
 

 

 
  



 

 

O Promotor do Passatempo, designado por “Dermocosmética: Verão e Cuidados 

de Pele”, intitula-se LisbonPH - Associação Juvenil para o Empreendedorismo da 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa - adiante designada por Promotor, 

com sede na Avenida Professor Gama Pinto, 1649-004 Lisboa. 

O Passatempo “Dermocosmética”, doravante designado por Passatempo, é uma 

ação destinada a promover o curso e-Learning “Dermocosmética: Atualidade e Futuro 

na Saúde”.  

Este decorrerá nas páginas de Rede de Facebook e Instagram do Promotor, nos 

sítios de Internet facebook.com/lisbonphfful e instagram.com/lisbon_ph, 

respetivamente. Em cada página de Rede decorrerá um passatempo independente, 

sendo elegido um vencedor por página de Rede de Facebook e Instagram. Ao participar, 

o utilizador declara que aceita sem reservas as condições do presente Regulamento e 

da Política de Privacidade, abaixo indicada. 

 

1. Neste Passatempo, os participantes serão desafiados a gostar ou seguir as páginas 

de Rede de Facebook do Promotor e da Marca La Roche Posay® e a marcar 3 (três) 

amigo(a)s que sejam estudantes ou profissionais da área da saúde, nos comentários 

da publicação do Passatempo, caso participem na página de Rede do Facebook ou 

Instagram, respetivamente. 

2. No dia 30 de julho, será anunciado o vencedor do Passatempo.  

3. O prémio será um conjunto de cinco (5) produtos da marca La Roche Posay®: 

- Anthelios Shaka FI SPF50+; 

- Anthelios Bruma Corpo SPF50+; 

- Posthelios Gel Cr; 

- Toleriane Sensitive Cr; 

- Agua Termal LRP. 

4. A atribuição deste prémio está limitada a 1 (um) por perfil de Facebook e Instagram 

e por morada de entrega. 



 

 

1. O Passatempo tem início no dia 19 de julho de 2019 e termina no dia 28 de julho de 

2019, às 23h59 (hora legal em Portugal Continental). 

1. O Passatempo é válido em todo o território nacional, podendo nele participar todas 

as pessoas com residência legal em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas 

da Madeira e Açores, de acordo com as normas do Artigo 4.º. 

 

 

1. Poderão participar no Passatempo todas as pessoas singulares com idade igual ou 

superior a 18 (dezoito) anos, desde que estudantes ou profissionais da área da 

saúde. 

2. A participação deve conter a identificação de 3 (três) amigos nos comentários, que 

têm obrigatoriamente que ser estudantes ou profissionais da área da saúde. São 

consideradas áreas da saúde a medicina, a farmácia, a enfermagem, a nutrição, a 

estética e todas aquelas que estejam relacionadas com as ciências da saúde. 

3. O perfil de conta de Rede do participante tem de ser válido e legítimo nas Redes 

Facebook ou Instagram.   

4. Não poderão participar no Passatempo os atuais Sócios Efetivos ou Sócios 

Administradores da LisbonPH. 

5. Não serão aceites participações consideradas inválidas (ver Artigo 7.º - Condições de 

Exclusão). 

6. O Promotor reserva-se no direito de a qualquer altura, solicitar elementos que 

permitam a verificação dos dados enunciados nas alíneas anteriores. 

 



 

 

1. Neste Passatempo, os participantes serão desafiados a gostar da página de Rede do 

Facebook ou seguir a página de Rede de Instagram do Promotor e da Marca La 

Roche Posay® e a marcar 3 (três) amigo(a)s, que sejam estudantes ou profissionais 

da área da saúde, nos comentários da publicação respeitante ao Passatempo.  

2. O número de participações por pessoa não é limitado. No entanto, para ser 

considerada válida, cada participação deve estar de acordo com as normas descritas 

no presente Regulamento (ver Artigo 7.º - Condições de Exclusão). 

3. O prémio não poderá ser substituído ou transmitido a terceiros, não existindo 

possibilidade de o vencedor receber um prémio monetário como alternativa. 

4. A impossibilidade de entrega do prémio respetivo a qualquer dos participantes, por 

falta que seja imputável a este, não dará lugar, em circunstância alguma, ao 

pagamento de qualquer indemnização ou compensação por parte do Promotor. 

 

1. O vencedor será escolhido de forma irrevogável pelo Promotor, que irá utilizar uma 

plataforma de sorteio aleatório dos comentários válidos e que garantirá toda a 

validade do processo.   
 

2. Para confirmação do curso ou profissão tanto do participante, como dos amigos 

identificados, poderá ser requisitado um comprovativo da mesma. 

 

3. O vencedor do Passatempo será contactado pelo Promotor da seguinte forma: 
 

3.1 Será feito um comentário em resposta à participação do vencedor no post do 

Passatempo; 
 

3.2. Será efetuado um post na página do Facebook e Instagram do Promotor a 

anunciar o nome dos vencedores. 
 

4. No comentário relativo à participação do vencedor, será realizado o pedido de envio 

de mensagem privada por parte da pessoa contactada, com: 
 



 

 

4.1 O seu nome, número do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão e 

número de telefone; 
 

4.2 Os dados da morada para o envio do prémio. 
 

5. O Promotor não será responsável pelo extravio de prémios enviados para moradas 

erradas ou incompletas fornecidas pelos participantes. No caso de prémios 

extraviados, por motivos alheios ao Promotor, o mesmo não procederá ao reenvio 

dos mesmos. 
 

