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A Carnes Meireles do Minho, S.A., com sede social na Rua de S. Bento, n.º 33, escritório 21, união de 

freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescainha, concelho de Barcelos, matriculada na Conservatória do 

Registo Comercial de Barcelos, com capital social de 1.600.000,00 €, com o número único de matrícula e 

de pessoa coletiva 502 289 490 (doravante Carnes Meireles) irá promover, entre 13 de novembro de 2019 

e 29 de Fevereiro de 2020 (inclusive), um passatempo  denominado “Desafio Arte de 

Empratar” (adiante Passatempo), o qual se regerá pelos termos e condições gerais que se seguem. 

1. Descrição Genérica do Passatempo

Todos os clientes que, entre 13 de novembro de 2019 e 29 de fevereiro de 2020 (inclusive), fotografarem 

um produto da gama “Meireles Signature” cozinhado e empratado e, enviarem a fotografia do 

empratamento para o endereço de e-mail marketing@carnesmeireles.pt, habilitam-se a receber os 

prémios melhor identificados no presente regulamento.

2. Destinatários do Passatempo

Este passatempo destina-se a todos os consumidores, pessoas singulares, maiores de 16 anos, residentes

em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, compradores de produtos

“Meireles Signature” na rede de lojas Carnes Meireles.

3. Condições de Participação

3.1. Apenas serão consideradas válidas as participações que obedecerem cumulativamente aos seguintes 

requisitos: 

A. Os participantes deverão enviar a fotografia de um produto da gama “Meireles Signature” cozinhado e 
empratado para o endereço de e-mail marketing@carnesmeireles.pt.

B. O envio da fotografia deverá ser acompanhado da digitalização do Formulário 1 - FORMULÁRIO DE 
PARTICIPAÇÃO E CEDÊNCIA DE DIREITOS, anexo ao presente Regulamento, corretamente preenchido e 
assiando.

C. O envio deverá ser efetuado entre o dia 13 de novembro de 2019 e o dia 29 de fevereiro de 

2020 (inclusive).

3.2. As participações remetidas para outro endereço eletrónico ou fora do prazo estipulado, não serão 

consideradas válidas. 

3.3. A fotografia enviada não poderá conter a imagem do participante ou de quaisquer terceiros, nem exibir 

mensagens ofensivas, comportamentos inadequados ou qualquer outro conteúdo que a Carnes Meireles 

possa considerar inapropriado.  

3.4. Não se estabelece limite de participações por pessoa. No entanto, cada participação deverá ser enviada de 

forma individualizada e acompanhada do Formulário 1 - FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E CEDÊNCIA DE 

DIREITOS, corretamente preenchido e assinado. 

4. Atribuição de Prémios

4.1. Os prémios serão atribuídos aos 12 participantes que apresentem as fotografias dos empratamentos mais 

criativos e originais, mediante decisão do Júri a designar pela Carnes Meireles.  

4.2. Em caso de eliminação de um participante vencedor ou de prémio não aceite ou reclamado, os vencedores 

classificados nas posições seguintes a tal participante subirão uma posição na sua classificação. 
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5. Constituição do Júri e decisões  

 

5.1. Os empratamentos apresentados pelos participantes no Passatempo serão avaliados por um júri, de 5 

elementos, constituído por representantes da Administração e do Departamento de Marketing da Carnes 

Meireles e presidido por uma figura de relevo do panorama da gastronomia nacional, a indicar pela Carnes 

Meireles. 

5.2. O júri elegerá os empratamentos vencedores do Passatempo, de acordo com os seguintes critérios: 

originalidade, criatividade e uso correto dos produtos.  

5.3. Todas as decisões do júri são soberanas e irrecorríveis. 

5.4. O júri delibera por maioria simples dos votos. 

5.5. O Presidente do Júri possui voto de desempate. 

 

6. Lista de Prémios  

 

6.1. Os prémios a atribuir são os mencionados na seguinte tabela, limitados às quantidades referidas: 

 

1.º Prémio Oferta de 1 (uma) Inscrição no Workshop “Iniciação à Cozinha Profissional”, 

organizado pela AESAcademy. Inclui almoço. 

2.º Prémio Oferta de 1 (uma) Inscrição no Workshop “Iniciação à Cozinha Profissional”, 

organizado pela AESAcademy. Inclui almoço. 

