
 
 

Exmo. Senhor Secretário-Geral do Ministério da Administração Interna 
 

 

A Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A. com sede na Av. D. João II, Lote 1.04.01, Parque das Nações, 

1998-017 Lisboa, concelho de Lisboa, com cartão de pessoa coletiva n.º 502544180, adiante designada por 

Vodafone, desejando levar a efeito, a partir de 06/07/2020, até 05/08/2020, um concurso publicitário com 

atribuição de prémios por sorteio, que denominou de “Oferta App My Vodafone (2020)”, requer a V. Exa. se digne 

conceder-lhe a necessária autorização, nos termos dos artigos 159.° e 164.° do Decreto-Lei n.º 422/89, de 2 de 

dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 10/95, de 19 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro, para realizar o mesmo concurso, o qual obedecerá às cláusulas que 

a seguir se indicam: 

 

Condições de Participação na “Oferta App My Vodafone (2020)” 

1ª Condição  

Esta oferta destina-se a clientes com tarifários de voz móvel consumo e empresarial, excetuando os Clientes que: 

(i) Se encontram em planos promocionais ou com tarifários Voz Fixa ou Net Voz Fixa; 

(ii) Tenham valores em dívida à Vodafone no momento do sorteio; 

(iii) Tenham o(s) número(s) de telefone desativados; 

(iv) Tenham efetuado a portabilidade do número à data do sorteio; 

(v) Tenham alterado o seu Número do Serviço Telefónico Móvel no momento do sorteio; 

(vi) Sejam entidades ou organismos do Estado ou Sector Público. 

 

 

2ª Condição 

A adesão a esta oferta estará disponível através da versão atualizada da aplicação para telemóvel My Vodafone, 

para clientes com telemóveis com sistema operativo iOS (a partir da versão 10.3) ou Android (a partir da versão 5). 

 

 

3ª Condição 

Não serão admitidos a concurso, os administradores e colaboradores da Vodafone independentemente da 

qualidade do seu vínculo contratual para com a empresa, nem os Parceiros da Vodafone. Também não serão 

admitidos familiares ou amigos de colaboradores com tarifários de voz associados aos mesmos. 

 

 

4ª Condição  

Para os clientes elegíveis será realizado um sorteio de 30 prémios no total.  

Para participar no sorteio bastará que os clientes acedam à versão atualizada App My Vodafone no respetivo 

período de elegibilidade. Para efeitos de sorteio será contabilizado um único acesso registado à App My Vodafone 

feito por cada Número de Serviço Telefónico Móvel (MSISDN), no período de elegibilidade. 

O acesso à App My Vodafone pressupõe que exista comunicação com os servidores e serviços da Vodafone 

Portugal. Não se considera registo sempre que se abra a aplicação e o equipamento está em modo offline (sem 

rede) ou em modo de voo. 

A data e hora a considerar para efeitos de sorteio será a do momento do acesso à App My Vodafone que ficará 

registado nos sistemas da Vodafone que, por sua vez, poderá em casos excecionais e atribuíveis a atrasos nos 

sistemas da Vodafone ou de parceiros, não coincidir exactamente com a data e hora de inscrição realizada pelo 

Cliente. No entanto será aquela que prevalecerá sobre qualquer registo do cliente.  



 
 

Serão sorteados no total 30 prémios (Samsung Galaxy S20 4G desbloqueados de cor cinzento cósmico com 128 

GB). Em caso de rutura de stock estes telefones poderão ser substituídos por um equipamento de gama e valor 

equivalente. 

 

 

5ª Condição 

A listagem para os sorteios será extraída da base de dados da Vodafone onde são registados os MSISDNs que 

acedem à App My Vodafone. 

O ficheiro com a listagem dos Números do Serviço Telefónico Móvel (MSISDNs) elegíveis observará as seguintes 

condições: 

 Findo o período de elegibilidade do sorteio será gerado um ficheiro contendo todos os Números do 

Serviço Telefónico Móvel (MSISDNs), a data e hora a que acederam à App My Vodafone. Os ficheiros terão 

o formato CSV. 

 

 

6ª Condição 

A operação de sorteio dos participantes far-se-á nas instalações da Vodafone, na Avenida D. João II, Lote 1.04.01, 

Parque das Nações 3º Piso, Ala Norte, 1998-017 Lisboa, concelho de Lisboa. O horário do sorteio será às doze horas 

(12h00). O sorteio irá decorrer na seguinte data:  7 de agosto de 2020. 

O sorteio será realizado na presença de representantes das forças de segurança na dependência do Ministério da 

Administração Interna. 

 

 

7ª Condição 

Os sorteios serão efetuados através de uma aplicação que, aleatoriamente, determinará os vencedores e suplentes. 

