
REGULAMENTO  

PASSATEMPO “O MELHOR CABAZ DO OESTE”

 
1. Objetivo e Prémios

O promotor do Passatempo é a Comunidade Intermunicipal do Oeste, com sede na 
Avenida General Pedro Cardoso, nº9, Caldas da Rainha,  doravante designada como 
Promotor. 
O Passatempo O MELHOR CABAZ DO OESTE  tem como objetivo oferecer  1 Cabaz de 
Produtos Regionais da zona Oeste Portugal e os 12 Municípios que a compõem, 
para os fãs das páginas de Instagram e Facebook do Oeste Portugal em https://
www.instagram.com/oeste_portugal/ e https://www.facebook.com/oesteportugal/, 
composto por:

Alcobaça 1 livro "O Porquinho Malhado", de Inês Silva  
1 ginja de Alcobaça 0,04L  
1 peça de porcelana "A Grande Família Portuguesa" 
1 caixa de 6 unidades de maçã de Alcobaça  
1 frasco de 165gr de "Compotas do Mosteiro", sabor tomate e canela  
1 frasco de 350gr de puré de maçã

Alenquer 1 caixa de ovos de codorniz 
1 garrafa de vinho

Arruda dos 
Vinhos

1 caixa de doces regionais - "Bruxas d'Arruda" 
1 boneca de artesanato  
1 garrafa de vinho licoroso "Dona Elvira" 
1 embalagem de bolos secos de limão

Bombarral 1 saco de 7 unidades de Pêra Rocha  
1 embalagem de trufas de chocolate com lima-limão Dom José  
1 caixa de 6 unidades de Mimosos

Cadaval 1 garrafa de 750ml de Arinto & Chardonnay
Caldas da 
Rainha

1 pacote de Cavacas das Caldas  
1 pacote de Beijinhos das Caldas 
1 garrafa de licor de maçã

Lourinhã 1 garrafa de 70cl de Aguardente Vínica Lourinhã
Nazaré 1 caixa de 6 unidades de Carapaus Doces
Óbidos 1 garrafa de 70cl de Ginja d'Óbidos
Peniche 1 embalagem de Esses de Peniche  

1 embalagem de Rendas Doces
Sobral de 
Monte Agraço

1 embalagem de Painho  
1 embalagem de Chouriço de Carne  
1 embalagem de Chouriço Mouro

Torres Vedras 1 caixa de 4 unidades de pasteis de feijão  
1 frasco de uvada

https://www.instagram.com/oeste_portugal/
https://www.instagram.com/oeste_portugal/
https://www.facebook.com/oesteportugal/


2. Duração do Passatempo 

O Passatempo O MELHOR CABAZ DO OESTE tem inicio no dia 2 de Dezembro de 2019 
e termina no dia 18 de Dezembro de 2019.

3. Âmbito do Passatempo 

O Passatempo decorre em todo o território nacional, podendo participar nele todos os 
residentes em Portugal Continental e Ilhas. 

4. Requisitos de Participação 

a) Podem participar no Passatempo todas as pessoas singulares residentes em Portugal 
com idade igual ou superior a 18 anos, com exceção do disposto na alínea seguinte.

b) A participação no Passatempo e o acesso ao prémio estão vedados aos 
colaboradores e familiares da Comunidade Intermunicipal do Oeste. 

c) Para efeitos de habilitação aos prémios, os participantes têm que gostar das páginas 
Oeste Portugal (Facebook ou Instagram) e mencionar três amigos nos comentários de 
uma publicação, respeitando o disposto no presente regulamento. 

d) O Promotor reserva-se o direito de, a qualquer altura, solicitar elementos que permitam 
a verificação dos dados pessoais referidos na alínea a) e b).

e) Ao participar no Passatempo, o participante declara que aceita sem reservas as 
condições do presente Regulamento e da Política de Privacidade. 

5. Forma de Participação 

a) Os fãs das páginas do Facebook e Instagram do Oeste Portugal serão convidados a 
marcar três amigos no post colocado com a imagem e descrição do passatempo nas 
respetivas páginas de facebook/ instagram do Oeste Portugal em https://
www.instagram.com/oeste_portugal/ e https://www.facebook.com/oesteportugal/

b) Deverão também gostar da página Oeste Portugal na plataforma em que participaram. 

c) Será escolhido um vencedor via Random.ORG: https://www.random.org/ /  ou 
plataforma semelhante

d) O vencedor irá receber um cabaz composto pelos produtos referidos no ponto 1

https://www.instagram.com/oeste_portugal/
https://www.instagram.com/oeste_portugal/
https://www.facebook.com/oesteportugal/
https://www.random.org/


e) O vencedor será contactado via mensagem pessoal ou comentário identificativo no 
Facebook ou Instagram, consoante a plataforma com que participou. 

