
 

 

Regulamento Externo  

 

 

Desafio Maratona 25H – Economia Circular  
 

O que podemos fazer para contribuir para a ECONOMIA CIRCULAR? Como podemos 

reduzir o desperdício? E ter produtos ou serviços para os nossos clientes que resultem da 

reutilização, reaproveitamento e reciclagem de outros produtos?! Vamos contrariar a 

economia linear do usar e descartar! 

 

1-PREÂMBULO 

A Direção de Comunicação e Responsabilidade Corporativa, da Auchan Retail Portugal,S.A., 

doravante apenas referenciada como “Auchan”, responsável pela organização da 3ª edição da 

Maratona 25Horas de Inovação 2019 aprova os regulamentos (interno e externo) da Maratona 

25 Horas de Inovação 2019, a realizar-se entre os dias 2 e 3 de Maio de 2019. 

 

2-OBJETIVO 

A Maratona 25 Horas é um desafio de inovação lançado no âmbito do Creative Attitude, o 

processo de inovação interno da Auchan. Esta 3ª edição para além de fomentar o processo de 

inovação interno, pretende desmistificar a imagem da Distribuição e mostrar como a Auchan 

contribui e fomenta a empregabilidade de jovens estudantes/licenciados/recém-licenciados.  

Nesta terceira edição, pretende-se recolher ideias directamente relacionadas com a economia 

circular, de modo a podermos reduzir o desperdício, e a ter produtos ou serviços para os 

nossos clientes que resultem da reutilização, reaproveitamento e/ou reciclagem de outros 

produtos.  

 

3-PORQUÊ MARATONA 25HORAS? 

Porque os participantes com as melhores ideias/contributos serão seleccionados para estar 

presentes num evento de aceleração e desenvolvimento de ideias, em 25 Horas seguidas, 

onde terão de trabalhar em equipa com colegas de diferentes lojas e serviços, e com os 

participantes externos (estudantes /licenciados/ recém licenciados), acompanhados por 

formadores e sponsors experientes com o objetivo de enriquecerem as suas ideias. 

 

 



 

4-QUEM PODE PARTICIPAR? 

Está aberto a todos os colaboradores Auchan, de todas as áreas, lojas e serviços; e 

estudantes, maiores de 18 anos, de diversas faculdades. Os estudantes menores de 18 e 

maiores de 16 anos podem participar com autorização, por escrito, dos seus representantes 

legais.  

Não será validada a participação de colaboradores que tenham estado presentes na 1ª e na 2ª 

edição da Maratona 25H. 

 

5-FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

1.Todas as participações (ideias ou contributos) submetidas deverão ser fruto de trabalho 

desenvolvido individualmente ou em equipa (com um mínimo de 2 e um máximo de 3 

estudantes). Podem ser desenvolvidas equipas de estudantes de diversas faculdades / cursos. 

2.Cada participação/equipa é responsável pela sua contribuição (ideia ou motivação ao 

evento), desde a elaboração à apresentação. 

3.Os contributos devem estar relacionados com Economia Circular e deverão ir ao encontro 

dos seguintes eixos: 

a) Como podemos reduzir o desperdício?  

b) Propor produtos ou serviços para os nossos clientes que resultem da reutilização, 

reaproveitamento e reciclagem de outros produtos; 

c) Contrariar a economia linear do usar e descartar; 

d)Ter uma relação próxima com o Cliente, propondo novas soluções e experiências de 

compra, indo ao encontro dos Princípios de Economia Circular; 

e)Ter uma equipa motivada e especialista; 

f)Garantir um Desenvolvimento Sustentável através de uma relação responsável com 

os nossos parceiros; 

4.A forma de participação é livre e ao critério de cada um, isto é, pode ser através da criação 

de um PowerPoint, PDF, Word, Vídeo, mas qualquer uma das formas terá que ser submetida 

no Formulário, que consta do Site. 

5.A forma de submeter a participação deverá ser através do Site Maratona 25H de Inovação: 

https://www.maratona25h.com 

Qualquer dificuldade técnica na submissão do projecto, deverão reportar para o email 

creativeattitude@auchan.pt. 

Os Participantes não podem atribuir, delegar ou transferir a sua candidatura para a Maratona 

25 Horas e/ou qualquer um dos seus direitos ou obrigações sob estes Termos e Condições. 

Qualquer tentativa de atribuição, delegação ou transferência será anulada. 

