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REGULAMENTO DO PASSATEMPO DENOMINADO 

500 mil segundos em Lisboa 

 

PROMOVIDO POR: 

Turismo de Lisboa (ATL) 

Rua do Arsenal, 23 - 1100-038 Lisboa 

501880160 

 

1. ÂMBITO E DURAÇÃO 

1.1 – O Passatempo 500 mil segundos em Lisboa é uma ação promovida pela ATL que tem como 
objetivo premiar um dos fãs da sua página Facebook Visit Lisboa que responda a 5 questões 
colocadas e que seja o mais criativo a responder à última destas questões, na TAB de Facebook 
desenvolvida para o efeito. 

1.2 – Destina-se a todos os fãs da página de Facebook do Visit Lisboa, que sejam pessoas 
singulares maiores de 18 anos de idade e que participem ativamente no passatempo que se 
realiza na página Facebook da marca em https://www.facebook.com/visitlisboa, a qual 
necessita dos dados fornecidos pelo seu perfil público de Facebook e endereço de correio 
eletrónico. 

1.3 – O passatempo decorre entre as 13h00 do dia 27 de Maio e as 13h horas do dia 19 de Junho 
(hora de Portugal Continental). 

1.4 – Não poderão participar no passatempo colaboradores da ATL e/ou agências envolvidas na 
criação do projeto, ou seus familiares diretos. 

1.5 – Este passatempo irá oferecer viagem de ida e volta e alojamento de 5 noites para duas 
pessoas em regime de APA , nos meses de Julho ou Agosto ou Dezembro de 2015. 

  

 

2. PARTICIPAÇÃO 

2.1 – Para efetuar a sua participação no passatempo os utilizadores devem aceder à página do 

Facebook da marca https://www.facebook.com/visitlisboa , e aceder à TAB 500 mil segundos 

em Lisboa. 

2.2 –O participante autoriza a visualização, divulgação e utilização da frase por ele submetida 

para promoção do passatempo nos canais de divulgação do passatempo “500 mil segundos em 

Lisboa”. 

2.3 – A participação é gratuita e limitada a uma participação por candidato durante o período 

de receção das candidaturas definido em 1.3. 

https://www.facebook.com/visitlisboa
https://www.facebook.com/visitlisboa
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2.4 – Após responder às 4 questões iniciais, o utilizador deverá responder à 5ª questão de forma 

criativa cuja avaliação será fator de decisão na escolha do vencedor. 

2.5 – As questões às quais deverá responder são as seguintes: 

1. Indique os 2 monumentos de Lisboa que são Património Mundial? 

2. Qual o doce mais emblemático de Lisboa? 

3. Qual o estilo musical mais associado a Lisboa e que é Património Mundial?  

4. Qual a linha de Eléctrico mais conhecida de Lisboa? 

5. Descreva-nos de forma criativa como seria um dia bem passado em lisboa. 

 [Submeter uma frase criativa, com um máximo de 250 caracteres] 

 

3. PRÉMIOS 

3.1. O prémio a atribuir no passatempo 500 mil segundos em Lisboa será composto por viagem 

de avião de ida e volta (voo directo com hand-luggage, caso o premiado habite fora de Portugal 

Continental) ou transporte nacional (rodoviário ou ferroviário, caso o premiado habite em 

Portugal Continental), e alojamento de 5 noites para duas pessoas em regime de APA.  

3.2 - A estada deverá ser marcada até final de Junho de 2015. 

3.3 – A informação detalhada sobre a entrega do prémio será comunicada na íntegra ao 

vencedor após a conclusão do passatempo pela agência responsável por esta ação. 

3.4 – O prémio a atribuir descrito em 3.1 é livre de quaisquer ónus ou encargo para os 

contemplados, ficando todos os seus custos a cargo da promotora deste passatempo. 

3.5 – O prémio descrito supra não poderá ser alvo de troca por outro de igual espécie ou valor 

nominal.  

 

4. SELEÇÃO DOS VENCEDORES E ENTREGA DO PRÉMIO 

4.1 – A participação vencedora será selecionada pelo Júri ATL, tendo como critério a 

originalidade da frase enviada na questão nº5.  

4.2 – O vencedor é anunciado num máximo de 9 dias úteis após o fim do passatempo.  

4.3 - Após o apuramento do vencedor, o participante premiado será contactado por e-mail 

informando-o de que foi vencedor e solicitando a aceitação do prémio atribuído. A resposta a 

este contacto terá de ser dada no prazo de 5 dias úteis, com referência ao período em que 

pretende efetuar reserva: Julho, Agosto ou Dezembro. 

4.4 – Se o vencedor apurado não responder no prazo estipulado no ponto anterior, o prémio 

será atribuído sucessivamente a um vencedor suplente.  

4.5 - Com vista a procurar evitar desclassificar vencedores apurados, o vencedor que não envie 

a sua aceitação do prémio no prazo estipulado, será contactado novamente (no máximo de 2 
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tentativas) para que responda ao e-mail enviado ou para que envie essa aceitação por uma outra 

via ao seu alcance. 

