
ECOPONTAS & PAPACHICLETES



Sensibilização social & Educação Ambiental
Envolvimento da população - impacto ambiental e social da redução de resíduos nas ruas e praças do concelho

Investigação Científica
Valorização de resíduos transformando-os em novos produtos para a comunidade

Desenvolvimento Sustentável das cidades
Redução de resíduos de pontas de cigarros e pastilhas elásticas 

POLÍMEROS 

ARQUITETURA 

DESIGN

ENERGIA 

POLÍMEROS 

PAPEL 

AGRÍCULTURA

CONCEITO

POSSÍVEIS VALORIZAÇÕES

Redução e Valorização 
de Resíduos

Pontas de Cigarros

EcoPontas PapaChicletes

Pastilhas Elásticas

OBJETIVOS



DESIGN

Pontas de Cigarros

EcoPontas

PapaChicletes

Pastilhas Elásticas

Estrutura inovadora com a particularidade de esta possuir uma 
pergunta com duas possibilidades de resposta fazendo, assim, 
com que os fumadores sejam “provocados” no bom sentido, 

possibilitando que estes coloquem as suas pontas de cigarros 
numa das duas opções.

Estrutura com design arrojado, que pretende chamar à atenção dos 
utilizadores através da sua imagem diferenciadora e marcante.



EcoPontas

OPÇÃO 1 OPÇÃO 2

MATERIAIS

PORMENORES CONSTRUTIVOS

Estrutura de principal: Aço Inox 

Colunas em Aço Inox e Vidro Borossilicato  

Estrutura de suporte: Chapa de aço com acabamento metálico em esmalte de forja 

Vinil autocolante com resistência às diferentes condições climatéricas

CARATERISTICAS & DIMENSÕES

25 cm

170 cm

25 cm

47 cm

38 cm

13 cm

34 cm

Pormenor da fixação da estrutura 
referente à OPÇÃO 1: Estrutura fixada por 

4 buchas metálicas em qualquer tipo de 
pavimento urbano, deverá ser este o 

método de fixação preferencial

Pormenor da fixação da estrutura 
referente à OPÇÃO 2: Estrutura fixada por 
2 peças de fixação ajustadas consoante o 

local onde for pretendido instalar a 
estrutura



PapaChicletes

OPÇÃO 1 OPÇÃO 2

MATERIAIS

PORMENORES CONSTRUTIVOS

18 cm

30 cm

170 cm

18 cm

16 cm

30 cm

25 cm

13 cm

DESIGN DIMENSÕES&

Pormenor da fixação da estrutura 
referente à OPÇÃO 1: Estrutura fixada por 

4 buchas metálicas em qualquer tipo de 
pavimento urbano, deverá ser este o 

método de fixação preferencial

Pormenor da fixação da estrutura 
referente à OPÇÃO 2: Estrutura fixada por 
2 peças de fixação ajustadas consoante o 

local onde for pretendido instalar a 
estrutura

Estrutura de principal: Aço Inox 

Colunas em Aço Inox e Vidro Borossilicato 

Estrutura de suporte: Chapa de aço com acabamento metálico em esmalte de forja 

Vinil autocolante com resistência às diferentes condições climatéricas



NOTAS

Em relação ao vinil autocolante, é importante salientar que a escolha das questões a colocar são da inteira 
responsabilidade de quem adquire os produtos, podendo ser adaptadas a diferentes contextos. O Laboratório da 

Paisagem poderá por isso, mantendo o design apresentado na imagem, alterar a questão de acordo com as pretensões 
de quem adquirir as estruturas, havendo apenas a obrigatoriedade de dele constar o logo representativo do Laboratório 

da Paisagem de Guimarães.

Vinil 

Fixação 

A fixação das estruturas da opção 2, não tem obrigatoriamente que ser a solução apresentada nos pormenores 
construtivos, em função das necessidade da entidade que adquirir as estruturas, o Laboratório da Paisagem 

apresentará soluções adequadas para a fixação das mesmas



É importante salientar que aos preços apresentados acresce o IVA de 23%

EcoPontas

PapaChicletes

Opção 1 

Opção 1 

Opção 2 

Opção 2 

495 euros 

375 euros 

420 euros 

300 euros 

PREÇOS
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