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TERMOS E CONDIÇÕES 
Campanha “A COMBINAÇÃO PERFEITA” 

 
 

1. Condições Gerais 

⎯  Os presentes Termos e Condições são aplicáveis a todos os Intervenientes na 

campanha “A COMBINAÇÃO PERFEITA”, da Sogrape, válida de 1 de junho de 2020 a 

31 de agosto de 2020. 

⎯ O Participante (conforme abaixo definido na secção 2) pode participar na campanha 

“A COMBINAÇÃO PERFEITA” através das páginas www.acombinacaoperfeita.pt ou do 

chatbot da campanha no Facebook® Messenger em 

www.messenger.com/acombinacaoperfeita.pt. 

⎯ Para participação na campanha, o Participante terá de aceitar os presentes Termos e 

Condições e cumprir os requisitos constantes nos mesmos. 

 

2. Intervenientes e Conceitos: 

• Sogrape Distribuição, S.A. – Com sede na Rua 5 de Outubro, 4527, 4430-809 
Avintes, Vila Nova de Gaia, registada com o NIPC 502 229 241, doravante designada 
“Sogrape” ou “Promotora”. 

• 014 Media Portugal, Lda. – Com sede na Avenida de Berna, nº11, 5º andar, 1050-
036 Lisboa, registada com o NIPC 510 078 664, doravante designada por “014 
Media” ou “Gestora”. 

• Oferta – Oferta a usufruir exclusivamente em Portugal Continental e Ilhas, que 

poderá ser atribuída aos Participantes, no âmbito da presente Campanha. 

• Participante – Todas as pessoas singulares, que sejam consumidores finais, 
residentes ou não em Portugal Continental e Ilhas, maiores de 18 anos, que 
adquiram os vinhos contemplados na campanha, em qualquer um dos pontos de 
venda aderentes, e cumpram todos os requisitos de participação descritos nos 
presentes Termos e Condições, doravante também designado Cliente. 

• Parceiro – Entidade responsável por proporcionar a Oferta ao Participante. 

 

3. Descrição da Campanha 

A campanha “A COMBINAÇÃO PERFEITA” destina-se a todas pessoas singulares, que 
sejam consumidores finais, residentes ou não em Portugal Continental e Ilhas, maiores 
de 18 anos, que adquiram, entre as 00:00:00 horas do dia 1 de junho de 2020 e as 
23:59:59 horas do dia 31 de agosto de 2020, os vinhos abrangidos pela campanha, 
identificados no ponto 4, em qualquer um dos pontos de venda aderentes referidos no 
ponto 5 e que, ao participarem na campanha, aceitem os presentes Termos e Condições. 
As referências dos vinhos em apreço deverão constar do talão comprovativo da compra 
e este deverá evidenciar que a compra foi realizada dentro do período promocional da 

http://www.acombinacaoperfeita.pt/
http://www.messenger.com/acombinacaoperfeita.pt
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campanha. Após a aquisição de vinhos referidos no ponto 4 destes Termos e Condições, o 
Participante deverá guardar o talão comprovativo da respetiva compra. 
 

4. Produtos abrangidos pela campanha 

• Mateus Original (75cl);  

• Mateus Aragonês (75cl); 

• Gazela (75cl);   

• Gazela Rosé (75cl);   

• Azevedo (75cl); 

• Planalto (75cl); 

• Sossego Branco (75cl); 

• Sossego Tinto (75cl); 

• Sossego Rosé (75cl);   

• Trinca Bolotas Branco (75cl); 

• Grão Vasco Branco (75cl);   

• Grão Vasco Tinto (75cl); 

• Esteva (75cl). 
 

