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A Universidade de Aveiro é reconhecida pelo seu campus sustentável e ecológico.
Nesta vertente, o presente projeto tem como objetivo fortalecer esse conceito ao
reduzir o número de copos de plásticos descartáveis nas semanas de integração
(HUG) e académicas (Enterro), com a introdução do Ecocopo.
A ideia baseia-se na venda de copos de plástico reutilizáveis, juntamente com uma
fita para evitar a sua perda, sendo este copo utilizado durante todos os dias do
evento.
Esta é uma prática que ocorre já em algumas universidades como é o caso de
Coimbra e, recentemente, no Porto, fazendo todo o sentido que Aveiro se inclua
nesta ação ecológica.

Material

Vantagens
❖ Redução do plástico descartável
❖ Oferta de uma opção mais sustentável
aos estudantes
❖ Redução do número de copos no recinto

Ecocopo
Personalização Ecocopo (1 cor)
Fita c/ suporte
Personalização Fita (1 cor)
Iva (23%)
Total (2304 unidades)
Quantidade (Ecocopos + Fitas)
Preço por unidade (Ecocopos + Fitas)

Custo (€)
353,54
161,28
921,60
161,28
367,47
1965,17
2304
0,85

(maior facilidade na limpeza)
❖ Lucro para a AAUAv
❖ Parceria com uma empresa local

Execução

Venda
Senha fino*
Preço por unidade (Ecocopos + Fitas)
Retorno (venda ao público)
Preço pós venda (1 unidade)
Total pós venda (2304 unidades)

Lucro (€)
-0,50
-0,85
1,50
0,15
345,60

*valor estimado a partir do valor de venda de um barril de 50L às barracas (120€)

❖ A AAUAv terá à venda (na loja e/ou recinto) o Ecocopo + Fita c/ suporte, produzido na empresa Copos e Palhinhas
- Aveiro. Como forma de incentivo à adoção desta prática, na compra do conjunto referido o estudante terá direito
a uma senha de cerveja. O custo de venda ao público (1,50€) tem em conta o preço de cada copo de cerveja (20cl)
de acordo com os valores estabelecidos para a venda de barris às barracas dos núcleos, sendo que as cervejas
oferecidas poderão ser servidas num posto independente das barracas.
Este é um projeto pioneiro que poderá ser executado a uma maior escala de modo a reduzir ao máximo o uso de
copos descartáveis nas festas académicas.

