
Passatempo “Purina”- 30  /2020 

 “Por eles, cuidamos” 

 

- Condições de Participação – 

 

NESTLÉ PORTUGAL Unipessoal, Lda com sede na Rua Alexandre Herculano, 8, 2799-554 Linda-a-Velha, 

com o número único de pessoa coletiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Cascais - 

Oeiras 500 201 307, com o capital social de €30.000.000, vai levar a cabo entre 14 de setembro e 30 de 

Outubro de 2020 um passatempo que denominou de “Por eles, cuidamos”, o qual obedecerá às condições 

que a seguir se indicam:  

 

1ª ÂMBITO DO PASSATEMPO  

Este passatempo destina-se a todos os consumidores, pessoas singulares, maiores de 18 anos, residentes 

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

 

2ª OBJETIVO DO PASSATEMPO 

Neste passatempo os tutores vão ser incentivados a comprar três produtos PURINA e a enviar uma frase que 

demonstre de forma criativa o que fazem para cuidar do(s) seu(s) animal(is) de companhia. As 20 melhores 

frases ganham 500€ a utilizar em despesas com o animal de companhia. Por cada participação no 

passatempo a PURINA doa o equivalente a 1 refeição de ração de cão ou gato à Animalife e compromete-se 

a plantar uma árvore através da CascaisAmbiente. No mínimo serão plantadas 500 árvores e no máximo 1000 

e no mínimo serão doadas 10.000 refeições. 

 

3ª IDENTIFICAÇÃO DA PROMOTORA  

A NESTLÉ PORTUGAL Unipessoal, Lda contratou a empresa Felicitas (doravante designada por Promotora), 

com sede na Estrada de Queluz 91 A 2794 - 050 Carnaxide, para a gestão deste passatempo. 

 

4ª VIAS DE PARTICIPAÇÃO 

Todos os consumidores devem enviar as suas participações por email para 

campanhapurina@felicitaspt.com  ou por correio para 

Passatempo Dia do Animal 

Apartado 1002  

BEC CARNAXIDE  

2791-701 Carnaxide 

 

5ª FORMAS DE PARTICIPAÇÃO  

Para participar todos os consumidores devem: 

• Submeter a sua participação (frase + comprovativo de compra de 3 produtos PURINA) por email para 

campanhapurina@felicitaspt.com  ou por correio para  

Passatempo Dia do Animal 

Apartado 1002 BEC CARNAXIDE  

mailto:campanhapurina@felicitaspt.com
mailto:campanhapurina@felicitaspt.com


2791-701 Carnaxide 

• Enviar dados pessoais (Nome, contacto telefónico e email) 

 

6ª CONDICIONANTES À PARTICIPAÇÃO  

Todas as participações estão sujeitas a uma aprovação por parte da Nestlé, que verificará se as mesmas 

reúnem as condições indicadas nas presentes Condições de Participação.  

 

Cada participante pode participar as vezes que quiser, mas só pode ganhar com uma frase. 

Cada fatura só pode ser submetida uma vez. 

 

7ª DATA LIMITE DE PARTICIPAÇÃO 

A data limite para submeter a participação neste passatempo é às 23:59 horas de quinta-feira de 30 de outubro 

de 2020 para participações feitas por email e carimbo dos CTT para o caso de participações via correio.  

 

8º FORMA DE APURAMENTO DOS VENCEDORES 

Um júri da Nestlé irá selecionar as 20 melhores frases e 5 suplentes de acordo com os critérios: criatividade, 

originalidade e adequação ao tema.  

Cada morada só poderá receber um único prémio. 

 

9ª PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS 

Os nomes dos vencedores serão publicados em https://saboreiaavida.nestle.pt/passatempos/, a partir do dia 

16 de novembro de 2020. 

 

10ª ENTREGA E RECLAMAÇÃO DE PRÉMIOS 

O valor do prémio será atribuído por cada fatura de despesas com o seu animal de companhia até perfazer o 

valor de 500€. As despesas com o animal de companhia incluem: Alimentação PURINA (alimentos completos, 

alimentos complementares e snacks), saúde (despesas veterinárias, medicamentos e produtos de 

desparasitação interna e externa), treino, higiene (incluindo serviços de grooming e banho), areia para gato, 

acessórios e brinquedos. Outro tipo de despesas será analisado caso a caso. 

São consideradas válidas faturas com data de 01.11.2020 a 30.10.2021. O ressarcimento (do valor 

despendido) será efetuado pela FELICITAS em nome e por conta da NESTLÉ, através de Transferência 

Bancária para o NIB indicado pelo consumidor. 