5.   Pontos de Venda Aderentes 

Esta campanha é válida nos pontos de venda aderentes abaixo descritos, localizados em 
Portugal Continental e Ilhas, onde os vinhos da campanha (referidos no ponto 4 destes 
Termos e Condições) se encontrem disponíveis e até rutura de stocks: 

• Continente; 

• Pingo Doce; 

• Supermercado El Corte Inglês; 

• Supercor; 

• Auchan; 

• Pão de Açucar; 

• Intermarché; 

• E’Leclerc; 

• Dia/Minipreço; 

• Aldi; 

• Lidl; 

• Algartalhos; 

• Apolónia; 

• Insco; 

• Lidosol; 

• Coviran; 

• Froiz; 

• Spar; 

• Meu Super. 
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6. Condições de Participação 

⎯ Ao participar na campanha, o Participante aceita expressamente os presentes Termos 
e Condições. 

⎯ A participação apenas será validada se cumprir todas as cláusulas presentes nestes 

Termos e Condições. 

⎯ Apenas poderão participar pessoas singulares, que sejam consumidores finais, 
residentes ou não em Portugal Continental e Ilhas, maiores de 18 anos. 

⎯ As empresas assim como quaisquer pessoas coletivas estão excluídas da campanha. 

⎯ Está expressamente vedada a participação de trabalhadores ou colaboradores da 

Promotora e/ou da Gestora bem como a participação de trabalhadores/colaboradores 

de empresas suas filiadas ou que com esta tenham alguma relação de grupo.  

⎯ Apenas serão aceites participações no âmbito das condições da campanha 
comunicadas pela SOGRAPE. 

⎯ Para efeitos de atribuição de pontos, só serão consideradas até 12 garrafas por talão 
de compra e, no máximo, 12 garrafas por dia. Caso o Participante exceda o volume 
referido, o mesmo não poderá ser considerado para efeitos de participação na 
campanha. 

⎯ A Promotora e a Gestora reservam-se o direito de excluir, da participação da 

campanha, os clientes que violem ou tentem violar os presentes Termos e Condições 

ou cujas participações possam, de alguma forma, ser consideradas fraudulentas ou 

ofensivas dos bons costumes, de acordo com os critérios/perceção da Promotora e da 

Gestora, sendo tal exclusão realizada sem aviso prévio. 

⎯ Não serão aceites participações com talões de compra, textos e/ou fotografias 

ilegíveis, danificados, rasgados, incompletos, falsificados, rasurados, duplicados ou 

que não correspondam às condições necessárias para atribuição da Oferta. 

⎯ Esta Campanha não é acumulável com outras campanhas ou incentivos comerciais em 

vigor da SOGRAPE e os produtos não sofrerão qualquer aumento de preço em virtude 

da campanha. 

 

7. Mecânica da Campanha 
Para poderem participar na campanha, os Participantes deverão cumprir todos os 

requisitos descritos nos seguintes pontos: 

⎯ Após a aquisição de vinhos, referidos no ponto 4 destes Termos e Condições, o 
participante deverá aceder ao site www.acombinacaoperfeita.pt ou ao chatbot da 
campanha no Facebook® Messenger em 
www.messenger.com/acombinacaoperfeita.pt (doravante denominado Chat). 

⎯ Para efetuar o seu registo, deverá aceder ao site www.acombinacaoperfeita.pt ou ao 
Chat na plataforma do Facebook® Messenger, aceitar os Termos e Condições e a 
Política de Privacidade, indicar a sua idade e fornecer o seu e-mail de contacto. 

⎯ No menu inicial do Chat estará disponível, entre outras opções, a possibilidade de 
participar na promoção. Ao entrar nessa opção, o consumidor deverá 

http://www.acombinacaoperfeita.pt/
http://www.messenger.com/acombinacaoperfeita.pt
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submeter/enviar a fotografia da sua fatura com os produtos da campanha adquiridos 
de forma legível. 

⎯ A participação será validada tendo em consideração a quantidade de garrafas dos 
produtos integrantes desta promoção (indicados no ponto 4) que estejam presentes 
na fatura enviada. 

⎯ As participações com compras validadas reverterão em pontos que poderão ser 
trocados pelas Ofertas indicadas no ponto 9 destes Termos e Condições. 

⎯ As restantes mecânicas de acumulação de pontos serão descritas no ponto 8 destes 
Termos e Condições. 

