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REGULAMENTO 

 
Passatempo 12/2020 “Computador do Futuro”, o qual obedecerá às condições que a 
seguir se indicam: 
 

1. Responsável pela Passatempo “Computador do Futuro”  

Identificação: INSC – INFORMÁTICA, SERVIÇOS & CONSULTADORIA, LDA. 
Número de pessoa coletiva: 511 049 870 
Morada: Rua Bela de São Tiago, Edifício José Maria Branco, Nº 16 E 20, Piso zero, Salas 13 E 14, 
9060-400 FUNCHAL 
 

2. Âmbito do Passatempo 

O presente passatempo insere-se no âmbito da página de Facebook da INSC 
(https://www.facebook.com/insc.lda/photos/a.2178092002509599/2828668867451906/). 
Estamos num mundo em constante transformação e numa era de desafios globais, onde é vital a 
capacidade adaptativa das famílias e escolas em prol da mudança para um ensino digital. A 
crescente incerteza de novos confinamentos pontuais e locais devidos à ameaça de contágio do 
novo vírus, COVID-19, emerge situações de necessidade de material informático nas famílias. 
A INSC tendo em conta os valores de inclusão social, impacto social, inovação social, sentido de 
propósito, foco nas pessoas e capacitação, no âmbito da responsabilidade social realça a inclusão 
digital como fator diferenciador para evitar casos de exclusão digital com impacto negativo imediato 
no ensino das crianças e jovens. 
 

3. Duração do Passatempo  

Desde o dia 1 de dezembro 2020 ao dia 4 de janeiro 2021: 
• Participação no envio dos projetos de arte plástica a decorrer de 1 a 20 de dezembro 2020 
• Votação desde às 00h de 22 de dezembro até às 09h59m59s de 4 de janeiro 2021 
 

4. Público-alvo 

Este passatempo é dirigido às crianças dos 6 até aos 16 anos (inclusive), residentes na Região 
Autónoma da Madeira, em que para participar no passatempo deverão enviar 2 fotografias ou 
vídeos (máximo 1 minuto) em arte plástica sobre a sua visão do que será o “computador do futuro”, 
para serem partilhadas na rede social Facebook da empresa INSC 
(https://www.facebook.com/insc.lda).
É considerado como arte plástica: pintura,  escultura, arquitetura, desenho a gravura, pintura mural, 
cerâmica, ourivesaria, artesanato, cinema, fotografia, arte digital e arte reciclável.
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5. Vias de Participação 

Todos os interessados em participar neste passatempo, crianças com idade entre 6 a 16 anos 
(inclusive), representadas pelo encarregado de educação, deverão enviar 2 fotografias ou vídeos: 

• Durante o ato de elaboração do “computador do futuro” 
• No final da construção do “computador do futuro” 

Estão habilitados a participar neste passatempo, ao enviar ambas as fotografias ou vídeos no período 
de 1 de dezembro a 20 de dezembro de 2020, para o email marketing@insc.pt juntamente com o 
formulário de candidatura individual em anexo no ponto 13 deste documento com os dados pessoais, 
da criança: nome, data de nascimento e nº C.C., e dados do encarregado de educação: nome, nº C.C., 
contato telefónico e e-mail. E devido consentimento do encarregado de educação para a proteção dos 
dados e divulgação do projeto e do vencedor do passatempo nas redes sociais, Facebook e LinkedIn, e 
na newsletter para este passatempo.  
 

6. Condicionantes à Participação 

Todas as participações estão sujeitas a uma aprovação por parte da empresa INSC, que verificará se as 
mesmas reúnem as condições indicadas nas presentes condições de participação. 
 

7. Descrição do Prémio 

Portátil recondicionado HP EliteBook 2570p 
Intel Core i7-3520M @ 2.90 GHz 
16 GB RAM 
disco 256 GB SSD 
monitor 12,5 
Windows 10 
 

8. Forma de Apuramento do Vencedor 

As votações são feitas a partir do dia 22 de dezembro pelas 00h00 através de likes nas fotografias ou 
vídeos publicados em https://www.facebook.com/insc.lda até ao dia 4 de janeiro de 2021 encerram 
as votações, às 09h59m59s. 
Serão também selecionados projetos suplentes, seguindo ordens de votações, caso não seja possível 
estabelecer contacto com o vencedor. Em caso de empate da quantidade de likes, a INSC irá decidir de 
acordo com a criatividade quem será o vencedor. 
 

9. Entrega e Reclamação do Prémio 

O vencedor deste passatempo será notificado pela empresa via contato telefónico e email, a partir do 
dia 4 de janeiro de 2021. 
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Caso não seja possível entrar em contato até às 18h do dia 5 de janeiro de 2021, o prémio será atribuído 
ao vencedor suplente. 
O prémio será entregue presencialmente no prazo de 8 dias, após o contato com o vencedor, o qual se 
deverá fazer acompanhar pelos dados de identificação e do encarregado de educação. 
 

