
REGULAMENTO 
Passatempo McDonald’s

® 
Europoupança 2011 

 
A ARM – Associação de Restaurantes McDonald‟s

®
, com sede na Rua Dr. José Joaquim de 

Almeida, nº 2-3º B – 2780-337 em Oeiras, Concelho de Oeiras, com cartão de pessoa colectiva 
nº 503410950 de ora em diante designada por “McDonald‟s

®
”, leva a cabo de 4 a 25 de 

Fevereiro de 2011, um passatempo publicitário com atribuição de prémios, que denominou de 
Passatempo McDonald’s

® 
Europoupança 2011 veiculado na internet através da aplicação 

facebook http://apps.facebook.com/tiomanzarrinhas, a qual obedecerá às condições que a 
seguir se indicam: 
 
 
 
I - A quem se destina: 
 

1º. 
 

O passatempo destina-se a todos os consumidores dos Restaurantes McDonald‟s residentes 
em Portugal Continental e Ilhas, com idade igual ou superior a 16 anos, completados até 31 de 
Dezembro de 2010. Não serão admitidos ao concurso funcionários ou membros familiares 
imediatos (família nuclear), de qualquer empresa directamente relacionada com o concurso, 
nomeadamente colaboradores da McDonald´s, parceiros do programa e respectivas agências. 
 
 
 
 
III – Como participar: 

2º 
 
 

a. Durante a vigência do passatempo, o consumidor terá a oportunidade de jogar 
um jogo de vídeo interactivo. O objectivo do jogo é levar um personagem – o 
„Tio Manzarrinhas‟ - a colocar um euro no seu mealheiro em nome do 
participante. 
 

b. Cada jogador que consiga concluir o jogo virtual com sucesso, isto é, que 
consiga amealhar 1 euro no seu mealheiro, fazer ficará elegível a ganhar um 
dos prémios descritos no art.3º.  
 

c. No inicio do jogo virtual, é colocada ao participante a seguinte questão: “O que 
é queres”? Com vista a concluir o jogo com sucesso, o participante deverá 
estabelecer um diálogo com a personagem virtual “Tio Manzarrinhas”, sendo 
que, em cada resposta, cada utilizador dispõe da possibilidade de escrever 
uma frase curta (até 140 caracteres), Com base nas pistas que vão sendo 
aferidas através da personalidade do “Tio Manzarrinhas” ou das respostas 
fornecidas pela personagem virtual, o participante deverá orientar as 
respectivas respostas, com vista a, no final, amealhar 1 euro no seu mealheiro 
pessoal. O Personagem virtual irá responder através de frases previamente 
concebidas, consoante as respostas do participante, concretizando-se assim 
uma interacção que pode ou não levar a um resultado de sucesso. 

 

d.  Depende da perícia e originalidade do participante gerir o diálogo com a 
personagem virtual por forma a conseguir amealhar um euro no mealheiro. 
Por esse motivo, de entre as interacções possíveis, apenas algumas levarão 
ao sucesso e o utilizador poderá jogar as vezes que quiser até conseguir 
terminar o jogo. 

 

e. Chegando a um final bem sucedido do jogo, o participante terá que preencher 
alguns dados (Nome Completo, telemóvel e email) para se tornar elegível a 
um prémio. 

http://apps.facebook.com/tiomanzinhas


 
f. Cada participante apenas poderá ganhar um euro para o seu mealheiro do Tio 

Manzarrinhas, uma única vez. No entanto, e com vista a somar euros no seu 
mealheiro pessoal, terá a possibilidade de referir o jogo aos seus amigos 
partilhando o link da aplicação, através da ferramenta „Convida amigos‟ 
existente na aplicação do Jogo. 

