
 

 
 

REGULAMENTO PASSATEMPO “LISTA DOS BEM COMPORTADOS” 

 

1. PROMOTORA 

O presente regulamento define as condições gerais do passatempo “Lista dos Bem Comportados”, 

promovido pela ITMP ALIMENTAR, S.A. (“ITMP Alimentar” ou “Promotora”), com sede no Lugar de 

Marrujo, Bugalhos, 2384-004 Alcanena, com o número único de pessoa coletiva 503 882 003. 

 

2. DESTINATÁRIOS 

2.1. O presente passatempo destina-se a todos os clientes das lojas Intermarché sitas em Portugal, 

que residam em Portugal (“Clientes”). 

2.2. Não é necessário realizar qualquer compra específica para ser participante neste passatempo. 

 

3. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PASSATEMPO 

O presente passatempo terá início no dia 2 de novembro de 2017 e termo às 23h59m (GMT) do dia 

20 de novembro de 2017. 

 

4. PASSATEMPO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 RESOLUÇÃO DE DESAFIOS CRIANDO FINAIS FELIZES 

4.1. No âmbito do presente passatempo, todos os Clientes poderão, de 2 a 20 de novembro de 2017, 

participar na resolução de um desafio semanal com o objectivo de criar um final feliz, no site 

www.intermarche.pt, num espaço desenvolvido para este efeito. Em cada desafio é iniciada uma 

história e são propostos 3 produtos que têm que ser utilizados para a finalizar, sempre com um final 

feliz. O desafio é lançado semanalmente na página de Facebook Intermarché Portugal e a 

participação é realizada no site www.intermarche.pt. 

4.2. Para submeter a sua participação o Cliente terá que preencher um formulário num espaço 

desenvolvido para este efeito no site www.intermarche.pt, sendo obrigatória a indicação, por parte 

do Cliente, dos seguintes dados pessoais: nome, número de Cartão de Cidadão ou B.I, e-mail, 

contacto telefónico, loja em que pretende levantar o prémio e que tipo de Cabaz de Natal pretende 

receber caso seja um dos vencedores - “infantil” ou “familiar”. 



 

 
 
4.3. As participações submetidas pelos Clientes serão avaliadas por um júri, que selecionará os 26 

vencedores semanais que cumprirem todos os requisitos para a participação e que forem mais 

criativos na resposta. A decisão do júri é soberana, não sendo admitida qualquer reclamação ou 

recurso. 

4.4. O Cliente aceita que, após a submissão da participação, a Promotora terá direito a utilizar o 

respetivo conteúdo em toda a comunicação (televisão, internet, decoração de loja, rádio, etc.), 

independentemente de o mesmo ser ou não um dos vencedores do passatempo. 

 

 

 ANÚNCIO DOS PREMIADOS 

4.5. Até dez dias úteis após o término do passatempo são anunciados, no site www.intermarche.pt, 

os vencedores. 

 

5. PRÉMIOS 

5.1. O Cliente que tenha submetido a participação e que tenha sido um dos vencedores recebe um 

Cabaz de Natal à escolha, “infantil” ou “familiar” e um vale de 10€ em Cartão Poupança, conforme 

Anexo I junto ao presente Regulamento e que dele faz parte integrante. 

5.2. A Promotora contactará via e-mail os Clientes vencedores até ao dia 1 de dezembro de 2017 e 

disponibilizará o prémio na loja escolhida até ao dia 5 de dezembro de 2017. 

5.3. No âmbito do presente passatempo, a cada participante apenas poderá ser atribuído um Cabaz 

de Natal à escolha, “infantil” ou “familiar” e um vale de 10€ em Cartão Poupança, ainda que o 

mesmo participante tenha participações suficientes para poder receber dois ou mais prémios. 

5.4. A Promotora não se responsabiliza pela impossibilidade de contacto via e-mail devido a 

problemas existentes na caixa de correio eletrónico do utilizador, nem por qualquer problema 

informático ou de rede que possam ocorrer no âmbito e durante a ação. 

5.5. O prémio é pessoal e intransmissível, não podendo ser trocado ou substituído por dinheiro ou 

qualquer outro produto ou serviço. 

5.6. Em caso algum a Promotora será responsável pelos danos ou prejuízos resultantes da atribuição, 

aceitação, gozo, utilização e/ou rejeição dos vales atribuídos no âmbito do presente ação.  

5.7. O prémio referido nesta secção será da exclusiva responsabilidade da Promotora.  



 

 
 

6. DEPÓSITO DO REGULAMENTO 

6.1. O presente regulamento poderá ser consultado no site www.intermarche.pt.   

6.2. A participação no presente passatempo pressupõe a aceitação integral do presente 

regulamento.  

 

7. RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

As partes acordam que quaisquer questões ou litígios emergentes da interpretação ou execução do 

presente regulamento serão dirimidos pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, com renúncia 

expressa a qualquer outro. 

 

 

 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. A Promotora reserva-se o direito de modificar em qualquer altura as condições do presente 

passatempo, e outras regras do mesmo, incluindo a sua possível anulação antes do prazo 

predeterminado, comprometendo-se a informar os participantes das novas condições do 

passatempo com a antecedência e publicitação necessárias. 

8.2. A Promotora reserva-se o direito de eliminar o participante que esteja de alguma forma a utilizar 

meios fraudulentos e desconformes com o presente regulamento. 

