
 

 

Regulamento da Promoção “Viagem à Bélgica” – 2018 

 

1. Promotoras 

A Promoção “Viagem à Bélgica” (a “Promoção”) é promovida pela SCC - Sociedade Central de 

Cervejas e Bebidas, S.A., sociedade comercial anónima com sede na Estrada da Alfarrobeira, 2625-

244, Vialonga, registada na Conservatória Comercial de Vila Franca de Xira sob o número único de 

matrícula e de pessoa colectiva 511147236, com o capital social de EUR 50.000,000.00 (a 

“Promotora” ou “SCC”), em parceria com a Recheio - Cash & Carry, S.A., sociedade comercial 

anónima com sede na Rua Actor António Silva, nº 7, 1649-033 Lisboa, registada na Conservatória 

do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva 500145415, 

e com o capital social de EUR 5.000.000,00 (o “Recheio”). 

 

2. Destinatários 

2.1. A Promoção destina-se aos clientes do Recheio, com os códigos de Actividade 1, 2 e 3, e que sejam 

clientes do mesmo desde, pelo menos, 1 de Fevereiro de 2017 (os “Clientes”). 

2.2. Para efeitos da presente Promoção, será considerado Cliente a pessoa singular ou colectiva a que 

corresponda apenas 1 (um) número de contribuinte. 

 

3. Período da Promoção 

A Promoção decorrerá entre 20 Fevereiro de 2018 e 16 de Abril de 2018 (o “Período da 

Promoção”). 

 

4. Descrição e objectivos da Promoção 

A Promoção tem como objectivo oferecer 45 (quarenta e cinco) viagens à Bélgica (nomeadamente 

às cidades de Aubel e Bruxelas), de forma a premiar os Clientes que, cumprindo todos os requisitos 

do presente Regulamento, tenham o maior crescimento no volume de facturação em compras de 

produtos de várias marcas do Grupo SCC identificadas em 5.1, em relação ao ano de 2017. 

 

5. Forma de Participação 

5.1. A Promoção destina-se a premiar os 45 (quarenta e cinco) Clientes que, relativamente ao período 

homólogo do ano 2017, registem o maior crescimento em termos de valor de compras facturadas 

em produtos das seguintes marcas: Sagres Radler, Sagres Preta, Sagres sem álcool, Bohemia, 

Strongbow, Luso Fruta, Desperados, Guiness e Affliggem (os “Produtos”). O crescimento do 

volume de facturação nestes produtos deverá ser, no mínimo, de 10% (dez por cento). 

5.2. Dos 45 (quarenta e cinco) Prémios, 10 (dez) serão oferecidos aos Clientes Horeca (Hotelaria, 

Restauração e Cafetaria), 10 (dez) a Clientes Retalhistas e 25 (vinte e cinco) aos restantes Clientes 

que perfaçam os maiores crescimentos nas suas categorias conforme anteriormente definido no 

nº 5.1 supra, sem prejuízo do disposto nos números seguintes. 

5.3. Para participarem na presente Promoção, os Clientes não deverão ter, à data de término da 

Promoção, dívidas vencidas e não pagas ao Recheio ou a quaisquer entidades do Grupo SCC. 

5.4. Consideram-se actos de compra válidos, para efeitos desta Promoção, os titulados por facturas 

cujo código de documento seja 01, 04, 06, 08, 09 e 15, e que correspondam a compras líquidas, 

sem IVA, deduzidas de taras e vasilhame. 

5.5. Os Produtos devolvidos não são considerados como efectivamente adquiridos para efeitos de 

contabilização do crescimento de volume nos termos indicados em 5.1. 

5.6. Cada Cliente apenas poderá ser premiado 1 (uma) vez, com 1 (uma) viagem, independentemente 

do número de fichas de Cliente que tenha nas diferentes lojas. Além disso, cada Cliente apenas 

poderá ser premiado por 1 (uma) Loja, e no caso de um Cliente ser vencedor em duas lojas, apenas 

poderá gozar o prémio a ser atribuído pela loja em que concretize o maior crescimento de vendas 

devendo igualmente corresponder às demais condições indicadas nos pontos 5 e 7 infra. 



 

 

 

6. Vencedores 

6.1. Os Clientes vencedores serão divulgados nas lojas Recheio bem como no site www.recheio.pt no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis após o final do Período da Promoção. 