6. O prémio será enviado, via correio registado, para a morada indicada pelo vencedor. 

Todo o processo de envio é gratuito para os premiados. 
 

7. No caso de o vencedor não enviar a morada ou quaisquer outros dados necessários 

à entrega do prémio no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o Promotor do 

Passatempo dará aos prémios respetivos o fim que entender por conveniente, 

tendo como primeira opção a escolha de um segundo vencedor.  

1. Qualquer incumprimento das condições constantes do Regulamento pode, a 

qualquer momento, dar origem à invalidação da participação, exclusão do 

participante e à recusa da atribuição do prémio por parte do Promotor, mesmo que 

o nome do participante tenha sido divulgado no sítio de Internet supracitado como 

premiado. 

2. Serão excluídas da participação no Passatempo, sem aviso prévio, todas as 

participações que se encontrem numa ou em várias das seguintes condições: 

2.1. Comentários feitos pelo mesmo participante, cujos amigos identificados não 

correspondam a pessoas diferentes, na mesma ou em diferentes 

participações; 

2.2. Participações, cujas pessoas identificadas não correspondam a estudantes ou 

profissionais da área da saúde; 

2.3. Frases com conotações de caráter pejorativo, obsceno, sexual, violento ou 

injurioso, sendo que o Promotor se reserva ao direito de apagar quaisquer 

participações neste âmbito; 



 

 

2.4. Participação com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou 

incompletos, ou comentários editados; 

2.5. Suspeita de manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados ou 

programas informáticos associados ao Passatempo com o intuito de o 

influenciar de forma incorreta ou injusta para os outros participantes; 

2.6. Verificação ou suspeita de utilização de programas informáticos, ou 

quaisquer outros artifícios técnicos (vulgarmente designados por “hacking” ou 

“cheating”), permitindo participações automáticas ou de outro tipo para 

aumentar a pontuação. 

3. O Promotor reserva o direito de excluir participantes por suspeita de alguma 

anomalia ou interferência conforme decorre das condições de exclusão, podendo 

em caso de dúvida, e sempre que entender necessário, solicitar ao participante 

cópia do respetivo documento de identificação válido. 

 

1. A participação no Passatempo pressupõe a aceitação pelos participantes dos 

Termos e Condições previstas no presente Regulamento. 

2. O Promotor reserva o direito de terminar, alterar, encurtar, atrasar ou prolongar 

este Passatempo a todo o tempo, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou 

fraudulenta ou algum facto externo, fora do controlo da organização, que afete o 

bom funcionamento do Passatempo. Nestas circunstâncias, os participantes não 

terão direito a qualquer tipo de compensação ou indemnização. 

3. O Promotor não se responsabiliza pelo funcionamento das plataformas Facebook e 

Instagram, nem pelos serviços de ligação à Internet. 

4. O Promotor não será responsável por participações não recebidas, não 

reconhecidas ou atrasadas, as quais não serão tidas em conta para efeitos do 

Passatempo. 

5. Todas as formalidades constantes do presente regulamento são absolutamente 

determinantes para a atribuição de qualquer prémio nele previsto, pelo que a 

respetiva preterição ou incompletude implicará sempre a exclusão dos 

participantes. Qualquer reclamação ou pedido de esclarecimento poderá ser obtido 



 

 

através do envio de mensagem privada para a página de Rede do Facebook ou 

Instagram do Promotor. 

6. O participante autoriza o Promotor a divulgar o seu nome e / ou participação, para 

quaisquer fins de informação do presente Passatempo, sem que isso lhe dê direito 

a qualquer retribuição, indemnização ou compensação. 

 

1. O participante toma conhecimento e concorda com o envio dos seus dados para 

utilização no Passatempo. 

2. O Promotor garante a confidencialidade dos dados pessoais dos participantes. O 

fornecimento dos dados pessoais é necessário para a correta gestão e entrega dos 

prémios e acontece através da plataforma de Facebook ou Instagram. Os dados 

recebidos são processados e tratados de acordo com a Lei n.º 67/98, de 26 de 

outubro, da Proteção de Dados Pessoais, e destinam-se ao tratamento deste 

Passatempo, ficando garantido, nos termos da Lei, o direito de acesso, retificação e 

eliminação. 

3. Ao fornecer os seus dados pessoais, o participante declara que os mesmos são 

verdadeiros e corretos. 

4. De ressalvar que, neste Passatempo, existe uma exoneração completa do Facebook 

e Instagram e de toda a responsabilidade por cada inscrição ou participante. Este 

Passatempo não é de forma alguma patrocinado, aprovado, administrado ou 

associado ao Facebook e Instagram. 

5. Os contactos do Promotor para efeitos do presente Passatempo são os seguintes: 

Morada:  Avenida Professor Gama Pinto, 1649-004 Lisboa, Portugal 

Email:  elearning@lisbonph.pt 

Website:  lisbonph.pt 

Facebook:  facebook.com/lisbonphfful 

Instagram:  instagram.com/lisbon_ph 



 

 

1. Todos os casos omissos ao presente regulamento, bem como respetivas alterações, 

serão decididos pela entidade organizadora do Passatempo. 

 