 

g. Esse convite efectuado através da ferramenta “Convida amigos” respeita as 
regras do site www.facebook.com referente a aplicações integradas neste 
website. Para mais informações sobre a política de integração de aplicações 
no facebook, consultar a seguinte página Web: 
http://developers.facebook.com/docs/guides/policy/application_integration_poi
nts 

 

h. Por cada amigo convidado que termine o jogo da forma enunciada na alínea c 
supra, e gere 1 euro no mealheiro, será gerado um outro euro que será 
adicionado ao mealheiro do primeiro participante que o referiu.  

 

i. Sempre que um amigo termine o jogo gerando 1 euro para o mealheiro, este 
reverterá apenas para o amigo que o referiu directamente e em primeiro lugar. 

 

j. Os euros gerados por cada participante serão contabilizados no ranking do 
passatempo presente numa página da aplicação durante o período da 
promoção. 

 

 
k. Cada participante poderá angariar no seu mealheiro virtual um total máximo de 

1.000 euros e será apenas elegível a prémio caso acumule no seu mealheiro 
virtual um mínimo de 10 euros 

 

l. Serão consideradas válidas as participações no jogo virtual que cumpram os 
requisitos previstos neste artigo e que sejam efectuadas entre os dias entre 4 
a 25 de Fevereiro de 2011, até às 11h59. 

 

m. A McDonald‟s não se responsabiliza pelos dados do utilizador constantes do 

site www.facebook.com. 
 

n. Os dados e informação introduzida na aplicação pelo utilizador é da sua inteira 
responsabilidade e a mesma não poderá ser imputada à entidade 
organizadora. 

 

o. Para os efeitos da alínea j), os participantes nesta campanha autorizam a 
divulgação do seu nome e imagem (dados esses associados à sua conta 
pessoal do facebook) através da aplicação 
http://apps.facebook.com/tiomanzarrinhas.    

 
 

V – Prémios Disponíveis e a sua Atribuição 
 

 
3ª. 

 
 

a) Os prémios consistem em “Cheques Prize” no valor dos euros acumulados por cada um 
dos participantes vencedores, valor este que será arredondado pelo valor superior em 
intervalos de 5 euros (por exemplo, se um participante tiver acumulados no seu mealheiro 
122 euros e se for seleccionado como vencedor nos termos deste regulamento, o valor do 
seu prémio será de 125 euros). 

 

http://www.facebook.com/
http://developers.facebook.com/docs/guides/policy/application_integration_points
http://developers.facebook.com/docs/guides/policy/application_integration_points
http://www.facebook.com/
http://apps.facebook.com/tiomanzinhas


b) O valor total do prémio a ser atribuído no presente passatempo é de 5.000 euros, 
convertidos em „Cheques Prize‟, o qual será distribuído pelos participantes que se 
encontrem no topo do ranking às 12.00 horas do dia 25 de Fevereiro.  

 

c) A distribuição dos prémios será feita entre os participantes identificados no ranking do jogo, 
por ordem decrescente de valor de euros acumulados no mealheiro, até que a soma das 
suas pontuações (isto é, euros acumulados no mealheiro do tio Manzarrinhas) perfaça os 
5.000 euros.  

 

d) Em caso de empate no número de euros virtuais acumulados no mealheiro, ficará acima no 
ranking o jogador que os tenha acumulado mais cedo no jogo; sendo para isso registado o 
dia, a hora e os minutos das várias participações que gerem euros virtuais no mealheiro. 

 

e) Ao participante cuja pontuação, quando somada com a dos participantes acima no ranking, 
ultrapasse os 5.000 euros, será atribuído o remanescente até perfazer o total de 5.000 
euros, qualquer que seja essa pontuação (nunca superior aos euros acumulados por esse 
participante). 

