
  

 

 

Workshops "Ripas - oficina criativa" 

Condições de participação 

 

Câmara Municipal de Lisboa e Oficina Monstros – Associação de Artes e Ofícios 

 

Inscrição  

As inscrições são efetuadas através do formulário disponibilizado no site da Câmara 

Municipal de Lisboa. Cada participante tem de ter mais de 18 anos. 

As inscrições são consideradas por ordem cronológica, recebendo todos os participantes a 

respetiva confirmação antes do início da sua sessão. 

Para que todos os munícipes tenham a possibilidade de participar, cada participante só 

poderá inscrever-se numa sessão, apenas sendo considerada a repetição em caso de vaga 

disponível. 

 

Participação e Duração das sessões 

 O objetivo destas sessões é preparar os participantes para que aprendam a reciclar as 

peças de mobiliário, evitando o desperdício e reaproveitando as peças disponíveis e 

recolhidos pela CML, que existem no espaço Ripas - oficina criativa.  

 As sessões decorrem em dia e hora a divulgar e têm uma duração de 3 horas. Aqui, os 

participantes iniciam a recuperação, aprendem a fazer um diagnóstico e a traçar um 

plano, de forma a conseguir trabalhar autonomamente e poder terminar a sua peça em 

casa. 



  

 

 Caso o participante falte à sessão para a qual está inscrito deverá informar de imediato 

e poderá combinar com a equipa do RIPAS a data da sua compensação – sempre 

sujeito à disponibilidade de cada turma e mediante aceitação. 

 O número de participantes em cada uma das sessões é de 6 pessoas - em conformidade 

com as normas de segurança da DGS. 

 O Ripas - oficina criativa disponibiliza o espaço de trabalho e o móvel a ser trabalhado, 

a Oficina Monstros – Associação de Artes e Ofícios, as técnicas e o uso de ferramentas 

necessárias.  

 O participante poderá escolher a peça a ser trabalhada recorrendo para o efeito à 

montra que lhe será apresentada no local podendo, no entanto, levar para o workshop 

peças próprias.  

 O custo dos consumíveis é da responsabilidade do participante, sendo o valor base entre 

os 5,00€ e os 20,00€ a ser pago no local à Oficina Monstros – Associação de Artes e 

Ofícios. 

 Caso pretenda utilizar os seus consumíveis aconselhamos: tinta primário para madeiras; 

lixa de diferente espessura e tinta de madeira. 

 Cada participante é responsável pelo material que traz para o Ripas - oficina criativa. 

 É aconselhado o uso de roupa e calçado apropriados para a sessão e que se possa 

sujar, não se responsabilizando o Ripas - oficina criativa por danos com tintas ou outros 

materiais. 

 Os participantes são responsáveis pela arrumação, manutenção e limpeza dos materiais 

e ferramentas que utilizam. O seu espaço de trabalho deverá ficar limpo após terminar 

a sessão. 

 Assim que a sessão termine cada participante terá que levar todo o seu material e a sua 

peça. 

 Se num período de 1 semana as peças e os consumíveis sobrantes permanecerem na 

oficina, passarão a ser propriedade do Ripas - oficina criativa e esta reserva-se o direito 

de deitar fora o que considerar lixo e ceder o restante material a outros participantes 

que necessitem, não havendo direito por parte do anterior participante a qualquer 

reembolso, caso não cumpra os prazos impostos para o levantamento do mesmo. 

 Os danos resultantes da participação no Workshop não se encontram cobertos por 

qualquer tipo de seguro de responsabilidade civil. 



  

 

 

Vigência das presentes condições 

As regras gerais de funcionamento são vigentes no decurso do acordo celebrado entre a 

Câmara Municipal de Lisboa e a Oficina Monstros – Associação de Artes e Ofícios, podendo 

sofrer alterações válidas para todos. 


