
 
 

REGULAMENTO PARA O PASSATEMPO "REFRESCA-TE" 
 

Introdução 
 
Regulamento do passatempo organizado pela Quercus A.N.C.N. - contribuinte nº 501736492, 
com morada fiscal em Centro Associativo do Calhau, Bairro do Calhau, Parque Florestal de 
Monsanto, 1500-045 LISBOA (doravante denominada Quercus), no âmbito do projeto Europeu 
Horizonte 2020 HACKS (Heating and Cooling Knowhow and Solutions), com o contrato de 
subvenção nº 845231. 
 
O objetivo do projeto HACKS, desenvolvido no portal www.topten.pt, é transformar o mercado 
dos aparelhos de aquecimento e arrefecimento domésticos, promovendo a divulgação de 
tecnologias eficientes e boas práticas de poupança de energia e, ao mesmo tempo, melhorar as 
condições de conforto e saúde dos cidadãos europeus. Este passatempo tem o mesmo propósito 
do projeto e visa estimular e incentivar a substituição de tecnologias de aquecimento e 
arrefecimento ineficientes para melhorar a sua eficiência energética. 
 
O projeto é promovido por 17 parceiros HACKS pertencentes a 15 países Europeus, que o 
desenvolvem graças ao financiamento do programa da União Europeia Horizonte 2020. 
 
A participação é baseada nos seguintes artigos: 
 
 

Artigo 1 
Duração 

 
Este passatempo decorrerá entre a 00:00 de 18 de Setembro e a 23:59 de 02 de Outubro de 2021. 
 

Artigo 2 
Participação 

 
a) A participação é voluntária e gratuita, e são elegíveis todas as pessoas singulares, com 

idade mínima de 18 anos, residentes em Portugal. Os funcionários ou respetivos familiares 
da Quercus estão excluídos da participação. 

b) Apenas é permitida uma única participação por pessoa no passatempo. 
c) Para participar é necessário responder corretamente a uma questão, em conformidade 

com as disposições do Artigo 4. 
 

Artigo 3 
Registo 

 
a) Para participar no passatempo, os participantes deverão preencher integralmente o 

formulário online específico para o passatempo, disponível no portal do projeto HACKS. 
Cada portal disponibiliza o link para os Termos e Condições da Política de Privacidade. 



 
b) Ao submeter os dados e confirmar a participação, após inserir um endereço email válido 

no acima referido portal, os participantes confirmam que leram os termos e condições e 
que os aceitam sem limitações. 

 
Artigo 4 

Requisitos 
 
Para participar no passatempo, responder corretamente a uma questão online sobre uma das 
categorias de produtos abrangidas pelo projeto HACK, após a consulta do site. 
 

Artigo 5 
Sorteio 

 
De entre todos os participantes que responderam corretamente à questão, no prazo limite do 
passatempo, será sorteado nº1 (um), para receber o prémios referido no Artigo 6. 
 
A Quercus garantirá um sorteio transparente e imparcial. Ao fazer o registo, cada participante 
aceita as regras e renuncia a qualquer disputa sobre os métodos de extração dos vencedores. 
 

Artigo 6 
Prémio 

 
O prémio consiste numa ventoinha de pé, silenciosa e energeticamente eficiente, listada na 
categoria "Ventoinhas" do portal do projeto HACKS, no valor aproximado de 120€. O vencedor 
será anunciado nos dias seguintes através do Instagram @topten.pt e notificado por email no 
prazo de 15 após o encerramento do passatempo. O prémio será enviado para a morada indicada 
no formulário de participação, estando as despesas de envio a cargo da Quercus. 
 

Artigo 7 
Exclusões 

 
O organizador reserva-se o direito de excluir participantes do passatempo, no caso de 
informações erradas ou incompletas, manipulação, violação dos termos e condições ou uso de 
ajuda ilegal. Qualquer participante sorteado que não possua os requisitos necessários será, em 
qualquer caso, excluído. 
 

Artigo 8 
Privacidade 

 
O participante aceita que os seus dados pessoais sejam armazenados e utilizados exclusivamente 
para o fim do passatempo. Os dados não serão partilhados a terceiros. O vencedor será notificado 
por escrito, e concorda que, o seu nome (nome e primeira letra do apelido) e local de residência 
(cidade ou município) sejam publicados nos portais e plataformas sociais que divulgam o 
passatempo, e em responder a uma pequena entrevista sobre os tópicos do projeto HACKS. Cada 
participante tem o direito de aceder, retificar ou apagar os seus dados enviando uma 
comunicação para topten(at)quercus.pt. 
 



 
Artigo 9 

Direitos do organizador 
 
O organizador reserva-se o direito de cancelar o passatempo a qualquer momento sem aviso 
prévio ou explicações. Tal pode acontecer, exclusivamente por decisão do organizador, caso não 
seja possível garantir a correta execução do passatempo, por motivos técnicos ou legais. Se o 
cancelamento for causado pelo comportamento de um participante, o organizador reserva-se o 
direito de pedir uma indemnização por danos. 
 

Artigo 10 
Limitação de responsabilidade 

 
a) O organizador declina qualquer responsabilidade pela transferência de dados na Web. 

Qualquer responsabilidade em caso de falha do equipamento de processamento de dados 
também está excluída. 

b) Não é dada nenhuma garantia quanto à receção dos dados do participante. O participante 
ao enviar os dados, renuncia a qualquer eventual responsabilidade do organizador, salvo 
pela violação de obrigações fundamentais ("cardinal-duty"), em caso de danos à vida, 
integridade física ou saúde, ou na ausência de condições de garantia, se for um caso típico 
de dano num contexto previsível. A responsabilidade também é excluída para todos os 
casos de negligência leve, incluindo danos consequentes e prémios perdidos. 

c) Não é dada garantia quanto ao correto funcionamento dos prémios. 
d) Exclui-se qualquer responsabilidade por ação oficial indevida, conflitos laborais, perda 

acidental ou força maior. Da mesma forma, é excluída qualquer responsabilidade por 
danos causados por ações criminosas de terceiros. 

 
Artigo 11 

Disposições finais 
 
A nulidade de uma cláusula deste regulamento não acarreta a nulidade das demais. 
 

Artigo 12 
Informações finais 

 
Este projeto recebeu financiamento do programa da União Europeia Horizonte 2020: pesquisa e 
inovação ao abrigo do contrato de subvenção nº 845231. O conteúdo deste documento é da 
inteira responsabilidade dos seus autores. Não reflete necessariamente a opinião UE. Nem a 
EASME, nem a Comissão Europeia, são responsáveis pelo uso que possa ser dado à informação 
aqui apresentada. 
 
 
 

 

O projeto recebeu financiamento do programa da União Europeia Horizonte 2020: pesquisa e 
inovação ao abrigo do contrato de subvenção nº 845231. O conteúdo apresentado é da inteira 
responsabilidade dos seus autores. Não reflete necessariamente a opinião UE. Nem a EASME nem 
a Comissão Europeia são responsáveis pelo uso que possa ser dado à informação aqui apresentada. 

 


