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Regulamento do Passatempo “1 dia na Piranha” 

 

Artigo 1 – Entidade Organizadora e Conceito 
 
O Projeto Demónica foi fundado pela Empresa Terras do Demo, com sede em Vila Nova de 
Paiva, situada na Zona Industrial de Vila Nova de Paiva, Lote 4, 3650-207. O Projeto Demónica 
foi criado a pensar nas crianças e nos jovens, de hoje em dia. Eles são a base e o futuro da nossa 
geração. Conhecemos o potencial humano da nossa região e decidimos apoiar ideias e projetos, 
que de alguma forma, tenham impacto na comunidade, na sociedade e na região. É, assim, um 
concurso de ideias e projetos onde os participantes podem ganhar prémios até um determinado 
valor. 
 
 

Artigo 2 – Objetivos do Passatempo 
 
O presente Passatempo intitulado como “1 dia na Piranha” é organizado pelo Projeto Demónica, 
em parceria com a empresa Piranha Global, com o objetivo de poder oferecer uma oportunidade 
única aos novos jovens empreendedores. Oportunidade esta de passar um dia com o 
empreendedor Pedro Dias, CEO da Piranha Global, para, entre outros, troca de ideias, e 
conhecer por dentro a empresa Piranha Global. A visita e conversa assenta numa ideia de 
convívio despreocupado, sem um programa específico. Pretendemos que a troca de 
conhecimentos possa ser uma mais valia para o vencedor. 
 
 

Artigo 3 – Como Participar no Passatempo 
 
Para participar no Passatempo, do Projeto Demónica, basta aceder à página 
https://demonica.pt/passatempo-piranha/ e preencher o formulário que segue na mesma. É 
necessário preencher todos os campos requisitados – nome; data de nascimento; localidade; 
telefone; e-mail e o porque de seres a pessoa vencedora. 
Poderá participar qualquer pessoa com mais de 18 anos. 

 
 

Artigo 4 – Cronograma do Passatempo 
 
O Passatempo apresenta o seguinte calendário: 

1. Início do Passatempo – 27 de janeiro de 2023; 
2. Fim do Passatempo – 31 de março de 2023; 
3. Apresentação do vencedor – 10 de abril de 2023; 
4. 1 Dia na Piranha – a combinar entre as partes. 

 
As datas podem ser alteradas por necessidade maior. 
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Artigo 5 – Júri 
 
O júri será composto por Joana Pinto – Fundadora do Projeto Demónica, Ricardo Matias – 
Diretor de Marketing da Empresa Terras do Demo e Pedro Dias – CEO da Piranha Global.  
 
 

Artigo 6 – Escolha do(a) vencedor (a) 
 

O(A) vencedor(a) será escolhido com base na informação inserida no formulário. Será dada 
ênfase a pontos como criatividade, autenticidade e inspiração.  
 
 

Artigo 7 – Divulgação do(a) vencedor(a) 
 
O(A) vencedor(a) será anunciado por telefone ou via e-mail, com que registou no formulário de 
participação e nas redes sociais e website do Projeto Demónica. 
 


