
 

  
Organização: 

 
 

 

CARTA COLETIVA DE COMPROMISSO 
 

Nós, abaixo-assinados, 

Nome (completo): ______________________________________________________________________________________________ 

Nome (completo): ______________________________________________________________________________________________ 

Nome (completo): ______________________________________________________________________________________________ 

Nome (completo): ______________________________________________________________________________________________ 

Nome (completo): ______________________________________________________________________________________________ 

Nome (completo): ______________________________________________________________________________________________ 

Nome (completo): ______________________________________________________________________________________________ 

Nome (completo): ______________________________________________________________________________________________ 

Nome (completo): ______________________________________________________________________________________________ 

Nome (completo): ______________________________________________________________________________________________ 

membros da equipa _________________________________________________ (nome da Equipa apresentado em candidatura), declaramos: 

 

- Ter lido, compreendido e aceite o Regulamento do Prémio ECOTROPHELIA Portugal 2019; 

- Assumir o desenvolvimento e apresentação do Dossier de candidatura submetido ao Prémio ECOTROPHELIA Portugal 2019, não 
introduzindo qualquer informação que possa violar os direitos de terceiros; 

- Caso o Dossier seja aprovado pelo Comité de Pré-seleção, comprometermo-nos a participar na Competição Nacional, na data e 
hora indicadas pela Organização do Prémio ECOTROPHELIA Portugal 2019; 

- No caso de atribuição de um dos três prémios monetários, obrigar-nos a colocar o logótipo oficial do Prémio ECOTROPHELIA 
Portugal na embalagem do produto desenvolvido, se e quando este for comercializado, por um período de dois anos; 

- Estar conscientes de que apenas os produtos premiados podem utilizar o logótipo oficial do Prémio ECOTROPHELIA Portugal; 

- Autorizar a Organização do Prémio ECOTROPHELIA Portugal a publicar os nossos nomes e fotografias, assim como qualquer 
reportagem decorrente do ECOTROPHELIA Empowerment Day, da Competição Nacional e da Cerimónia de Entrega de Prémios, que 
divulgue a nossa imagem e a dos nossos produtos; 

- Ceder os direitos de autor da “Breve descrição do produto, em português e em inglês”, da “Apresentação escrita do projeto em 
linguagem comercial, em português e em inglês”, das “Fotografias” e da “Embalagem”, para exclusiva utilização destes nos 
elementos de comunicação do Prémio ECOTROPHELIA; 

- Garantir a presença do Líder de Equipa e do(s) elemento(s) fluente(s) em inglês na participação da final europeia do Prémio 
ECOTROPHELIA Europe, caso a nossa Equipa seja premiada com o Prémio ECOTROPHELIA Portugal Ouro 2019. 

 

Assinaturas:                                                           Data: ______________________________________ 

 

 

    

 

 

    


