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Concurso | Melhores Classificações Escolares 2022 

 

Regulamento 

 

 

 

O CCD LIPOR quer premiar os seus Associados Trabalhadores-Estudantes (TE) pelo 

melhor desempenho e melhores classificações escolares obtidas durante o ano letivo de 

2021/2022. 

“Aprenda como se fosse viver para sempre.” 

Mahatma Gandhi 

 
O Concurso tem como objetivo incentivar os Associados TE a melhorar os níveis de 

educação, aumentando as suas competências.  

Deste modo, são premiados os Associados TE que se tenham distinguido com as 

melhores notas escolares estando a frequentar os níveis de Ensino Secundário e de 

Ensino Superior. 

 

A organização e o desenvolvimento deste concurso é da responsabilidade do CCD LIPOR. 

 

Qualquer questão que surja e que não esteja prevista neste Regulamento deverá ser 

comunicada ao CCD LIPOR, através do email ccdlipor@lipor.pt ou junto da Patrícia Matos 

ou da Catarina Almeida. 
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Critérios de Avaliação: 
 

O prémio será atribuído aos Associados TE que obtenham a melhor média aritmética, em 

cada um, dos seguintes grupos: 

 

• Ensino Secundário – 10º, 11º e 12º anos (Ensino regular ou profissional); 

• Ensino Superior - Frequência de qualquer ano da licenciatura ou mestrado. 

 

 

 

Condições de Participação: 

 
Estão excluídos deste concurso os Associados Estagiários estudantes das faculdades, 

que estão na Lipor no âmbito de estágios curriculares. 
 

A participação no concurso requer a aprovação a todas as disciplinas. Os prémios só 

serão atribuídos se os concorrentes tiverem uma média igual ou superior a 14 valores. 

 

As notas devem ser comunicadas ao CCD LIPOR preenchendo, para o efeito, um 

Formulário de Inscrição até ao dia 3 de outubro de 2022. 

 

Os vencedores deverão apresentar uma declaração do estabelecimento escolar que 

frequentaram com as notas devidamente discriminadas.  

 

 

 

Divulgação dos Resultados do Concurso: 

 
A divulgação será realizada nos meios de comunicação internos disponíveis. 

 

 

Prémios: 

 
• Prémio Ensino Secundário: 250 Euros em cartão presente; 

• Prémio Ensino Superior: 350 Euros em cartão presente. 
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Proteção de Dados Pessoais: 

 
Ao abrigo do disposto no Artigo 13.º do RGPD, o CCD LIPOR presta ao titular todas as 

informações relativas ao tratamento dos dados pessoais fornecidos, pelo que solicitamos 

que antes de proceder ao preenchimento do formulário de inscrição, consulte a nossa 

política de privacidade em: www.ccdlipor.pt. Qualquer questão relativa aos dados, 

contacte: rgpd@ccdlipor.pt.  

 

Os membros do CCD LIPOR no âmbito do presente Concurso assumem um compromisso 

de confidencialidade. 

 

Todos os dados/informações relativos a este Concurso serão destruídos após a próxima 

Assembleia Geral CCD LIPOR. 
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