
     Exmo. Senhor Secretário-Geral do 
     MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA 
 

 
 
 
NESTLÉ PORTUGAL, S.A., com o número único de pessoa coletiva e de registo 

na Conservatória do Registo Comercial de Cascais - Oeiras 500201307, com sede 

na Rua Alexandre Herculano, n.º 8, 2799-554 Linda-a-Velha, desejando levar a 

efeito a partir de 04 de junho de 2018 até 22 de julho de 2018, um concurso 

publicitário com a atribuição de 3 prémios, que denominou de “Nova Gama 
Origens” requer que V. Exa. se digne conceder-lhe a necessária autorização, nos 

termos dos artigos 159.° e 164.° do Decreto-Lei n.º 422/89, de 2 de dezembro, 

com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 10/95, de 19 de janeiro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro, para 

realizar o mesmo concurso, o qual obedecerá às condições que a seguir se 

indicam: 

 
1ª  

ÂMBITO DO CONCURSO 

O concurso destina-se a todos os consumidores, maiores de 18 anos, residentes 

em Portugal Continental ou nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores 

com cartão de cidadão/BI português ou visto de residência válido e que adquiram 

embalagens de NESCAFÉ® Dolce Gusto® com códigos alfanuméricos únicos 

impressos no interior das embalagens. 

Todas as embalagens de NESCAFÉ® Dolce Gusto® contêm no seu interior um 

código alfanumérico único composto por 12 dígitos, exceto formatos promocionais 

(embalagens Seleção de Expressos, lata edição limitada ou outros formatos 

promocionais). 
2ª  

OBJETIVO DO CONCURSO 

O concurso tem como objetivo promover e aumentar as vendas das embalagens 

de Cápsulas NESCAFÉ® Dolce Gusto®; 
 
 



 
3ª   

IDENTIFICAÇÃO DA PROMOTORA 

 
A Requerente (Nestlé Portugal S.A.) contratou a empresa ARC/Publicis.  com 

sede Rua Gonçalves Zarco, nº 14, 1449-013 Lisboa , Portugal (doravante 

designada por Promotora), para a gestão deste concurso.  
 

4ª   
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO 

O concurso decorrerá das 00:00:01 horas do dia 04 de Junho de 2018 às 23:59:59 

horas do dia 22 de julho de 2018.  

 
5ª   

MODO DE PARTICIPAÇÃO 

 

Para participar os consumidores devem: 

a) Aceder à Landing Page do concurso, no site dolce-gusto www. 

https://www.dolce-gusto.pt/passatempo-absolute-origins 

b) Escolher um dos 3 aviões para cada um dos destinos a sorteio da viagem - 

Peru, Honduras e Colômbia; 

c) Ao entrar no avião o participante insere o código que se encontra na 

embalagem de produto Nescafé Dolce Gusto adquirida para tentar 

completar um avião, sendo que para completar um avião o participante terá 

de preencher 10 lugares desse avião que equivale à submissão de 10 

códigos únicos (que se encontram nas embalagens de produto Nescafé 

Dolce Gusto adquiridas). 

d) Cada avião completo (10 lugares preenchidos) vale uma possibilidade de 

ganhar uma viagem que será posteriormente sorteada. 

e)  Cada pessoa pode completar quantos aviões desejar. 

f) No final do concurso é realizado um sorteio entre os finalistas que 

completaram os respetivos aviões. 

 
 
 



 
6ª   

VALIDAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

A identificação dos participantes será efetuada pela Requerente através dos 

dados indicados pelos consumidores aquando do seu registo em 

https://www.dolce-gusto.pt/passatempo-absolute-origins 

A todos os participantes que completarem pelo menos 1 avião, é atribuído um 

número de participação 

 

A validação das participações será efetuada pela Requerente. 

 

Só serão consideradas validas participações cujos dados indicados no registo  em 

https://www.dolce-gusto.pt/passatempo-absolute-origins, contenham um contacto 

telefónico ou correio eletrónico e que a morada de registo seja em Portugal. 

 

Aqueles que não reunirem as mencionadas condições, serão eliminados pelo 

requerente 

 
7ª   

DATA LIMITE DE PARTICIPAÇÃO 

A data limite de participação a este concurso é até às 23:59:59h do dia 22 de 

julho de 2018. 

 
8ª   

APURAMENTO E DATA DO SORTEIO 

 

O Apuramento dos participantes e números para sorteio que cada um obteve será 

efetuado pela promotora. 