 

8. Acumular pontos 
 

⎯ Tabela de atribuição de pontos: 
 

Interação Pontos 

Login  50 

Compra de 1 garrafa 100 

Compra de 2 garrafas 250 

Compra de 3 garrafas 500 

Compra de 4 garrafas 750 

Compra de 5 garrafas 1000 

Compra de 6 garrafas 1250 

Compra de 7 garrafas 1500 

Compra de 8 garrafas 1750 

Compra de 9 garrafas 2000 

Compra de 10 garrafas 2250 

Compra de 11 garrafas 2500 

Compra de 12 garrafas 2750 

3 Marcas diferentes na fatura 300 

Desafios/ Pergunta da semana 50 

Desafios com fotos   50 

Convidar 1 amigo 25  

Amigo convidado 25 

Aceleradores de compras  100 

 

⎯ A participação permite a acumulação de pontos: 
 Através da submissão, até dia 4 de setembro de 2020, de talões de compras 

referentes a compras válidas e realizadas nos pontos de venda aderentes. Os 
talões deverão evidenciar que a compra foi efetuada dentro do período da 
campanha (de 1 de junho de 2020 a 31 de agosto de 2020). As submissões feitas 
serão validadas até 24 (vinte e quatro) horas úteis após a sua entrada em sistema. 
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Os pontos acumulados no BOT terão validade até dia 10 de setembro, data até a 
qual o participante poderá trocar os seus pontos acumulados pelas ofertas 
descritas no ponto 9 deste documento.  

 Através da resposta a desafios/perguntas sobre os vinhos da campanha e outras 
curiosidades. 

 Através da resposta a desafios com fotos com os vinhos da campanha e outros 
temas relacionados com o consumo de vinho. 

 Convidando amigos a participar na campanha (Member Get a Member) e 
enviando um código de participação. 

 Através de Aceleradores que ocorrem no período da campanha. Entenda-se por 
“Acelerador” a pontuação extra na compra de um tipo de vinho específico num 
determinado período da campanha. 

⎯ Para obter pontos através da submissão de talões de compra, o Participante deverá 
submeter, no Chat, uma fotografia completa do talão de compra onde sejam visíveis: 
ponto de venda, número de talão de compra, data de compra e vinhos adquiridos. A 
leitura dos talões de compra é feita de forma manual, sendo a confirmação dos 
pontos atribuídos realizada até 24 (vinte e quatro) horas úteis na conversa do Chat e 
por e-mail (para o e-mail indicado no momento de registo). 

⎯ Para a atribuição de pontos através de desafios/perguntas, os Participantes serão 
informados via chat ou via e-mail de que há um desafio novo. Para participar, 
deverão dirigir-se ao Chat e, no respetivo menu, entrar no desafio e responder à 
pergunta, escolhendo 1 (uma) das 3 (três) opções de resposta. Caso seja a opção 
certa, o Participante receberá o respetivo valor em pontos na sua conta. A 
participação nestes desafios está limitada a 1 (uma) por desafio. Cada 
desafio/pergunta enviado tem um tempo limite de resposta, após o qual deixa de ser 
possível participar. Os desafios correspondem a perguntas sobre os vinhos da 
campanha e outras curiosidades. 

⎯ Para a atribuição de pontos através de desafios com Foto, os Participantes serão 
informados via chat ou via e-mail de que há um desafio novo. Para participar, deverão 
dirigir-se ao Chat e, no respetivo menu, entrar no desafio Foto e fazer upload da 
mesma sobre o tema referido. Caso seja a foto selecionada, o Participante receberá 
o respetivo prémio definido para esse desafio, podendo escolher entre três opções 
de oferta disponíveis. A participação nestes desafios está limitada a 1 (uma) por 
desafio. Cada desafio enviado tem um tempo limite de resposta, após o qual deixa de 
ser possível participar. Os desafios correspondem a perguntas sobre os vinhos da 
campanha e outras curiosidades. 

