
Passatempo “Purina”- 08/2021 

 “Ajudamos a pagar as contas da sua casa” -Feira 
Jardim Purina e Continente 

	

- Condições de Participação – 
	

NESTLÉ PORTUGAL UNIPESSOAL, 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 05 a 18 de abril de 2021, um 

passatempo que denominou de “Ajudamos a pagar as contas da sua casa” - Feira Jardim Purina e Continente” 
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, compradores das lojas 

Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia.  

 

2ª OBJETIVO DO PASSATEMPO 
Neste passatempo os consumidores serão incentivados a comprar 3 produtos para animais da marca Purina, 

durante o período da Feira Jardim que estará a decorrer em todas as lojas continente, e partilhar uma foto 

com o seu pet que represente o conceito “Juntos estamos melhor”.  As 4 fotos mais originais ganham o 

reembolso das despesas da sua casa até ao valor de 250€.  

 

3ª IDENTIFICAÇÃO DA PROMOTORA  
NESTLÉ PORTUGAL UNIPESSOAL,  contratou a empresa Felicitas Publicidade - Portugal, Lda. (doravante 

designada por Promotora), com sede na Estrada de Queluz, nº 91 A, 2794-050 Carnaxide, para a gestão 
deste passatempo. 

 

4ª VIAS DE PARTICIPAÇÃO 

Todos os consumidores podem participar em https://saboreiaavida.nestle.pt/passatempos/ na área 

dedicada ao passatempo “Ajudamos a pagar as contas da sua casa” - Feira Jardim Purina e Continente” 

 

5ª FORMAS DE PARTICIPAÇÃO  
Para participar todos os consumidores devem: 

• Adquirir no mínimo 3 embalagens de produtos de alimentação para cão ou gato da marca Purina 

numa loja Continente entre 05 e 18 de abril de 2021  

• Guardar a fatura/talão de compra original da Loja onde adquiriu as embalagens;  

• Para submeter a participação os concorrentes devem: 

 a) Caso se tratem de concorrentes que ainda não estejam registados no site 

https://saboreiaavida.nestle.pt, deverão proceder ao seu registo na página do concurso presente em 



https://saboreiaavida.nestle.pt/passatempos/. Ao procederem à validação do email, recebem um 

email de confirmação. Terminado este procedimento, poderá fazer login com as suas credenciais e 

submeter as suas participações.  

b) No caso de concorrentes que já estejam registados no site, deverão fazer login para poderem 

submeter a(s) sua(s) participações. 

 c) Após terem feito o login, os concorrentes terão de aceder à área do concurso e clicar em 
“Participar”. 

d) Os concorrentes deverão fazer: 

-o “upload” da fatura na página do passatempo presente em 
https://saboreiaavida.nestle.pt/passatempos/, onde terá de estar visível a compra de 3 

embalagens de produtos de alimentação para cão ou gato da marca Purina numa loja 

Continente entre 05 e 18 de abril de 2021   

- o “upload” de 1 fotografia original e criativa do consumidor e do seu pet que represente o 

tema “Juntos estamos melhor”  

NOTAS IMPORTANTES: 

1. Na fotografia pode constar mais de que um animal de estimação e mais do que um elemento do 

agregado familiar, desde que, cumpram o solicitado no tema da fotografia. 
2. Todos os consumidores podem participar as vezes que desejarem e com as fotografias que desejarem 

desde que, sejam sempre diferentes e únicas, bastando para tal, adquirir mais embalagens de 

produtos PURINA® mas, apenas poderão ganhar um único prémio. 

 
6ª CONDICIONANTES À PARTICIPAÇÃO		
Todas as participações estão sujeitas a uma aprovação por parte da Promotora e não serão consideradas 

faturas/talões de compra ou fotografias que não cumpram o abaixo indicado. 

 
Condicionantes relativas às Fatura(s)/ Talão(ões) de compra: 

1. Só serão consideradas faturas/talões de compra digitalizadas em formato pdf, tiff, jpeg, gif, ou png e 
que não tenham um peso superior a 5 Mb (via (EMAIL); 

2. Só serão consideradas faturas/talões de compra onde conste no mínimo a compra de 3 produtos 

PURINA® aceites para este passatempo; 

3. Só serão consideradas faturas/talões de compra cuja data esteja compreendida dentro do período 

válido do passatempo – 05 a 18 de abril de 2021 

4. Só serão consideradas faturas/talões de compra de compra onde conste o Nome da Loja e o NIF da 

Loja; 

5. Só serão consideradas faturas/talões de compra onde seja visível a Data e o Número da fatura/talão 
de compra; 

6. Só serão consideradas faturas/talões de compra perfeitamente legíveis, sob pena da participação 

ficar inválida; 

7. Não serão consideradas faturas/talões de compra rasuradas ou onde se detete terem sido de alguma 

forma alteradas; 

8. Não serão aceites participações de comerciantes ou de empresas em nome individual. 

 



7ª VALIDAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
A Promotora, à medida que for recebendo os emails de participação com as faturas/talões de compra 

digitalizadas, os dados solicitados e a fotografia original e criativa, verificará se os mesmos reúnem as 

condições indicadas no presente regulamento. As participações que estejam em condições serão numeradas, 

com numeração seguida a partir da unidade, segundo a sua ordem de entrada na Empresa Felicitas. 

 
A identificação dos participantes será feita através dos dados constantes nos emails rececionados, os quais 

devem mencionar o nome completo, telefone e data de nascimento. 

 
A cada participante será atribuído um “ID” único. 

