
 

Regulamento Sorteio ACOA 2021 

 

1. ENTIDADE PROMOTORA  

A PHC MZ Distribuição de Software, Lda, com morada na Rua Mateus Sansão 
Muthemba Nº397 1º andar Maputo, é a promotora do presente sorteio, 
designado por “Sorteio ACOA 2021” que decorrerá entre os dias 24 e 26 de 
Novembro de 2021 e que se rege pelos termos e condições abaixo indicados. 
 

2. FINALIDADE  

O presente sorteio tem como finalidade promover a participação da PHC 
Software como patrocinadora do evento ACOA 2021 a decorrer em 
Moçambique nos dias em que o sorteio decorre. 
 

3. DESTINATÁRIOS  

O sorteio destina-se a todas as pessoas singulares que estejam 
presencialmente no evento a decorrer no Joaquim Chissano International 
Convention Centre, Maputo – Mozambique e que estejam a participar no 
mesmo via WebApp. 
 

4. PARTICIPAÇÃO 

Para participar no sorteio é necessário que cumpra cumulativamente os 
seguintes critérios: 

a) Realizar inscrição no sorteio através de QR Code ou através do link: 
http://portalmz.phcsoftware.com/programs/gensel.aspx?inquerito=acoa2021   
 

b) Ser participante do evento ACOA 2021 – 6º Congresso de Contabilistas 
de África - quer presencialmente quer através de WebApp do evento. 
 

c) Ter conhecimento e autorizar a política de privadidade da PHC 
Software. 

O vencedor será escolhido através de sorteio, a ser anunciado até ao dia 6 de 
Dezembro de 2021 na página web da PHC Software, 
https://phcsoftware.co.mz/acoa21-contabilistas 

Será considerado vencedor a pessoa que cumpra todos os critérios a cima 
enumerados, que seja aleatóriamente seleccionada através de Random.org e 
que levante o prémio na morada da PHC Software em Moçambique, Rua 
Mateus Sansão Muthemba Nº397 1º andar Maputo no prazo máximo de 2 
meses após o anúncio e notificação do vencedor. A PHC não enviará o 
prémio por correio postal. 

 

 
 

http://portalmz.phcsoftware.com/programs/gensel.aspx?inquerito=acoa2021
https://phcsoftware.co.mz/acoa21-contabilistas


 

5. PRÉMIOS  

Ao vencedor será atribuído um Tablet Samsung Galaxy Tab 10.1 

A PHC MZ Distribuição de Software, Lda, reserva-se ao direito de alterar o 
prémio por um de características semelhantes em caso do mesmo não se 
encontrar disponível no momento da compra. 

 
 

6. NOTIFICAÇÃO  

O resultado do passatempo será comunicado ao vencedor através de e-mail. 
 

7. EXCLUSÃO DA PARTICIPAÇÃO  

PHC MZ Distribuição de Software, Lda reserva-se ao direito de desqualificar 
as participações que incumpram os pontos descritos nas alíneas 3 e 4.  

São ainda consideradas fraudulentas e excluídas todas as participações que 
se enquadrem numa ou várias das seguintes situações: 

1. Incumprimento dos Termos e Condições deste regulamento;  

2. Suspeita de participação repetida do mesmo indivíduo, mesmo que com 
dados de registo diferentes;  

4. Suspeita de manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados, 
ou programas informáticos associados ao passatempo com o intuito de o 
influenciar de forma incorrecta ou injusta para os outros participantes;  

5. Suspeita de utilização de programas informáticos, ou quaisquer outros 
artifícios técnicos (vulgarmente designados por “hacking” ou “cheating”), 
permitindo participações automáticas, ou de outro tipo.  

6. As participações consideradas fraudulentas serão comunicadas às 
autoridades competentes e poderão ser objecto de acção judicial. 

 8. PRIVACIDADE  

Os dados recolhidos destinam-se à identificação dos participantes no caso de 
serem o vencedor e ao posterior contacto necessário. Além disso, destinamse 
a ser utilizados e tratados para fins de publicidade, marketing e/ou 
preparação da comercialização de produtos da PHC MZ Distribuição de 
Software, Lda. 