⎯ Para convidar amigos a participar nesta campanha (Member Get a Member), o 
Participante terá de selecionar a opção “Convide os seus Amigos”, escolher os amigos 
que quer convidar e partilhar o convite para aderir à campanha. Os amigos que 
entrarem na campanha através do convite e completarem o registo terão a 
possibilidade de ganhar pontos. Por cada amigo convidado pelo Participante, são 
atribuídos os pontos referentes ao Member Get Member (tanto ao amigo como ao 
Participante). 

⎯ No decorrer da campanha, os Participantes receberão notificações via chat ou via e-
mail com “Aceleradores” específicos onde, em determinados períodos, são atribuídos 



SEJA RESPONSÁVEL. BEBA COM MODERAÇÃO. 

 

 

              

 

  

pontos extra na compra de certos vinhos da campanha. Estes “Aceleradores” têm um 
tempo limite, indicado na própria notificação, após o qual deixa de ser possível 
participar. 

⎯ Os pontos obtidos através de um dos meios referidos anteriormente são adicionados 
à conta do Participante e podem ser usados em qualquer momento para o acesso 
às Ofertas disponíveis. 

⎯ Não é possível transmitir pontos para outros registos e/ou Participantes. 
 

9. Ofertas 

 

Ofertas Gerais Valor  Pontos Stock 
disponível 

Vale Galp 10€ 1000 1100 

Vale Rakuten 5€ 250 500 

Vale Glovo 5€ 500 1200 

Vale Spotify 3M 21€ 1 250 40 

Vale Playstation 20€ 1250 30 
Vale Ikea 40€ 2 750 20 

Vale Abreu 80€ 7 250 20 
Vale Netflix 3M 25€ 2000 50 

Vale Wook 20€ 1 250 60 

 

⎯ A presente campanha concede ao seu beneficiário o direito a receber Ofertas de 
5,00€ (cinco euros), 10,00€ (dez euros), 20,00€ (vinte euros), 21,00€ (vinte e um 
euros), 25,00€ (vinte cinco euros), 40,00€ (quarenta euros) e 80,00 (oitenta euros): 

• Vale Galp no valor total de 10,00€ (dez euros) que confere ao seu 
beneficiário o direito a uma Oferta de 50 cêntimos/litro num 
abastecimento de 20 litros. O voucher é de utilização única. Caso o 
abastecimento realizado seja inferior a 20 litros, aplicar-se-á o desconto 
de 50 cêntimos/litro, não podendo o beneficiário usufruir do desconto 
remanescente num abastecimento posterior nem solicitar vouchers com 
o valor não utilizado para utilização subsequente. O desconto de 50 
cêntimos/litro aplica-se até um máximo de 20 litros. Caso o abastecimento 
exceda os 20 litros, o desconto aplicar-se-á exclusivamente até aos 20 
litros. 

• Vale Rakuten no valor de 5,00€ (cinco euros) que confere ao seu 
beneficiário o direito a utilizar o saldo no site 
www.elmejorcinemaencasa.com, para visualização de filmes via 
streaming. 

• Vale Glovo no valor de 5,00€ (cinco euros) que confere ao seu beneficiário 
o direito a utilizar o saldo na Glovo App. 

• Vale Spotify no valor de 21,00€ (vinte e um euros) que confere ao seu 
beneficiário o direito a utilizar o saldo numa conta Spotify. 

http://www.elmejorcinemaencasa.com/
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• Vale Playstation no valor de 20,00€ (vinte euros) que confere ao seu 
beneficiário o direito a utilizar o saldo em Playstation PlayStore. 

• Vale Ikea no valor de 40,00€ (quarenta euros) que confere ao seu 
beneficiário o direito a utilizar o saldo nas lojas IKEA ou no site online. 

• Vale Abreu no valor de 80,00€ (oitenta euros) que confere ao seu 
beneficiário o direito a utilizar o saldo nas Agências Abreu, para reserva de 
viagens. 

• Vale Netflix no valor de 25,00€ (vinte e cinco euros) que confere ao seu 
beneficiário o respetivo valor para adicionar à sua conta Netflix e poder 
descontar nas suas mensalidades.  

