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REGULAMENTO DO PASSATEMPO ‘’#VODA NA COPA’’  

1. DESCRIÇÃO DO CONCURSO. 

1.1. O passatempo ‘‘#Voda na Copa’’, vem como uma das estratégias de maximização da realização do 

campeonato mundial de futebol a ser realizado no Qatar de 20 de Novembro à 18 de Dezembro do corrente 

ano. A campanha será desenvolvida numa perspectiva interativa, onde o público alvo poderá aceder aos 

passatempos e habilitar-se a ganhar prémios, simultaneamente. 

1.2. A campanha: ‘‘‘#Voda na Copa’’ é baseada em dois passatempos que irão decorrer no Facebook e na 

plataforma de SMS da Vodacom e das quais passaremos a explicar na sessão 4 (como funcionará). 

2. PROMOTOR DO DESAFIO 

2.1. A iniciativa é promovida pela Marca de Telefonia Móvel Vodacom Moçambique (Registada como VM SA), 

com NUIT 400 111 200, morada fiscal na Rua dos Desportistas, nº 649, Edifício Vodacom, na Cidade de 

Maputo. 

2.2. Os prémios referidos na Secção 6 (“PRÉMIOS”) serão da exclusiva responsabilidade do Promotor do 

Passatempo ‘‘‘#Voda na Copa’’.  

3. PÚBLICO-ALVO 

3.1. Os destinatários do passatempo: ‘‘‘#Voda na Copa’’, são todos os Moçambicanos (homens e mulheres), 

residentes no território Moçambicano. 

4. COMO FUNCIONARÁ: 

4.1. Passatempo do ‘’social media’’ 

Desafios diários – Instruções: Curiosidades sobre o mundial. Os seguidores devem acertar na opção certa (feed) 

Prémio: Recargas de 100 MT 

Método de qualificação: Vencem as primeiras 10 pessoas a acertarem o resultado correcto. 

4.1.1. Por exemplo: No Mundial do Catar em 2022, as mulheres irão actuar pela primeira vez… 

a) Como guarda-redes da equipa B 

b) Como árbitras e assistentes 

c) Como treinadoras  

O seguidor deve escolher a opção correcta e responder. 

4.1.2. Desafios semanais – uma vez por semana será colocado um desafio diferente para os seguidores 

poderem participar. 

4.1.2.1. Sopa de letras – Os seguidores devem descobrir quais são as 7 palavras que estão escondidas 

na sopa de letras e responder no espaço de comentários. O sorteio para encontrar os vencedores 

será aleatório e dentre os que tiverem as respostas certas. 
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4.1.2.2. Cria uma frase – Os concorrentes devem criar uma frase com as palavras 

‘’Penalty/Vodacom/Campeão’’ e escrever no espaço dos comentários. A melhor frase será 

escolhida aleatoriamente. 

4.1.2.3. Desafia-te a acertar - Sucessão de imagens a passarem rápido (GIF animado) com vuvuzelas, 

bolas, apitos e bandeiras. Os seguidores devem tirar print e vence quem consegue encontrar 3 

exemplos do mesmo elemento.  

4.1.2.4. Dersafia-te a desvendar - Imagem com apenas com o formato do jogador, sem revelar a sua 

cara, com 3 dicas sobre o mesmo. Os participantes devem descobrir o nome do jogador, nos 

comentários. 

 

4.1.3. Grande desafio mensal – ‘’Desafia-te a ganhar’’. 

4.1.3.1. Instruções:  

 “Mostra o campeão que há em ti” 

O que é a copa para ti? Através de um vídeo de 30 segundos, usando a tua criatividade numa área à tua 

escolha, mostra-nos o que é a copa para ti. E quanto mais visualizações o teu vídeo tiver, mais chances 

tens de ganhar. Os conteúdos devem estar relacionados com o Mundial. 

