Regulamento do CONCURSO “Comunidade FEUP contribui para um ambiente melhor”

O concurso “Comunidade FEUP contribui para um ambiente melhor” é promovido pelo
Comissariado para a Sustentabilidade em parceria com os grupos estudantis e os Serviços de
Imagem, Comunicação e Cooperação da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
(FEUP). Destina-se a assinalar o Dia Mundial do Ambiente e a promover comportamentos que
contribuam para um ambiente melhor. O concurso está disponível através do endereço
https://www.fe.up.pt/gogreen , no qual a FEUP vai oferecer um Kit sustentável ao vencedor. Para
se habilitarem ao prémio os participantes no concurso têm de publicar, em modo público, uma
fotografia original, cujo conteúdo mostre iniciativas em prol de um ambiente melhor,
utilizando a hashtag #GoGreen. A fotografia deve conter um elemento identificativo FEUP. O
concurso decorre de 5 de junho a 11 de junho e o vencedor final será apurado até ao dia 16 de
julho com a publicação das fotos relativas aos cinco primeiros lugares num Mural Digital criado
para o efeito, bem como no Instagram e Facebook da FEUP. Ao participar neste concurso, o
participante concorda com o presente regulamento e aceita sujeitar-se a este.
1. Descrição
1.1 O concurso “Comunidade FEUP contribui para um ambiente melhor” é uma iniciativa da
FEUP, dirigida aos seguidores da sua página oficial no Instagram
(www.instagram.com/feup_porto).
1.2 O concurso não se encontra associado publicitariamente ao Instagram, que não o patrocina
ou administra de alguma forma.
1.3 Podem participar no concurso todos os seguidores da página de Instagram da FEUP que
têm atualmente, ou já tiveram vínculo com a instituição.
1.4 É expressamente proibido assumir a identidade de outra pessoa ou atuar ilicitamente em
nome e representação de outrem.
2. Procedimento
2.1 A participação no concurso implica o cumprimento de todos os requisitos no presente
Regulamento pelo participante.
2.2 Para concorrer, cada participante deverá:
a) Seguir a página da FEUP no Instagram — www.instagram/feup_porto
b) Publicar, em modo público, uma fotografia que mostre iniciativas/comportamentos que
contribuam para um ambiente melhor, onde esteja presente um elemento identificativo da
FEUP;
c) Utilizar na legenda da publicação a hashtag #GoGreen;
d) Publicar a fotografia até às 23h59 de dia 11 de junho (hora de Portugal).
2.3 Há um limite de cinco participações por utilizador;
2.4 Serão aceites fotografias que contenham manipulação em programas de edição;
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2.5 O vencedor será apurado a partir da lista de todas as fotografias recebidas que contenha a
hashtag #GoGreen e será divulgado, na página do Instagram e do Facebook da FEUP, entre os
dias 17 e 31 de julho.
2.6 Para escolha dos cinco primeiros lugares será considerado o número de “likes” das
fotografias, considerando-se a foto vencedora a que tiver um maior número de “gostos” até ao
final do prazo em que decorre o concurso.
2.7 Após identificado o vencedor, este deve entrar em contacto com a FEUP, enviando os seus
dados (nome, ligação à FEUP – estudante, colaborador, docente, bolseiro, investigador) para
sustentabilidade@fe.up.pt, para seguidamente combinar o dia e local de levantamento do
prémio.
3. Prémio
3.1 As fotos relativas aos cinco primeiros lugares serão expostas num Mural Digital criado para
o efeito e os seus autores serão identificados na página do Instagram da FEUP, com o repost
das suas fotos e identificação dos seus perfis de Instagram utilizados para participar na
competição.
3.2 O vencedor recebe um Kit Sustentável.
3.3 Caso o vencedor não reclame o prémio no prazo de 15 dias a contar da sua divulgação,
este será atribuído ao 2º classificado e assim sucessivamente.
4. Entrega e Levantamento dos Prémios
4.1 A FEUP responsabiliza-se pela divulgação do vencedor através da identificação do perfil de
Instagram utilizado para participar no desafio e pela entrega dos prémios após o vencedor
entrar em contacto com os seus dados para sustentabilidade@fe.up.pt.
4.2 A FEUP não se responsabiliza:
a) por qualquer situação imputável a terceiros que possam afetar a entrega do prémio.
b) por participações perdidas, atrasadas, inválidas ou corrompidas, as quais não serão
consideradas para efeitos de participação no concurso.
c) por transmissões eletrónicas incompletas que tenham sofrido falhas ou indisponibilidade do
serviço de acesso à Internet.
4.3 A FEUP reserva-se o direito de poder utilizar as fotografias enviadas pelos participantes em
futuros suportes e canais de comunicação da Faculdade, estando os participantes, para estas
fotografias em concreto, a aceitar ceder os direitos de utilização de acordo com a licença
Creative Commons - http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
4.4. A FEUP reserva-se ao direito de não considerar participações que sejam ofensivas
(material explícito, de incitação à violência, insultuoso ou que possa ferir algumas
sensibilidades).
5. Fatores de desclassificação
5.1 Serão excluídos do concurso, sem aviso prévio, todos os participantes que não cumpram os
termos do presente Regulamento.
5.2 A FEUP reserva-se o direito de excluir do concurso, sem aviso prévio, os participantes que:
a) assumam uma identidade que não a sua ou apresentem dados falsos, imprecisos ou
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incompletos.
b) tentem defraudar, dificultar, alterar ou inutilizar o bom funcionamento do concurso;
c) não incluam, na sua fotografia, os elementos previamente solicitados (elemento
identificador da FEUP e utilização da hashtag #GoGreen.
6. Privacidade e dados pessoais
6.1 Para participarem, os utilizadores apenas têm de colocar o seu perfil do Instagram como
perfil público.
6.2 A omissão e/ou inexatidão dos dados fornecidos pelos participantes são da sua única e
inteira responsabilidade.
6.3 Os participantes autorizam que os dados facultados sejam recolhidos e tratados pela FEUP
para efeitos de contacto e atribuição de prémio ao vencedor, garantindo-se a
confidencialidade e segurança dos mesmos.
7. Alterações ao Regulamento
7.1 A FEUP reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar o concurso, em situações de
força maior, sem que tal implique qualquer indemnização aos participantes.
7.2 A FEUP reserva-se o direito de alterar o presente Regulamento sem necessidade de aviso
prévio, passando as novas regras a vigorar logo após a sua divulgação. Em caso de dúvida que
se pretenda resolvida de forma privada ou para envio de sugestões, deverá ser usado o
endereço sustentabilidade@fe.up.pt.
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