Serão sorteados 90 registos (noventa), 30 (trinta) vencedores e 60 (sessenta) suplentes, que passarão a ser 

identificados pelo Número do Serviço Telefónico Móvel (MSISDN) que tiver efetuado o registo.  

Se os vencedores não reclamarem ou recusarem o prémio no espaço de 5 dias consecutivos ou não levantarem o 

prémio no espaço de 15 dias consecutivos após a publicação da lista de vencedores no site www.vodafone.pt e na 

App My Vodafone, o prémio será entregue ao 1º suplente e assim sucessivamente. 

 

 

8ª Condição 

A entrega do prémio será coordenada pela Vodafone ou por terceiros por esta designados. O prémio apenas será 

entregue ao vencedor apurado nas seguintes condições: 

a) Declaração assinada pelo premiado, acompanhada de fotocópia do seu bilhete de identidade/cartão do 

cidadão. 

c) Sendo o premiado menor, a declaração referente ao recebimento do prémio será assinada por um dos 

progenitores, nas condições indicadas em a), acompanhada de fotocópia do bilhete de 

identidade/cartão do cidadão do menor. 

O vencedor apurado poderá telefonar diretamente para o número de Apoio ao Cliente 16912, cujo preçário consta 

no site www.vodafone.pt, para solicitar a entrega do prémio. Este número pode ser utilizado por quaisquer 

participantes para apresentar dúvidas e sugestões relacionadas com o desenrolar deste concurso. 

 

 

9ª Condição 

O vencedor do prémio, apurado nos termos referidos anteriormente, será o concorrente que fizer prova de que é a 

pessoa titular da conta associada ao número que foi registado e premiado. No caso de um número premiado 

associado a uma conta com titular não registado, a prova poderá ser efetuada mediante a apresentação física do 

respetivo SIM, em condições que permitam verificar a autenticidade do correspondente número. 

http://www.vodafone.pt/


 
 

10ª Condição 

Os Números do Serviço Telefónico Móvel (MSISDN) correspondentes aos registos sorteados serão anunciados no 

sítio da Internet em www.vodafone.pt e na App My Vodafone até dia 7 de setembro de 2020, após as devidas 

validações à luz dos critérios de elegibilidade definidos nas condições 1 3 e 4. 

 

 

11ª Condição 

A Vodafone informará todos os Clientes vencedores do resultado do Sorteio através do número de telefone do 

titular da conta associada ao número premiado, sempre que este esteja devidamente identificado, caso contrário, 

através do número de telefone com o registo premiado. O contacto poderá ser feito telefonicamente ou através do 

envio de mensagem com número originador alfanumérico “Vodafone”.  

A Vodafone reserva-se, ainda, no direito de contactar telefonicamente alguns dos vencedores até 30 dias após a 

realização do sorteio para gravação da chamada para fins publicitários com a devida autorização do Cliente. 

 

 

12ª Condição 

Neste concurso, cada Cliente, associado a um Número do Serviço Telefónico Móvel só poderá ser sorteado uma 

vez como vencedor, para efeitos de atribuição do respetivo prémio. Caso um cliente seja vencedor mais do que 

uma vez, só lhe será atribuído um prémio decorrente do primeiro sorteio em que foi vencedor. Nas restantes vezes, 

a posição de vencedor passará automaticamente para o Suplente seguinte e assim consecutivamente. 

 

 

13ª Condição 

No sorteio, o prémio é atribuído e associado ao titular da conta associada ao Número do Serviço Telefónico Móvel 

que efetuou a inscrição, sendo este considerado o vencedor e não sendo transferível para outro número. 

 

 

14ª Condição 

Serão sorteados 30 prémios (Samsung Galaxy S20 4G desbloqueados de cor cinzento cósmico com 128 GB) no 

total que não poderão ser convertidos em dinheiro. 

Caso haja algum atraso na atribuição dos prémios, a Vodafone notificará os Clientes por SMS ou contacto 

telefónico. 

 

 

15ª Condição 

Cada prémio, Samsung Galaxy S20 4G desbloqueado com 128 GB, tem um custo unitário de 929,90 Euros (IVA 

incluído). O valor total líquido do prémio, correspondente a 30 Samsung Galaxy S20 4G desbloqueados com 128 

GB, é de 27.897 Euros. 

O prémio deste concurso tem um valor total ilíquido estimado de 50.721,82 Euros, sendo o seu valor líquido, após a 

aplicação do Imposto do Selo, nos termos definidos no Código do Imposto do Selo, de 22.824,82 Euros (IVA 

incluído). 

As importâncias devidas a título de Imposto do Selo constituem responsabilidade da Vodafone Portugal, 

Comunicações Pessoais, S.A. e serão liquidadas até dia 20 do mês seguinte ao da atribuição do último prémio do 

sorteio. 