• Vale Wook no valor de 20,00€ (vinte euros) que confere ao seu 
beneficiário a possibilidade de adquirir produtos no site www.wook.pt e 
aplicar o valor de 20,00€ no total da fatura.  

 

⎯ Os desafios com foto concedem aos autores das fotos selecionadas o direito a receber 
uma Oferta no valor de 20€, entre as seguintes disponíveis: 

Ofertas Desafio com Foto  
Valor  

Vale Ticketline 20€ 

Vale Galp 20€ 

Vale ClubeFashion 20€ 

 

• Vale Ticketline no valor de 20,00€ (vinte euros) que confere ao seu 
beneficiário o direito a utilizar o saldo em https://ticketline.sapo.pt/. 

• Vale Galp no valor total de 20,00€ (vinte euros) que confere ao seu 
beneficiário o direito a uma Oferta de 80 cêntimos/litro num 
abastecimento de 25 litros. O voucher é de utilização única. Caso o 
abastecimento realizado seja inferior a 25 litros, aplicar-se-á o desconto 
de 80 cêntimos/litro, não podendo o beneficiário usufruir do desconto 
remanescente num abastecimento posterior nem solicitar vouchers com 
o valor não utilizado para utilização subsequente. O desconto de 80 
cêntimos/litro aplica-se até um máximo de 25 litros. Caso o abastecimento 
exceda os 25 litros, o desconto aplicar-se-á exclusivamente até aos 25 
litros. 

• Vale ClubeFashion no valor de 20,00€ (vinte euros) que confere ao seu 
beneficiário o direito a utilizar o saldo em www.clubefashion.com. 

 

⎯ Todas as Ofertas estão limitadas à disponibilidade promocional e ao stock existente. 
O participante poderá trocar os seus pontos acumulados pelas ofertas até dia 10 de 
setembro de 2020. A partir desta data os pontos deixam de ser válidos para troca de 
prémios. 

http://www.wook.pt/
https://ticketline.sapo.pt/
http://www.clubefashion.com/
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⎯ As Ofertas serão enviadas automaticamente via e-mail para os Participantes pela 
Gestora, através da plataforma www.acombinacaoperfeita.pt.  

⎯ A impossibilidade de usufruir da Oferta não confere aos Participantes o direito a 
qualquer compensação de qualquer espécie. 

⎯ Após o envio das mesmas, os seus beneficiários não poderão rejeitar, devolver, alterar 
ou cancelar as mesmas, sendo que, caso não compareçam no Parceiro 
selecionado/reservado na data acordada com este poderão perder o direito a gozar a 
Oferta, não podendo a Gestora proceder ao reembolso ou a qualquer contrapartida 
de outra natureza, nomeadamente indemnização seja a que título for. 

⎯ A Oferta terá de ser usufruída no prazo de 6 (seis) meses após o rebate no Chatbot do 

Facebook® Messenger. Após esta data, a Oferta não será válida nem passível de ser 

usufruída. 

⎯ As Ofertas não são acumuláveis com qualquer outra Oferta promocional dos Parceiros, 
com exceção das devidamente identificadas. 

⎯ Não serão aceites vales ilegíveis, danificados, incompletos, falsificados, rasurados, 
duplicados ou que não correspondam às condições da Oferta. 

⎯ Todos os custos extras incorridos pelos beneficiários, para usufruir ou aquando da 
utilização das Ofertas, que não os devidamente indicados na descrição das mesmas, 
serão cobrados aos beneficiários diretamente pelos Parceiros/Fornecedores, de 
acordo com as regras de pagamento e tarifários dos mesmos. Despesas de deslocação 
ou outras, para usufruto das Ofertas, não estão incluídas nas mesmas, devendo ser 
suportadas integral e exclusivamente pelos Clientes. 

⎯ Em todos os Parceiros, aplicar-se-ão os Termos e Condições dos mesmos. 