 

6-PRINCIPAIS ETAPAS E RESPETIVOS PRAZOS 

1.º etapa: ENVIO DE IDEIAS: Todas as ideias deverão ser enviadas até 25 de Abril (23H59). 

2.ª etapa: SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES para a MARATONA 25 HORAS, segundo os 

critérios definidos no ponto seguinte E COMUNICAÇÃO AOS RESPETIVOS: até 27 de Abril; 



3.ª etapa: MARATONA 25 HORAS: participação de cerca de 50 colaboradores Auchan e 35 

alunos seleccionados, dias 2 e 3 de Maio no Zmar. 

 

7-SELEÇÃO DAS IDEIAS 

1.Todas as candidaturas submetidas, que correspondam aos requisitos solicitados, serão alvo 

de um processo de triagem e avaliação, podendo ser avaliadas por experts das respetivas 

áreas. 

2.O Comité Creative Attitude Nacional fará a seleção final dos participantes no evento 25 Horas 

– Economia Circular, segundo os seguintes critérios: 

a)Inovação da ideia, grau de resposta e impacto nos objectivos propostos; 

b)Modelo económico – custo-benefício; 

c)Originalidade/Conceito/Criatividade/Rigor/Pertinência/Aplicabilidade 

d)Formato da apresentação/Pitch,  

3.A seleção dos vencedores da Maratona 25 horas será feita segundo os mesmos critérios, aos 

quais se acrescentará o critério da qualidade da apresentação. 

4.Para ambos os processos: selecção de participantes para a Maratona e os seus vencedores, 

farão parte do Júri, membros do Comité de Direcção da Auchan Retail Portugal.   

 

8-PROPRIEDADE DAS IDEIAS 

Os participantes aceitam que todas as ideias propostas, bem como todos os elementos a estas 

adjacentes, são propriedade exclusiva da Auchan e a candidatura à Maratona pressupõe a 

aceitação integral do presente regulamento, bem como a aceitação do acordo de 

confidencialidade e de todo o processo / evento.  

 

9-DIREITOS À UTILIZAÇÃO DA IMAGEM DE COLABORADORES 

Os participantes expressamente autorizam a Auchan a usar a imagem dos/as Participantes 

recolhidas nas fotografias durante o evento da Maratona 25 Horas de Inovação para efeitos de 

divulgação do evento ou de outras iniciativas posteriores à sua realização em território nacional 

e internacional. 

 

10 - DADOS PESSOAIS 

No que à matéria de tratamento de dados pessoais diz respeito, a Auchan assume a qualidade 

de responsável pelo tratamento de dados.  

A Auchan assegura que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um 

compromisso de confidencialidade e estão sujeitas a adequadas obrigações legais de 

confidencialidade. 

A Auchan obriga-se, ainda, a cumprir com o articulado do RGPD e, bem assim, com todas as 

disposições legais nacionais e europeias aplicáveis em matéria de privacidade, protecção de 

dados pessoais e segurança da informação, que se lhe devam aplicar, assim como a respeitar 

e a cumprir o vertido no presente Regulamento.  

A Auchan forma com rigor os colaboradores responsáveis pela recolha e tratamento dos dados 

pessoais relativamente às obrigações previstas no presente Regulamento. 



A Auchan declara que adoptou todas as medidas de segurança, nomeadamente, as previstas 

no Artigo 32.º do RGPD. 

A Auchan declara respeitar todas as obrigações previstas no Artigo 24.º do RGPD. 

A Auchan será a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados fornecidos pelos 

participantes na Maratona 25H. 

A Auchan tratará os dados pessoais dos participantes apenas para efeitos de exigibilidade de 

prova de todas as participações passadas e futuras de qualquer participante, para divulgação 

de do evento e para a atribuição do prémio em questão, e de forma a eliminar a fraude ou 

incorrecção da participação.  

Os dados recebidos serão processados e integrados num ficheiro propriedade da Auchan e 

conforme à legislação de protecção de dados pessoais, destinando-se ao tratamento desta 

maratona 25H, divulgação e futura correspondência da Auchan, o que é autorizado pelos 

participantes, sendo garantido nos termos da lei o direito de acesso, rectificação e eliminação 

utilizando o participante o correio electrónico: info@auchan.pt. 