 

 

http://www.vodafone.pt/


 
 

16ª Condição 

A Vodafone compromete-se a apresentar na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, no prazo de 

60 dias após a atribuição do último Samsung Galaxy S20 aos Clientes vencedores, declaração sob compromisso de 

honra em como entregou todos os prémios decorrentes do concurso em apreço. 

 

 

17ª Condição 

No prazo referido no número anterior, a requerente compromete-se a comprovar perante a Secretaria-Geral do 

Ministério da Administração Interna a entrega ao Estado das importâncias devidas pela aplicação do Imposto do 

Selo sobre o valor dos prémios. 

 

 

18ª Condição 

Os clientes vencedores que após o sorteio estiverem numa situação de incumprimento para com a Vodafone e/ou 

tiverem o seu Serviço Telefónico desativado ou portado, perderão o direito ao usufruto do prémio da promoção. 

Serão também excluídos os clientes/contas que registem troca de MSISDN no período imediatamente a seguir à 

atribuição do prémio. 

A Vodafone reserva-se ao direito de não atribuir o prémio caso sejam detetadas irregularidades na titularidade do 

MSISDN durante o período da campanha. 

 

 

19ª Condição 

A Vodafone reserva-se o direito de inibir a participação dos clientes vencedores deste concurso noutras promoções 

da Vodafone até ao dia 31 de dezembro de 2020. 

 

 

20ª Condição 

No caso de os prémios não serem reclamados no prazo devido, ou de não ser feita prova, nos termos e no prazo 

referidos na 16ª Condição, propõe-se que os prémios, em espécie ou o seu valor em dinheiro, revertam para 

instituição com fins assistenciais ou humanitários, que for designada pelo Secretário-Geral do Ministério da 

Administração Interna, no prazo de 30 dias a contar da respetiva notificação. 

Também haverá idêntica reversão se, por qualquer circunstância, incluindo o incumprimento de algumas das 

cláusulas estabelecidas no regulamento, por parte da entidade organizadora, não for possível atribuir os 

correspondentes prémios, depois de iniciados os trabalhos com a participação do público. 

 

 

21ª Condição 

A promoção da “Oferta App My Vodafone (2020)” será feita em publicidade na imprensa, no site da Vodafone em 

www.vodafone.pt, em media digital paga, nas lojas da Vodafone e através do envio de SMS ou notificações push aos 

clientes elegíveis obrigando-se a promotora do concurso a expor claramente todas as condições respeitantes ao 

mesmo, em cumprimento do disposto no art.º 11.°, Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de outubro, com a redação dada 

pelo Decreto-Lei n.º 275/98, de 9 de setembro. 

 

 

22ª Condição 

Ao participar nesta oferta, os clientes da Vodafone consentem automaticamente a utilização, publicação e 

reprodução por parte da Vodafone, do seu número de telefone, bem como na captação da sua voz e/ou imagem 

em qualquer tipo de publicidade, promoção, publicação, incluindo WAP, Internet ou qualquer outro meio, com fins 

comerciais ou informativos, em particular para a comunicação da atribuição do benefício, sendo certo que tal 

utilização, publicação ou reprodução não dará lugar ao pagamento por parte da Vodafone de qualquer tipo de 

remuneração ao Cliente. 

http://www.vodafone.pt/


 
 

23ª Condição 

A Vodafone compromete-se, com antecedência de cinco dias úteis, a: 

a) Confirmar, por escrito, ao Ministério da Administração Interna as datas das operações e, bem assim, a 

identificação do seu representante nas mesmas. 

b) Proceder ao pagamento das despesas relativas à fiscalização que irá ser exercido pelos representantes das 

Forças de Segurança na dependência do Ministério da Administração Interna, nos termos da Portaria nº 

1203/2010, de 30.11.2010, sobre as atividades do referido concurso, salvo quando se trate de operações cujo 

pagamento não possa ser calculado previamente, sendo neste caso efetuado imediatamente a seguir à 

realização do trabalho. 

 

 

24ª Condição 

Serão dados a conhecer ao público não só o local, o dia e a hora da realização da operação de determinação dos 

sorteados, como também a data limite de habilitação ao concurso e todas as condições de elegibilidade dos 

concorrentes para efeitos de admissão ao presente concurso. 

 

 

25ª Condição 

A Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna reserva-se o direito de, em qualquer caso, exigir outros 

documentos complementares de prova da entrega dos prémios, fixando para a sua apresentação um prazo não 

inferior a 15 dias. 

 

 

26ª Condição 

A participação na presente promoção pressupõe o conhecimento e a aceitação integral e sem reservas das regras 

estabelecidas nestas Condições. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisboa, 17 de junho de 2020 


