
 

PASSATEMPO “AMOR COM PRIMOR” 
 

1. PASSATEMPO: 

1.1. Lactogal-Produtos Alimentares, S.A., com sede na Rua do Campo Alegre 

830, 4150-171 Porto, matriculada na Cons.Reg.Com. do Porto nº 52336, 

sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva n.º 503183997 e 

capital social de 150.000.000€, doravante (LACTOGAL), vai levar a 

efeito, entre as 00h de 8 de fevereiro de 2019 e as 23h59 de 18 de 

fevereiro de 2019, o passatempo “Amor com Primor”, com atribuição de 

um prémio por mérito, nomeadamente uma torradeira vintage, o qual 

obedecerá às condições que a seguir se indicam: 

1.1.1. O Passatempo irá ter lugar na conta de Instagram Primor Manteiga 

e é exclusivo desta rede social; 

1.1.2. Para participar, cada participante deverá: 

1.1.2.1. Ser utilizador registado no Instagram, com perfil de utilizador 

público;  

1.1.2.2. Fazer upload de uma fotografia, que inclua a manteiga 

Primor e que mostre que o que é feito com amor, é feito com 

Primor, na sua conta pessoal de Instagram, durante o prazo 

definido; 



1.1.2.3. Colocar a menção @PrimorManteiga e a hashtag 

#AmorComPrimor 

1.1.2.4. O mero ato de se fazer o upload de fotografia/vídeo no 

Instagram não torna, de forma automática, os indivíduos 

participantes do passatempo. É mandatório o uso da hashtag 

#AmorComPrimor e a menção @PrimorManteiga; 

1.1.2.5. A LACTOGAL não se responsabiliza por qualquer 

impossibilidade de acesso à participação por restrições no perfil 

dos participantes; 

1.1.2.6. Um júri Lactogal composto por elementos da Lactogal irá 

selecionar a participação vencedora, tendo em conta os 

seguintes critérios: originalidade e criatividade. 

1.1.3. O passatempo decorrerá entre as 00h de 8 de fevereiro de 2019 e 

as 23h59 de 18 de fevereiro de 2019, de acordo com as condições 

estipuladas no presente regulamento. 

1.1.4. Não serão aceites participações submetidas fora dos prazos 

estabelecidos. 

 

2. PARTICIPANTES: 

2.1. O passatempo destina-se a todos os indivíduos maiores de dezoito (18) 

anos, residentes em Portugal, cujos elementos de identificação deverão 

submeter à LACTOGAL a pedido desta (“participantes”). 



2.2. Não serão considerados aptos para a participação no passatempo os 

candidatos cujos dados sejam inexatos ou que à data do início do 

passatempo não estejam em vigor.  

2.3. Cada indivíduo poderá participar mais do que uma vez, desde que as 

suas participações não sejam iguais.  

2.4. . As participações do passatempo deverão ser da autoria dos 

participantes. Caso não seja respeitada esta indicação poderão ser 

desqualificadas do passatempo.  

2.5.  Todos os participantes concordam expressamente com o presente 

Regulamento, aceitando e sujeitando-se ao mesmo. Os participantes que 

não cumprirem com o estipulado no presente Regulamento do 

Passatempo não terão direito à atribuição dos prémios previstos.  

2.6. Os participantes deverão comprovar, antes do início do presente 

Passatempo, ou em qualquer momento no seu decurso, a pedido da 

LACTOGAL e dentro de um prazo por esta estipulado, que reúnem as 

condições necessárias de participação, sob pena de serem 

desclassificados e/ou a LACTOGAL proceder à retenção ou exigir a 

devolução do prémio eventualmente atribuído. 

2.7.  A participação no presente passatempo está vedada a colaboradores 

diretos ou indiretos da LACTOGAL, suas filiais, funcionários de entidades 

prestadoras de serviços relacionados com o presente passatempo, 

fornecedores de brindes, assim como qualquer pessoa relacionada com 

as aludidas empresas; bem como a cônjuges, unidos de facto ou a 



coabitar em condições análogas ao casamento, familiares diretos das 

pessoas supra citadas, assim como qualquer pessoa, ou familiar desta, 

que tenha intervindo na preparação do presente passatempo. 

