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REGULAMENTO DO CONCURSO 

“VIAGENS GOURMET – MONTEPIO/REPSOL” 

Concurso nº 95/2015 autorizado pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 

 

1. O Concurso destina-se a todas as pessoas singulares que sejam Associados do 

MONTEPIO e titulares de um cartão MONTEPIO/REPSOL (cartão propriedade do MONTEPIO 

com logótipo REPSOL gravado na frente) válido, adiante designados simplesmente por 

Participantes e por Cartão MONTEPIO/REPSOL, respectivamente e, bem assim, a promover 

os combustíveis comercializados nas Estações de Serviço REPSOL, especialmente os 

combustíveis de marca REPSOL com Neotech, e os benefícios para os Associados 

MONTEPIO associados à utilização do Cartão MONTEPIO/REPSOL. 

 

1.1. Para poder habilitar-se a participar neste Concurso, cada Participante terá de cumprir, 

cumulativa e obrigatoriamente, com as seguintes condições: 

a) Ser Associado efetivo do MONTEPIO titular de um cartão MONTEPIO/REPSOL em 

situação regular e não ser administrador de qualquer das Promotoras nem ser um dos 

empregados efetivos de qualquer das Promotoras que estejam diretamente envolvidos 

nas operações do Concurso e que estão identificados no Anexo I. 

b)  Realizar um ou mais abastecimentos de quantidade igual ou superior a 30 litros de 

combustível: 

 (i) nas Estações de Serviço REPSOL aderentes a cartões de desconto imediato, cuja 

lista se encontra disponível em www.repsol.com; 

 (ii) no período de 20 de Julho a 15 de Setembro de 2015 (inclusive); 

 (iii) beneficiando, em cada caso, do desconto imediato proporcionado através da 

utilização do Cartão MONTEPIO/REPSOL de que seja titular, nos termos das respectivas 

Condições Gerais de Utilização; 

 

1.2. Não são consideradas válidas as participações: 

a) Que não cumpram o presente Regulamento; 

b) Com utilização de Cartão MONTEPIO/REPSOL que registe utilizações indevidas nos 

termos das respectivas Condições Gerais de Utilização (Anexo II); 

c) De Associados MONTEPIO titulares de cartão MONTEPIO/REPSOL que não se 

encontrem em pleno exercício dos seus direitos; 
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1.3. Os produtos a promover não sofrerão aumento de preço em virtude da realização do 

Concurso. 

 

2. O sorteio a realizar, na presença de representante do Ministério da Administração 

Interna, abrangerá todas as transacções e todos os Participantes que preencham os requisitos 

necessários previstos neste Regulamento. 

 

2.1. Para efeitos do sorteio a realizar, serão utilizadas duas listagens, uma de transacções e 

outra de Associados do MONTEPIO. 

 

2.1.1. As transacções que preencham os requisitos necessários previstos neste Regulamento 

constarão de uma listagem, adiante designada simplesmente por listagem Repsol, a apresentar 

por esta com os seguintes campos de dados: 

a) Número de Cartão MONTEPIO/REPSOL composto por 19 algarismos, a que a 

transacção foi associada; 

b) Data do abastecimento; 

c) Quantidade de litros abastecida; 

 

2.1.1.1. Na listagem Repsol, a relação das transacções será ordenada por ordem cronológica, 

sendo-lhes atribuído: 

a) Um número sequencial de participação no sorteio em caso de abastecimento de 

combustíveis simples (ao abrigo da Lei 6/2015); 

b) Dois números sequenciais de participação no sorteio em caso de abastecimento de 

combustíveis de marca REPSOL com Neotech, em concreto gasóleo “Diesel e+10” e 

gasolinas “Efitec 95 Premium Formula” e “Efitec 98”. 

 

2.1.2. Os Associados do MONTEPIO que preencham os requisitos necessários previstos neste 

Regulamento constarão de uma listagem, adiante designada simplesmente por listagem 

MONTEPIO, a apresentar por este com os seguintes campos de dados: 

a) Número de identificação de Associado MONTEPIO; 

b) Número de Cartão MONTEPIO/REPSOL, composto por 19 algarismos; 

c) Nome do Associado; 

d) Morada do Associado; 

e) Número e tipo de documento de identificação do Associado; 

f) Contacto(s) telefónico(s) do Associado; 
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g) Endereço de correio electrónico do Associado.  

 

2.3. O sorteio realizar-se-á através da extracção de esferas numeradas de zero a nove, 

contidas num recipiente a esse fim destinado, do qual será extraída uma esfera tantas vezes 

quantas as necessárias para a formação dos números que indicarão cada uma das transações 

premiadas – 12 números premiados efetivos e 12 números premiados suplentes. 

 

2.3.1. O primeiro número extraído corresponderá ao 1º prémio, o segundo ao 2º prémio, e 

assim sucessivamente até ao 24º número que corresponderá ao 12º e último suplente. 