3.º Prémio Oferta de 1 (uma) Inscrição no Workshop “Iniciação à Cozinha Profissional”, 

organizado pela AESAcademy. Inclui almoço. 

4.º Prémio Oferta de 1 (uma) Inscrição no Workshop “Iniciação à Cozinha Profissional”, 

organizado pela AESAcademy. Inclui almoço. 

5.º Prémio Oferta de 1 (uma) Inscrição no Workshop “Iniciação à Cozinha Profissional”, 

organizado pela AESAcademy. Inclui almoço. 

6º Prémio 

 

Oferta de 1 (uma) Inscrição no Workshop “Iniciação à Cozinha Profissional”, 

organizado pela AESAcademy. Inclui almoço. 

7º Prémio 

 

Oferta de 1 (uma) Inscrição no Workshop “Iniciação à Cozinha Profissional”, 

organizado pela AESAcademy. Inclui almoço. 

8º Prémio 

 

Oferta de 1 (uma) Inscrição no Workshop “Iniciação à Cozinha Profissional”, 

organizado pela AESAcademy. Inclui almoço. 

9.º Prémio Oferta de 1 (uma) Inscrição no Workshop “Iniciação à Cozinha Profissional”, 

organizado pela AESAcademy. Inclui almoço. 

10º Prémio 

 

Oferta de 1 (uma) Inscrição no Workshop “Iniciação à Cozinha Profissional”, 

organizado pela AESAcademy. Inclui almoço. 

11º Prémio 

 

Oferta de 1 (uma) Inscrição no Workshop “Iniciação à Cozinha Profissional”, 

organizado pela AESAcademy. Inclui almoço. 

12º prémio 

 

Oferta de 1 (uma) Inscrição no Workshop “Iniciação à Cozinha Profissional”, 

organizado pela AESAcademy. Inclui almoço. 

 

 

 

 

6.2. Os prémios são pessoais, não convertíveis em dinheiro e não poderão ser alvo de troca por outros de igual 

ou diferente espécie. 

6.3. Os prémios acima mencionados não incluem quaisquer despesas de deslocação ou alojamento. 

 



7. Apresentação de Resultados  

 

O nome dos vencedores será anunciado publicamente nas redes sociais da Carnes Meireles até ao final do 

mês de fevereiro de 2020 e os mesmos serão notificados, através do endereço eletrónico através do qual 

foi remetida a participação.  

 

8. Tratamento de dados pessoais  

 

8.1 No âmbito do presente passatempo, os dados pessoais dos participantes serão tratados pela Carnes 

Meireles nos termos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679 de 27 

de abril de 2016) e utilizados exclusivamente para realização de todos os procedimentos inerentes à 

participação no passatempo, receção dos prémios e cumprimento de obrigações legais.  

8.2 De acordo com a legislação sobre Proteção de Dados Pessoais, o participante pode exercer os seus direitos 

de acesso, retificação, apagamento, oposição, limitação e portabilidade, solicitando-o, por escrito, por e-

mail para dpo@carnesmeireles.pt, devendo, em qualquer caso, comprovar a sua identidade e especificar o 

direito ou os direitos que pretende exercer. 

8.3 Os participantes consentem na utilização dos seus dados pessoais com as finalidades descritas em a). O 

tratamento de dados com base em obrigações legais fundamenta-se na alínea c) do n.º 1 do art. 6.º do 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

8.4 O titular dos dados tem o direito de retirar consentimento em qualquer altura. No entanto este direito não 

compromete a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento anteriormente prestado, bem 

como o tratamento posterior dos mesmos dados, com outro fundamento de licitude, como é o caso do 

cumprimento do contrato ou da obrigação legal a que a Carnes Meireles esteja sujeita.  

8.5 Os seus dados pessoais serão conservados até dois meses após o fim do passatempo. Findo este prazo, os 

dados são eliminados. 

 

 

9. Publicidade 

 

O passatempo “Desafio Arte de Empratar” será divulgado através do website www.carnesmeireles.pt, das 

redes sociais Carnes Meireles, de folhetos e, bem assim, em toda a rede de lojas Carnes Meireles.  

 

10. Aceitação das Condições da Campanha 

 

A participação no presente Passatempo implica, por si mesma, por parte do Participante, a aceitação, 

integral e sem reservas, dos presentes termos e condições gerais.  

