
2. SORTEIO NACIONAL ENTRE TODOS OS PARTICIPANTES: Por cada contribuição atribuiremos 
um número, quanto mais invenções uma pessoa encomendar mais  números lhe serão atribuídos 
e maiores as possibilidades de ganhar os prémios:  

 
  1º PRÉMIO-Automóvel wollkswagen Golf;  >  2º PRÉMIO-Automóvel wollkswagen Polo; 
  3º PRÉMIO-Computador c/ gravador cd’s, scanner e impressora; > 4º PRÉMIO-Viagem para 2   
  pessoas ao Brasil; 5 º PRÉMIO-Televisor Sony écran de cinema;  6º PRÉMIO-Bicicleta  montanha. 

 

1. TROFEU ‘ Sol Dourado’: Entre todas as Entidades participantes é sorteada a que receberá o 
Trofeu que representará o “Emprego de Verão” até ao próximo ano, depois passa o testemunho a 
outra Entidade e assim sucessivamente. 
Se a Administração o desejar, o nome da Entidade detentora do trofeu será várias vezes 
publicitado na imprensa, rádio e TV durante o ano porque a Comunicação Social 
acompanhará regularmente a Acção. 

 

NOTAS: 1- Resultados da Acção e sorteios serão  
publicados  na  Internet,  Site  da  JuveCriativa,  e 
provavelmente na Comunicação Social. 
2- A Acção termina no final do mês de Julho, as peças 
são enviadas à medida que nos cheguem as   
encomendas,  os sorteios serão efectuados em Outubro, 
depois do regresso de férias. 

Condições especiais do sorteio: 
Sorteio de todos os prémios sendo o seu valor máximo 25% 
da receita líquida e sorteio dos 5 últimos, dos 4 últimos e dos 

3 últimos prémios sendo o seu valor máximo o mesmo. 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS (a publicar). 

 
CONTAS 

 
NOME DESCRIÇÃO 

DIVISÃO DAS 
RECEITAS (%) 

001 Conta Geral 
Honorários e despesas 
relacionadas com a 
actividade 

A definir 

002 Conta Sorteios 
Reserva automática para os 
sorteios e prémios 

25% da receita 
líquida 

003 
Conta Jovens 
Inventores 

Conta apoio aos projectos 
dos inventores e associações 

A definir 

004 Conta Poupança 
Conta Poupança das 
associações 

A definir 

005 
Conta 
Solidariedade 

Aquisição de equipamentos  
para deficientes e outros 
apoios 

A definir 
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        Os prémios e ainda uma espectacular oferta surpresa,  serão enviados aos funcionários da entidade sorteada. Estes, por  
        sua vez, realizam o sorteio entre si com o apoio do seguintes materiais que lhes enviaremos também: 
 

 Uma lista com a relação das pessoas e respectivos números atribuídos às invenções encomendadas, 
 Um jogo de bolinhas, cubos ou outras formas geométricas coloridas, 
 Um saco com o logotipo da JuveCriativa para a realização do sorteio. 
 

Por exemplo; se um determinada pessoa contribuiu com 2 unidades de uma invenção, mais 2 de outra e ainda mais 1 de outra, 
o número total de encomendas é de 5. Assim, os seus números, que correspondem ao seu nome na lista, estarão inscritos em 
cinco bolinhas para colocar dentro do saco de onde se extrairão os vencedores. 
Repare-se que, com este sistema, a responsabilidade de realização do sorteio é dos funcionários da empresa sorteada, criando 
entretenimento e quebra de stress entre os funcionários e tornando este Sorteio 100% credível. 

                
3. PRÉMIO DO FUNCIONÁRIO/ANIMADOR DA EMPRESA: Basta contribuir com a encomenda de uma invenção para participar 

nos sorteios. Havendo participação, o Funcionário (recepcionista) recebe, com a entrega da encomenda, uma oferta surpresa 
por ter ajudado na Acção junto dos seus colegas, familiares  e amigos. A oferta está dentro do envelope entre 38 artigos à sua 
escolha (desde um Porta Canetas a uma máquina de lavar, televisor, calculadoras, jogos, impressoras, etc. 

 
OS PRÉMIOS SÃO MESMO PARA SAIR PORQUE OS SORTEIOS SÃO EFECTUADOS ENTRE TODAS AS PESSOAS QUE 
PARTICIPEM, MEDIANTE OS NÚMEROS ATRIBUÍDOS A CADA UNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO. 

 
4. PRÉMIO DOS ANIMADORES E RESPECTIVOS CRÉDITOS HORÁRIOS:  A CADA ANIMADOR QUE CONCLUIR O CONTRATO 

SERÁ OFERTADO UM WALKMAN COM RÁDIO E KA7 OU OUTROS PRÉMIOS Á ESCOLHA + OS CRÉDITOS HORÁRIOS  + OS BÓNUS. 
 

5. PRÉMIO PARA OS GRUPOS DE JOVENS EM REGIME DE CONTINUIDADE:  AOS GRUPOS DE JOVENS ANIMADORES DE 

CADA DISTRITO, ATÉ 21 PESSOAS, OFERTA DE UM COMPUTADOR MIC PIII + A IMPRESSORA. NO 2º ANO DA ACTIVIDADE SERÁ 
COLOCADO UM QUIOSQUE ORIGINAL DA Associação JuveCriativa NOS SEUS DISTRITOS. A PARTIR DO 3º ANO SERÃO ENVIDADOS 
ESFORÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÕES EM CADA DISTRITO PARA A IMPLEMANTAÇÃO EFECTIVA DO ‘EMPREGO DE 
VERÃO’, CRIANDO 20 POSTOS DE TRABALHO DIRECTOS (OBJECTIVOS INDEPENDENTES DO “EMPREGO  DO ESTUDANTE”). 
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