 
1 (uma) Participação = 1 (uma) fatura/talão de compra única (onde conste a compra de 3 (três) produtos 
PURINA® aceites para este passatempo). 

A mesma fatura/talão de compra não pode dar origem a mais do que uma participação. 

 
Todos os consumidores que participarem deverão guardar obrigatoriamente a(s) fatura(s)/talão(ões) de compra 

original(ais) que deu/deram origem à(s) sua(s) participação(ões) até 60 dias após o términus do passatempo 

pois, no caso de serem vencedores, os prémios só serão entregues após a apresentação da(s) 

fatura(s)/talão(ões) de compra original(ais). 

 

8ª DATA LIMITE DE PARTICIPAÇÃO 
A data limite para submeter a participação neste passatempo é às 23:59 horas do dia 18 de abril de 2021.  
 
9º FORMA DE APURAMENTO DOS VENCEDORES 
De todas as participações submetidas e consideradas válidas de acordo com as presentes Condições de 

Participação, um Júri Nestlé irá selecionar as 4 participações vencedores de acordo com os seguintes critérios:  

• Criatividade 

• adequação ao tema “ Juntos estamos melhor” 

• ligação dono e pet. 

 

Só será atribuído um prémio por participante e por lar. 
O júri apurará também 4 suplentes (consumidores classificados imediatamente a seguir aos 4 vencedores). 

 
 
10ª PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS 
Os nomes dos vencedores serão publicados em https://saboreiaavida.nestle.pt/passatempos/, no dia 30 de 

abril de 2021. 

a) Após a seleção dos vencedores, o premiado será contactado por email ou telefonicamente pela 
NESTLÉ® (ou por terceiros por esta designados), tendo por base os elementos de contacto 
constantes do registo premiado, no prazo de cinco dias úteis a contar da data da publicação dos 
resultados, com o objetivo de confirmar os dados do premiado e a aceitação do prémio por parte 
deste, sendo que o número mínimo de tentativas de contacto será de cinco.  
 



b) Terminando o prazo previsto na alínea anterior, não tendo sido possível contactar o premiado, ou 
não tendo sido o prémio reclamado, ou ainda caso o premiado não cumpra o presente regulamento, 
serão contactados sequencialmente os suplentes, sendo obedecida a ordem de apuramento dos 
mesmos, reservando a promotora o direito de excluir os suplentes cujo contacto não seja possível, 
ou que não atendam o telefone. 
 

c) O procedimento previsto no recurso a suplentes repetir-se-á as vezes que forem necessárias de 
forma a se conseguir a confirmação do premiado para atribuição do prémio, até ao prazo máximo de 
terminus do processo, ou seja noventa dias 

 

	

11ª DESCRIÇÃO DOS PRÉMIOS 
O prémio a atribuir a cada 1 dos 4 vencedores é: 

• 250€ para as despesas da casa tais como:  

o Renda/prestação de empréstimo 

o Despesas de água  

o Despesas de eletricidade  

o Despesas de gás  
o Despesas de serviços de telecomunicações  

o Despesas de condomínio 

o Despesas de alimentação e/ou higiene para o lar ou para animais de estimação 

 

NOTAS:  

• Os prémios não poderão ser cedidos a outra pessoa ou alterados por um prémio distinto. 

	

10ª ENTREGA E RECLAMAÇÃO DE PRÉMIOS 
Os vencedores serão contatados pelo Serviço de Informação Nestlé PURINA, informando-os dos seus 
prémios e da forma como serão entregues.  
 
O valor de 250€ (duzentos e cinquenta euros) será pago pela Promotora, Contra Reembolso de Faturas em 
nome dos premiados e com o NIF dos premiados.   
 
Os premiados deverão enviar por email as Faturas com as despesas efetuadas, para  
campanhapurina@felicitaspt.com por um período máximo de 6 meses (de 01 de maio de 2021 a 31 
de outubro de 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 
 
Não serão aceites talões de compra, para efeitos de reembolso.  
Apenas serão considerados, para efeitos de reembolso, as despesas indicadas na cláusula	11ª.  

Qualquer exceção será analisada pela Nestlé PURINA®. 

 

11ª PUBLICIDADE AO PASSATEMPO 
Este passatempo será publicitado no site Nestlé Saboreia a Vida e no material ponto de venda das lojas 

Continente alusivos à Feira Jardim 2021.  
 

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,  e publicitados no site da Nestlé. 

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

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, nem da Promotora, quando esta tenha sido contratada 

pela NESTLÉ PORTUGAL Unipessoal. 

 

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 dados pessoais solicitados são obrigatórios para a participação na promoção e serão tratados pela 

Nestlé Portugal Unipessoal exclusivamente para a gestão da promoção. O titular tem os direitos de acesso, 



retificação e eliminação dos dados fornecidos e pode exercê-los contactando para o e-mail 

faleconnosco@pt.nestle.com ou para o 800 207 139 (das 08:30 às 20:30, de segunda a sábado, exceto 

feriados). Para mais informações como a Nestlé trata os seus dados pessoais, por favor consulte a nossa 

Política de Privacidade em https://saboreiaavida.nestle.pt/artigo/politica-de-privacidade/. 

 

Os consumidores poderão solicitar esclarecimentos adicionais sobre a promoção em apreço junto do 
seguinte número gratuito da NESTLÉ PORTUGAL Unipessoal, 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, e das suas decisões não caberá recurso. 

Nestlé Portugal Unipessoal 
Linda-a-Velha, 30 de março de 2021 

 
 

 
	