 

11. Disposições Finais 

 

A Carnes Meireles reserva-se ao direito de alterar ou cancelar, o Passatempo e/ou o presente regulamento, 

em qualquer momento e sem necessidade de aviso prévio, quando se verifique ou haja indício de alguma 

irregularidade.  

 

 

 

 

 

 

 



FORMULÁRIO 1 – FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E CEDÊNCIA DE DIREITOS 

PASSATEMPO “DESAFIO ARTE DE EMPRATAR” 

O Participante _______________________________________________________________________, titular 

do BI/Cartão de Cidadão nº ________________, válido até _______/____/____  com telefone de contacto 

________________ e e-mail _________________________________________através de assinatura do 

presente documento declara que:  

1) Pretende participar no passatempo “Desafio Arte de Empratar”, que decorre entre 13 de novembro de 

2019 e 29 de fevereiro de 2020.

2) Cede à Carnes Meireles em exclusivo, a totalidade dos direitos de propriedade intelectual (excluindo os 

direitos morais) sobre a participação supra referida, atribuindo-lhe uma licença com a máxima extensão 

legalmente admissível para divulgar, utilizar ou explorar quaisquer imagens enviadas para efeitos de 

participação no Passatempo (com a faculdade de sub-licenciar a mesma a quaisquer terceiros)  por 

qualquer meio ou processo, incluindo, sem limitar, TV, Internet, redes sociais, publicações escritas, assim 

como a incorporação em todo o tipo de produtos, serviços, peças audiovisuais, relacionados com o 

Passatempo ou com qualquer outro que a Meireles considere oportunos, durante o período máximo 

permitido por lei e em todo o mundo, incluindo, a título enunciativo e não limitativo, os direitos de fixação, 

reprodução, comunicação pública, transformação e distribuição, tudo em conformidade com o Decreto-

lei n.º 63/85, de 14 de Março (Código do Direito de Autor e Direitos Conexos), na sua redação atual.

3) Autoriza, com carácter exclusivo e gratuito, a divulgação, publicação e exploração da fotografia de 

participação, sem que tenha o direito de reclamar à Carnes Meireles qualquer montante como 

contrapartida da utilização.

4) A cessão exclusiva de direitos concedida à Carnes Meireles, compreende também a faculdade de esta 

ceder os mesmos (total ou parcialmente) a terceiros, incluindo o direito de exclusividade, nos termos e 

condições que considere oportunos.

5) Que leu e concorda com o regulamento do passatempo que se encontra em www.carnesmeireles.pt.

Assinatura: ______________________________________________________________________________ 

Data: ___________________________________________________________________________________ 

Os dados pessoais fornecidos serão processados pela CMM - Carnes Meireles do Minho S.A., enquanto entidade responsável pelo 

tratamento dos mesmo destinam-se ao seu registo como participante premiado no passatempo a decorrer no âmbito da Acão promocional 

“Desafio Arte de Empratar”. 

A CMM poderá comunicar os seus dados pessoais a entidades que gerem o site ou para o desempenho de tarefas ou prestação de serviços 

relacionados com a ação promocional “Desafio Arte de Empratar”.  
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Poderá aceder aos seus dados pessoais e solicitar à CMM a sua atualização, correção ou eliminação, mediante pedido por escrito, devendo 

para o efeito contactar a entidade responsável Carnes Meireles do Minho S.A. na Rua do Caulino n.º 117, 4445-259 Alfena Telf.: 253 826 

377; Fax: 253 826 377 ou dpo@carnesmeireles.pt.  

O regulamento completo desta promoção está disponível em qualquer Loja da Rede de Lojas Carnes Meireles ou na Internet em 

www.carnesmeireles.pt.  

Para questões relacionadas com o presente Concurso, os participantes premiados poderão contactar a Entidade Promotora através dos 

seguintes contactos:  

Email: marketing@carnesmeireles.pt 

Telefone: 253 826 377 das 09:00h às 18:00 

Declaro ter tomado conhecimento do regulamento do concurso publicitário Ação “Desafio Arte de Empratar” e aceitar todas as 

condições nele constantes.  

Assinatura: __________________________________________________________________________________________________ 

Data: _______________________________________________________________________________________________________ 
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