
REGULAMENTO DO CONCURSO 

“Natal à Santa Clara” 

1. O Concurso visa atribuir prémios aos participantes que adquiram embalagens de Bolacha Mulata 

Saqueta 8x30g de um lote especializado para a campanha. 

 

2. O Concurso decorrerá no período compreendido entre as 00:00:00 horas do dia 21-11-2022 e as 

23:59:59 horas do dia 31-12-2022. 

 

3. O Concurso é válido para todo o território nacional. 

 

4. Não serão admitidos ao Concurso sócios e administradores da Finançor ou do Santa Clara, bem 

como os trabalhadores ou colaboradores destas envolvidos na organização do Concurso.  

 

5. As embalagens de Bolacha Mulata Saqueta 8x30g que fazem parte do Concurso não sofrerão 

aumento de preço em virtude da realização do mesmo.  

 

6. Para efeitos do Concurso, serão introduzidos, aleatoriamente, Vouchers em embalagens de 

Bolacha Mulata Saqueta 8x30g do lote especializado para a campanha, sendo premiados os 

participantes que descobrirem os referidos Vouchers. 

 

7. Os prémios poderão ser reclamados pelos participantes até ao dia 31-05-2023. 

 

8. Para reclamar o prémio, cada participante deverá seguir o seguinte procedimento: 

a. Aceder ao website www.cdsantaclara.com; 

b. Clicar no separador “Natal à Santa”; 

c. Registar os dados de contacto; 

d. Inserir o código do Voucher no espaço indicado; 

e. Descobrir qual o prémio atribuído; 

f. Aceder ao email indicado para confirmar o prémio atribuído; 

g. Dirigir-se presencialmente à Loja Oficial do Santa Clara com o comprovativo recebido por e-

mail para levantamento do prémio; 

h. Assinar a declaração mencionada no artigo 14 infra.  

 

9. Os prémios a atribuir no âmbito do Concurso são os seguintes: 

http://www.cdsantaclara.com/


a. Primeiro prémio: uma Camisola Oficial do Santa Clara autografada e dois convites duplos 

para um jogo do Santa Clara – apenas um premiado; 

b. Segundo prémio: uma bola autografada e dois convites duplos para um jogo do Santa Clara 

– apenas um premiado; 

c. Terceiro prémio: oferta de um convite para um jogo do Santa Clara na compra de um bilhete 

para um jogo do Santa Clara - três premiados; 

d. Quarto prémio: oferta de dois convites para um jogo do Santa Clara na compra de dois 

bilhetes para um jogo do Santa Clara – cinco premiados; 

e. Quinto prémio: um vale de 5€ em compras superiores a 20€ para utilizar na Loja (online) 

Oficial do Santa Clara – cinco premiados;  

f. Sexto prémio: um vale de 5€ em compras superiores a 20€ para utilizar na Loja (física) 

Oficial do Santa Clara – cinco premiados. 

Nota: Os “jogos do Santa Clara” mencionados nas alíneas anteriores dizem exclusivamente 

respeito a jogos da segunda volta da Primeira Liga de futebol 2022/2023, cabendo, na 

dúvida, a escolha ao Santa Clara. 

 

10. A Finançor reserva-se o direito de excluir situações consideradas fraudulentas ou que utilizem 

conteúdos indevidos ou ilegais, por parte dos clientes, para obter os prémios. 

 

11. Os prémios não podem, em nenhuma circunstância, ser convertidos em dinheiro.  

 

12. As eventuais importâncias devidas a título do Imposto do Selo que constituem, nos termos do 

Código do Imposto do Selo, encargo da responsabilidade da Finançor serão liquidadas após 

recebimento das declarações mencionadas no artigo 14 infra.  

 

13. A publicidade do Concurso será feita, e claramente exposta, durante o período da campanha, no 

ponto de venda, bem como, nas páginas de Facebook da Bolacha Mulata 

(https://www.facebook.com/bolacha.mulata), obrigando-se a expor aí claramente todas as condições 

respeitantes ao Concurso, bem como a disponibilizar este Regulamento, em cumprimento do 

disposto no artigo 11.º do Decreto-lei n.º 330/90 de 23/10. 

 

14. A Finançor obriga-se a comunicar à Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e 

Administração Pública quais os participantes premiados no prazo de 8 (oito) dias a contar do termo 

final da campanha, mediante apresentação de declaração (minuta anexa) assinada por cada um 

dos participantes premiados (com assinatura do premiado se for pessoa singular, se for pessoa 

coletiva a identificação do representante legal da mesma, se o premiado for menor a declaração 

https://www.facebook.com/bolacha.mulata


relativa ao recebimento do prémio, deverá ser assinada por um dos progenitores, acompanhada de 

fotocópia do documento de identificação). As declarações poderão ser arquivadas pela Finançor 

pelo prazo máximo de cinco (5) anos. 

 

15. Os dados fornecidos pelos participantes no âmbito do presente concurso serão utilizados para envio 

de informações ou correspondências sobre o Concurso ou para verificação de entrega de prémios. 

Podem também ser utilizados para envio de promoções por parte do Santa Clara dando o 

participante o seu expresso consentimento para o tratamento dos seus dados para esta finalidade 

através da participação no concurso, sendo, nesse caso, o Santa Clara o responsável pelo 

tratamento dos dados. Os dados pessoais recolhidos estão protegidos de acordo com o 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/04/2016. 

 

16. No prazo referido no número anterior, a Finançor compromete-se a comprovar perante a Secretaria 

Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, a entrega ao Estado da importância 

devida pela aplicação da taxa de Imposto de Selo da verba 11.2.2 (atualmente 35% + 10% sobre o 

valor do prémio). 

 

17.  Se após o termo do prazo de reclamação algum dos prémios não for reclamado será considerado 

como "não atribuído" e, no caso da Camisola Oficial do Santa Clara autografada e/ou da Bola 

autografada, reverterá para uma Instituição de Solidariedade Social a identificar. 


