
 
 

 

REGULAMENTO CONCURSO FINAL DA ROAD TRIP GAP YEAR PORTUGAL POWERED BY 

MOCHE, PATROCINADO PELA REDE EXPRESSOS 

 

 

Artigo 1º 

DESCRIÇÃO 

 

1. O concurso final da Road Trip Gap Year Portugal powered by MOCHE é uma iniciativa da GAP 

YEAR PORTUGAL patrocinada pela REDE EXPRESSOS. 

2. Existe um prémio final, atribuído após a conclusão do projeto Road Trip Gap Year Portugal.  

3. O passatempo pressupõe o preenchimento integral do formulário disponibilizado.  

4. As informações prestadas no formulário devem ser verdadeiras, podendo a GAP YEAR 

PORTUGAL, de forma aleatória, em caso de suspeita de fraude ou para confirmação, pedir 

comprovativos dos dados submetidos pelos concorrentes. A fraude será punida com a 

desclassificação do concurso. 

 

Artigo 2º 

PARTICIPANTES 

 

O concurso é dirigido a todos os alunos inscritos no ensino secundário ou profissional em 

Portugal, com idade igual ou superior a 16 anos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Artigo 3º 

REQUISITOS 

 

1. Para que a participação no concurso seja válida, o concorrente deve: 

a) Aceder a www.moche.pt; 

b) Preencher o formulário de registo com a introdução dos dados solicitados; 

c) Responder acertadamente às questões de escolha múltipla; 

d) Responder de forma criativa à pergunta de resposta aberta “Porque é que deves ser tu o 

vencedor?”; 

e) Seguir a página da Rede Expressos no Instagram (@redeexpressos). 

 

Artigo 4º 

ESTRUTURA DO CONCURSO 

 

1.  O concurso consiste num desafio único. 

2. Cada participante responde a um desafio, através do formulário disponibilizado, em toda a 

vigência do concurso.  

4. Serão tidos em conta fatores como a percentagem de respostas corretas às questões de 

escolha múltipla do formulário, bem como a criatividade na resposta à pergunta “Porque é que 

deves ser tu o vencedor?”. 

5. A inscrição no concurso deverá ser realizada até ao dia 14 de abril 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Artigo 5º 

 PRÉMIOS 

 

1. O vencedor do concurso final terá direito a: 

a) Roteiro para duas pessoas pela Costa Alentejana e Odeceixe, durante 5 dias, organizado 

pela Gap Year Portugal em parceria com a Rede Expressos. O roteiro passa por quatro 

localidades: Porto Covo, Vila Nova de Milfontes, Odeceixe e Zambujeira do Mar; 

b) Viagens para duas pessoas entre as localidades oferecidas pela Rede Expressos; 

c) Pocket money para a alimentação e alojamento de duas pessoas;  

d) Passe geral duplo - com campismo incluído - para a 24ª edição do MEO Sudoeste. 

 

Artigo 6º 

VENCEDORES 

 

1. O vencedor do concurso final será decidido em duas fases: 

a) Na primeira fase serão selecionados 10 participantes com base nos critérios mencionados 

no artigo 3º; 

b) Na segunda fase, será realizada uma entrevista pessoalmente ou via telefone, durante a 

qual serão avaliados os seguintes aspetos: 

- Identificação com os valores do projeto e da Gap Year Portugal; 

-  Capacidade de gerar conteúdos para as redes sociais, através de um pequeno 

desafio. 

2. O contacto é feito através do contacto indicado no formulário de participação; 

3. O vencedor final será contactado até ao dia 4 de maio e anunciado, posteriormente, nas redes 

sociais da Rede Expressos.  

 

 

 

 



 
 

 

Artigo 7º 

PRIVACIDADE E DADOS PESSOAIS 

 

1. Todos os dados pessoais solicitados no formulário de participação são de preenchimento 

obrigatório, sendo indispensáveis à validação da participação no concurso. 

2. Qualquer omissão e/ou inexatidão dos dados fornecidos pelos participantes é da sua inteira 

responsabilidade, podendo, no entanto, invalidar a sua participação no concurso. 

3. Os participantes autorizam que os dados facultados sejam recolhidos e tratados pela GAP YEAR 

PORTUGAL, pela REDE EXPRESSOS e pelo MOCHE para efeitos de contacto e atribuição de prémio 

ao vencedor e não serão utilizados para fins comerciais. A confidencialidade e segurança dos 

mesmos é garantida pelos promotores do concurso. 

 

Artigo 8º 

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 

 

1. A GAP YEAR PORTUGAL e a REDE EXPRESSOS reservam-se ao direito de modificar, suspender 

ou cancelar o concurso, por circunstâncias de força maior, sem que tal implique qualquer 

indemnização aos concorrentes. 

2. A GAP YEAR PORTUGAL e a REDE EXPRESSOS reservam-se ao direito de alterar o presente 

Regulamento sem necessidade de aviso prévio, entrando as novas regras em vigor logo após a 

sua divulgação. 

     