2.8. A inobservância das condições estipuladas no presente Regulamento 

permitirá à LACTOGAL, mediante juízo discricionário, a todo o tempo, 

desclassificar o participante. Adicionalmente, a LACTOGAL reserva o 

direito exclusivo de negar o direito de participação a qualquer indivíduo 

caso considere que as regras por si estipuladas tenham sido infringidas.  

2.9. Em caso de suspeita fundada que um participante tenha incorrido em 

fraude ou não tenha cumprido as condições estipuladas no presente 

Regulamento, poderá a LACTOGAL eliminá-lo, recusar a atribuição do 

prémio que lhe corresponda ou exigir a devolução do prémio 

eventualmente entregue. 

2.10. Em caso de erro, mal-entendido ou conflito acerca do 

funcionamento de quaisquer aspetos do presente passatempo, bem 

como com respeito à atuação dos participantes, a decisão que a 

LACTOGAL vier a tomar será considerada como definitiva.   

2.11. À LACTOGAL reserva-se o direito de tomar as decisões 

necessárias para o decurso normal deste passatempo, sendo estas 

expressamente aceites por cada um dos participantes.   

2.12. O participante exime a LACTOGAL de qualquer responsabilidade e 

manterá a LACTOGAL livre de quaisquer reclamações que venham a 

surgir como consequência de eventuais danos e/ou prejuízos que 



possam ter como causa qualquer atividade que venha a levar a cabo, 

para o gozo dos prémios concedidos no presente passatempo.  

2.13. A Lactogal S.A. reserva-se ao direito de excluir qualquer 

participante que esteja, de alguma forma, a violar o presente 

Regulamento, que aja de má-fé, ou que participe utilizando informação 

falsa, viciando assim o passatempo. 

 

3. PARTICIPAÇÕES:  

3.1. A participação no passatempo implica a aceitação pelos participantes 

dos termos e condições previstos no presente Regulamento.  

3.2. Apenas serão consideradas válidas as participações que cumpram com o 

disposto no presente Regulamento reservando-se Lactogal S.A. o direito 

de eliminar toda e qualquer participação que não se encontre em 

conformidade com o mesmo.  

3.3. No presente passatempo não serão consideradas válidas as 

participações que a Lactogal S.A. considerar que vão contra os seus 

princípios e valores, com conteúdo considerado inadequado, atentatório 

da moral pública, dos bons costumes ou de quaisquer crenças e/ou 

convicções religiosas, políticas ou ideológicas, que não respeitem a 

legislação vigente ou que tenham carácter difamatório ou injurioso.  

3.4. Em caso de dúvida sobre o Passatempo, o participante poderá enviar as 

suas questões por mensagem privada para o perfil de Instagram 

@PrimorManteiga.  



3.5. A submissão da participação nos termos previstos, no presente 

Regulamento, pressupõe e implica a declaração tácita de que o 

participante é autor do que enviou, e de livre e espontânea vontade, e 

sem exigir qualquer contraprestação, autoriza a sua divulgação, 

publicação, utilização, reprodução e exploração pela Lactogal S.A., por 

qualquer meio e em qualquer suporte, de forma exclusiva e sem limite 

temporal, bem como, que os conteúdos enviados resultam da criação 

original do participante, inédita, que não participou noutro passatempo ou 

concurso, de modo a que não dê lugar a reclamações por violação de 

direitos de propriedade industrial por parte de terceiros ou pela própria 

Lactogal S.A., assumindo o participante todas as responsabilidades de 

qualquer reclamação neste sentido.  

3.6. Toda e qualquer atuação ilícita para obter qualquer vantagem competitiva 

no decorrer deste passatempo, será considerada fraudulenta, sendo 

consequentemente excluída da ação.  

4. PRÉMIO: 

4.1. O prémio consiste numa torradeira vintage. 

4.2. Será escolhida a participação mais original e criativa por um júri 

composto por elementos da Lactogal S.A. 

4.3. O vencedor será anunciado na página de Instagram da Primor Manteiga 

até às 23h59 de dia 23 de fevereiro de 2019. 

4.4. Os vencedores terão um período de 15 dias para entrar em contato por 

mensagem privada com a conta de Instagram da Primor Manteiga, após 



o anúncio oficial dos vencedores do passatempo e enviar os dados 

necessários: Nome, número de telefone, número do BI/Cartão do 

cidadão e Morada. Caso não se verifique o envio dos dados dentro deste 

período perderão direito ao prémio. 