 

2.3.2. Serão eliminadas, para efeitos de atribuição de prémios, as extracções em que não seja 

possível identificar suficientemente o Participante premiado, efetivo ou suplente. 

 

2.4. Cada Participante poderá participar com um número ilimitado de transacções, tantas 

quantas as que preencham os requisitos necessários previstos neste Regulamento. 

 

2.4.1. No caso de a um mesmo Participante ser atribuído mais do que um prémio, só será 

mantida a primeira extracção, sendo as restantes extracções anuladas e repetidas, tantas 

vezes quantas as necessárias, até recaírem em Participantes ainda não premiados. 

 

2.5. As operações de sorteio decorrerão no dia 22 de Setembro de 2015, nas instalações do 

MONTEPIO – Espaço Mutualista, sito na Rua do Carmo, nº 62 em Lisboa, pelas 16:00h, na 

presença de representante do Ministério da Administração Interna. 

 

3. Cada um dos 12 (doze) prémios a atribuir neste Concurso será uma viagem de três dias a 

Madrid, para duas pessoas em regime de pensão completa, desfrutando na capital espanhola 

de várias experiências gastronómicas e de uma visita ao Centro de Tecnologia REPSOL, em 

Móstoles, que se realizará no período de 1 a 3 de Novembro de 2015, com o valor de € 

1.070,00 (mil e setenta euros), com IVA incluído, com o valor líquido total de €12.840,00. 

 

3.1. O valor total, ilíquido, dos prémios é de € 23.345,45 (vinte e três mil, trezentos e 

quarenta e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos), incluindo o valor de € 10.505,45 (dez mil, 

quinhentos e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos) correspondente a Imposto do Selo (35% 

+ 10%) a que estão sujeitos. 
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3.2. Os prémios são atribuídos pelo valor líquido de Imposto do Selo. 

 

4. Os prémios referidos em 3. deverão ser reclamados pelos premiados efectivos no prazo 

de 25 (vinte e cinco dias) dias a contar da data de realização do sorteio, ou seja, até dia 16 de 

Outubro de 2015 e, se for o caso, pelos premiados suplentes no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da mesma data, ou seja, até dia 21 de Outubro de 2015, na sede da Repsol Portuguesa, 

S.A., Departamento de Marketing e Publicidade Comercial – Estações de Serviço, na Av. José 

Malhoa, 16, 1099-091 Lisboa, diariamente, das 09:00h às 18:00h, com excepção de Sábados, 

Domingos e Feriados. 

 

4.1. No momento em que reclamarem o prémio, os premiados deverão entregar declaração 

de recepção do mesmo, devidamente assinada conforme documento de identificação, bem 

como fotocópia de documento de identificação. 

 

5. Quaisquer informações sobre este Concurso podem ser obtidas pelos Participantes junto 

da morada indicada em 4. ou através do Centro de Relação com o Cliente das Estações de 

Serviço REPSOL com o telefone nº 21 311 91 06, das 08:00h às 20:00h, diariamente, com 

exceção de Sábados, Domingos e Feriados.  

 

6. A divulgação do Concurso será efectuada através de materiais colocados nos Postos de 

Abastecimento REPSOL aderentes, bem como nos sítios da internet das Promotoras que se 

obrigam a expor claramente todas as condições respeitantes ao mesmo, em observância do 

disposto no Código da Publicidade e na Lei de Defesa dos Consumidores. 

 

6.1. Através dos meios indicados em 6. serão divulgadas a data limite para habilitação dos 

Participantes ao Concurso e a data da realização do sorteio. 

 

7. As Promotoras obrigam-se a, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data de 

realização do sorteio, fazer anunciar, nos seus sítios na internet, em www.repsol.com e em 

www.montepio.org, até 1 de Novembro de 2015, o nome e localidade de morada dos 12 

premiados efetivos, ou premiados suplentes que os substituam, bem como o último dia do 

prazo em que os prémios poderão ser reclamados. 

 

8. As Promotoras comprometem-se a apresentar na Secretaria-Geral do Ministério da 

Administração Interna, no prazo de 8 (oito) dias a contar do termo final a que se alude em 4., 



 

 5 

as declarações dos premiados (efectivos ou suplentes) comprovativas de terem recebido os 

prémios, devidamente assinadas, pelo premiado ou por representante legal, acompanhadas de 

fotocópias do documentos de identificação dos premiados. 

 

8.1. No caso de o prémio não ser reclamado no prazo devido, ou de não ser comprovada a 

sua entrega nos termos referidos em 8., o respectivo valor reverterá para instituição com fins 

assistenciais ou humanitários a designar pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração 

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

 

8.2. Haverá idêntica reversão se, iniciadas com a participação do público, as operações do 

Concurso, não se realizarem, por qualquer circunstância, incluindo a falta de cumprimento por 

parte das Promotoras de alguma das regras estabelecidas para o mesmo, ou se não for 

possível atribuir o correspondente prémio. 

