
 
 

Orientações para o Concurso 

 

 

Passatempo no Instagram da Universidade de Lisboa - Página Oficial para a 

atribuição de quatro inscrições para um dos programas (com duração duma semana) do 

Verão na ULisboa, uma iniciativa da Universidade de Lisboa que proporciona a 

oportunidade única de conhecer e experimentar o ritmo e o espírito da vida académica.  

A 1.ª semana tem lugar de 2 de julho a 6 de julho e destina-se a alunos que vão 

frequentar os 10.º, 11.º e 12.º anos no próximo ano letivo. 

A 2.ª semana tem lugar de 9 a 13 de julho e destina-se a alunos que vão 

frequentar os 7.º, 8.º e 9.º anos no próximo ano letivo. 

 

A participação neste passatempo pressupõe a aceitação dos presentes termos e 

condições. 

 

1. Organização 

A Universidade de Lisboa organiza um passatempo que será regido pelos termos 

e condições constantes do presente regulamento. 

 

2. Duração do passatempo 

O passatempo terá início no dia 14 de março de 2018 às 10h00 e termina no dia 

19 de março de 2018 às 15h00. 

 

3. Participantes 

O passatempo é destinado exclusivamente a estudantes que frequentem o 3.º 

Ciclo (7.º, 8.º e 9.º) e o Ensino Secundário (10.º, 11.º e 12.º); 

 

4. Como Participar 

4.1.Para participar, cada indivíduo deverá publicar uma fotografia na sua conta de 

Instagram pessoal, na Futurália, com o logo da ULisboa visível; 

4.2. A fotografia deverá obrigatoriamente ser publicada com a seguinte frase: 

“Estou no (indicar o ano que frequenta) e quero ir ao #veraonaULisboa" 

https://www.instagram.com/ulisboa/
https://verao.ulisboa.pt/


 
 

4.3. Os participantes devem colocar gosto (“like”) no post relativo ao concurso; 

4.4. O perfil de Instagram dos participantes tem de ser público para que as 

fotografias estejam visíveis; 

4.5. Os participantes não devem submeter fotografias que, pela sua apresentação 

ou outros aspetos, possam ser considerados ofensivos ou suscetíveis de 

incentivar a violência ou discriminação de qualquer tipo; 

4.6. As participações que violem o previsto na alínea anterior ou que, de qualquer 

forma, infrinjam a lei ou direitos de terceiros, serão excluídas do passatempo. 

5. Apuramento dos vencedores 

Os vencedores deste passatempo serão apurados da seguinte forma: 

5.1. As fotografias vencedoras serão as que conseguirem um maior número de 

gostos (“likes”) até às 15:00 do dia 19 de março de 2018. 

5.2. Os resultados serão anunciados no dia 20 de abril de 2018, na página do 

Instagram e do Facebook da ULisboa Universidade de Lisboa - Página Oficial, 

através da publicação das fotografias vencedoras. 

5.3. Os vencedores serão contactados por mensagem privada através do Instagram 

 

6. Prémios 

Duas inscrições para um programa na 1ª Semana do Verão na ULisboa; 

Duas inscrições para um programa na 2ª Semana do Verão na ULisboa; 

 

  

Disposições Finais 

1. Ao colocar a foto no mural deste passatempo, o participante concede o direito de 

utilizar as fotos em suportes digitais, impressos ou outros, para fins 

informativos, de divulgação ou promoção da instituição. 

2. O vencedor deve, no prazo duma semana, comprovar que se encontra 

matriculado no 3.º Ciclo ou no Ensino Secundário.  

https://www.facebook.com/UniversidadedeLisboa/?ref=aymt_homepage_panel


 
 

3. A não apresentação do comprovativo acima referido implica a exclusão do 

vencedor e a atribuição do prémio ao segundo classificado. 

4. Em caso de empate, será atribuído o prémio a quem tenha submetido a foto em 

primeiro lugar. 

5. Os vencedores estão obrigados a cumprir o regulamento do Verão na ULisboa, à 

semelhança dos restantes participantes. 

6. Quando abrirem as inscrições para o Verão na ULisboa, os vencedores serão 

contatados para que escolham o programa em que se pretendem inscrever. 

7. A participação neste passatempo pressupõe o respeito das normas do Código de 

Conduta da ULisboa nas Redes Sociais, disponível em www.ulisboa.pt. 

8. Os participantes que não cumprirem o presente Regulamento não terão direito à 

atribuição do prémio 

 

 

http://www.ulisboa.pt/wp-content/uploads/Facebook_Codigo_conduta.pdf
http://www.ulisboa.pt/wp-content/uploads/Facebook_Codigo_conduta.pdf
http://www.ulisboa.pt/

