
 
 
 
 
 

Regulamento do Passatempo “Cerveja à Pala na Tua Faculdade” 
 

1. Entidade Organizadora 

a. O passatempo “Cerveja à Pala na Tua Faculdade” (doravante designado como 

“Passatempo”) é uma ação promovida pela empresa Aquela Décima, Lda., com sede na 

Estrada Nacional 1, Nº96, 3ºJ, 3780-294 Malaposta Anadia, pessoa coletiva número 515 705 

764, com o capital social de €10.000,00, doravante designada por “Promotora” ou “Rede”. 

 
2. Âmbito do Passatempo 

a. O Passatempo destina-se a promover a participação dos estudantes universitários na 

construção de um ranking das melhores faculdades de Portugal, através do preenchimento 

do inquérito disponível em https://osnet.typeform.com/to/qvApvJS3 

 
3. Duração do Passatempo 

a. O Passatempo decorre entre o dia 20 de abril de 2021 e 13 de junho de 2021 

b. A comunicação dos Vencedores será efetuada no dia 16 de junho de 2021. 

 

4. Participação  

a. A participação neste passatempo é feita de forma individual, em representação da 

Instituição de Ensino Superior sobre a qual os participantes respondem ao inquérito. 

b. Para efeitos deste passatempo, a Rede definiu a lista de Instituições de Ensino Superior 

elegíveis, de acordo com o Anexo I.  

c. As participações referentes a IES que não estejam presentes nesta lista e/ou não sejam 

unidades orgânicas ou departamentos dos estabelecimentos de ensino nela mencionados 

não são elegíveis no âmbito do presente passatempo. 

c. Os participantes individuais têm que reunir, cumulativamente, as seguintes condições:  

i. Ter, pelo menos, 16 (dezasseis) anos de idade à data da participação. Os 

participantes com menos de 18 (dezoito) anos deverão obter o consentimento dos 

respetivos pais e/ou titulares dos poderes parentais. 

ii. Estar validamente inscrito numa Instituição de Ensino Superior em território 

nacional no ano letivo de 2020/2021 ou ter frequentado qualquer curso numa IES 

entre 1 de setembro de 2011 a 31 de agosto de 2020. 

iii. Ler e aceitar integralmente os termos e condições constantes no presente 

Regulamento. 

d. Para participar no Passatempo, os participantes deverão completar duas etapas: 

i. Responder ao inquérito disponível no link 

https://osnet.typeform.com/to/qvApvJS3; 

ii. Indicar, no inquérito, um endereço de e-mail válido e a respetiva IES; 

iii. Concluir o preenchimento do inquérito, clicando em “Enviar” no final do mesmo. 

 

5. Seleção dos vencedores 
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a. A Rede considera, no âmbito deste passatempo, que as faculdades vencedoras serão 

representadas pela respetiva Associação Académica, Associação de Estudantes ou 

equivalente, doravante designadas por "entidade representante" 

b. O presente passatempo divide-se em duas categorias, a saber: 

i. Faculdade com mais participações (Ranking Absoluto) 

ii. Faculdade com maior adesão (Ranking Relativo) 

c. Serão apuradas 2 faculdades vencedoras deste passatempo, definidas pelas faculdades que 

figurem no topo de cada um dos rankings definidos na alínea a) 

i. Caso o primeiro lugar de ambos os rankings seja ocupado pela mesma  faculdade, 

os 2 prémios serão entregues (1) à entidade representante da faculdade que figura 

em 1º lugar de ambos os rankings e (2) à entidade representante da faculdade que 

figura em 2º lugar do ranking absoluto. 

d. Para apurar os vencedores é essencial definir os seguintes conceitos: 

i. Total de participantes elegíveis: Total de respostas válidas ao inquérito, conforme 

a alínea d) do ponto 4 

ii. Participantes elegíveis de cada faculdade: Total de respostas válidas ao inquérito, 

conforme a alínea d) do ponto 4, referentes a cada faculdade específica. 

iii. Estudantes de cada IES: Número de estudantes que, segundo a Direção Geral do 

Ensino Superior, estavam matriculados em cada IES no ano letivo 2019/2020, 

conforme base de dados disponível no site da Direção-Geral de Estatísticas da 

Educação e Ciência, referente ao ano letivo 2019/2020, disponível em  

www.dgeec.mec.pt/np4/235/ e sumarizada no anexo I. 

e. O Ranking Absoluto será definido pelas faculdades que obtenham o valor mais elevado no 

rácio [Participantes elegíveis da faculdade]/[Total de participantes elegíveis] desde que 

[Participantes elegíveis da faculdade] seja igual ou superior a 10. 

f. O Ranking Relativo será definido pelas faculdades que obtenham o valor mais elevado no 

rácio [Participantes elegíveis da faculdade]/[Estudantes de cada IES] desde que 

[Participantes elegíveis da faculdade] seja igual ou superior a 10. 

g. Ambos os rankings serão divulgados, regular e preliminarmente, até dia 12 de junho através 

dos canais digitais da Rede, nomeadamente Instagram (www.instagram.com/rede.pt) e 

Website (www.rede.com.pt) 

h. No caso de ser impossível a entrega de um dos prémios, o mesmo será entregue à entidade 

representante da faculdade que ocupe o lugar seguinte no ranking. 