4.1.3.2. Método de qualificação:  

Número de visualizações do conteúdo dos participantes, publicado nas redes sociais dos próprios; 

Deve colocar o #RemataeGanhaIphone ; 

Identificar a página do Facebook da Vodacom; 

O perfil deve ser público; 

O vídeo deve ter, no máximo, 30 segundos; 

 

4.2. Passatempo de SMS Trivia. 

4.2.1. Os participantes devem enviar OK para 84518 e de seguida receberão uma mensagem de boas vindas 

e 100 pontos iniciais; 

4.2.2. Os participantes deverão responder a questões sobre cultura geral de futebol de vária ordem e de modo 

a acumularem o maior número de pontos possíveis para que sejam elegíveis aos prémios. Aos 

participantes ser-lhes-ão apresentadas opções de resposta entre A e B e deverão escolher a que acharem 

que está correcta; 

4.2.3. Os participantes serão recompensados com pontos a cada resposta, quer esteja certa ou errada; 

4.2.4. Por cada resposta certa o participante receberá 20 pontos, correspondentes a 20 entradas; 

4.2.5. Por cada resposta errada o participante receberá 10 pontos  correspondentes a 10 entradas; 
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4.2.6. Sempre que o participante enviar uma resposta irá receber outra de modo a continuar o seu jogo. para 

cada resposta o sistema irá responder de acordo; 

4.2.7. Se a resposta estiver correcta o sistema irá congratula-lo e deverá receber a questão seguinte; 

4.2.8. Se a resposta estiver errada o sistema irá informar do resultado, dar a resposta correcta e lançar a 

questão seguinte. 

4.2.9. Cada ponto ganho equivale a uma entrada no sorteio: 

4.2.10. Para sorteio diário: entre as 00h00 e as 23h59 do dia anterior;  

4.2.11. Para o sorteio do prémio semanal: entre as 00h00 de segunda-feira e as 23h59 de domingo; 

 

Termos & condições. 

● Desafios disponíveis para Clientes Pré-pagos, Híbridos e Pós-pagos individuais da Vodacom, maiores de 16 

anos de idade; 

● Os participantes têm apenas 1 oportunidade por semana, de ganhar o desafio diário; 

● Os participantes têm apenas 1 oportunidade para ganhar o desafio semanal; 

● Mesmo tendo sido vencedor de um dos prémios ou desafios diários ou semanais, todos habilitam-se a 

participar do grande desafio final; 

 

5. MECÂNICA, CRITÉRIOS  PARA PREMIAÇÃO E PRÉMIOS 

5.1. Não poderão participar no Passatempo ‘‘‘#Voda na Copa’’ trabalhadores, colaboradores e/ou membros dos 

órgãos sociais da Vodacom Moçambique, ou de sociedades em relação de domínio ou grupo com a mesma, 

nem trabalhadores ou colaboradores de outras entidades que prestem serviços às referidas sociedades, nem 

familiares em primeiro grau de qualquer uma das pessoas abrangidas pela presente cláusula; 

5.1.1. Passatempo da social media. 

5.1.2. Diário - Todos os dias os 10 concorrentes que acertarem no trivia do Facebook serão premiados com 

uma recarga de 100MT cada;  

5.1.3. Semanal - Todas as semanas, na terça-feira, os seguidores que forem sorteados em primeiro lugar na 

semana será premiado com uma Xiaomi  Redmi 9A.  

5.1.4. Semanal - Todas as semanas, na terça-feira, os seguidores que forem sorteados em segundo lugar na 

semana serão premiados com uma recarga de 500MT  

 

5.1.5. Semanal - Todas as semanas, na terça-feira, os seguidores que forem sorteados em terceiro lugar na 

semana serão premiados com uma recarga de 200MT. 
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5.1.6. Mensal - No dia da final do Campeonato do Mundo, o post/video com mais gostos durante todo o mês 

será premiado com um iPhone 14 e 20GB. 

