BRAGA ROMANA 2021
Normas de participação QUIZ INTERATIVO – “VERUS BRACARENSIS”
O programa “BRAGA ROMANA - REVIVER BRACARA AUGUSTA”, tem por objetivo fazer a
recriação histórica da fundação e do quotidiano romano da cidade Bracara Augusta. Este ano, pelas
condicionantes advindas da pandemia de COVID-19, o evento será lembrado pelos meios digitais na
sua maioria, e a sua programação é baseada na exibição de concertos, teatro e dança. Será ainda
realizado um questionário online para testar os conhecimentos dos bracarenses acerca do evento,
do património da cidade e da sua história, intitulado: "QUIZ INTERATIVO: VERUS BRACARENSIS".
1. Objeto
As presentes normas destinam-se a regular o funcionamento do QUIZ INTERATIVO – “VERUS
BRACARENSIS”, integrado na programação do evento “BRAGA ROMANA – REVIVER BRACARA
AUGUSTA 2021”, cuja organização é da responsabilidade do Município de Braga.
2. Objetivo
O objetivo do QUIZ INTERATIVO – “VERUS BRACARENSIS” é testar os conhecimentos dos
participantes através de 30 (trinta) perguntas de várias temáticas entre elas, história, património da
cidade, programação do evento, mitologia romana, entre outras, proporcionando um momento de
entretenimento e pedagogia, tónicas da Braga Romana. O principal objetivo é obter o maior número
de pontos possível.
3. Funcionamento e participação
O QUIZ INTERATIVO – “VERUS BRACARENSIS” acontecerá em formato online, através da
plataforma Zoom. Para participar é preciso ter em consideração os seguintes pontos:
a) Os participantes deverão ter uma conta Zoom, bastando a modalidade mais simples e
gratuita;
b) Após a receção do link, deverão efetuar o login por forma a conseguir aceder à reunião
Zoom;
c) Para participar no QUIZ INTERATIVO – “VERUS BRACARENSIS” serão necessários 2
(dois) dispositivos tecnológicos - aconselha-se um computador e um smartphone ou tablet.
a. O primeiro servirá para a apresentação das perguntas na sessão (Zoom);
b. O segundo servirá como comando de resposta (as instruções e acessos serão dados
na reunião Zoom).
d) Será realizada uma ronda teste.
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4. Sistema de pontuação
O QUIZ INTERATIVO – “VERUS BRACARENSIS” terá 30 (trinta) perguntas com uma pontuação de
1.000 (mil) pontos cada. O tempo limite de resposta para cada pergunta é de 30 (trinta) segundos.
Os pontos são concedidos com base na velocidade de resposta e são calculados da seguinte forma:
a) Divisão do tempo de resposta pelo tempo disponível para resposta.
b) Divisão desse valor por 2.
c) Subtração desse valor a 1.
d) Multiplicação dos pontos possíveis por esse valor.
e) Arredondamento para o número inteiro mais próximo.
Exemplo:
a) Um jogador respondeu 2 segundos após o início do temporizador de 30 segundos. 2 dividido
por 30 é 0,0667.
b) 0,0667 dividido por 2 é 0,0333.
c) 1 menos 0,0333 é 0,9667.
d) 1000 pontos possíveis multiplicados por 0,9667 é 966,7.
e) 966,7 é de 967 pontos.
Pode-se expressar através desta fórmula:
[(1 - (({tempo de resposta} / {tempo disponível}) / 2)) {pontos possíveis}]
5. Calendário e inscrição
Os interessados devem-se inscrever num formulário disponibilizado na página do Facebook do
Município e do Evento, formalizando desta forma a sua participação.
Podem participar todos os interessados, isolados ou em grupo, sem restrições de idade.
As inscrições terão um número limite de 99 (noventa e nove) submissões.
As inscrições terminam no dia do evento ou quando atingir o número máximo de participantes e o
link de acesso à sessão será enviado aos inscritos via correio eletrónico.
O QUIZ INTERATIVO – “VERUS BRACARENSIS” realizar-se-á no dia 23 de maio de 2021, às
16.30h.
Recomenda-se o acesso com, pelo menos, 10 (dez) minutos de antecedência.
6. Prémios
Os vencedores serão os três participantes que acumularem mais pontos, respetivamente.
Os prémios serão atribuídos através da pontuação descrita no ponto 4.
Os prémios são:
 1º classificado – Cabaz de produtos gastronómicos, inspirado nas iguarias do período
romano, no valor de 50 (cinquenta) euros;
 2º classificado – Cabaz de produtos gastronómicos, inspirado nas iguarias do período
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romano, no valor de 25 (vinte e cinco) euros;
 3º classificado – Cabaz de produtos gastronómicos, inspirado nas iguarias do período
romano, no valor de 15 (quinze) euros.
Os prémios deverão ser levantados, presencialmente, em local a ser indicado aos vencedores via
correio eletrónico, juntamente com o envio do respetivo voucher.
7. Proteção de dados
A fim de garantir o cumprimento do RGPD, informamos que os dados enviados só poderão ser
utilizados para contactar os seus titulares no âmbito da atividade supracitada, uma vez que não foi
explicitamente declarada e autorizada pelos titulares dos mesmos qualquer outra utilização,
nomeadamente para a atribuição de prémios.
Informamos que, de acordo com o RGPD “Os dados podem ser transmitidos a subcontratantes e
terceiros para que estes os tratem em nome e por conta do detentor dos mesmos. Neste caso o
detentor, tomará as medidas necessárias para garantir que os subcontratantes e terceiros respeitam
e protegem os dados pessoais do titular”.
O registo dos dados será eliminado no final da atividade a que se destinam.
8. Considerações finais
Solicita-se a todos os participantes que sigam as normas de etiqueta de convivência em reunião de
formato online, onde o som será automaticamente cortado e a utilização da câmara web é opcional.

Braga, 18 de maio de 2021.
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