 
 
f) A utilização dos “Cheques Prize” deverá respeitar os termos e condições descritos no 

Anexo 1, não se responsabilizando a entidade organizadora deste passatempo pela 
respectiva utilização.  
 

g) A um mesmo participante (identificado pelo número de BI), poderá ser entregue apenas um 

prémio 

 
h) O presente prémio é pessoal e intransmissível, não sendo reembolsável em dinheiro 

 
 
 
VI- Resgate dos Prémios 
 

4ª 
 

a) Os jogadores que às 12.00 horas do dia 25 de Fevereiro estejam nos primeiros lugares 
do ranking e cuja pontuação somada perfaça 5.000 euros serão contactados através 
dos contactos indicados, aquando do seu registo no jogo virtual, no prazo de 1 semana 
pela equipa da organização de forma a confirmar os dados e combinar a forma e local 
de resgate do prémio, contra apresentação da Declaração de Recebimento de prémios, 
devidamente preenchida e cópia de BI. 
 

b) Após o contacto da entidade organizadora, os participantes deverão resgatar o 
respectivo prémio nos termos acordados, no prazo máximo de 30 dias.  
 

c) Caso os vencedores sejam menores de idade, a declaração de recebimento do prémio 
deverá ser igualmente assinada pelo respectivo pai/tutor, devendo ainda ser junta 
cópia do seu BI. 

 
d) A entidade promotora não poderá ser responsabilizada pela não efectivação dos 

contactos telefónicos ou de e-mail referidos nas alíneas anteriores, por qualquer erro 
ou falha dos contactos imputável ao participante, aquando do seu registo. 
 

e) Caso algum dos vencedores do passatempo permaneça incontactável no prazo 
máximo de 10 dias após o término do passatempo ou caso não resgate o prémio no 
prazo previsto na alínea b) supra, o prémio será atribuído ao(s) jogador(es) 
imediatamente seguintes na ordem decrescente no ranking, até que seja perfeito o 
valor total de € 5.000,00, seguindo-se o procedimento previsto nas alíneas a) e b) 
deste artigo.  



 

f) Os vencedores serão anunciados nos termos do art.6º, após o contacto por parte da 
organização e confirmação da validade da participação. 
 
 

 
 
 
VII – OUTRAS CONDIÇÕES 

 
 

5ª. 
 

 
a) Ao participar neste concurso, o participante concorda em aderir às presentes regras do 

concurso e às decisões da empresa organizadora. 
 

b) A McDonald‟s™ reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento o regulamento, 
sempre que entender necessário, tornando-se as alterações efectivas após a sua 
publicação  
 

 
c) O gozo dos prémios pressupõe a aceitação de todas as condições inerentes. 

 
 

6ª. 
 
 

a) A publicidade do passatempo será feita no site www.facebook.com, através da 
aplicação http://apps.facebook.com/tiomanzarrinhas e no site www.uailde.com . 
 

b) As regras de participação serão publicitadas no site www.facebook.com, 
especificamente na aplicação http://apps.facebook.com/tiomanzarrinhas, obrigando-se 
a promotora do concurso a expor claramente todas as condições respeitantes ao 
mesmo, em cumprimento do disposto no art.6º do D.L.57/2008, de 26 de Março. 

 
c) A requerente obriga-se a fazer anunciar o nome dos premiados através dos meios 

descrito na alínea a) deste artigo. 
 

7ª. 
 
 

a) Os dados pessoais recolhidos para efeitos da presente campanha serão processados 
pela ARM – Associação de Restaurantes McDonald‟s®, entidade responsável pelo 
respectivo tratamento, para os fins de realização da presente promoção. Nos termos da 
Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, é garantido ao titular dos dados o direito de acesso 
aos dados que lhe digam directamente respeito, podendo solicitar a sua consulta, 
rectificação, actualização e eliminação por carta dirigida à ARM, para a sua sede: 

 
ARM – Associação de Restaurantes McDonald‟s®.  
Rua Dr. José Joaquim de Almeida, nº 2-3º B 
2780-337 Oeiras 

 
b)  Os dados serão tratados pela ARM, podendo os mesmos ser comunicados a outras 

entidades que participem na organização da presente iniciativa. 
 

c) Os dados pessoais dos participantes, recebidos pelos organizadores no contexto deste 
passatempo não serão utilizados por estes, nem cedidos a terceiros, para fins 
publicitários. 

