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REGULAMENTO DO SORTEIO  

 

1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 O IPO Porto irá disponibilizar ao doente o Bem-Me-Ker Online, uma área pessoal e 

reservada onde pode aceder, com toda a segurança, a um conjunto de funcionalidades e 

informações personalizadas sobre a sua atividade no Instituto; 

1.2 No sentido de promover este novo serviço o IPO-Porto irá proceder ao sorteio de 1 Tablet; 

1.3. Para poder concorrer, os doentes devem estar registados no aplicativo e obedecer aos 

regulamentos do concurso abaixo mencionados; 

1.4. O objeto do sorteio é pessoal, pelo que terá de ser levantado pelo próprio doente, 

mediante documento de identificação e Cartão IPO-Porto; 

1.5. O sorteio será realizado dia 2 Novembro 2017 às 11 horas. 

2. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO  

2.1. O concurso destina-se a todos os doentes do IPO-Porto que, à data da extração, reúnam 

cumulativamente as seguintes condições:  

2.2. Sejam doentes do IPO-Porto e que não tenham tido alta; 

2.3 Tenham efetuado corretamente a inscrição no aplicativo Bem-Me-Ker Online. 
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3. COMO CONCORRER  

3.1. Nos termos aqui definidos, os doentes interessados e que se encontrem nas condições 

citadas na cláusula 2., podem participar registando-se no Bem-Me-Ker Online até 30.10.2017 

através do site www.ipoporto.pt do IPO-Porto. 

 

4. APURAMENTO DO PREMIADO  

4.1. O júri do concurso verifica se o doente sorteado reúne as condições indicadas no presente 

regulamento. Se não forem verificadas as condições mencionadas nos pontos anteriores, a 

inscrição será considerada inválida; 

4.2. A extração será aleatória, realizada por programa informático e contemplará todos os 

doentes inscritos à data do sorteio; 

4.3 O concurso será supervisionado por 2 elementos externos à organização de modo a 

garantir o cumprimento de todas as regras; 

4.3. Neste sorteio serão apurados um vencedor e um suplente; 

4.4. Caso seja sorteado um participante que não tenha cumprido todos os requisitos e 

procedimentos descritos no presente regulamento ou padeçam os mesmos de qualquer vício, 

irregularidade ou de alguma forma não cumpra as condições deste regulamento, e essa 

irregularidade seja notada imediatamente a seguir ao sorteio, então será considerado inválido. 

Neste caso será considerado o suplente desse sorteio ou no caso de este não cumprir todos os 

requisitos repetir-se-á a extração até que seja extraído um participante que reúna as condições 

regulamentadas.  

 

 

http://www.ipoporto.pt/
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6. CONTACTO COM O PREMIADO  

6.1 O vencedor do prémio será contactado via área pessoal no aplicativo Bem-Me-Ker Online 

tendo 5 (cinco) dias úteis para o reclamar (respondendo ao contato). No final deste prazo, caso 

o prémio não seja reclamado, será efetuado contacto pela mesma via com o suplente; 

6.2 É da responsabilidade do doente verificar as notificações da sua página pessoal online. 

6.3 O prémio atribuído deverá ser levantado na Direção do Serviço de Gestão de Doentes do 

IPO-Porto. 

7. JÚRI DO CONCURSO 

7.1 O júri do concurso será composto por 2 elementos externos aos serviços que organizam o 

evento; 

7.2 O júri do concurso terá como função verificar e garantir que todo o processo de sorteio 

decorre dentro das normas estipuladas no presente regulamento; 

7.3 O júri do concurso será composto pelos seguintes elementos: 

- Elisabete Durão 

- Celso Fernandes 
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