No final do concurso a promotora enviará, por email para a requerente, 3 listagens 

com os números de participações que se habilitaram a este concurso bem como, 

a quantidade de números para sorteio (numero de aviões preenchidos) que cada 

listagem obteve. 



A Requerente compromete-se no dia do sorteio numerar os números de 

participação das 3 listagens de todos os participantes válidas para participar neste 

concurso, na presença das forças de segurança. 

 

Todas as participações válidas terão associado um numero que, no final do 

concurso, será sorteado através de esferas que atribuindo aleatoriamente os 3 

vencedores dos sorteios. 

 

Em cada sorteio será extraído um premiado e três suplentes, sendo que entre 

eles não poderá haver vemcedores repetidos.  

 

Os sorteios irão estar repartidos pelos 3 prémios a atribuir.  

O primeiro sorteio irá sortear: 

 1 (uma) experiência na Colombia (Bogotá) 
 

O segundo sorteio irá sortear: 

1 (uma) experiência no Peru (Lima) 
 

O terceiro sorteio irá sortear: 

1 (uma) experiência nas Honduras 
 
 

As operações de apuramento e sorteios dos premiados e suplentes far-se-ão na 

presença de um representante da força de Segurança Pública, no dia 30 de julho 

de 2018, nas instalações da Nestlé Portugal SA, sita na Rua Alexandre Herculano 

nº8, 2795-010 Linda-a-Velha, pelas quinze horas (15:00h). 

 

Após o sorteio, um representante da Requerente, identificará os dados dos 

vencedores e dos suplentes através dos seus ID’s de registo l (nome email) que 

ficarão anexados à Ata do Concurso. 

 

 

 

 

 

 



9ª   

DESCRIÇÃO DOS PRÉMIOS 

 

O prémio a atribuir ao respetivo vencedor consoante o avião preenchido é: 

Avião Colômbia: 
1 (um) Voucher da Agência de Viagem Abreu válido para uma Experiência para 

duas pessoas na Colombia (Bogotá) no valor unitário líquido de 3.196,00€. 

• Detalhes das experiência no anexo 1 
o O Voucher tem a validade de 6 meses à data de emissão. 

o O voucher terá obrigatoriamente de ser usufruído para este destino e 

nas condições indicadas neste regulamento. 

o A Viagem está sujeita às condições gerais da Agência Abreu e a 

disponibilidade de datas. 

o O vencedor deverá efetuar a marcação da viagem para o nº de 

telefone constante no voucher. 

Nota: Qualquer despesa não especificada nos itens incluídos será da inteira 

responsabilidade do vencedor, devendo qualquer despesa e/ou serviço extra 

pretendido ser pago à parte junto da agência 

 

Avião Peru : 
1 (um) Voucher da Agência de Viagem Abreu válido para uma Experiência para 

duas pessoas no Peru (Lima) no valor unitário líquido de 3.721,00 €. 

• Detalhes das experiência no anexo 2 
o O Voucher tem a validade de 6 meses à data de emissão. 

o O voucher terá obrigatoriamente de ser usufruído para este destino e 

nas condições indicadas neste regulamento. 

o A Viagem está sujeita às condições gerais da Agência Abreu e a 

disponibilidade de datas. 

o O vencedor deverá efetuar a marcação da viagem para o nº de 

telefone constante no voucher. 

Nota:Qualquer despesa não especificada nos itens incluídos será da 

inteira responsabilidade do vencedor, devendo qualquer despesa e/ou 

serviço extra pretendido ser pago à parte junto da agência 

 



Avião Honduras: 
 

1 (um) Voucher da Agência de Viagem Abreu válido para uma Experiência para 

duas pessoas nas Honduras (Roatán) no valor unitário líquido de 3.881,00 €. 

• Detalhes das experiência no anexo 3 
o O Voucher tem a validade de 6 meses à data de emissão. 

o O voucher terá obrigatoriamente de ser usufruído para este destino e 

nas condições indicadas neste regulamento. 

o A Viagem está sujeita às condições gerais da Agência Abreu e a 

disponibilidade de datas. 

o O vencedor deverá efetuar a marcação da viagem para o nº de 

telefone constante no voucher. 