 

5.1.7. Mensal - No dia da final do Campeonato do Mundo, o segundo post/video com mais gostos durante 

todo o mês será premiado com uma recarga de 200MT. 

5.1.8. Mensal - No dia da final do Campeonato do Mundo, o terceiro post/video com mais gostos durante 

todo o mês será premiado com 20GB. 

 

5.2. Passatempo SMS trivia. 

 Diários - SuperJackpot: 200MT = 600MT+400SMS+400MB a 3 vencedores. 

 Semanais: TOP Offer 500 MT a 4 vencedores 

 Final - Oferta Top de 1500MT  a um vencedor. 

6. EXCLUSÃO DO DESAFIO 

6.1. O Promotor reserva-se no direito de excluir qualquer Participante que defraude, dificulte, altere ou inutilize o 

bom funcionamento e o decurso normal e regular do Passatempo ‘‘‘#Voda na Copa’’ ou que acredite, com 

razoável grau de probabilidade, não ter cumprido o presente Regulamento, e/ou ainda, qualquer participante 

que coloque, ou possa colocar em causa, de forma directa ou indirecta, o bom nome ou a reputação da 

Vodacom, do seu direito de propriedade industrial e/ou dos seus colaboradores ou trabalhadores. 

6.2. Em qualquer caso, independentemente de terem sido ou não excluídos, os Participantes serão exclusivamente 

responsáveis por todos os seus actos e omissões que sejam criminalmente puníveis, contrários à lei ou 

susceptíveis de causar danos ou prejuízos a terceiros ou violem os seus direitos, de propriedade industrial, 

intelectual ou outros durante a sua participação no Passatempo. 

6.3. A Vodacom não se responsabiliza pelas participações perdidas, atrasadas, incompletas, inválidas, extraviadas 

ou corrompidas, as quais não serão consideradas para efeitos de participação no Passatempo; 

6.4. A Vodacom não é responsável por transmissões electrónicas incompletas ou que tenham sofrido falhas, bem 

como por falhas técnicas de qualquer tipo, incluindo, mas não limitadas ao mau funcionamento de qualquer 

rede, “hardware” ou “software”. 

7. DIREITOS DE PROPRIEDADE & CONFIDENCIALIDADE 

7.1. Responsabilização pelos conteúdos 

Em nenhuma circunstância a Vodacom será responsável pelos conteúdos disponibilizados pelos Participantes nos seus 

perfis nas redes sociais ou por qualquer outro meio, considerando-se que são da exclusiva responsabilidade destes 

últimos, designadamente, os danos causados à imagem, reputação e bom nome de terceiros: Da mesma forma, em 
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nenhuma circunstância, a utilização de marcas, logótipos, desenhos, fotografias, músicas, vídeos ou quaisquer outros 

elementos protegidos por direitos de propriedade industrial ou direitos de autor ou conexos de terceiros, em conteúdos 

produzidos e/ ou divulgados pelos participantes, são da responsabilidade da Vodacom ou qualquer das entidades 

organizadoras do Passatempo ligados à Musica, as quais não se responsabilizam por eventuais violações de direitos 

de propriedade intelectual e industrial em que os participantes possam ocorrer. 

7.2. Direitos de autor 

Os Participantes reconhecem que a sua participação no Passatempo ‘‘‘#Voda na Copa’’ determinará que todos 

os vídeos criados durante a iniciativa, independentemente da sua forma ou suporte, incluindo os que constam 

nos seus perfis nas redes sociais através da plataforma Instagram, e que apresentem uma conexão directa ou 

indirecta com o Passatempo do ‘‘‘#Voda na Copa’’ serão considerados propriedade da Vodacom. 

7.2.1. Em consequência do número anterior, sem prejuízo dos direitos de carácter moral que assistam aos 

Participantes, são da exclusiva titularidade da Vodacom, ou de quem esta vier a designar, todos os direitos de 

carácter patrimonial inerentes aos materiais criados no decurso do Passatempo ‘‘‘#Voda na Copa’’ e que 

apresentem conexão directa ou indirecta com o mesmo. 

