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Sorteio “NATAL COM CASA CHEIA” 

 A Açormedia, SA, com sede na rua Dr. Bruno Tavares Carreiro, 34, 9500-055 Ponta 

Delgada, Pessoa Coletiva nº 512 042 640, vai promover a realização de um concurso 

denominado “NATAL COM CASA CHEIA” com a atribuição de prémios, o qual obedecerá às 

regras constantes das cláusulas seguintes:  

1. O concurso destina-se a premiar 25 leitores do jornal “Açoriano Oriental”. 

2. Os prémios a atribuir serão 1 “Cabaz de Natal” por premiado 

3. O concurso é aberto a todos os leitores do jornal “Açoriano Oriental”, 

independentemente de idade, nacionalidade e local de residência.  

4. Não podem participar neste s concurso colaboradores da Açormédia, SA e/ou familiares 

diretos, ou pessoas que vivam em comunhão de facto com os mesmos. 

5. Ao participar no concurso, os concorrentes aceitam todas as alíneas do presente 

regulamento. 

6. O concurso decorrerá no período compreendido entre o dia 21 de novembro de 2018 e o 

dia 2 de dezembro de 2018. 

7. Para participar o concorrente terá de preencher as páginas centrais do caderno que será 

distribuído no dia 21 de Novembro. 

8. O caderno concorrente deverá ser integralmente preenchido com os selos que serão 

publicados no jornal “Açoriano Oriental”, durante 12 dias.  

9. As páginas centrais dos cadernos devem ser preenchidas com 12 selos diferentes, um 

por cada dia com a respetiva data. 

10. Só serão admitidos a sorteio os cadernos e os selos originais recortados do jornal 

“Açoriano Oriental”.  
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11. O caderno terá de ter chegado às instalações sede da Açormedia, SA, sitas à rua Dr. 

Bruno Tavares Carreiro, nº 34, em Ponta Delgada, até às 17h00 do dia 11 de dezembro, 

tenha sido enviado por correio ou outro meio.  

12. O caderno que chegar depois desta data e hora não será considerado. 

13. Todos os cadernos devem indicar o nome, a morada e o número de telefone, e devem 

ser entregues pessoalmente na sede da empresa ou proceder ao envio pelo correio para 

o mesmo local. 

14. Os cadernos extraviados, ilegíveis ou danificados, que apresentarem rasuras ou 

modificações de qualquer espécie serão anulados.  

15. Cada caderno entregue apenas é válido para este sorteio. 

16. O sorteio realizar-se-á através de extração direta dos cadernos. 

17. O sorteio de apuramento do vencedor será efetuado nas instalações da Açormedia,S.A., 

sitas na Rua Dr. Bruno Tavares Carreiro, n.º 34, r/c no dia 12 de dezembro de 2018 às 

17h00. 

18. A ordem de extração dos cadernos da tômbola é a seguinte: 

a) Do 1º ao 25º caderno correspondendo aos 25 premiados. 

b) Do 26º ao 50º caderno correspondendo aos 25 primeiros suplentes equivalentes aos 

25 premiados pela ordem de saída de 1 a 25. 

c) Do 51º ao 75º caderno correspondendo aos 25 segundos suplentes equivalentes aos 

25 primeiros suplentes pela ordem de saída de 1 a 25. 

19. O sorteio será efetuado na presença de um representante do Governo Regional dos 

Açores, entidade responsável pela aprovação do Regulamento. 

20. A publicação do nome dos vencedores será feita na edição do dia seguinte ao do sorteio 

no jornal “Açoriano Oriental”. 
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21. O prazo para a reclamação do prémio terminará quinze dias úteis após o sorteio. 

22. Caso o prémio não seja reclamado pelo vencedor divulgado será publicado no jornal 

“Açoriano Oriental” após o final do prazo de reclamação o nome do 1.º suplente, o qual 

poderá reclamar o prémio até quinze dias úteis após a publicação. 

23. Se o 1.º suplente não reclamar o prémio, será publicado no jornal “Açoriano Oriental” 

após o final do prazo reclamação do 1.º suplente o nome do 2.º suplente sorteado, que 

poderá reclamar o prémio até quinze dias úteis após a publicação. 

24. No caso da não reclamação do prémio sorteado, este reverterá para uma Instituição de 

Solidariedade Social, a identificar pela Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores. 

25. Os cabazes são atribuídos através de um voucher emitido pela firma Damião de 

Medeiros, Lda. 

26. A publicidade ao sorteio será feita no jornal “Açoriano Oriental”, diariamente, e também 

com periodicidade aleatória na rádio Açores/TSF e no sítio do Açoriano Oriental Online. 

27. O direito ao prémio é pessoal e intransmissível  e, em caso algum, o concorrente 

premiado terá direito à troca do prémio pelo seu valor em dinheiro.  