⎯ As Ofertas são pessoais e intransmissíveis, não têm valor monetário e não podem ser 
vendidas, oferecidas, doadas, cedidas, trocadas, substituídas, devolvidas nem 
convertidas em dinheiro. 

⎯ Por motivos de força maior, os Parceiros e/ou as Ofertas poderão, no decorrer da 

campanha, sofrer alterações, pelo que não darão lugar a reembolso ou qualquer 

contrapartida de outra natureza aos Clientes, nomeadamente, indemnização seja a 

que título for. 

 
10. Responsabilidade de Utilização e Direitos 

⎯ O resultado da utilização da plataforma www.acombinacaoperfeita.pt e do chatbot 

www.messenger.com/acombinacaoperfeita.pt é da responsabilidade do seu utilizador, 

exonerando-se a Sogrape e a 014 Media de qualquer responsabilidade por eventuais 

incidentes informáticos e/ou eventos de qualquer ordem (decorrentes de fatores 

internos de hardware ou software ou de causas externas, tais como falhas na rede 

telefónica, elétrica, natural ou ainda de um deficitário desempenho das empresas que 

fornecem estes serviços) que impeçam ou retardem o acesso ao site/ validação da 

participação/ receção da Oferta. 

⎯ A Sogrape, na qualidade de entidade Promotora, e a 014 Media, na qualidade de 

Gestora da campanha, não podem ser responsabilizadas por qualquer questão relativa 

à organização (inclusivamente alteração às datas ou possíveis cancelamentos por 

http://www.acombinacaoperfeita.pt/
http://www.messenger.com/acombinacaoperfeita.pt
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parte dos Parceiros), realização, produção, fornecimento e prestação dos serviços 

realizados pelos Parceiros, nem aceitarão nenhum pedido de reclamação 

relativamente aos mesmos. A 014 Media efetuará, no entanto, todas as diligências 

necessárias e adequadas para a satisfação dos legítimos interesses das partes 

envolvidas. 

⎯ A Sogrape e a 014 Media são alheias às responsabilidades que possam derivar das 

relações entre os Parceiros que disponibilizam as Ofertas e os beneficiários das 

mesmas. 

⎯ É da responsabilidade do Participante assegurar-se de que possui as condições físicas 

e de saúde necessárias ao normal desenrolar da experiência a usufruir ao abrigo da 

Oferta, bem como de que cumpre as normas básicas de segurança indicadas pelos 

Parceiros. 

⎯ A Sogrape e a 014 Media não são responsáveis por acidentes, problemas de saúde, 

nem por danos físicos, mentais e/ou materiais que o Participante e/ou 

acompanhantes possam, direta ou indiretamente, causar ou vir a sofrer aquando da 

utilização da Oferta. 

⎯ A Sogrape e a 014 Media não têm a obrigação de repor Ofertas enviadas, em caso de 
não utilização dentro do prazo de validade indicado, perda, roubo, dano, extravio ou 
por qualquer utilização indevida por parte dos beneficiários ou de terceiros. O 
Participante não poderá exigir qualquer reembolso, substituição ou compensação de 
qualquer espécie ou valor. 

 
11. Política de Privacidade, Propriedade Intelectual e Cedência de Direitos de Imagem 

⎯ Os Participantes autorizam a Sogrape a utilizar os dados solicitados em 

www.acombinacaoperfeita.pt e www.messenger.com/acombinacaoperfeita.pt para 

efeitos de gestão da(s) respetiva(s) Oferta(s) pela entidade Gestora, durante o prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) meses, sem limite territorial, de forma gratuita e sem 

conferir direito a qualquer compensação adicional, de acordo com o Regulamento 

Geral de Proteção de Dados em vigor. 

⎯ O fornecimento e tratamento informático dos dados pessoais é obrigatório para 

participação na campanha, sendo necessário para a gestão da mesma. O não 

fornecimento de dados pessoais ou o fornecimento de dados que não sejam 

verdadeiros, exatos, completos e atualizados implicará que a sua participação seja 

considerada incompleta e inválida, pelo que será excluída. Os seus dados pessoais são 

tratados para efeitos de execução de contrato no que respeita à gestão da sua 

participação e para efeitos dos contactos que mantemos consigo no âmbito da 

campanha. Para a gestão da campanha, os dados pessoais serão comunicados à 014 

Media (Gestora). 