Nota: Qualquer despesa não especificada nos itens incluídos será da 

inteira responsabilidade do vencedor, devendo qualquer despesa e/ou 

serviço extra pretendido ser pago à parte junto da agência 

 

 

As importâncias atrás indicadas constituem o valor líquido dos prémios, sendo o 

seu valor ilíquido, após a aplicação do Imposto de Selo de 35% + 10% nos termos 

dos pontos 11.2 e 11.2.2 da Tabela do Imposto de Selo o seguinte: 9.786,84€ 

(Nove mil, setecentos e oitenta e seis euros e oitenta e quatro cêntimos). 

 

Valor líquido do total de prémios – 10 798,,00€ 

Valor ilíquido do total de prémios – 19 631,84€ 

 

As importâncias devidas a título do Imposto de Selo nos termos dos pontos 11.2 e 

11.2.2 da Tabela do Imposto de Selo são da responsabilidade da Requerente. 

 
 
 
 
 
 
 
 



10ª   
PUBLICIDADE AO CONCURSO 

A publicidade do concurso será feita nem www.dolce-gusto.pt/, em 

www.saboreiaavida.pt e em materiais de Ponto de Venda obrigando-se a 

promotora do concurso a expor claramente todas as condições essenciais 

respeitantes ao mesmo, em cumprimento do disposto no art.º 11º do Decreto-Lei n.º 

330/90, de 23 de outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 275/98, de 9 de 

Setembro. 

 
11ª  

PUBLICAÇÃO DE VENCEDORES  

A Requerente obriga-se a publicar o nome e localidade dos premiados no site 

www.saboreiaavida.pt a partir do dia 1 de Agosto 2018. 

 
12ª  

ENTREGA E RECLAMAÇÃO DE PRÉMIOS 

Os vencedores serão contatados pela Requerente, após a publicação dos 

resultados, informando-os do seu prémio e da forma como será entregue. 

Os prémios referidos na condição 9ª deverão ser reclamados no prazo máximo de 

60 dias (no caso de, por algum motivo alheio à Nestlé, o mesmo não ter sido 

entregue) a contar da data do términus do concurso, nos escritórios da Requerente 

das 09 horas às 12 horas e das 14 horas às 16 horas, diariamente, com exceção 

de Sábados, Domingos e Feriados. 

No caso de os vencedores não reclamarem o prémio no prazo acima indicado o 

seu suplente terá mais 30 dias para o fazer. 

 
13ª  

COMPROVATIVO DE ENTREGA DE PRÉMIOS À SECRETARIA-GERAL DO 
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA 

A requerente compromete-se a apresentar na Secretaria-Geral do Ministério da 

Administração Interna até 8 dias, a contar do termo final daquele a que alude a 

condição 12ª, as declarações dos premiados comprovativas do recebimento dos 

prémios, nas seguintes condições: 

a) Declaração assinada e acompanhada de fotocópia do Bilhete de Identidade / 

Cartão de Cidadão do premiado.  



 
14ª  

COMPROVATIVO DE PAGAMENTO DAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS PELA 
APLICAÇÃO DA TAXA DO IMPOSTO DE SELO 

No prazo referido no número anterior, a Requerente compromete-se a comprovar, 

perante a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a entrega ao 

Estado das importâncias devidas pela aplicação da taxa do Imposto Selo de 35% 

+ 10%, sobre o valor dos prémios. 

 
15ª  

REVERSÃO DE PRÉMIOS 

No caso de os prémios não serem reclamados no prazo devido, ou não ser feita 

prova, nos termos e no prazo referidos na condição 13ª, propõe-se que o prémio, 

em espécie, ou o seu valor em dinheiro, revertam para uma instituição com fins 

assistenciais ou humanitários que for designada pelo Senhor Secretário - Geral 

Adjunto do Ministério da Administração Interna, no prazo de 30 dias a contar da 

respetiva notificação. Também haverá idêntica reversão se, por qualquer 

circunstância, incluindo o incumprimento de algumas das cláusulas estabelecidas 

no regulamento, por parte da entidade organizadora, não for possível atribuir os 

correspondentes prémios, depois de iniciados os trabalhos com a participação do 

público. 

 
16ª  

PAGAMENTO DE DESPESAS INERENTES AO CONCURSO 

A Requerente compromete-se, com a antecedência de 5 dias úteis a: 

a) Confirmar por email, à Secretaria-Geral do Ministério da Administração 

Interna, a data das operações de apuramento e sorteio, bem como a 

identificação do (s) seu (s) representante (s) nas mesmas; 

b) Proceder ao pagamento das despesas relativas à fiscalização que irá ser 

exercida pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, nos 

termos da Portaria nº. 1203/2010, de 30.11.2010, sobre as atividades do 

referido concurso, salvo quando se trate de operações cujo pagamento 

não possa ser calculado previamente, sendo neste caso efetuado 

imediatamente após a realização do trabalho. 

