
 

Casting “Procuramos famílias que queiram partilhar as 
suas histórias saborosas com a Nacional” 

-Condições de Participação- 
 
 

1. Entidade promotora 
 
A presente ação “Procuramos famílias que queiram partilhar as suas histórias 
saborosas com a Nacional”, adiante designada por ação, é promovida pela Cerealis, 
Produtos Alimentares S.A., matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia 
sob o NIPC 500068860 com sede na Rua Manuel Gonçalves Lage 988 A. Santas, 4425-
122 Maia – Portugal, com o capital social de 8.250.000 euros.         
 

2. Participação e Mecânica 
 
2.1 A ação decorrerá até 15 de agosto de 2016 e apenas serão válidas as participações 

recebidas através do e-mail nacional-casting@cerealis.pt 
 
2.2 Para participar deverão enviar um e-mail com os seus dados pessoais (nome, 

morada completa, e-mail, contacto telefónico) e partilhar a sua história, momento 
ou experiência saborosa que tenha passado com a marca Nacional, contada da 
forma que quiser (texto, vídeo, música, fotografia) para nacional-
casting@cerealis.pt 

 
2.3 São elegíveis para participar na ação todos os indivíduos maiores de 18 anos, 

residentes em Portugal Continental que visitem o site nacional.pt e participem através 
do e-mail nacional-casting@cerealis.pt. É obrigatória a leitura e aceitação do presente 
regulamento. 
 

2.4 Poderá participar as vezes que quiser, sendo certo que apenas será escolhida uma 
história por participante. 
 

2.5 No final da ação serão analisadas todas as histórias recebidas, por um Júri designado 
pela Cerealis, Produtos Alimentares S.A., que é responsável pela seleção das histórias e 
cuja decisão é definitiva e irrevogável. As histórias selecionadas serão aquelas que 
tendo cumprido todos os requisitos previstos no presente regulamento, demonstrem 
uma maior ligação à marca, merecendo por isso a preferência do Júri.  
 

2.6 Ao participar na ação, os participantes autorizam automaticamente a Cerealis, 
Produtos Alimentares S.A. a utilizar o seu nome, história e imagem para efeitos de 
comunicação em televisão, rádio, imprensa, online, redes sociais, pontos de venda, 
e/ou outras formas e materiais de divulgação da marca.  
 

2.7 Não serão admitidos a participar na ação os sócios, administradores ou trabalhadores 
da Entidade Promotora, bem como todos os trabalhadores e colaboradores das 
empresas prestadoras de serviços envolvidas na ação. 
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3. Seleção de histórias de famílias  
 
3.1 Os participantes escolhidos depois da fase de seleção final pelo júri da ação, 
assinarão um contrato para cedência de utilização de imagem na campanha de 
comunicação da Nacional, após o qual receberão o valor de 2.500,00€ em cartão 
presente. O dia e hora da gravação do spot/recolha de imagens e fotografias, será 
previamente combinado com os participantes selecionados para o efeito. 
 
3.2 As primeiras 100 participações na ação recebem ainda 1 cabaz de produtos 
Nacional.  
 
3.3 A seleção dos vencedores será feita em duas fases:  
 Pré-seleção: Serão selecionadas as histórias, que depois de analisadas pelo júri, 
demonstrem maior ligação à marca. Os participantes cujas histórias forem 
selecionadas nesta fase, serão contactadas via telefone e/ou e-mail para que seja 
realizado um casting/entrevista presencial.  
 Seleção Final: Após realização do casting / entrevista presencial da fase de Pré-
Seleção, serão determinadas pelo júri os participantes que serão escolhidos, sendo 
considerados os vencedores e, assim sendo, farão parte da campanha de comunicação 
da Nacional. 
Todos os participantes serão informados, se foram ou não selecionados para fazer 
parte da campanha via telefone e /ou e-mail, até 15 dias úteis após o final da ação. 
 
3.4 O Júri da ação elaborará uma lista ordenada de histórias e participantes suplentes, 
para o caso do ou dos selecionados não responderem ao contacto por parte da 
Cerealis Produtos Alimentares S.A. no prazo de 5 dias úteis ou não aceitarem participar 
na campanha de comunicação.  
 

4. Proteção de dados  
 
4.1 São aplicáveis a Lei nº 67/98 de 26 de outubro e a Lei nº 41/2004 de 18 de agosto, 
alterada pela - Lei n.º 46/2012, de 29/08, referentes à Proteção de Dados Pessoais. 
 
4.2 A Cerealis, Produtos Alimentares S.A. garante a confidencialidade dos dados 
pessoais dos participantes na ação. 
 
4.3 Os dados recebidos são inseridos num ficheiro informático da responsabilidade da 
Cerealis, Produtos Alimentares S.A. e destinam-se ao processamento da ação.  
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5. Publicidade da ação 

 
5.1 A publicidade da ação será feita no site nacional.pt, ponto de venda, rádio, redes 
sociais e suportes online. 
 
 

6. Outras cláusulas 
 
6.1 O prémio dos vencedores da ação não é transmissível e não é convertível em 
dinheiro.  
 
6.2 A participação nesta ação significará, por parte das dos participantes: 
 

6.2.1 A integral aceitação do presente regulamento e autorização de utilização 
da sua história e imagem para a realização da campanha de comunicação da marca 
Nacional.  

6.2.2 A cedência a título definitivo dos direitos de autor sobre eventuais 
histórias, fotografias e vídeos no âmbito da ação, assim como a autorização da sua 
utilização nos suportes digitais da marca Nacional e outros suportes de comunicação 
(televisão, rádio, imprensa, pontos de venda e/ou outras formas e materiais de 
divulgação da marca). 

 
6.3 A Cerealis, Produtos Alimentares S.A. reserva-se o direito de: 
 

6.3.1 Alterar o presente regulamento a qualquer momento, quando assim 
entender necessário, tornando-se as alterações efetivas após a sua publicação no site 
da ação. 

 
6.3.2  Excluir o participante e, se for o caso, cancelar o respetivo prémio, a 

todos aqueles que deliberadamente, se registem na ação com dados falsos ou que 
tentem viciar em algum momento as regras e/ou espírito do mesmo. 
 

6.3.3 Alterar, suspender ou cancelar esta ação, caso ocorram circunstâncias 
de força maior. 

 
6.3.4  Decidir definitivamente qualquer dúvida que possa vir a ser suscitada 

sobre as regras aplicáveis a esta ação. 
 

6.4 A Cerealis, Produtos Alimentares S.A., não se responsabiliza por quaisquer falhas 
de internet e exclui ainda qualquer responsabilidade pela falta de registo de algum 
participante devido a erro na recolha ou transcrição dos seus dados pessoais, ou em 
consequência de participações que sejam ininteligíveis, incompletas, erróneas ou 
falsas. 
 

 
Águas Santas - Maia, 9 de maio 2016 


