao evento bem como os contactos dos organizadores encontram-se 

disponíveis no site http://circular101.pt/hackathon-porto-circular.html. 

2. Toda a comunicação e divulgação oficial do evento será feita pelos canais próprios das entidades 

organizadoras. 

7. Antes do evento 

1. Antes do evento todos os participantes e equipas devem garantir que a sua inscrição está válida. A 

inscrição fica validada no momento de receção do email de confirmação por parte dos organizadores. 

2. Todos os participantes devem assinalar a sua presença no dia do evento na receção do Porto 

Innovation Hub. 

3. Todas as alterações nas informações do registo devem ser comunicadas atempadamente aos 

organizadores através de email para o contacto: hackathon@circular101.pt. 

8. Agenda e duração do evento 

1. O programa do evento estará disponível na página http://circular101.pt/hackathon-porto-

circular.html.  

2. Os organizadores podem a qualquer momento e sem aviso prévio alterar a estrutura, a duração e os 

intervenientes do programa e das suas várias dinâmicas. 

9. Recursos de apoio 

1. A qualquer momento do evento, os participantes podem resolver eventuais dúvidas sobre o evento 

junto dos organizadores presentes no local. 

2. No desenvolvimento das soluções, as equipas terão apoio de mentores. Os mentores darão apoio 

aos participantes em áreas específicas para o desenvolvimento das atividades durante o Hackathon. 

3. Para o desenvolvimento das soluções aos desafios apresentados, as equipas podem utilizar o “kit de 

participação” providenciado pelos organizadores bem como quaisquer materiais que julguem 

relevantes o desenvolvimento das suas soluções. 

4. A organização disponibilizará bens como água, café e fruta durante o Hackathon. 

5. A organização disponibilizará almoço durante o segundo dia do Hackathon. 

10. Regras de conduta 

1. Os organizadores encarregam-se de garantir o regular funcionamento do evento, tendo em vista a 

criação de um ambiente descontraído e colaborativo, propício à criatividade e inovação. 
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2. Quaisquer comportamentos abusivos ou hostis (incluindo linguagem imprópria, comportamentos 

obscenos e abusivos, interferência no trabalho de outras equipas, entre outros) não serão tolerados. 

3. Todos os participantes deverão respeitar o espaço do evento, os restantes utilizadores do espaço e 

as restrições de acesso estabelecidas pelos organizadores. 

4. Os participantes devem responsabilizar-se pelos seus pertences.  

5. Os organizadores não se responsabilizam por eventuais perdas ou furtos por negligência. 

11. Competição 

1. A participação no Hackhathon pressupõe o desenvolvimento de uma solução para abordar o(s) 

desafio(s) escolhidos pelos representantes da organização. 

2. No final do Hackathon, cada equipa terá a oportunidade de apresentar a sua solução com um pitch 

de 5 minutos e responder às questões do júri em 2 minutos. 

3. As equipas terão de participar em todas as dinâmicas do Hackathon. 

4. Os organizadores poderão desqualificar uma equipa ou participante que não cumpra as regras de 

conduta ou o presente regulamento. 

12. Atribuição de Prémios  

1. Será atribuído um prémio à equipa com melhor projeto com um valor nominal de 1.500 € (mil e 

quinhentos euros) atribuído em Cartões Dá1. 

2. O prémio será atribuído após a apresentação final e por deliberação do júri, que avaliará de acordo 

com os critérios de 

i. originalidade/inovação, 

ii. potencial impacte, 

iii. alinhamento com os princípios da economia circular, e 

iv. participação ativa no evento. 

3. O júri será composto por três (3) personalidades de reconhecido mérito no tema da economia 

circular. 

13. Propriedade intelectual 

1. Os organizadores não obtêm qualquer direito sobre as ideias desenvolvidas e apresentadas durante 

o Evento. 

2. Não será da responsabilidade dos organizadores qualquer processo de reconhecimento ou atribuição 

de propriedade intelectual a ideias ou soluções desenvolvidas e/ou apresentadas pelos participantes 

ou equipas. 

14. Tratamento de informação pessoal 

1. Não será alvo de partilha com entidades terceiras para fins comerciais, qualquer informação pessoal 

sobre os participantes, recolhida antes ou durante o evento, sem previamente ser realizado um 

pedido e concedido esse direito pelos participantes. 

2. Todo o tratamento de dados pessoais recolhidos antes do evento servirá apenas para fins 

relacionados com o próprio evento. 

 
1 Ver condições de utilização em https://cartoesda.com/wp-content/uploads/2019/01/TC_DA_-PRESENTES_VF_20190104.pdf. 

https://cartoesda.com/wp-content/uploads/2019/01/TC_DA_-PRESENTES_VF_20190104.pdf
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3. Ao registar-se no evento, e salvo referência expressa em contrário, os participantes consentem que 

os organizadores recolham conteúdo de imagem e multimédia e posterior utilização dos mesmos 

para fins de divulgação do evento, promoção de edições futuras e reporte para o Fundo Ambiental. 

15. Disposições finais 

1. Os casos que não se enquadrem nos artigos descritos neste regulamento serão objeto de ponderação 

e decisão por parte dos organizadores mediante o contexto concreto da situação. 

2. Os organizadores têm direito de proceder a alterações do presente regulamento até ao dia do 

evento. 

3. Quaisquer alterações ao presente regulamento deverão ser comunicadas aos participantes já 

inscritos. 

4. A participação no Hackathon Porto Circular está condicionada à aceitação dos presentes termos e 

condições e do tratamento de informações pessoais constantes nos formulários de inscrição para 

efeitos de organização interna. 

 

 

Porto, 21 de janeiro de 2020 

A organização. 