⎯ Ao participar na campanha, o Participante autoriza, ainda, que esses dados pessoais 

sejam arquivados pela Sogrape para fins de marketing e promoções, na base de dados 

desta legalizada para esses fins, na Comissão Nacional de Proteção de Dados, para 

http://www.acombinacaoperfeita.pt/
http://www.messenger.com/acombinacaoperfeita.pt
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divulgação e promoção de novos produtos e serviços, a efetuar, por e-mail, SMS ou 

via postal, pela SOGRAPE ou pelos seus subcontratados devidamente autorizados para 

o efeito. Os dados fornecidos pelo Participante serão processados automaticamente, 

incluindo a definição dos perfis, para definição do tipo de produtos e serviços a 

divulgar, bem como para oferta de descontos, ofertas e promoções.  

⎯ Poderá exercer os seus direitos de acesso, retificação, apagamento, limitação, 

oposição ou portabilidade dos seus dados pessoais (quando aplicável), mediante 

comunicação escrita para o Provedor de Privacidade através do seguinte endereço de 

correio eletrónico: privacy@sogrape.pt. 

⎯ O Participante poderá, ainda, após o termo da campanha, retirar o consentimento ao 

tratamento dos dados para os fins acima descritos, o que não comprometerá a licitude 

do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado.  

⎯ Poderá apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados 

(com sede na Av. D. Carlos I, 134 - 1.º 1200-651 Lisboa, telefone +351 213928400, fax: 

+351 213976832 e e-mail geral@cnpd.pt) sempre que considere que foi violada a 

legislação aplicável em matéria de proteção de dados,  

⎯ O Promotora e a Gestora comprometem-se a respeitar e fazer respeitar, pelos seus 

Colaboradores, equipas de operadores e suas subcontratadas, as estipulações legais 

relativas ao tratamento e proteção de dados pessoais. 

Recomendamos a consulta do documento específico de política de privacidade desta 
campanha em www.acombinacaoperfeita.pt/privacidade 

 

12. Atos ilícitos  
A Sogrape eliminará e denunciará todos os Participantes que pratiquem atos ilícitos, 

nomeadamente por:  

a) Difamação, injúrias, ameaças e/ou abuso do nome e/ou imagem dos utilizadores 

da página e/ou da notoriedade e prestígio da marca e/ou outros direitos de 

propriedade industrial;  

b) Publicação de mensagens repetidas e não construtivas; 

c) Spamming, envio de cartas comerciais não solicitadas ou correntes por 

mensagens privadas ou públicas, apresentação de páginas ilegais, flooding, etc.; 

d) Recurso a expressões que incitem à violência, à intolerância, à xenofobia, ao 

racismo, ou a qualquer outra forma de discriminação bem como à prática de 

qualquer atividade ilegal ou criminosa; 

e) Fins contrários à lei ou ofensivos dos bons costumes, que suponham um prejuízo 

para terceiros ou que, de qualquer forma, lesem a honra, dignidade, imagem, 

intimidade, ideologias, crenças religiosas ou qualquer outro direito legalmente 

reconhecido de terceiros; 

f) Encorajar comportamentos prejudiciais à proteção do ambiente e dos animais; 

mailto:privacy@sogrape.pt
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g) Envio de conteúdos de natureza sexual ou obscena, que infrinjam direitos de 

privacidade, intimidade, confidencialidade, propriedade intelectual, propriedade 

industrial ou de publicidade, incluindo a divulgação de informação privada sobre 

qualquer indivíduo ou organização; 

h) Utilização da identidade e/ou de dados pessoais de outra pessoa e/ou criação e 
utilização de e-mails ou contas de Facebook falsas; 

i) Utilização fraudulenta de códigos na plataforma e/ou e-vouchers nos respetivos 
Parceiros das Ofertas. 

