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Bem-Vindos ao Worten REEEcicla e Ganha

Muito obrigado por participares nesta recolha e estares a contribuir para um mundo mais
sustentável! Esta é uma recolha organizada pela ERP Portugal, Trash4Goods e Worten que
tem como principal objetivo incentivar a recolha de Resíduos de Equipamentos Elétricos e
Eletrónicos (REEE) e proporcionar uma solução prática e atrativa à entrega dos mesmos.

Formato

TV & Monitores 
Pequenos Equipamentos 
Equipamentos IT e Tecnológicos 
Lâmpadas 

O Worten REEEcicla e Ganha terá a duração de 3 meses, tendo início no dia
1/07/2022 e término no dia 30/09/2022, e foca-se essencialmente nos seguintes tipos
de resíduos:

A recolha será efetuada com o auxílio da aplicação móvel Trash4Goods. Para
participação na mesma, será necessário registar e aderir à opção recolha "Worten
REEEcicl e Ganha". A aplicação encontra-se disponível para os sistemas operativos
Android e iOS, nas respectivas lojas online.

Esta recolha funcionará no formato de Competição Sustentável, onde os utilizadores
são recompensados com pontos por cada resíduo que reciclarem.

A Competição Sustentável tem duração de 3 meses e são disponibilizados pontos
associados à categoria de REEE que o consumidor entregue e registe na APP.
Ganham os 5 utilizadores que tiverem mais pontos no final da competição.

Os Eco-Desafios têm a duração de 1 mês e consoante o desafio lançado para esse
mês, ganha o utilizador que entregou maior número desse tipo de REEE.

Os utilizadores têm também acesso a estatísticas que espelham a sua performance,
bem como a performance geral da competição. No final da recolha, serão atribuídos
prémios consoante os critérios de elegibilidade definidos e especificados na secção
do regulamento dedicada aos Prémios.
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Sistema de Pontuação

TV & Monitores = 50 pontos 
Pequenos Equipamentos = 40 pontos 
Equipamentos IT = 30 pontos 
Lâmpadas = 10 pontos 

Por cada equipamento entregue são contabilizados pontos de acordo com a
seguinte tabela:

Os pontos vão sendo acumulados ao longo do período da campanha (de 1/07/2022
a 30/06/2022) e é criado um ranking de participantes com maior número de pontos.

Pontos de Recolha  

Worten Cascais - CascaiShopping
Worten Oeiras - Oeiras Parque
Worten Seixal - Rio Sul Shopping
Worten Telheiras - Centro Comercial Continente de Telheiras

A entrega dos resíduos deve ser feita nos seguintes pontos de recolha:

Procedimento de Entrega de REEEs 

O utilizador pode entregar os seus REEE em qualquer uma das lojas incluídas
neste projeto, dirigindo-se ao balcão Worten Resolve e solicitando o registo
dessa mesma entrega ao colaborador Worten disponível. Este regista a
quantidade e o tipo de resíduo entregue, através da leitura de um QR Code, que
o utilizador dispõe na APP Trash4Goods, seguido de uma fotografia aos REEE
entregues.
Alertamos que cada utilizador só deve utilizar o seu QR Code e que estes são
intransmissíveis.
Após a entrega e validação por parte do colaborador Worten, os pontos são
atribuídos de acordo com as quantidades e categorias de REEE entregues pelo
utilizador.
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Prémios

1º Lugar - iPhone 13 + AirPods
2º Lugar - iPhone 13
3º Lugar - AirPods
4º Lugar - Cartão Worten 150€
5º Lugar - Cartão Worten 100€

1º: Mês TV & Monitores  ________________________________de 1/07 a 31/07
2º: Mês Tecnológicos e Pequenos Domésticos _________ de 1/08 a 31/08
3º: Mês das Lâmpadas _________________________________ de 1/09 a 30/09

1º Eco-Desafio:  AirPods
2º Eco-Desafio: AirPods
3º Eco-Desafio: AirPods

No que diz respeito à Competição Sustentável (ao fim dos 3 meses), os prémios são
atribuídos aos 5 utilizadores que alcançarem mais pontos,  de acordo com a
seguinte distribuição:

Nos Eco-Desafios (com duração 1 mês), o utilizador que entregar mais REEE da
categoria solicitada nesse mês será o vencedor do Desafio. O critério de
desempate utilizado será a quantidade de REEE entregues na totalidade até à
data de término do desafio. 

Os Prémios associados aos desafios são os seguintes:
 

Os vencedores de ambas as categorias de Prémios serão anunciados no dia 
 seguinte ao dia de término, na secção Prémios da APP. Todos os vencedores
serão, posteriormente, contactados por e-mail com as informações necessárias
para o levantamento dos prémios. Os vencedores não poderão ser colaboradores
de nenhuma das entidades organizadoras da recolha REEEcicla e Ganha. 



Esta recolha só é possível com a ajuda de todos os nossos parceiros, que tal como
o Trash4Goods, acreditam num mundo mais sustentável e livre de contaminação!

Obrigado,
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Parceiros