 
6. Prémios 

a. Serão atribuídos 2 prémios, um a cada entidade representante da faculdade vencedora, 

conforme a alínea b) d ponto 5. 

b. Cada prémio é composto por um barril de 50 litros de cerveja.  

c. O prémio será entregue à entidade representante, desde que esta assegure: 

i. as necessidades logísticas para o consumo do barril (i.e. dispor de “máquina de 

finos”, copos,  um elemento da sua estrutura para servir a cerveja, etc.). 

ii. o cumprimento das condições de entrega do prémio aos estudantes, definidas no 

presente regulamento. 

iii. Neste caso, o prémio será entregue até dia 30 de setembro de 2021. 

d. Condições de Entrega do Prémio aos Estudantes: 

i. A oferta da cerveja aos estudantes, da responsabilidade da entidade representante, 

deve ser operacionalizada em hora e dia a definir entre a Rede e essa entidade. 



 

 
 Regulamento do Passatempo “Cerveja à Pala na tua Faculdade” Página 3 

ii. A entidade responsável pela distribuição do prémio deve assegurar que, na primeira 

hora após a abertura do barril, apenas é entregue cerveja a participantes que 

apresentarem o voucher que a Rede enviará para os e-mails das pessoas que, 

efetivamente, responderam ao inquérito. 

iii. Findo este prazo, a entidade representante tem a liberdade para distribuir a cerveja 

livremente pelos estudantes da faculdade. 

iv. A entidade representante está expressamente proibida de cobrar quaisquer valores 

monetários ou exigir, por parte dos estudantes, quaisquer benefícios em troca da 

cerveja cedida pela Rede.  

v. A entidade representante assegura e garante que não será oferecida cerveja ou 

outro tipo de bebida alcoólica a menores de 18 anos, em nome do presente 

passatempo. 

e. Caso a Entidade representante da faculdade vencedora não garanta os pressupostos 

mencionados supra, a Rede reserva-se no direito de atribuir o prémio à entidade 

representante da faculdade com a posição seguinte no ranking, sucessivamente, até à 5ª 

posição.  

i. Ainda assim, a Rede tudo fará para que, quer através de parcerias com bares locais, 

quer através da sua estrutura, o prémio seja entregue aos estudantes da faculdade 

vencedora. 

f. Em qualquer dos casos mencionados nas alíneas b ou c, os estudantes da faculdade 

vencedora deste passatempo que tenham respondido ao inquérito receberão, no e-mail 

submetido através do mesmo, instruções para garantir a sua cerveja.  

g. Os prémios têm o valor ilíquido aproximado de € 200. 

i. Caso seja necessário recorrer a soluções alternativas, a Rede disponibiliza uma 

verba máxima de 150€ (incluindo barril) por Faculdade vencedora para 

operacionalizar a entrega do prémio aos estudantes. 

h. À Promotora é reservado o direito não atribuir os prémios por qualquer motivo que não o 

permita. 

i. A entidade promotora não se responsabiliza por situações, tais como a rutura de stocks dos 

prémios, e que não lhe sejam imputáveis. 

j. Os prémios não poderão ser trocados por dinheiro. 

k. Comunicação aos vencedores. 

i. As entidades representantes das faculdades vencedoras serão contactados pela 

Promotora até dia 30 de junho de 2021 através do e-mail disponível nos seus canais 

digitais. 

ii. As entidades representantes terão 5 (três) dias úteis, a partir da data da 

comunicação, para comunicar a aceitação do prémio, implicando, para tal, a 

aceitação das condições da alínea c) do presente número.  

iii. Caso não seja possível contactar os vencedores, ou caso estes recusem a aceitação 

do prémio, os suplentes, num número máximo de 4 por ranking, serão contactados 

6 dias úteis após a comunicação anterior, devendo confirmar a aceitação do prémio 

no prazo de 4 dias úteis após a comunicação.  

iv. Caso não seja possível contactar nenhum dos vencedores e/ou caso nenhum aceite 

o prémio, a Promotora reserva-se o direito de não efetuar mais nenhum contacto, 

ficando os prémio sem efeito. 

v. Os vencedores serão também, anunciados no Instagram da Rede. 
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7. Dados Pessoais 

Em conformidade com o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 27 de Abril de 2016 (“RGPD”) e demais legislação aplicável, informam-se os 
participantes que os dados pessoais disponibilizados serão utilizados nos seguintes termos: 

 

a. Responsável pelo Tratamento dos dados pessoais 

 

b. Finalidades do tratamento de dados pessoais 

i. A Rede tratará os dados pessoais disponibilizados pelos participantes com as 

seguintes finalidades principais: 

1. Gestão da participação e eventual atribuição de prémio no âmbito 

passatempo “Cerveja à Pala na Tua Faculdade”; 

2. Enviar newsletters regulares aos participantes deste passatempo, 

conforme o número 7 dos termos e condições disponíveis em 

https://rede.com.pt/wp-content/uploads/2021/03/termos-e-

condicoes.pdf; 

ii. A comunicação dos dados pessoais dos participantes para as finalidades principais 

é necessária para a participação no passatempo e o não fornecimento dos dados 

pessoais para estas finalidades inviabiliza a participação no passatempo e 

consequente eventual atribuição do prémio no âmbito do passatempo.  