28. Se, após iniciada com a participação do público, o sorteio não se realizar, por qualquer 

circunstância – incluindo a falta de cumprimento por parte da entidade organizadora do 

sorteio, de algumas das cláusulas estabelecidas para o mesmo – ou não for possível 

atribuir o correspondente prémio, o valor equivalente reverterá para um 

estabelecimento de assistência a designar pela entidade responsável pela aprovação do 

Regulamento.  

29. A Açormedia, S.A., na qualidade de promotora do sorteio, obriga-se a expor claramente 

todas as condições respeitantes ao mesmo, em cumprimento do disposto no artigo 11º 

do Decreto-Lei nº 330/90 de 23 de outubro e a respeitar todas as obrigações previstas 

legalmente inerentes a este sorteio.  
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30. A Açormedia, S.A. compromete-se a apresentar ao Governo Regional dos Açores, no 

prazo de oito dias a contar do termo final do prazo para a reclamação do prémio, a 

declaração do premiado, comprovativa de ter recebido o prémio, nas seguintes 

condições:  

a) Declaração com assinatura; 

b) Sendo o premiado menor, a declaração referente ao recebimento do prémio será 

assinada por um dos progenitores. 

31. A Açormedia, S.A. compromete-se, com a antecedência de cinco dias úteis, a: 

a) Confirmar por escrito, ao Governo Regional dos Açores, a data da operação e, bem 

assim a identificação do seu representante na mesma.  

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

pelo Governo Regional Açores, sobre as atividades deste sorteio, salvo quando se 

trate de operações cujo pagamento não possa ser calculado previamente, sendo 

neste caso efetuado imediatamente a seguir à realização do trabalho.  

32. A Açormedia S.A. compromete-se a comprovar, perante a Vice-presidência do Governo 

Regional dos Açores, que procedeu ao pagamento da taxa liberatória no valor de 35% e  

e imposto de selo no valor de 10% dos prémios nos prazos legalmente estabelecidos. 

33. PRIVACIDADE / DADOS PESSOAIS 

a) Os dados pessoais recolhidos na inscrição para o concurso “Natal com Casa Cheia” 

destinam-se a possibilitar a gestão da participação dos concorrentes (também a este 

propósito designados “titulares dos dados”) na referida iniciativa. 

b) 33.2. Serão recolhidos e tratados os seguintes dados: nome, morada, número de 

telefone e endereço de correio electrónico. 
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c) 33.2. Ao inscreverem-se no concurso, os concorrentes dão o seu consentimento 

expresso e inequívoco ao tratamento dos seus dados pessoais no âmbito acima 

definido, sem o qual não será possível a sua participação na iniciativa “Natal com 

Casa Cheia”. A disponibilização pelos concorrentes dos respetivos dados pessoais 

implica o consentimento a que a Açormedia, SA os trate de forma a validar e gerir a 

participação no concurso. 

d) A Açormedia, SA é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados 

pessoais dos concorrentes e garante a segurança e confidencialidade dos mesmos no 

âmbito do presente Passatempo. A Açormedia, SA tratará os dados pessoais com 

respeito pela legislação de proteção de dados pessoais aplicável, para a finalidade de 

gestão da participação no concurso, bem como para efeitos de promoção do mesmo, 

podendo designadamente divulgar os seus dados (nome e imagem) em diversos 

meios (como sejam o jornal Açoriano Oriental, Revista Açores Magazine, páginas da 

Internet e redes sociais).  

e) A Açormedia, SA assegura a existência de mecanismos e níveis adequados de 

segurança destinados a proteger os dados que são tratados, de acordo com as 

exigências legais. No entanto, os concorrentes, aquando do envio/submissão dos 

dados, deverão tomar as medidas de proteção necessárias a fim de evitar que os 

dados disponibilizados possam ser visualizados por terceiros não autorizados. 

f) Os dados pessoais dos concorrentes serão mantidos pelo prazo máximo de 1 ano 

contado desde a conclusão do concurso “Natal com Casa Cheia”. 

g) São facultados aos concorrentes os direitos de oposição, de acesso, de rectificação, 

de portabilidade e de apagamento dos dados pessoais que lhes digam respeito, a 

exercer por meio de comunicação para endereço de correio electrónico 

dados@gobalmediagroup.pt. 
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h) A Global Media Group, com sede na Rua Tomás da Fonseca, Torre E, Piso 3º, 1600-

209 Lisboa, pessoa coletiva n.º 502535369, em cujo grupo empresarial se insere a 

Açormedia, S.A., dispõe de um encarregado de protecção de dados que poderá ser 

contactado por meio do endereço de correio electrónico: dpo@globalmediagroup.pt.  

i) Os titulares dos dados dispõem igualmente do direito de apresentar reclamações 

junto da Comissão Nacional da Protecção de Dados. 

 

 

Ponta Delgada, 00 de novembro de 2018 

 