7.2.2. Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se incluídas na normal utilização dos conteúdos 

criados pelos Participantes todas as utilizações que venham a ser efectuadas em campanhas publicitárias ou 

quaisquer outras formas de promoção da Vodacom/Passatempo ‘‘‘#Voda na Copa’’  pelo que a utilização das 

mesmas não conferirá, em nenhuma circunstância, direito a uma remuneração especial; 

7.3. Dados pessoais 

7.3.1. Os Participantes autorizam expressamente que os seus respectivos dados pessoais (nome completo, data de 

nascimento, sexo, morada completa, número de telefone móvel e endereço de correio electrónico) sejam 

tratados pela Vodacom e Golo Moçambique, nos termos constantes da Política de Privacidade do Passatempo 

‘‘#Voda na Copa’’. 

7.3.2. Os Participantes garantem que os dados pessoais transmitidos no âmbito do Passatempo ‘‘#Voda na Copa’’ 

são verdadeiros e exactos. 

7.3.3. O responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos é a Vodacom. A recolha e conservação dos dados 

pessoais pela Vodacom fica sujeita ao disposto na legislação de proteção dos dados pessoais e assegurada 

com total confidencialidade. 

7.3.4. Os dados pessoais solicitados e fornecidos durante o Passatempo ‘‘‘#Voda na Copa’’, poderão também ser 

utilizados em ações de marketing promovidas pela Vodacom, nos termos definidos na Política de Privacidade. 
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7.3.5. Os Participantes dão o seu consentimento expresso à utilização, publicação, divulgação e reprodução do seu 

nome e da sua imagem, em todo o mundo e sem limitação, por parte da Vodacom e a Golo Moçambique, no 

website e/ou a qualquer tipo de publicidade, promoção, publicação e/ou meio, com fins promocionais, 

comerciais ou informativos, no âmbito do Passatempo ‘‘‘#Voda na Copa’’  não havendo lugar ao pagamento de 

qualquer tipo de remuneração ou compensação por esse facto. 

7.3.6. Se não consentir no tratamento dos dados pessoais o Participante não poderá entrar no desafio do Passatempo  

7.4. Confidencialidade 

Os Participantes obrigam-se a manter a máxima confidencialidade relativamente a todos os aspectos relacionados com 

o Passatempo ‘‘‘#Voda na Copa’’ até que estes sejam objecto de divulgação pública pelo Promotor, nomeadamente no 

que concerne ao início da campanha, à sua duração, conteúdo, objectivos, meios, resultados dos desafios antes do 

início dos mesmos e todas as indicações ou informações dadas pela equipa de produção do Passatempo ‘‘‘#Voda na 

Copa’’ obrigando-se a indemnizar o Promotor pelos prejuízos causados, decorrentes revelação antecipada de tais 

informações. 

8. ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 

A Vodacom reserva-se no direito de introduzir quaisquer alterações ao presente Regulamento, que considerem 

justificadas ou necessárias, e/ou sempre que as mesmas não causem transtorno desproporcionado aos Participantes, 

assumindo a obrigação de informar os participantes sobre as referidas alterações, devendo estes aceitar as mesmas 

sob pena de exclusão do Passatempo ‘‘‘#Voda na Copa’’ 

 

9. DISPOSIÇÃO FINAL 

Todas as dúvidas sobre a interpretação e casos omissos no Regulamento relativos ao Passatempo ‘’Acerta e ganha com  

desporto da Vodacom’’ serão analisadas e esclarecidas pelo Promotor Vodacom. 

10. CONTACTOS 

Esclarecimentos e informações adicionais acerca deste Concurso poderão ser solicitados pelo endereço de email  

digital&vas@vm.co.mz  
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