6.2. Os Clientes vencedores, apurados de acordo com os critérios da presente Promoção, serão 

também contactados telefonicamente pela BCD Travel, Lda., agência de turismo responsável pela 

organização da fruição do Prémio, para o número de contacto preferencial que constar da base de 

dados de clientes do Recheio no prazo de 5 (cinco) dias uteis após o final do Período da Promoção. 

Neste contacto serão dadas todas as informações consideradas relevantes e relacionadas com o 

gozo do Prémio, melhor descrito em 7 infra, que serão posteriormente confirmadas por e-mail. 

6.3. O Cliente vencedor contactado deverá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o contacto referido 

supra, fornecer à BCD Travel, Lda., agência de turismo responsável pela organização da fruição do 

Prémio, todos os dados, informações e os documentos solicitados, dos quais, pelo menos, a 

digitalização de um documento de identificação válido na altura do gozo do Prémio da pessoa que 

irá usufruir do mesmo (i.e. Cartão de Cidadão ou Passaporte e, consoante a nacionalidade e se 

aplicável, visto de entrada e permanência no território holandês) bem como as declarações 

descritas em 7.5 infra, todos elementos destinados ao processamento da viagem, estadia e ao gozo 

do Prémio, para o e-mail milisboa@bcdtravel.pt. Caso o Cliente vencedor não forneça, no referido 

prazo, os dados, informações e documentos solicitados, perderá o estatuto de vencedor e o direito 

ao Prémio, sem direito a qualquer compensação. Após a informação da pessoa que gozará o 

prémio, não serão aceites alterações posteriores. 

6.4. A impossibilidade de usufruir do Prémio, a sua não aceitação ou a sua não reclamação nas 

condições supra mencionadas não confere ao Cliente qualquer direito de reclamação ou 

compensação por parte da SCC ou do Recheio e permite, à SCC e ao Recheio a possibilidade de 

atribuir o Prémio a um novo Cliente vencedor, até que se complete o total de 45 Clientes 

vencedores. 

6.5. Caso o Cliente não usufrua do Prémio, nos termos do número anterior, será escolhido um vencedor 

suplente, que corresponderá ao 46ª (quadragésimo sexto) Cliente a registar o maior crescimento 

em termos de valor de compras facturadas em produtos identificados no ponto 5.1. supra. Caso 

este também não usufrua do Prémio, o eventual suplente será o 47º (quadragésimo sétimo), o 48º 

(quadragésimo oitavo), o 49º (quadragésimo nono) Cliente - e assim sucessivamente – a registar o 

maior crescimento em termos de valor de compras facturadas em produtos identificados no ponto 

5.1. supra, até que as 45 (quarenta e cinco) viagens à Bélgica estejam todas atribuídas. 

 

7. Prémios 

 

7.1. Cada Cliente vencedor será premiado com 1 (um) um bilhete para uma viagem à Bélgica, 

nomeadamente às cidades de Aubel e Bruxelas (o “Prémio”). 

7.2. O Prémio a atribuir inclui a viagem de ida e regresso de avião, para aeroporto ainda a definir, que 

terá lugar entre 17 a 20 de Maio  de 2018, estadia de 3 (três) noites em hotel de 4 (quatro) estrelas 

com pequeno-almoço incluído, visitas e actividades previstas no programa que será facultado 

aquando do contacto que será realizado conforme o ponto 6.2 supra. 

Os Prémios disponíveis são limitados nos termos indicados no ponto 5.2 supra e nos números 

seguintes. 

7.3.  

7.4. Para efeitos de contabilização do crescimento do volume de compras de cada Cliente serão 

contabilizados separadamente os Produtos adquiridos em cada Loja e não o volume total de 

Produtos adquiridos em diferentes Lojas pelo mesmo Cliente. 

7.5. Os Prémios são pessoais e não são transmissíveis entre Clientes nem a terceiros. No caso de o 

Cliente vencedor ser uma pessoa colectiva, o Prémio poderá ser usufruído por qualquer seu 
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trabalhador, gerente ou administrador, devendo para o efeito ser apresentada declaração da 

pessoa colectiva na qual indique expressamente a fruição do prémio por aquela pessoa singular e 

indicando a relação existente entre elas, juntamente com um comprovativo dessa relação, bem 

como uma declaração da pessoa singular de que aceita os termos do presente Regulamento, em 

particular os relativos à protecção de dados pessoais, nos termos das minutas a disponibilizar pela 

SCC após o contacto referido em 6.2 supra. 