No caso de incumprimento destas regras, o utilizador pode ser impedido de participar 
nas campanhas por um período variável, ficando igualmente sujeito às sanções previstas 
na Lei em matéria de direitos da personalidade e correspondente responsabilidade civil 
e penal. Os dados obtidos através da plataforma da Campanha poderão ser 
disponibilizados para o apuramento de responsabilidade civil e criminal, mediante 
mandado da autoridade judiciária competente. 
 

13. Considerações Finais 

⎯ Toda e qualquer atividade, ainda que em forma tentada, que vise obter vantagem 

através de atos que não respeitem ou desvirtuem o objetivo da presente campanha 

será considerada ilegal, reservando a Promotora o direito de anular e/ou excluir os 

correspondentes Participantes.  

⎯ Caso ocorram acontecimentos imprevistos fora do controlo da Promotora e da 

Gestora e/ou motivos de força maior e/ou quaisquer circunstâncias que perturbem o 

regular decorrer da presente campanha, a Promotora e a Gestora reservam-se o 

direito de, discricionariamente, retirar, cancelar, alterar ou de substituir as Ofertas por 

outras de valor semelhante, sem que daí decorra qualquer obrigação de indemnização 

ou compensação aos Participantes, seja a que título for. A decisão da Promotora e da 

Gestora é final e não suscetível de qualquer reclamação. 

⎯ A Sogrape reserva-se o direito de cancelar a Campanha a qualquer altura se o referido 

stock de Ofertas disponível esgotar antes da data de término da Campanha. 

⎯ Em caso de força maior ou motivo razoável objetivamente atendível, a Sogrape 

reserva-se o direito de alterar as datas de duração da presente Campanha, sem que 

daí resulte o direito a qualquer compensação. 

⎯ A Sogrape reserva-se o direito de alterar os presentes Termos e Condições, durante o 

período promocional e de usufruto da Oferta, sem necessidade de aviso prévio, 

mediante a publicação dos novos Termos e Condições na aplicação da Campanha, bem 

como de desclassificar Participantes que violem ou tentem violar os Termos e 

Condições aplicáveis. 

⎯ As cláusulas dos presentes Termos e Condições serão interpretadas e integradas pela 

Promotora de harmonia com as regras relativas à interpretação e integração dos 

negócios jurídicos, mas sempre dentro do contexto e em harmonia com os Termos e  
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Condições em que se incluem. Das decisões tomadas pela Promotora ao abrigo desta 

previsão não cabe qualquer reclamação. Qualquer má interpretação ou tentativa 

fraudulenta para o não cumprimento na íntegra dos presentes Termos e Condições 

invalidará automaticamente a possibilidade de o Participante poder usufruir das 

Ofertas e absolverá a Sogrape de todas as responsabilidades perante o Participante. 

⎯ Para o esclarecimento de eventuais dúvidas, os Participantes poderão contactar a 

Gestora da campanha na morada indicada no anterior n.º 2 supra, bem como para o 

e-mail ajuda@acombinacaoperfeita.pt, WhatsApp 966776268 (disponível 

exclusivamente por mensagem) ou pelo telefone 21 194 07 04, em funcionamento 

nos dias úteis, das 9h às 13h e das 14h às 18h. A chamada telefónica não é gratuita e 

o respetivo custo pode ser cobrado pelo operador de telecomunicações utilizado pela 

pessoa que efetua a chamada, de acordo com o respetivo tarifário. Não serão aceites 

reclamações que não sejam relativas ou não se encontrem abrangidas pelos presentes 

Termos e Condições ou que sejam efetuadas após o término de validade da Oferta. 

 
14. Foro/ Competência: 

Todos os litígios relativos à validade, interpretação e execução da presente campanha 

serão dirimidos pelos tribunais competentes da área de comarca de Lisboa, com expressa 

renúncia a qualquer outro. 

A participação nesta campanha implica a aceitação de todas as cláusulas constantes 

nestes Termos e Condições. 
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