
Prémios 2018

atribuídos pelos parceiros



Quem são
A Betweien – Challenge and Success, Lda é 
uma empresa Spinoff  da Universidade do 
Minho, especializada no desenvolvimento de 
ferramentas pedagógicas, conteúdos 
educativos e implementação de projetos junto 
dos mais diversos públicos, no âmbito da 
Educação para o Empreendedorismo, 
Educação Ambiental e Igualdade de Género e 
Cidadania. 

Porque apoiam o ECOXXI
Porque trabalham no sentido de apoiar os
municípios na promoção de iniciativas que
visem a Educação para o Empreendedorismo,
Educação Ambiental e Igualdade de Género e
Cidadania.

Prémio 2018
Apresentação musical do projeto

de Educação Ambiental “O Planeta Limpo do
Filipe Pinto”, com a presença do músico Filipe
Pinto para tocar 4 músicas e sessão de
autógrafos.



CHEQUE OFERTA
Apresentação musical do projeto de Educação 
Ambiental “O Planeta Limpo do Filipe Pinto” e 

sessão de autógrafos.

Assinaturas

À ordem de

Valor do Prémio

Local de Emissão

Lisboa

Ano – Mês - Dia

2017 - 09 - 28

Pedro Correia

Validade

1 ano
1.500 euros



Quem são
A Doggy Done pretende substituir o uso de
plásticos por uma alternativa sustentável, de
origem orgânica, biodegradável e
compostável, facultando produtos e
integrando projetos que preservem a
sustentabilidade das intervenções humanas.

Porque apoiam o ECOXXI
A Doggy Done apresenta soluções para mitigar
o uso dos plásticos preservando os recursos
ambientais. Apresenta soluções para a gestão
de resíduos em espaço urbano fornecendo
dispensadores e sacos com diversas
dimensões.

Prémio 2018

7500 sacos biodegradáveis
para dejetos caninos





Quem são
A Engenho e Rio é uma empresa especializada
em intervenções em rios e ribeiras constituída
por uma equipa multidisciplinar com âmbito
de atuação na consultoria, formação,
monitorização, desenvolvimento de projeto e
implementação de projetos de reabilitação
em linhas de água com destaque na aplicação
de técnicas de Engenharia Natural, com
envolvimento de proprietários e da população
em geral.

são

Porque apoiam o ECOXXI
Apresenta soluções da área de reabilitação de 
linhas de água.

Prémio 2018
Projeto ” Rios+” da Engenho e Rio 

Unip. Lda.
Valor do Prémio – 1000€ e inclui:
4h de consultoria;
2h de uma palestra de sensibilização à 
comunidade escolar e técnicos desse 
município

Deslocação (Portugal 
continental)



Implementação do Projeto

Assinaturas

À ordem de

Valor do Prémio

Local de Emissão

Lisboa

Ano – Mês - Dia

2017 - 09 - 28

Pedro Teiga

Validade

1 ano
1.000 euros

(4h de consultoria e 2h de uma palestra de sensibilização à 
comunidade escolar e técnicos do município)

CHEQUE OFERTA



Quem são
Localizada em Lisboa, a mobinteg é uma 
empresa especializada no desenvolvimento de 
soluções mobile e de Internet das Coisas (IoT). 
A mobinteg desenvolve ferramentas tanto no 
segmento corporate, como de consumo, 
procurando responder às necessidades reais 
dos clientes e valorizando a rapidez, eficiência 
e segurança na relação com o consumidor.

são

Porque apoiam o ECOXXI
Porque trabalham no desenvolvimento de 
soluções de mobilidade com recurso a novas 
tecnologias de informação e comunicação.

Prémio 2018
SMIITY Start Pack.





Quem são
Especialistas em soluções ecológicas de 
impressão a cores. As nossas fotocopiadoras e 
impressoras não utilizam “toner”, e graças a 
nossa tecnologia exclusiva maximizam 
a produtividade, o rendimento e 
a versatilidade com o menor custo de 
impressão do mercado. Copiar, digitalizar e 
imprimir a cores nunca foi tão acessível, 
económico, e respeitador do ambiente.

são

Porque apoiam o ECOXXI
Pretende-se incentivar à utilização de 

equipamentos de impressão mais ecológicos e 
otimizar os recursos do município, recorrendo 
a equipamentos com consumo energético 
muito inferior ao habitual.

Prémio 2018
Soluções ecológicas de impressão a cores 
que não utilizam “toner”
Oferta de 10.000 cópias/impressões



100.000 cópias impressão sem tonner

1000 euros

Riso Ibérica



Quem são

Empresa de desenvolvimento
de software, com especial
enfoque na área ambiental e
de gestão do território.
são

Porque apoiam o ECOXXI
Porque trabalham no desenvolvimento de 
soluções relacionadas com modos de vida mais 
inteligentes e sustentáveis.

Prémio 2018

Plataforma Gisbox





Prémio 2018

Reservatório para deposição de 
óleos lubrificantes usados

Porque apoiam o ECOXXI

Porque trabalham no sentido de impulsionar
uma gestão ambientalmente equilibrada dos
óleos lubrificantes produzidos pelos
municípios, promovendo o seu correto
encaminhamento.

Quem são

A Sogilub é uma empresa 
responsável pela gestão 
eficaz e eficiente dos óleos 
lubrificantes usados.

são



CHEQUE OFERTA
Disponibilização de um reservatório de receção de óleos usados

Assinaturas

À ordem de

Valor do Prémio

Local de Emissão

Lisboa

Ano – Mês - Dia

2018 - 11 - 29

Sogilub, Lda

Validade

1 ano
580 euros