7.6. Os Prémios não poderão ser trocados por dinheiro. 

 

8. Disposições Finais  

8.1. Os termos e condições do presente Regulamento aplicam-se a todas as participações efectuadas 

no âmbito da presente Promoção e visam tutelar todos os aspectos da relação do Cliente 

participante com a SCC e com o Recheio no âmbito da mesma. 

8.2. Se por qualquer motivo, não for possível garantir a entrega do prémio indicado neste Regulamento, 

poderá a Promotora e/ou o Recheio substituí-lo por outro prémio, sem que com isso os Clientes 

participantes tenham direito a qualquer compensação. 

8.3. Nem a SCC nem o Recheio se responsabilizam, designadamente, por: (i) quaisquer dificuldades ou 

impossibilidades de contacto com os vencedores ou destes com a SCC ou o Recheio; (ii) quaisquer 

extravios de mensagens ou entregas retardadas por parte dos operadores de telecomunicações ou 

quaisquer falhas da internet; (iii) incorrecção de quaisquer dados apresentados pelos Clientes 

participantes; (iv) não levantamento do Prémio pelos Clientes vencedores; (v) quaisquer actos 

praticados por Clientes participantes, quer na participação quer na fruição do Prémio ou qualquer 

actuação de má-fé, designadamente participando na Promoção utilizando informação falsa, 

viciando assim a mesma, caso em que, se for identificado, será automaticamente excluído, sem 

prejuízo de participação às autoridades competentes; (vi) qualquer tentativa não autorizada de 

invasão dos sistemas informáticos ou de comunicações de suporte da Promoção, que será 

considerada ilegal e comunicada às autoridades competentes para os devidos efeitos; (vii) danos 

patrimoniais ou extra patrimoniais, incidentes ou acidentes que os Clientes participantes (ou as 

pessoas autorizadas a usufruir do Prémio nos termos indicados em 7.5 supra) possam sofrer por 

força da recepção ou fruição do Prémio a atribuir no âmbito da Promoção. 

8.4. A SCC é a entidade responsável pelo tratamento e a destinatária principal dos dados pessoais dos 

participantes e das pessoas singulares autorizadas a usufruir do Prémios nos termos deste 

Regulamento. 

8.5. Ao participar na presente Promoção, o participante dá o seu livre, específico, informado e expresso 

consentimento para que os dados pessoais por si transmitidos sejam objecto de tratamento nas 

condições e para os fins previstos no presente Regulamento. 

8.6. O titular dos dados poderá a qualquer momento retirar o seu consentimento para que os dados 

pessoais por si transmitidos sejam objecto de tratamento, contudo, fica desde já informado, que a 

retirada do consentimento não torna ilícitos os tratamentos efectuados ao abrigo do 

consentimento anteriormente concedido. 

8.7. Os dados pessoais objecto de tratamento no âmbito da presente promoção serão conservados 

pelo período de 1 (um) ano, sendo posteriormente eliminados ou tornados de tal modo anónimos 

que o seu titular não seja ou já não possa ser identificado. 

8.8. O titular dos dados poderá ainda, nos termos da lei aplicável, aceder, modificar, rectificar ou 

eliminar os dados, bem como exercer o direito ao esquecimento e/ou à portabilidade dos dados 

mediante o envio de um e-mail para scc@centralcervejas.pt. 

8.9. O titular dos dados tem o direito a apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Protecção 

de Dados. 

8.10. A Promotora e o Recheio reservam-se o direito de fazer cessar, alterar, encurtar, atrasar ou 

prolongar a Promoção a todo o tempo, sem que com isso o Participante tenha direito a qualquer 

tipo de compensação. Em caso de alterações, as mesmas entram em vigor na data que venha a ser 



 

 

indicada pela Promotora ou pelo Recheio, ou, na falta de indicação, imediatamente após a 

publicação dos termos e condições modificados. 

8.11. Nas situações omissas neste Regulamento, prevalecerá a decisão tomada pela Promotora. 

8.12. A participação na presente Promoção implica o conhecimento e a aceitação dos termos do seu 

Regulamento, aconselhando a SCC e o Recheio a leitura dos termos e condições actuais e futuros 

da presente Promoção, devendo o participante que não concorde com os mesmos abster-se de 

participar. 

8.13. Em caso de dúvida sobre a Promoção, o Cliente participante poderá contactar o Serviço de Apoio 

ao Cliente do Recheio através do número 800 203 131, nos dias úteis, das 9h00 às 18h00. 

8.14. A presente Promoção será publicitada nas Lojas Recheio e o presente regulamento encontra-se 

disponível em www.recheio.pt. 