10. Publicação do Vencedor  

Após confirmação de que o projeto cumpre as normas deste passatempo, será efetuada a divulgação 
do projeto e do vencedor do passatempo nas redes sociais, Facebook e LinkedIn, e na newsletter. 
 

11. Proteção de Dados Pessoais 

Os dados pessoais solicitados no âmbito do presente passatempo são obrigatórios e serão tratados 
pela INSC, com a finalidade de gestão e processamento do passatempo “Computador do Futuro”. Os 
dados recolhidos serão armazenados por um período de 2 anos, findo o qual serão eliminados. O titular 
dos dados tem o direito de acesso, portabilidade, retificação e eliminação, quando aplicável, podendo 
exercer os seus direitos através do e-mail geral@insc.pt ou através do contacto telefónico 291228060. 
Em caso de litígio relacionado com os dados pessoais, pode o titular dos dados reclamar junto da 
Comissão Nacional de Proteção de Dados. 
 

12. Condições Gerais 
 

• A participação neste passatempo está condicionada à aceitação integral do presente 
regulamento, com as alterações, anexos e aditamentos que, a qualquer altura e sem necessidade 
de aviso prévio, venham a ser introduzidas pela INSC e publicitados em http://www.insc.pt, como 
também a autorização dos participantes na divulgação das fotografias e vídeos enviados por 
estes. 

 
• A INSC reserva-se no direito de utilizar a fotografia ou vídeo do vencedor para futuras campanhas 

de marketing que venham a decorrer. 
 

• A INSC reserva-se no direito de alterar, suspender ou cancelar o passatempo, caso se verifiquem 
circunstâncias de força maior. Qualquer um dos participantes que aja por má-fé e participe no 
passatempo em questão com base em informação falsa, se identificado, será automaticamente 
excluído. 

 
• Caso ocorra alguma situação não prevista neste regulamento, a INSC reserva-se no direito de 

efetuar qualquer modificação na realização deste passatempo, assim como prolongá-lo ou 
suspendê-lo sem aviso prévio. 
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• A INSC não se responsabiliza por qualquer acidente, que possa vir a acontecer no decorrer do 
usufruto do prémio, que possa provocar danos materiais ou furtos provocados nos seus bens, 
bem como, de danos materiais provocados pelo vencedor(a) e seu encarregado de educação. 
Sendo estas responsabilidades única e exclusivamente imputadas ao premiado(a) e seu 
encarregado de educação. 

 
• A INSC reserva-se o direito de eliminar qualquer participação que identifique como tendo sido 

plagiada de qualquer outra fonte. 
 
• A INSC reserva-se ao direito de desqualificar / excluir o participante e recusar a atribuição do 

prémio, às participações que estejam em incumprimento devido às seguintes situações: 
o Participação no passatempo com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou 

incompletos 
o Suspeita de participação repetida do mesmo indivíduo no passatempo, com dados de 

registos diferentes 
 

• A INSC não se responsabiliza pela impossibilidade de contacto telefónico ou via e-mail com o 
premiado, devido a problemas existentes com o seu telefone ou na sua caixa de correio 
eletrónico. 
 

• A INSC não se responsabiliza por quaisquer violações de direitos de autor ou outras praticadas 
pelos participantes no âmbito deste passatempo. 

 
• Os utilizadores poderão solicitar esclarecimentos sobre o passatempo em apreço pelo e-mail 

marketing@insc.pt. 
 

• Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela INSC e das suas decisões não 
caberá recurso. 
 

13. Anexo – Formulário de candidatura individual 
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA INDIVIDUAL 
MENORES DE IDADE 

ATÉ 20 DE DEZEMBRO DE 2020 
 
Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 
 

1. Dados da Criança ou Jovem (6 – 16 anos, inclusive) 

Nome:__________________________________________________________________   
Data de Nascimento:____/____/_______ 
Cartão de Cidadão:_______________________________     
  

2. Dados do Encarregado de Educação 

Nome:___________________________________________________________________ 
Cartão de Cidadão: _______________________________ 
E-mail: __________________________________________________________________ 
N.º de Telemóvel: ________________________________      
  

3. Declaração de Consentimento do Encarregado de Educação 

Eu ________________________________________________________________________, portador 
do cartão de cidadão n.º ____________________ , representante legal do/a menor 
__________________________________________________________________________, portador 
do cartão de cidadão n.º _________________, com idade de ____, participante no Passatempo 
“Computador do Futuro”, declaro o meu consentimento de forma positiva e esclarecida, relativamente 
à recolha, tratamento e uso dos dados pessoais, divulgação do projeto e candidato vencedor nas redes 
sociais, Facebook e LinkedIn, e na newsletter do/a participante que represento, para os fins do 
Passatempo “Computador do Futuro” 2020, ao qual agora se candidata. 
 
Mais declaro que tomei pleno conhecimento da natureza do Passatempo e da Política de Privacidade 
em vigor na INSC, que foi disponibilizada no Regulamento 12/2020 “Computador do Futuro”. 
 
Data: ____/____/_______  
 
Assinatura do/a Encarregado/a de Educação: 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
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