 

11ª PUBLICIDADE AO PASSATEMPO 

Este passatempo será divulgado na página de Facebook PURINA, no Instagram PURINA, no site PURINA e 

no site Nestlé Saboreia a Vida e em diversos Pontos de Venda. 

 

12ª CONDIÇÕES GERAIS 

A participação neste passatempo está condicionada à aceitação integral das presentes Condições de 

Participação, com as alterações, anexos e aditamentos que, a qualquer altura e sem necessidade de aviso 

prévio, venham a ser introduzidas pela NESTLÉ PORTUGAL Unipessoal, Lda.. e publicitados no site Nestlé 

Saboreia a Vida. 



A NESTLÉ PORTUGAL Unipessoal, Lda. reserva-se ao direito de desqualificar / excluir o participante e 

recusar a atribuição do prémio sempre que as participações estejam em incumprimento, nomeadamente 

devido às seguintes situações: 

• Recurso a dados de registos falsos ou imprecisos. 

• Recurso a programas informáticos ou quaisquer outros artifícios técnicos  

• Divulgação de conteúdos racistas, xenófobos, difamatórios, que apelem à violência ou ofendam os 

bons costumes, com caráter criminal, linguagem inapropriada ou obscena, conteúdos 

incompreensíveis e/ou que não estejam de acordo com o âmbito do passatempo, assim como 

mensagens com fins comerciais ou de publicidade. 

• Divulgação de conteúdos que promovam o uso de álcool, drogas, tabaco, armas ou qualquer atividade 

perigosa e/ou ilícita. 

 

As participações ilegais ou fraudulentas serão comunicadas às autoridades competentes.  

 

Caso ocorra alguma situação não prevista nestas Condições de Participação ou por motivo de força maior, 

que afete o bom funcionamento do passatempo, a NESTLÉ PORTUGAL Unipessoal, Lda reserva-se no direito 

de efetuar qualquer modificação na realização deste passatempo, assim como prolongá-lo, suspendê-lo ou 

cancelá-lo, sem aviso prévio.  

 

A NESTLÉ PORTUGAL Unipessoal, Lda não se responsabiliza por quaisquer violações de direitos de autor 

ou outras praticadas pelos participantes no âmbito do presente passatempo. 

 

A participação no presente passatempo implica a cedência dos direitos utilização das fotografias, vídeos, 

textos/frases e/ou qualquer outro material protegido por direitos de propriedade intelectual apresentados no 

âmbito do mesmo, sendo que a sua divulgação poderá ser efetuada no site de internet da NESTLÉ 

PORTUGAL Unipessoal, Lda, bem como por qualquer outro meio que a NESTLÉ PORTUGAL Unipessoal, 

Lda entenda por conveniente, nomeadamente televisão, internet, imprensa, folhetos, publicidade, publicações 

periódicas, entre outros, por tempo indeterminado, não sendo por tal facto exigível pelos participantes do 

presente passatempo qualquer retribuição e/ou compensação.  

 

Qualquer problema que possa existir com a via de participação do presente passatempo não é da 

responsabilidade da NESTLÉ PORTUGAL Unipessoal, Lda, nem da Promotora, quando esta tenha sido 

contratada pela NESTLÉ PORTUGAL Unipessoal, Lda. 

 

Este passatempo não é patrocinado, avalizado ou administrado pela entidade que gere a via de participação 

ou seus associados, escolhida para o presente passatempo. 

 

Os elementos solicitados são obrigatórios para a participação neste passatempo. Os dados pessoais serão 

inseridos num ficheiro informático da responsabilidade da NESTLÉ PORTUGAL Unipessoal, Lda, localizada 

na Rua Alexandre Herculano, nº8, 2799-554 Linda-a-Velha e destinam-se ao processamento do presente 

passatempo. O titular tem o direito de acesso, retificação e eliminação dos dados fornecidos e pode exercê-

lo, pessoalmente ou por escrito, junto da morada indicada. 



 

Os consumidores poderão solicitar esclarecimentos adicionais sobre a promoção em apreço junto do 

seguinte número gratuito da NESTLÉ PORTUGAL Unipessoal, Lda das 8h30 às 20h30 (segunda a sábado, 

exceto feriados). 

 

 

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO NESTLÉ PURINA – 800 207 139 

Ou através de e-mail: 

faleconnosco@pt.nestle.com 

Os casos omissos nas presentes Condições de Participação serão resolvidos pela NESTLÉ PORTUGAL 

Unipessoal, Lda e das suas decisões não caberá recurso. 

NESTLÉ PORTUGAL Unipessoal, Lda 

NBS - Nestlé Business Services | Marketing Support  

Linda-a-Velha, 8 de Setembro de 2020 
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