
 

Regulamento do Passatempo : A Minha Janela Ageas Seguros pelo Correio da Manhã. 

 

1. ORGANIZAÇÃO E ÂMBITO 

1.1. O passatempo “A Minha Janela Ageas Seguros pelo Correio da Manhã” é uma ação 

promocional online promovida pelo Correio da Manhã em parceria com a Ageas 

Seguros, parceria adiante designada por “Organização”. 

1.2. O objectivo principal deste passatempo é assinalar os Santos Populares mantendo a 

tradição dos arraiais através da decoração das janelas e outros espaços exteriores(por 

exemplo as portas ou varandas). 

1.3. O presente regulamento determina as regras aplicáveis ao Passatempo A Minha Janela 

Ageas Seguros pelo Correio da Manhã.  

1.4. Este passatempo visa premiar os concorrentes que seguirem as contas oficiais do 

instagram da Ageas Seguros (https://www.instagram.com/ageasseguros) e do Correio da 

Manhã  (https://www.instagram.com/correiodamanhaoficial) e que publicarem 

um post com fotografia no seu próprio perfil público de Instagram. A fotografia 

publicada deve ser a cores e seguir o tema das janelas e outros espaços exteriores das 

propriedades dos próprios participantes enfeitados com motivos das festas dos Santos 

Populares. 

1.5. A inscrição neste passatempo é gratuita e implica a aceitação integral deste regulamento.  

1.6. A Organização reserva o direito exclusivo de negar o direito de participação a qualquer 

indivíduo caso considere que as condições ora estipuladas tenham sido infringidas. 

1.7. Em caso de erro, mal-entendido ou conflito acerca do funcionamento de quaisquer 

aspetos do presente passatempo, bem como com respeito à atuação dos participantes, a 

decisão tomada pela Organização considerar-se-á concludente e definitiva. 

1.8. A Organização reserva-se o direito de tomar as decisões necessárias para o decurso 

normal deste concurso, sendo estas expressamente aceites por cada um dos participantes. 

 

 

2. DURAÇÃO 

 

2.1. O passatempo decorrerá entre as 00:00 do dia 26 de junho de 2020 e as 23:59 (hora de 

Portugal continental) do dia 05 julho de 2020, na páginas de Instagram da Ageas 

Seguros (https://www.instagram.com/ageasseguros) e do Correio da Manhã  

(https://www.instagram.com/correiodamanhaoficial). 

2.2.  Não serão aceites participações submetidas fora dos prazos estabelecidos. 

 

 

3. PARTICIPANTES 

 

3.1. Podem participar todos os residentes em Portugal Continental e Ilhas, maiores de 18 

anos, que seguidores das páginas oficiais no instagram da Ageas Seguros 

(https://www.instagram.com/ageasseguros) e do Correio da Manhã 

(https://www.instagram.com/correiodamanhaoficial).  
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3.2. Não poderão participar no passatempo colaboradores da Ageas Seguros Portugal, da 

Cofina, entidades externas envolvidas na criação e promoção da iniciativa, ou seus 

familiares diretos. 

3.3.  Os participantes que não cumprirem com o estipulado no presente Regulamento do 

Passatempo não terão direito à atribuição do prémio previsto. 

 

 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Para concorrer basta: 

a. publicar uma fotografia a cores da sua autoria da janela ou outro espaço exterior 

enfeitado de uma propriedade sua, na rede social Instagram, com os 

#aminhajanelaageasseguros #festaspopularesCM identificando 

complementarmente as páginas do Correio da Manhã e da Ageas Seguros  

4.2. O perfil de Instagram dos participantes deverá ser público, para que as fotos sejam 

visíveis e aprovadas. 

4.3. As janelas e outros espaços exteriores devem estar organizados e enfeitados, para efeitos 

de concurso, a partir do dia 26 de junho e até ao dia 5 de julho de 2020. 

4.4. Cada participante poderá participar mais do que uma vez, sendo apenas consideradas 

para o presente passatempo as participações válidas de acordo com o presente 

Regulamento. 

4.5. Os participantes deverão ser obrigatoriamente seguidores das páginas oficiais no 

instagram da Ageas Seguros (https://www.instagram.com/ageasseguros) e do Correio da 

Manhã (https://www.instagram.com/correiodamanhaoficial).  