8.3. O registo ou participação no passatempo não cria direitos de qualquer tipo. 

8.4. Todas as dúvidas sobre a interpretação e casos omissos no presente regulamento serão 

analisadas e esclarecidas pela Promotora, podendo a eventuais reclamações e/ou sugestões relativas 

à execução deste passatempo ser remetidas para os contactos indicados no nº seguinte. 

8.5. A recolha dos dados pessoais do Cliente destina-se a comunicações no âmbito do presente 

passatempo, bem como a fins de marketing e correspondência, assumindo a ITMP Alimentar o 

compromisso de privacidade e segurança no processamento e na manutenção de dados pessoais de 

cada Cliente, em conformidade com o disposto na Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

O Cliente consente a recolha e tratamento informático dos seus dados pessoais, autorizando que a 

ITMP Alimentar insira estes dados numa base de dados apropriada. 



 

 
 
A base dos dados pessoais dos Clientes encontra-se registada na Comissão Nacional de Protecção de 

Bases de Dados de acordo com a legislação aplicável. 

É reconhecido ao Cliente o direito de consulta, actualização ou eliminação dos seus dados pessoais, 

bem como o direito de os corrigir e de, a qualquer momento, solicitar que os seus dados não sejam 

objecto de tratamento. Estes direitos poderão ser exercidos através de pedido enviado para:  

ITMP Alimentar, S.A., Lugar de Marrujo – 2380-220 Bugalhos. 

8.6. Deste passatempo estão excluídos os sócios (ou accionistas), gerentes (ou administradores) das 

sociedades de exploração das lojas INTERMARCHÉ e ÉCOMARCHÉ, bem assim como os seus cônjuges 

e filhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 



 

 
 

Composição dos Cabazes de Natal 

 

Cabaz de Natal Infantil 

 

BOLACHAS TURBULO LEITE 200G CHABRIOR 

BOLACHAS GOUTER.CROK LEITE/CHOCOLATE 300G CHABRIOR 

GOMAS AMORAS 150G ELODIE 

PASTILHAS MELÕES 150G ELODIE 

CREME P/BARRAR NOIKAO 400G IVORIA 

GEL BANHO JÚNIOR FRUTOS EXÓTICOS 300ML LABELL 

NECTAR TUTTIFRUTI 3X0.20L PAQUITO 

LEITE COM CHOCOLATE 200ML PATURAGES 

PIPOCAS C/AÇÚCAR 100G BOUTON DOR 

ACHOCOLATADO TCHOKAO 800G IVORIA 

BATON CIEIRO MORANGO 2UNID STERISANTE 

CHAMPO JÚNIOR BAUNILHA/ALPERCE 250ML LABELL 

KIT DENTÁRIO INFANTIL LABELL 

KIT SCIENCE4YOU SCIENCE4YOU 

MERENDINHAS PEPITAS CHOCOLATE 240G CHABRIOR 

NAPOLITANAS CREME CACAU 320G CHABRIOR 

CEREAIS CRACK STAR 375G CHABRIOR 

CEREAIS ARGOLAS MEL 375G CHABRIOR 

18 LAPIS DE COR 18CM DOMEDIA 

DRAGEIAS TUTTI CHOCOLATE 3X22G IVORIA 

BARRA CHOCOLATE LEITE MIXI 6X21G CHABRIOR 

ICE TEA PÊSSEGO 6X0.33L LATA LOOK 

GEL BANHO JÚNIOR MAÇÃ/PERA 300ML LABELL 

CREME HIDRATANTE CORPORAL 125ML LABELL 

MARMELADA 900G PAQUITO 

TABLETE CHOCOLATE LEITE ARROZ 2X100G IVORIA 

AGUA S/GÁS 6X0.33L INFANTIL SERRA FAFE 

 

 

 

Anexo I 



 

 
 

Composição dos Cabazes de Natal 

 

Cabaz de Natal Familiar 

 

SORTIDO SELEÇÃO 375G CHABRIOR 

BOLACHAS RELIEVE 700G CHABRIOR 

CHA PRETO FRUTOS VERMELHOS 25 SAQUETAS 44G COTTERLEY 

SABONETE MOUSSE FRUTOS VERMELHOS 250ML LABELL 

CREME HIDRATANTE CORPORAL 125ML LABELL 

LEITE CORPO HIDRATANTE ARGÃO 250ML LABELL 

CREME ROSTO E CORPO 250ML LABELL 

MIOLO DE NOZ 200G PAQUITO 

VINHO TINTO REG SET PRIVATE COLLECTION 0.75L SELECÇÃO DE ENOFILOS 

MOSCATEL DE SETÚBAL 0.75L SELECÇÃO DE ENOFILOS 

BATON CIEIRO CLÁSSICO 2UNID STERISANTE 

BEIJINHOS DE POMBAL 90G TERRA DE SABORES 

DOCE ABÓBORA C/NOZ 250G TERRA DE SABORES 

AZEITE VIRGEM EXTRA DOP TRÁS OS MONTES 0.5L TERRA DE SABORES 

CHAMPO ANTI CASPA NORMAL 2EM1 300ML LABELL 
GEL BANHO HIPOALERGÉNICO PELES SENSIVEIS 
DOSEADOR 750ML LABELL 

QEUIJO COULOMMIERS 350G PÁTURAGES 

CUBOS QUEIJO C/ERVAS FRASCO 300G PÁTURAGES 

 


