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Regulamento do programa de incentivos 

 
COMUNIDADE RAMPA DIGITAL 

 

 

 

O programa Rampa Digital é um programa de capacitação digital de acesso livre e gratuito, 

e destina-se a micro, pequenas e médias empresas, organizações sem fins lucrativos que 

enquadram públicos com necessidades especiais, entidades que incentivam o 

empreendedorismo inclusivo, e novos empreendedores como sejam aqueles e aquelas que 

querem recorrer ao digital para mostrar e vender os seus serviços e as suas criações. 

O programa de Incentivos é de acesso livre e gratuito e destina-se a todos os que estejam a 

fazer a formação da Rampa Digital. 

Incentiva a criação de uma comunidade de partilha com o objetivo de motivar e inspirar os 

participantes. A este programa chamamos Comunidade Rampa Digital. 

 

 

I. MECÂNICA DE PARTICIPAÇÃO 

O Programa de Incentivos Comunidade Rampa Digital atribui prémios diretos aos 

participantes que cumpram as seguintes etapas: 

1. Inscrever-se na comunidade Rampa Digital em www.rampadigital.pt; 

2. Preencher o formulário de participação que lhe atribui um código de utilizador; 

3. Fazer a formação disponível gratuitamente através de vídeos tutoriais e manuais; 

4. Executar o desafio correspondente ao nível de formação que está a fazer (ver ponto 

III); 

5. Partilhar nas redes sociais o comprovativo da execução dessa tarefa usando o código 

pessoal que lhe foi atribuído. 

Os participantes do Programa de Incentivos Comunidade Rampa Digital ficam ainda 

habilitados e imediatamente inscritos no sorteio intercalar e final. 
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II. PRÉMIOS  

 

A. Prémios diretos 

Os prémios diretos são atribuídos aos participantes do Programa de Incentivos Comunidade 

Rampa Digital mediante o cumprimento de um conjunto de desafios, especificadas no ponto 

III, e mediante a validação da sua execução por parte da equipa Rampa Digital. O mesmo 

participante poderá fazer os três níveis de formação e ganhar os prémios correspondentes. 

 

Periodicidade: Em contínuo. 

Prémios: 

• Nível inicial: Campanha de Adds 

• Nível intermédio: Voucher 3em1.pt 

• Nível avançado –Divulgação nos canais do .PT e do embaixador 

Comunicação: A informação aos participantes será efetuada por email. Os prémios serão 

entregues por via digital, tendo por referência o código de utilizador. 

 

B. Sorteio 

Os participantes do Programa de Incentivos Comunidade Rampa Digital que tenham 

recebido algum dos prémios diretos ficam ainda habilitados e imediatamente inscritos no 

sorteio final. 

 

Periodicidade 

- Intercalar: mensal de março a novembro de 2023 

- Final: dezembro de 2023 

Prémios: 

- Prémio intercalar 

• 10 tablets - 1 tablet/mês, no valor estimado de 75€/cada 

Nota: Não serão considerados os participantes que já tenham sido premiados por 

algum dos sorteios anteriores. 

Comunicação: A informação aos participantes será efetuada por email. Os prémios serão 

entregues por correio ou pessoalmente no edifício da .PT. 
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- Prémio final 

• 3 equipamentos móveis – a atribuir unitariamente a três participantes elegíveis, no 

valor estimado de 450€ 

 

 

III. DESCRITIVO DOS DESAFIOS 

Em cada nível de formação existe um desafio que o participante é convidado a executar e 

partilhar para receber o prémio direto correspondente e habilitar-se ao sorteio. 

 

NÍVEL 1: 

FAZER 

▪ Cria a página da tua empresa/ marca/ organização no Facebook Business; 
▪ Cria de seguida uma conta Instagram profissional; 

PARTILHAR 

▪ Partilha a tua primeira publicação com o teu ID# 
▪ A publicação deve incluir: 

▪ o teu ID#  
▪ identificar a @associacaodns.pt 
▪ incluir os 3#: 

#rampadigital 
#autonomiadigitalparatodos 
#trataodigitalportu 

 Número único que te identifica e que terás recebido por email com a designação ID# 
quando te inscreveste nesta comunidade. 

 

NÍVEL 2 

FAZER 

▪ Cria a tua conta Wordpress para começares a criar o teu novo site. 
▪ Se não estás seguro ainda do domínio que vais escolher e/ou se queres ganhar o 

prémio 3 em 1 (oferta por um ano de um domínio registado sob .pt, alojamento e 
caixa de e-mail), seleciona a opção gratuita para escolheres o modelo/ template 
adequado ao teu negócio, a partir do qual vais criar o teu site. 

 

https://business.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://wordpress.com/
https://3em1.pt/
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PARTILHAR 

▪ Faz uma fotografia dos ecrãs da criação de conta e do teu site em construção 
em Wordpress e partilha nas redes sociais da tua marca/organização 

▪ A publicação deve incluir: 

▪ o teu ID#  
▪ identificar a @associacaodns.pt 
▪ incluir os 3#: 

#rampadigital 
#autonomiadigitalparatodos 
#trataodigitalportu 

 Número único que te identifica e que terás recebido por email com a designação ID# 
quando te inscreveste nesta comunidade. 

 

NÍVEL 3 

FAZER 

▪ Cria o teu perfil Google Business Profile e depois de concluída esta operação, 
prepara um emailing por Mailchimp para a tua base de dados de clientes com o teu 
novo perfil. Inclui na base de dados o contacto da Rampa Digital - 
info@rampadigital.pt – para que possamos confirmar a criação do Business Profile. 

PARTILHAR 

▪ Partilha a realização deste desafio no perfil Instagram da tua marca, empresa ou 
organização com uma publicação no feed, que deverás partilhar também numa 
story com link para o Google Business Profile. 

▪ A publicação deve incluir: 

▪ o teu ID#  
▪ identificar a @associacaodns.pt 
▪ incluir os 3#: 

#rampadigital 
#autonomiadigitalparatodos 
#trataodigitalportu 

 Número único que te identifica e que terás recebido por email com a designação ID# 
quando te inscreveste nesta comunidade. 

O .PT reserva-se o direito de cancelar o presente Programa a todo o tempo, assim como a 
não atribuir um os mais prémios, se considerar que não estão preenchidos os requisitos 
aplicáveis à luz do presente Regulamento, nomeadamente aqueles que reflitam a 
qualidade da submissão. 

https://wordpress.com/