6. Entrega de Prémios 

O vencedor será anunciado no mural da página Facebook e Instagram ou contactado pelo 
Oeste Portugal, via mensagem privada no Facebook ou Instagram no dia 19 de Dezembro 
2019, solicitando as indicações necessárias, para usufruto do mesmo. Nome completo, 
número de BI/CC, morada e contacto telefónico. 

O prémio poderá ser recolhido na sede da Comunidade Intermunicipal do Oeste em 
Avenida General Pedro Cardoso, nº9, Caldas da Rainha ou enviado via correio para a 
morada do vencedor desde que este resida em Portugal Continental. A OesteCim não se 
responsabiliza por atrasos ou imprevistos de entrega do prémio via CTT.

7. Participações Válidas 

Para que a participação no Passatempo via Internet seja válida, o participante tem que ser 
fã de das páginas Oeste Portugal (Facebook ou Instagram), disposições do presente 
regulamento. São permitidas participações repetidas. 

8. Condições de Exclusão 

Qualquer incumprimento das condições constantes do Regulamento pode dar origem à 
exclusão do participante e à recusa da atribuição do prémio por parte do Promotor, 
mesmo que o nome do participante tenha sido divulgado como premiado. Mais ainda, 
serão excluídas da participação no Passatempo, sem aviso prévio, todas as participações 
que, nomeadamente, estejam numa ou em várias das seguintes condições: 

- Participação com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos; 
- Suspeita de manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados ou 
programas informáticos associados ao Passatempo com o intuito de influenciá-lo de forma 
incorreta ou injusta para os outros participantes; 
- Suspeita de utilização de programas informáticos, ou quaisquer outros artifícios técnicos 
(vulgarmente designados por “hacking” ou “cheating”), permitindo participações 
automáticas ou de outro tipo para aumentar a pontuação; 
- Suspeita de manipulação das plataformas Facebook e Instagram; 
- Suspeita de participação por parte do mesmo indivíduo, ainda que com dados de registo 



diferentes. 
O Promotor reserva-se o direito de excluir participantes por suspeita de alguma anomalia 
ou interferência conforme decorre das condições de exclusão. 

9. Outras Condições 

O Promotor reserva-se o direito de terminar, alterar, encurtar, atrasar ou prolongar o 
presente Passatempo a todo o tempo, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou 
fraudulenta ou algum facto 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. 
Qualquer decisão do Promotor neste âmbito será publicada nas páginas Facebook e 
Instagram do Oeste Portugal. 

O Promotor exclui qualquer responsabilidade por danos e prejuízos de toda natureza que 
possam dever-se à falha temporal de disponibilidade ou de continuidade do 
funcionamento do Passatempo mediante o qual se participa na promoção, o 
defraudamento da utilidade que os utilizadores possam atribuir ao mesmo e, em 
particular, ainda que não de modo exclusivo, à falha de acesso às plataformas Facebook 
e Instagram. 

O Promotor não se responsabiliza pelo funcionamento das plataformas Facebook e 
Instagram, nem pelos serviços de ligação à Internet, nomeadamente pelo intervalo de 
tempo decorrente entre o envio da resposta e o seu registo do lado do sistema informático 
de suporte. 

O Promotor não terá responsabilidade por qualquer falha na entrega do prémio por parte 
dos CTT caso a mesma ocorra.

O Promotor não será responsável por participações não recebidas, não reconhecidas ou 
atrasadas, as quais não serão tidas em conta para efeitos do Passatempo. 
Todas as formalidades constantes do presente regulamento são absolutamente 
determinantes para a atribuição de qualquer prémio nele previsto, pelo que a respetiva 
preterição ou incompletude implicará sempre a exclusão dos participantes. Qualquer 
reclamação ou esclarecimento poderá ser obtido através do email geral@oestecim.pt



Qualquer participante autoriza o Promotor a divulgar o seu nome e foto enviada para 
quaisquer fins de informação do presente Passatempo, sem que isso lhe dê direito a 
qualquer compensação. 

10. Política de Privacidade 

O participante toma conhecimento e concorda com o envio dos seus dados para utilização 
e tratamento para fins de personalização e configuração das aplicações. 
O Promotor garante a confidencialidade dos dados pessoais dos participantes. O 
fornecimento dos dados pessoais é necessário para poder participar nesta promoção, 
bem como para a sua correta gestão e entrega dos prémios e acontece através da 
plataforma Facebook e Instagram. 

Só serão consideradas participações com dados corretos. Os dados recebidos são 
processados e tratados de acordo com a Lei 46/2012, de 29 de agosto (relativa ao 
tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no setor das comunicações 
eletrónicas), e destinam-se ao tratamento desta promoção ficando garantido, nos termos 
da lei, o direito de acesso, retificação e eliminação. Ao fornecer os seus dados pessoais, o 
concorrente declara que os mesmos são verdadeiros. 


