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REGULAMENTO GERAL  

PASSATEMPO “FÓRUM ORDENS PROFISSIONAIS” 

 

A Seguradora Ageas Portugal, Companhia de Seguros S.A., com sede na Praça do Príncipe Perfeito, 2, 

1990-278 Lisboa, NIPC 503 454 109, capital social 7.500,00 euros está a organizar um passatempo 

“FÓRUM ORDENS PROFISSIONAIS”, no seu site (www.ageas.pt/forumordens ). 

1. O passatempo decorre na página do site oficial da Ageas Seguros (www.ageas.pt/forumordens ), entre os 

dias 12 de setembro de 2022, a partir das 00h00, e 2 de outubro de 2022 até às 23h59.   

2. Poderão participar no passatempo todos os membros das Ordens e Associações Profissionais com 

protocolo com a Ageas Seguros e respetivo agregado familiar, que sejam maiores de 18 anos e residentes 

em Portugal.  

Ordens, Associações Profissionais e Sindicato com protocolo com a Ageas Seguros: 

• Associação Sindical dos Juízes Portugueses 

• Ordem dos Arquitectos 

• Ordem dos Biólogos 

• Ordem dos Economistas 

• Ordem dos Enfermeiros 

• Ordem dos Engenheiros 

• Ordem dos Engenheiros Técnicos 

• Ordem dos Farmacêuticos 

• Ordem dos Médicos 

• Ordem dos Médicos Dentistas 

• Ordem dos Psicólogos 

• Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução 

• Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários 

 

3. Não existe limitação no número de vezes que pode participar no passatempo.  

Para ser o/a vencedor/a de um dos dois prémios que temos para oferecer, cada um composto por um Apple 

Watch, terá de: 

1. Preencher o formulário disponível na página do passatempo (www.ageas.pt/forumordens ) com o 

seu nome, o seu contacto telefónico, e-mail e localidade. 

2. Escrever uma frase que contenha as seguintes palavras:  Ageas Seguros; Ordens Profissionais e 

Associações Profissionais. 

Os dois vencedores serão apurados por um júri da Ageas Seguros, consoante a criatividade das 

frases.  

O júri será composto por: 1 Responsável das Redes Sociais da Ageas Seguros, 2 Gestor de Segmentos da 

Ageas Seguros e 1 Gestor de Comunicação de Clientes da Ageas Seguros.  

As duas frases que o júri considerar mais criativas ganharão 1 (um) Apple Watch. 
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4. A participação no presente passatempo não exige aos participantes nenhuma contribuição financeira ou 

despesa de qualquer tipo, com exceção dos eventuais custos inerentes ao acesso à Internet, para efeitos 

de inscrição da participação, que são por conta do participante. 

5. Os participantes do passatempo ficarão habilitados a ganhar o prémio descrito no ponto 16 deste 

Regulamento. 

6. Os vencedores serão 2 membros das Ordens e Associações Profissionais com protocolo com a Ageas 

Seguros ou membros do seu agregado familiar, escolhidos pelo Júri, que acedam à página do passatempo 

e preencham o formulário corretamente com as informações identificadas no ponto 3. Todos os campos são 

de preenchimento obrigatório. 

7. Os vencedores serão escolhidos pelo Júri e serão contactados num prazo de 10 dias úteis, após o 

término do passatempo às 23h59 no dia 2 de outubro de 2022, para entrega dos Apple Watch.  

8. As informações sobre levantamento/entrega dos prémios serão divulgadas apenas ao vencedor através 

de contacto direto com o mesmo. O prémio será enviado para a morada que o vencedor indique. O não 

levantamento do prémio ou impossibilidade de entrega do mesmo por causa imputável ao vencedor 

determina a perda do direito ao prémio. 

9. A Ageas Seguros não é responsável por participações enviadas fora do período estabelecido para o 

passatempo ou que desrespeitem as condições previstas no presente Regulamento. 

10. A Ageas Seguros não pode ser responsabilizada por quaisquer incidentes que ocorram após a 

atribuição dos prémios aos participantes. 

11. A Ageas Seguros reserva-se o direito de alterar, adiar, antecipar, encurtar, prolongar ou terminar este 

passatempo, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou fraudulenta, ou algum fator externo, fora do 

controlo da Ageas Seguros, que afete o bom funcionamento do passatempo. Nestas circunstâncias, os 

participantes não terão direito a qualquer tipo de compensação ou justificação e será feira uma publicação 

no site do passatempo da não ocorrência do mesmo. 

12. O presente Regulamento pode ser alterado, sem aviso prévio, por motivos de força maior relacionados 

com a evolução e logística do passatempo. 

13. A oferta correspondente ao passatempo objeto do presente Regulamento não é suscetível de ser 

convertida em dinheiro. 

14. A Ageas Seguros reserva-se o direito de eliminar/desclassificar qualquer participante que, de alguma 

forma, viole o presente Regulamento. Serão excluídas, sem aviso prévio, as participações com recurso a 

dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos.  

15. No âmbito do presente passatempo, a Ageas Seguros não poderá ser responsabilizada por quaisquer 

atos ilícitos praticados pelos participantes, ou terceiros, durante ou após a realização do passatempo. 

16. A participação no presente passatempo implica a aceitação deste Regulamento. 
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16. Os prémios incluídos no passatempo são 2 Apple Watch com as seguintes características: 

Apple Watch SE. Tipo de monitor: OLED, Resolução: 324 x 394 pixels, Ecrã táctil. Memória flash: 32 

GB. Wi-Fi. GPS. Humidade: À prova de água até: 50 m, Material do corpo do produto: Alumínio, Cor 

da caixa: Prateado, Cor da pulseira: Branco. Sistema operativo instalado: watch OS 6. MYDM2PO/A 

EAN: 019019975861217.  

Qualquer pedido de informação ou reclamação sobre o presente passatempo deverá ser enviado para o 

endereço de e-mail gestao.protocolos@ageas.pt  
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