 

c. Período de conservação dos dados pessoais 

i. A Rede irá conservar os dados pessoais dos participantes durante o período 

necessário para a gestão de participações e eventual atribuição dos prémios do 

passatempo.  

 

d. Legitimidade o tratamento de dados pessoais 

i. A utilização dos dados pessoais dos participantes para as “finalidades principais” 

anteriormente descritas tem como fundamento jurídico a necessidade de execução 

do passatempo. 

 
e. Direitos dos titulares dos dados pessoais 

i. Os direitos que pode exercer, enquanto titular dos dados, são os que se indicam de 

seguida: 

 
 
 
 

Identificação do responsável: 
Aquela Décima, Lda., doravante designada por 
"Rede" 

Morada 
Estrada Nacional 1, nº96, 3ºJ, 3780-294 
Malaposta-Anadia 

Email: geral@rede.com.pt 

Contacto do Encarregado de Proteção 
de Dados (EPD) 

geral@rede.com.pt 
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8. Conformidade com o Regulamento 

a. A participação no Passatempo pressupõe o conhecimento e plena aceitação dos termos e 

condições do presente Regulamento.  

b. Apenas são admitidas as Participações que estejam em conformidade com o presente 

Regulamento.  

c. A Promotora reserva-se o direito de alterar o regulamento no decorrer do passatempo. 

d. A Promotora reserva-se o direito de fazer cessar, alterar, encurtar, atrasar ou prolongar este 

passatempo a todo o tempo, sem que com isso os participantes tenham direito a qualquer 

tipo de compensação. 

 

9. Lei Aplicável 

a. O Passatempo rege-se pelas regras estabelecidas no presente Regulamento e está sujeito à 

Lei Portuguesa. 

b. Os casos omissos e interpretação serão alvo de análise e decisão por parte da Rede. 

Direito Conteúdo 
Canais de 
Atendimento 

Acesso 
Terá direito a saber se a Rede trata os seus dados pessoais, 
assim como consultar os seus dados pessoais incluídos nos 
ficheiros da Rede.  

Poderá 
exercer os 
referidos 
direitos 
enviando um 
e-mail para 
geral@rede.c
om.pt 

 

*Para o 
exercício dos 
seus direitos, 
deverá juntar 
uma cópia do 
seu CC ou 
outro 
documento 
que comprove 
a sua 
identidade. 
Deverá 
também 
indicar o 
direito que 
pretende 
exercer. 

Retificação 
Terá direito a alterar os seus dados pessoais quando estes não 
sejam exatos e completar os que estejam incompletos. 

Apagamento 
Terá direito a solicitar o apagamento dos seus dados pessoais 
quando estes já não sejam necessários para as finalidades para 
os quais foram recolhidos.  

Oposição 

Terá direito a solicitar a que os seus dados pessoais não sejam 
tratados. A Rede deixará de tratar os seus dados, salvo por 
razões imperiosas ou legítimas ou para o exercício ou defesa de 
um direito num processo judicial. 

Limitação do 
tratamento 

Terá direito a solicitar a limitação do tratamento aos seus dados 
pessoais numa das seguintes situações: 
▪ Durante a impugnação da exatidão dos seus dados; 

▪ Quando o tratamento for ilícito e se tenha oposto ao mesmo 

e solicitado a limitação do uso dos dados; 

▪ Quando a Rede já não precisar de tratar os seus dados e você 

os precisar para o exercício ou defesa de um direito num 

processo judicial; 

▪ Quando se tenha oposto ao tratamento dos seus dados para 

o cumprimento de uma obrigação de interesse público ou 

para a satisfação de um interesse legítimo, enquanto se 

verificar que essas razões legítimas para o tratamento 

prevalecem sobre os seus.  

Portabilidade 

Terá direito a receber, em formato eletrónico, os dados 
pessoais que nos tenha disponibilizado e aqueles que se tenham 
obtido a partir da sua relação contratual com a Rede, assim 
como a transmiti-los para outra entidade. 

Se considerar que a Rede não tratou os seus dados pessoais em conformidade com o 
regulamento aplicável, poderá apresentar uma reclamação/queixa à autoridade de controlo 
competente, através do site www.cnpd.pt. 

O exercício dos direitos é gratuito. 

http://www.cnpd.pt/