 

http://www.facebook.com/
http://apps.facebook.com/tiomanzinhas
http://www.uailde.com/
http://www.facebook.com/
http://apps.facebook.com/tiomanzinhas


 
 

8º 
a) Se, durante o período de vigência deste passatempo, ocorrer alguma actividade ilegal 

ou fraudulenta, ou algum facto externo, fora do controle da empresa organizadora, que 
afecte o bom funcionamento do concurso, a empresa organizadora reserva-se no 
direito de alterar, encurtar, atrasar, prolongar ou cancelar o concurso mediante. Nessas 
circunstâncias, os participantes não terão direito a qualquer tipo de compensação ou 
explicação. 

 
b) Qualquer actividade fraudulenta ou a falta de cumprimento das regras do concurso, 

poderão resultar na total exclusão de qualquer participante, do passatempo. A empresa 
organizadora reserva-se no direito de agir legalmente contra quaisquer prevaricadores, 
se o acharem necessário. 

 
 

9ª. 
 
A McDonald‟s

®
 reserva-se no direito de prorrogar a data de término do concurso. Qualquer 

alteração na data de término do concurso será anunciada nos meios descritos na cláusula 6ª.  
 
 

10ª. 
 

A McDonald‟s
®
, não poderá ser responsabilizada por quaisquer incidentes que ocorram após a 

atribuição dos prémios aos participantes. 
 

 
 
A empresa organizadora e os seus sócios não poderão ser responsabilizados, em quaisquer 
circunstâncias, por qualquer atraso, problema com entregas e perdas ou avarias ocorridas 
durante a entrega de um prémio reclamado à McDonald‟s

® 
da forma descrita neste 

regulamento, por qualquer participante. Similarmente, a empresa organizadora e os seus 
sócios não poderão ser responsabilizados por quaisquer atrasos, problemas com entregas e 
perdas ou avarias ocorridas durante a entrega de quaisquer comunicados, dessas empresas 
organizadoras ou seus sócios, aos participantes.  
 
 

11ª 
 
Qualquer reclamação ou pedido de informação referentes a este concurso, deverão ser 
dirigidos, por escrito para: 
 

ARM – Associação de Restaurantes McDonald‟s
®
 

Rua Dr. José Joaquim de Almeida, nº 2-3º B 
2780-337 Oeiras 

 
e apenas serão considerados durante o período de um mês após data de término do concurso. 
 
 
Lisboa, 2 de Fevereiro de 2011 
 

 



 
ANEXO I  
 
Lista de Centros Comerciais aderentes à iniciativa de Cheques-Prize (art.3º do regulamento)  
 

 
Centros Comerciais aderentes:  
 

8ª Avenida 
AlbufeiraShopping 
AlgarveShopping 
ArrábidaShopping 
CascaiShopping 
CC Continente de Portimão 
Centro Colombo 
Centro Vasco da Gama 
CoimbraShopping 
Estação Viana 
GaiaShopping 
GuimarãeShopping 
LeiriaShopping 
LoureShopping 
MadeiraShopping 
MaiaShopping 
NorteShopping 
Parque Atlântico 
RioSul Shopping 
Serra Shopping 
ViaCatarina 
 
Também é possível utilizar os cheques Prize fora dos Centros Sonae Sierra, nas 
seguintes lojas: 
 
Bom Bocado 
Book.It 
Continente 
Continente Ice 
Loop 
Modalfa 
Modelo 
SportZone 
Well´s 
Worten 
Worten Mobile 
Vobis 
Zippy  

 

 

 
 

 

Cheques disponíveis em três grupos de valor:  

 €50  

 €25  



 €10  

 € 5 

 

Os cheques-prenda prize são acumuláveis, sendo válidos até à data de 31 de Dezembro de 

2011 

 

Mais informações em:http://www.chequeprendaprize.com/e  
 

NOTA: A utilização dos cheques-prenda está sujeita às condições dos mesmos. Mais 

informações junto do Centro Comercial escolhido. 