4.5. Todas as deslocações efetuadas pelo vencedor do prémio para usufruto 

ou levantamento do prémio são da responsabilidade do próprio. 

4.6. A decisão do juri, relativamente ao vencedor, é soberana, não sendo 

admitido recurso. 

4.7. O prémio atribuido no presente passatempo não poderá ser convertido 

em outros prémios ou em dinheiro.  

4.8. A Lactogal S.A. reserva-se ao direito de alterar o prémio por outro, no 

caso de indisponibilidade.  

4.9. A Lactogal S.A. não se responsabiliza por quaisquer extravios de 

mensagens, correio ou entregas retardadas por parte dos operadores 

telefónicos e de CTT.  

4.10. A LACTOGAL não se responsabiliza por qualquer impossibilidade 

de contacto devido a dados incorretamente indicados pelo participantes 

ou pela impossibilidade de contacto via e-mail devido a problemas 

existentes na caixa de correio eletrónico. 

4.11. A LACTOGAL enviará os prémios por correio ou meio equivalente.  

4.12. Em caso algum a LACTOGAL será responsável pelos danos ou 

prejuízos resultantes da atribuição, aceitação, gozo, utilização, rejeição 

e/ou perda dos Prémios atribuídos no âmbito do presente Passatempo. 



 

5. DADOS PESSOAIS E RECOLHA DE INFORMAÇÃO: 

5.1. Todos os dados pessoais obtidos no âmbito do presente Passatempo 

constarão de um ficheiro cuja responsabilidade é da LACTOGAL.  

5.2. A política de privacidade da LACTOGAL pode ser consultada em – 

http://www.lactogal.pt/content.aspx?menuid=192  

5.3. Recolhemos os seus dados pessoais nome, endereço de e-mail e 

morada para conseguir validar e identificar a sua participação e enviar-

lhe o prémio.  

5.4. Em passatempos em que exista um prémio que tenha de ser entregue ou 

remetido por correio, teremos de solicitar a morada aos vencedores. 

Podem existir casos onde, em consequência do concreto prémio 

atribuído, tenhamos de solicitar outros dados complementares, como por 

exemplo o número de identificação fiscal. Contudo, esta informação ser-

lhe-á sempre solicitada por mensagem privada. 

5.5. Todos os dados que solicitamos são indispensáveis para conseguir gerir 

o passatempo, validar as várias participações e entregar o prémio ao 

vencedor ou vencedores. 

5.6. A omissão e/ou inexatidão dos dados fornecidos pelos participantes são 

da única e inteira responsabilidade do participante. 

5.7. A política de privacidade de dados de carácter pessoal está em 

conformidade com o legalmente exigido pela legislação portuguesa 

aplicável. 



5.8. A entidade promotora garante a privacidade e segurança de todos os 

dados recolhidos. 

 

6. OUTRAS DISPOSIÇÕES: 

6.1. Este passatempo não é patrocinado, financiado, administrado, nem está 

de qualquer forma associado ao Instagram. 

6.2. A Lactogal S.A. reserva-se ao direito de alterar, adiar, antecipar, 

encurtar, prolongar ou terminar este passatempo a todo o tempo, no caso 

de ocorrer alguma atividade ilegal ou fraudulenta, ou algum fator externo, 

fora do controlo da organização, que afete o bom funcionamento do 

passatempo. Nestas circunstâncias, os participantes não terão direito a 

qualquer tipo de compensação ou explicação.  

6.3. Por vezes, solicitaremos aos vencedores um documento válido para 

prova da sua identificação no momento da entrega do referido prémio. 

Poderá ser remetido ou apresentado qualquer documento legalmente 

aceite para prova da identificação.  

6.4. Apenas serão consideradas participações que cumpram os requisitos do 

passatempo e dos termos de utilização desta página. 

6.5. A Lactogal não se responsabiliza por eventuais falhas no envio e 

recepção da participação, por problemas do equipamento terminal do 

Cliente, por problemas nos servidores, por erros na leitura ou no 

destinatário, ou ainda por falta de energia elétrica, sem exclusão das 

demais situações decorrentes de caso fortuito ou força maior. 



6.6. Os casos omissos no presente Regulamento serão alvo de análise e 

decisão por parte da Lactogal S.A. não podendo haver recurso sobre a 

mesma.  
 
 
 