4.6. A Organização não se responsabiliza por situações a que é alheia, designadamente por 

mau funcionamento da plataforma Instagram ou a incorrecta publicação por parte dos 

participantes. 

 

5. JÚRI E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

5.1. O júri será constituído por Alexandra Catalão, Diretora de Marketing da Ageas Seguros, 

Inês Simões, Diretora de Comunicação do Grupo Ageas Portugal e Secundino Cunha, 

jornalista do CM e da CMTV.  

5.2. A mecânica de atribuição dos prémios dependerá da seleção, discricionária e ao livre 

critério do júri que apreciará as fotos e determinará qual a melhor, de acordo com os 

seguintes critérios: 

a. Impacto visual; 

b. Diversidade de materiais; 

  

Serão considerados com pontos adicionais os seguintes critérios: 

 

c. Utilização dos materiais oferecidos na edição do CM de dia 24 de junho; 

d. Inclusão de referências à Ageas e ao Correio da Manhã; 

e. Visibilidade a partir do exterior. 

5.3. A Organização reserva-se ao direito de invalidar as participações que: 

a. Apresentem menção a outras marcas de seguros e de comunicação social que não 

a Ageas Seguros, o Correio da Manhã ou a CMTV; 

https://www.instagram.com/ageasseguros
https://www.instagram.com/correiodamanhaoficial


b. Utilizem logos ou nome de instituições, marcas, símbolos nacionais, religiosos ou 

personagens históricas de forma depreciativa, difamatória ou injuriosa; 

c. Estimulem ou façam apelo à violência, bem como qualquer atividade ilegal ou 

criminosa; 

d. Atentem contra a dignidade da pessoa humana; 

e. Contenham qualquer discriminação em razão da raça, língua, território de origem, 

religião, filiação partidária, associativismo, preferência clubística ou outras; 

f. Utilizem linguagem obscena; 

g. Encorajem comportamentos prejudiciais à proteção do meio ambiente ou 

potenciem a perturbação da vida em sociedade; 

h. Tenham como objeto ideias de conteúdo sindical, político ou religioso; 

i. Façam alusão ao consumo de drogas, estupefacientes ou bebidas alcoólicas por 

parte de menores ou encorajem o consumo das mesmas por quaisquer indivíduos 

independentemente da idade; 

j. Lesem quaisquer outros direitos da Organização ou de terceiros, legalmente 

reconhecidos, designadamente, direitos de autor, marcas, ou qualquer outro 

direito de propriedade intelectual, de privacidade, publicidade ou de índole 

contratual independentemente da sua natureza; 

k. Os vencedores não sejam os titulares dos perfis do Instagram. 

5.4. No caso de participação fraudulenta, a Organização reserva-se o direito de exclusão do 

participante e cancelamento da atribuição do respetivo prémio. As participações 

consideradas fraudulentas serão comunicadas às autoridades competentes e poderão ser 

objeto de ação judicial. A Organização reserva-se a faculdade de adotar as medidas que 

resultem oportunas para evitar qualquer conduta que a Organização suspeite 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. 

  

6. PRÉMIOS 

6.1. O participante vencedor receberá como premio uma bicicleta e capacete Ageas Seguros, 

no valor aproximado de 200€ (PVP). 

6.2. O prémio é pessoal e intransmissível e não poderá ser alvo de troca ou substituição por 

outro, de igual ou diferente espécie, incluindo por valores em dinheiro. 

6.3.  Quaisquer custos incorridos pelos vencedores do prémio para a sua fruição não são 

reembolsáveis a qualquer título e correm única e exclusivamente por conta do vencedor. 

6.4. Os vencedores receberão o prémio na morada que indicarem. 

 

7. COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

7.1. O resultado do concurso será conhecido no dia 17 de julho na edição diária do Correio 

da Manhã. 

7.2. O facto de um participante ser anunciado como vencedor na página do Instagram e na 

edição diária do jornal Correio da Manhã não implica necessariamente a atribuição de 

um prémio, dado que a participação, condições de elegibilidade e cumprimento das 

regras deste Regulamento têm que ser verificadas antes de poder ser efetivamente 



reconhecido o anunciado vencedor como tal e serem reunidas as condições para a 

emissão e envio ao próprio do prémio. 