 



17ª  
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Os dados pessoais solicitados no âmbito do presente concurso são obrigatórios 

para a participação no mesmo e serão tratados pela Nestlé Portugal, S.A. com a 

finalidade de gerir e processar os procedimentos do concurso. O titular dos dados 

tem o direito de acesso, portabilidade, retificação e eliminação, quando aplicável, 

podendo exercer os seus direitos através do e-mail faleconnosco@pt.nestle.com 

ou SERVIÇO AO CONSUMIDOR NESTLÉ – 800 203 591, disponível das 08:30 às 

20:30, de seg. a sáb, exceto feriados. Os dados serão armazenados por um 

período de 2 anos, findo o qual serão eliminados, exceto se o participante tiver 

dado o seu consentimento para outras finalidades no formulário de participação. 

Em caso de litígio relacionado com os dados pessoais, pode o titular dos dados 

reclamar junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Para mais 

informações consulte a política de privacidade em www.saboreiavida.pt 

 
18ª  

PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES 

A Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna reserva-se o direito de, 

em qualquer caso, exigir outros documentos complementares de prova da entrega 

dos prémios, fixando para a sua apresentação um prazo não inferior a 15 dias. 

 

 

 
19ª  

CONDIÇÕES GERAIS 

A participação no concurso está condicionada à aceitação integral do presente 

regulamento, com as alterações, anexos e aditamentos que, a qualquer altura e 

sem necessidade de aviso prévio, venham a ser introduzidas pela Nestlé Portugal 

S.A. 

Os prémios não serão substituídos por outros ou trocados por dinheiro, pelo que 

a aceitação dos prémios implica a concordância e a disponibilidade dos 

vencedores em relação aos mesmos. 

Os prémios são pessoais e intransmissíveis, pelo que a aceitação dos prémios 

implica a concordância e a disponibilidade do vencedor em relação ao mesmo. 



A Promotora reserva-se o direito de eliminar qualquer participante que esteja de 

alguma forma a violar o presente regulamento. 

A Nestlé Portugal S.A. no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou fraudulenta, 

ou algum fato externo, fora do controlo da organização, que afete o bom 

funcionamento do concurso comunicará de imediato à Secretaria-Geral do 

Ministério da Administração Interna e apresentará as provas documentais 

necessárias. Nestas circunstâncias, os participantes não terão direito a qualquer 

tipo de compensação ou explicação. 

 

 

Linda-a-Velha, 05 de maio de 2016 

NESTLÉ PORTUGAL S.A. 
p.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 
 

                          Experiencia na Colombia (Bogotá) 

Inclui: 

VOOS:                                                                                                                                                         
LISBOA/MADRID             

MADRID/BOGOTA          
BOGOTA/MADRID           
MADRID/LISBOA             

Alojamento 07 dias  
NH Collection Bogota Hacienda Royal 

01 Duplo Meia Pensão 

Transfers                                                                                                           IN + OUT 
(Aeroporto/Hotel/Aeroporto)      

Tour 
Coffee Tasting and Gold Museum 

2 Adultos 

Seguros de viagem 
2 Adultos 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOOS:                                                                                                                                                         
LISBOA/MADRID            

MADRID/LIMA         
LIMA/MADRID          

MADRID/LISBOA            
Alojamento 07 dias 
HOTEL MELIA LIMA
Duplo Meia Pensão                                                                                                                                                                                                                                       

 

Transfers                                                                                                           
IN + OUT (Aeroporto/Hotel/Aeroporto)     

Seguros de viagem
2 Adultos

Inclui:

                          Experiencia na Peru (Lima)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 
 

 

VOOS:                                                                                                                                                         
LISBOA/MIAMI                           
MIAMI/ROATAN                      
ROATAN/MIAMI                       
MIAMI/LISBOA                           

Alojamento 02 dias 
HOTEL HOTEL BEST WESTERN PREMIER MIAMI INTERNATIONAL 

AIRPORT HOTEL
Duplo Meia Pensão                                                                                                                                        
Alojamento 07 dias                                                                                                          

HOTEL Media Luna Roatan
Duplo Meia Pensão    

Transfers                                                                                                           
IN + OUT (Aeroporto/Hotel/Aeroporto)     

Seguros de viagem
2 Adultos

Inclui:

                          Experiencia na HONDURAS (Roatán)