4.6 - Os dados deverão ser completos e verdadeiros. A falta de veracidade dos dados pessoais 

dos participantes implicará a anulação da atribuição do prémio. 

4.7 - A ATL não se responsabiliza pelo extravio no envio do prémio, nomeadamente no caso de 

este ocorrer devido à falta de veracidade dos dados indicados por parte do participante. 

4.8 – A ATL não se responsabiliza por eventuais falhas técnicas que possam ocorrer, durante o 

período em que o passatempo vai estar ativo na página Facebook da Marca.  

 

5. COMUNICAÇÃO 

5.1 – Este passatempo será veiculado através da Internet na página Facebook da marca em 

https://www.facebook.com/visitlisboa, obrigando-se a ATL a cumprir o disposto no artigo 11º 

do Decreto-Lei nº 330/90, de 23 de Outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 275/98, 

de 9 de Setembro. 

5.2 – O nome do vencedor será anunciado na página Facebook da Marca. 

5.3 – O facto de ser colocado na lista de premiado, tal não dá direito imediato ao prémio pois a 

participação terá de ser validada após confirmação dos seus dados face aos documentos de 

identificação remetidos nos termos previstos neste regulamento e validação de todo o processo 

de participação. 

 

6. PROTECÇÃO DE DADOS 

6.1 – Serão recolhidos dados pessoais dos participantes no âmbito do fornecimento obrigatório 

dos dados, nome, e-mail e nº de documento de identificação para participar no passatempo. De 

acordo com a legislação de proteção dos dados pessoais, nomeadamente a Lei n.º 67/98, de 26 

de Outubro, e a Lei n.º 41/2004, de 18 de Agosto. O passatempo em causa pressupõe o 

conhecimento e aceitação das seguintes alíneas: 

a) Todos os participantes aceitam que o fornecimento dos dados é necessário e obrigatório para 

efeitos de processamento do passatempo, apuramento dos premiados e entrega do prémio. Os 

dados serão tratados automática e exclusivamente sob a responsabilidade da ATL, sendo 

posteriormente arquivados pela mesma. Os dados serão armazenados num ficheiro eletrónico 

para serem utilizados em comunicações futuras para o que os participantes, desde já, dão o seu 

consentimento. 

b) A ATL garante a possibilidade de acesso, retificação e cancelamento dos dados aos 

participantes que assim o desejem e o comuniquem por carta registada à ATL. 

 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

https://www.facebook.com/visitlisboa
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7.1 - A ATL reserva-se no direito de alterar, suspender ou cancelar este Passatempo, caso 

ocorram situações de força maior, sem que tal implique qualquer indemnização aos 

participantes. 

7.2 - Qualquer participante que aja de má-fé e participe no passatempo utilizando informação 

falsa, viciando assim o passatempo, será excluído do mesmo. 

7.3 - No caso de participação fraudulenta, a ATL, reserva-se ao direito de exclusão do 

participante e cancelamento do respetivo prémio. As participações consideradas fraudulentas 

serão comunicadas às autoridades competentes e poderão ser objeto de ação judicial. À ATL 

reserva-se a faculdade de adotar as medidas que resultem oportunas para evitar qualquer 

conduta da qual a ATL suspeite que tenha por finalidade ou efeito qualquer tentativa de atuar 

de maneira fraudulenta em relação à presente promoção ou em incumprimento das suas 

normas ou bem em prejuízo de outros participantes, cuja primeira e imediata consequência será 

a exclusão do participante e a perda de todo e qualquer direito ao prémio que eventualmente 

tivesse obtido. 

7.4 - Caso ocorra uma situação não prevista neste regulamento a ATL colmatará a lacuna de 

acordo com o espírito subjacente a este Regulamento, reservando-se o direito de efetuar 

qualquer modificação na realização deste passatempo e prolongá-lo ou suspendê-lo sem 

qualquer aviso prévio.  

7.5 – A ATL, não será responsável por qualquer erro humano ou técnico, que possa ocorrer 

durante o processo do passatempo. 

 

8. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

8.1 - Qualquer divergência ou questão que surja entre as partes, por motivos de interpretação 

ou aplicação deste passatempo, será submetida aos tribunais da comarca de Lisboa, com 

expressa renúncia a qualquer outro, salvo norma legal imperativa que disponha de forma 

diversa. 

 

9. ACEITAÇÃO DE CONDIÇÕES 

9.1 – Todos os participantes deste passatempo aceitam implicitamente os termos e condições 

estabelecidos no presente Regulamento 

9.2 – Os vencedores aceitam ceder os direitos de imagem da sua participação e gozo do prémio, 

imagens essas que poderão ser utilizadas pela marca para edição e reprodução por qualquer via.  

 

Lisboa, 27 de Maio de 2015 