7.3. Na comunicação ao Vencedor, será requisitado o envio dos seguintes dados: Nome 

completo, Morada, Email e Contacto telefónico. O Vencedor deverá, até ao dia 21 de 

Julho 2020, manifestar a aceitação do prémio em resposta a esta mensagem. 

7.4. O incumprimento do participante vencedor das diligências e prazo destinados à obtenção 

do prémio atribui à Organização o direito de considerar a respetiva participação no 

passatempo sem efeito.  

7.5. Caso um participante vencedor não aceite o prémio ou não deva ser considerado nos 

termos do presente regulamento este poderá ser atribuído pela Organização a outro 

participante. 

7.6. A Organização não se responsabiliza por qualquer impossibilidade de contacto devido a 

dados incorretamente indicados pelos participantes. 

 

8. ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES 

8.1. A participação no passatempo implica a aceitação dos termos e condições estabelecidos 

no presente Regulamento. 

8.2. Todos os participantes autorizam a utilização da sua participação, pela Ageas Seguros, 

pelo Correio da Manhã e pela CMTV para edição e reprodução por qualquer via. 

8.3. Todos os participantes autorizam, gratuitamente, a utilização da sua imagem pela Ageas 

Seguros, pelo Correio da Manhã e pela CMTV para edição e reprodução por qualquer 

via, cedendo a estas marcas quaisquer direitos a ela subjacentes, designadamente o 

direito à imagem, direitos de autor e direitos conexos. 

8.4. Caso a fotografia utilizada pelos participantes no passatempo, capte imagens de pessoas 

que não apenas a do participante, este tem de garantir e assegurar que todas as pessoas 

também tenham dado autorização para a partilha da sua imagem nos canais da Ageas 

Seguros, do Correio da Manhã e da CMTV e que têm conhecimento das regras do 

passatempo. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. A Organização não poderá ser responsabilizada por transmissões eletrónicas incompletas 

ou que tenham sofrido falhas, bem como por falhas técnicas de qualquer tipo, incluindo, 

mas não limitadas a mau funcionamento de qualquer rede, “hardware” ou “software”, 

indisponibilidade do serviço à Internet ou outras situações a que é alheia, 

designadamente por mau funcionamento da plataforma Instagram. 

9.2. A Organização reserva-se no direito de alterar, suspender ou cancelar este Passatempo, a 

qualquer momento, nomeadamente caso ocorram situações de força maior, sem que tal 

implique qualquer indemnização aos participantes. 

9.3. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Organização. Caso 

ocorra uma situação não prevista neste Regulamento, a Organização colmatará a lacuna 

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

efetuar qualquer modificação na realização do Passatempo e prolongá-lo ou suspendê-lo 

sem qualquer aviso prévio. 

9.4. Até à máxima extensão permitida por lei, a Organização não será responsável por 

qualquer erro humano ou técnico que possa ocorrer durante o processo do passatempo. 



9.5. A participação no passatempo implica a aceitação dos termos e condições estabelecidos 

no presente Regulamento. 

9.6. Todos os participantes autorizam a utilização da sua participação, pela Ageas Seguros, 

pelo Correio da Manhã e pela CMTV para edição e reprodução por qualquer via. 

9.7. Todos os participantes autorizam, gratuitamente, a utilização da sua imagem pela Ageas 

Seguros, pelo Correio da Manhã e pela CMTV para edição e reprodução por qualquer 

via, cedendo a estas marcas quaisquer direitos a ela subjacentes, designadamente o 

direito à imagem, direitos de autor e direitos conexos. 

9.8. Caso a fotografia utilizada pelos participantes no passatempo, capte imagens de pessoas 

que não apenas a do participante, este tem de garantir e assegurar que todas as pessoas 

também tenham dado autorização para a partilha da sua imagem nos canais da Ageas 

Seguros, do Correio da Manhã e da CMTV e que têm conhecimento das regras do 

passatempo. 

9.9. O presente Passatempo não é patrocinado, apoiado ou gerido pelo Instagram. 

9.10. Todos os participantes declaram que, têm mais de 18 anos. 
 

 