Caso a Auchan assim o entenda, a informação facilitada pode ser transferida para países 

localizados fora da União Europeia. A transferência de dados pessoais para países localizados 

fora da União Europeia só poderá realizar-se com o respeito pelas disposições da legislação de 

proteção de dados pessoais e se o Estado para onde são transferidos assegurar um nível de 

protecção adequado. A transferência de dados pessoais para os países que não disponham de 

uma legislação de protecção dos dados pessoais equivalente ao RGPD será regida pelas 

cláusulas contratuais típicas definidas pela Comissão Europeia.  

A Auchan garante a confidencialidade dos dados pessoais dos participantes. 

A Auchan encarregar-se-á de tomar todas as medidas técnicas e organizativas que estime 

úteis e apropriadas relativamente à natureza dos dados, para garantir a segurança e a 

confidencialidade dos Dados Pessoais recolhidos e, especialmente, para impedir que estes 

sejam alvo de destruição, perda e alteração acidentais ou ilícitas, bem como de divulgação ou 

acesso não autorizados. 

Os titulares dos dados dispõem dos direitos de acesso, rectificação, limitação e oposição, 

apagamento e portabilidade dos seus dados pessoais, bem como de retirar qualquer 

consentimento prestado. Estes podem ser exercidos conforme determinado pela Política de 

Privacidade da Auchan, disponível em: 

 www.jumbo.pt/Frontoffice/GenericContent/index/PoliticaPrivacidade 

 

11 - RESPONSABILIDADE 

Nenhuma das entidades envolvidas neste Passatempo poderá ser responsabilizada por: 

Quaisquer extravios de mensagens, entregas retardadas por parte dos operadores telefónicos 

e participações não recebidas, não reconhecidas ou atrasadas. 

Incumprimento ou cumprimento defeituoso do presente Regulamento caso tal incumprimento 

ou cumprimento defeituoso advenha de factos ou circunstâncias que não estejam sob o 

controlo ou domínio das Auchan, nomeadamente perturbações nas plataformas de 

telecomunicações e no acesso a estas, anomalias no funcionamento de páginas de internet, 

erros informáticos, faltas e/ou flutuações de energia, estado de guerra, alteração grave da 

ordem pública, acidente grave nas instalações ou com equipamento de qualquer das partes, 

terramotos, explosões, incêndios, inundações, sabotagem, greves não convocadas pelas 

partes e/ou ordens emitidas por qualquer autoridade judicial ou administrativa. 

Erros no transporte do prémio, pela perda do mesmo durante a sua expedição, pela sua não 

recepção e pela sua deterioração ou por restantes perturbações no seu transporte (greves). 



Informa-se, expressamente, que a internet não é uma rede segura. A este respeito, a 

participação na Maratona 25H implica o conhecimento e aceitação, por parte de todos os 

participantes, das características e limitações da internet, consequentemente, a Auchan não 

poderá ser responsável, em particular, pela contaminação por possíveis vírus ou pela intrusão 

de um terceiro no sistema do terminal dos participantes na Maratona 25H, e declina toda a 

responsabilidade quanto às consequências da ligação dos participantes à rede através do 

website e/ou da/das páginas da Maratona 25H. 

Em particular, a Auchan não poderá ser responsável por qualquer dano causado aos 

participantes, aos seus equipamentos informáticos ou aos seus dados armazenados, assim 

como pelas consequências que possam advir da sua actividade pessoal ou profissional. É 

responsabilidade de todos os participantes tomar todas as medidas apropriadas para proteger 

os seus dados e/ou programas armazenados no seu equipamento informático contra qualquer 

ataque.  

 

12-PRÉMIOS 

A equipa vencedora da 3ª edição da Maratona 25 Horas de Inovação será premiada com o 

prémio a definir e comunicar posteriormente.  

Cada um dos vencedores que tenha direito a prémios em dinheiro/cartão oferta atribuídos a 

uma única Equipa, envolvendo mais de um Participante, receberá esse prémio em partes 

iguais relativamente aos restantes vencedores elementos dessa da sua equipa. Os prémios 

concedidos não são transferíveis, e quaisquer prémios não monetários não podem ser trocados 

por dinheiro. 

 

13-ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO REGULAMENTO 

A inscrição de participação da Maratona 25H implica  sempre a aceitação do definido  no 

presente regulamento. 

 

CONTACTOS 

Para qualquer esclarecimento, apoio no envio de candidatura, podem contactar para os emails 

creativeattitude@auchan.pt ou helia.escola@auchan.pt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auchan Retail Portugal | Direcção de Comunicação e Responsabilidade Corporativa 

10 Abril  2019 