 

8.3. As Promotoras comprometem-se a, no prazo referido em 8., comprovar perante a 

Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna a entrega ao Estado das importâncias 

devidas pela aplicação das taxas do Imposto do Selo sobre o valor dos prémios. 

 

9. As Promotoras comprometem-se a, com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis: 

a) Confirmar por escrito, à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a data 

de realização do sorteio e, bem assim, a identificação do seu representante nas 

mesmas; 

b) Proceder ao pagamento antecipado das despesas relativas à fiscalização que irá ser 

exercida por representante do Ministério da Administração Interna sobre as actividades 

do referido Concurso, salvo quando se trate de despesas que não possam ser 

calculadas previamente, caso em que o pagamento será efectuado imediatamente a 

seguir à realização da respectiva acção de fiscalização. 

 

Pedem deferimento, 

 

Lisboa, 10 de Julho de 2015 
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ANEXO I 

 

Empregados efetivos das Promotoras diretamente envolvidos nas operações do Concurso. 

 

Pela Repsol Portuguesa, S.A: 

 Maria Manuela Mendonça Simões Bento – cartão de cidadão nº 09818197 

 Patrícia Reis de Magalhães – cartão de cidadão nº 7701210 

 José Luís Fernandez Martinez – bilhete de identidade nº 6999791. 

 

 

Pelo Montepio Geral – Associação Mutualista: 

 Pedro Bleck da Silva – bilhete de identidade nº 14258 

 Isabel Oliveira Barata – cartão de cidadão nº 5329749 
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ANEXO II 

Condições Gerais de Utilização do Cartão MONTEPIO / REPSOL 

 

1. Os benefícios a atribuir a cada Cliente na aquisição de combustíveis, e eventualmente 

outros produtos, na Rede de Estações de Serviço REPSOL, destinam- 

-se exclusivamente aos associados do MONTEPIO. 

2. O CARTÃO MONTEPIO não será aceite como meio de pagamento na aquisição de 

combustíveis, ou de outros produtos que eventualmente vierem a ser acordados, nas 

Estações de Serviço REPSOL, não sendo por isso um cartão de crédito ou débito, 

funcionando meramente como um cartão de desconto. 

3. O CARTÃO MONTEPIO, propriedade do MONTEPIO, é pessoal e intransmissível, só 

podendo ser utilizado para os efeitos previstos neste Acordo pelo Cliente, cujo nome 

está impresso no cartão. Sempre que o operador da Estação de Serviço o solicite, o 

Cliente deverá fazer prova da sua identidade através da apresentação do Bilhete de 

Identidade ou de outro documento que permita, com segurança, proceder à sua 

identificação. 

4. O MONTEPIO não fornecerá quaisquer dados pessoais dos seus clientes e 

colaboradores à REPSOL, limitando-se a registar no CARTÃO MONTEPIO um número 

interno por si utilizado, ao qual a REPSOL associará as aquisições de combustível e 

que permitirá a validação electrónica, nas Estações de Serviço aderentes, da autorização 

dada pelo MONTEPIO. 

5. A REPSOL oferece aos Clientes autorizados pelo MONTEPIO um desconto de 0,060 

€/litro (seis cêntimos por litro), sobre o PVP, na aquisição de combustíveis nas 

Estações de Serviço REPSOL aderentes. 

6. Após efectuar o abastecimento e antes de efectuar o pagamento, o Cliente deverá 

apresentar o CARTÃO MONTEPIO e, uma vez validada a autorização, ser-lhe-á 
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atribuído em automático o desconto na aquisição de combustíveis, cujo valor constará do 

recibo emitido. 

7. Ainda que ocorra a validação automática, o Cliente não usufruirá de qualquer benefício 

se: 

a) efectuar o pagamento dos consumos com um cartão SOLRED; 

b) ultrapassar o limite máximo de 200 €  por dia; 

c) optar por usufruir de um outro desconto promocional, não acumulável. 

8. O Cliente aceita e reconhece que à REPSOL não poderá, em nenhuma circunstância, 

ser imputada qualquer responsabilidade por actos ou omissões das entidades 

exploradoras das Estação de Serviço, nomeadamente, por prejuízos causados pela 

impossibilidade de utilização do sistema informático, por avarias de ordem mecânica, 

dificuldades no funcionamento dos sistemas de comunicação ou de validação das 

autorizações concedidas pelo MONTEPIO ou, ainda, pela desmagnetização da banda 

magnética do cartão. 

9. O não cumprimento, pelo Cliente, das condições de utilização do CARTÃO MONTEPIO 

para os efeitos previstos no presente Acordo, confere à REPSOL o direito de, a seu 

critério, recusar a validação do cartão, não atribuir qualquer benefício na aquisição de 

combustíveis e informar o MONTEPIO sempre que suspeite ou verifique que o cartão 

foi abusivamente utilizado. São consideradas utilizações abusivas do CARTÃO 

MONTEPIO, nomeadamente, o recebimento de dinheiro por conta do valor do desconto 

atribuído, a simulação da aquisição de combustíveis ou a utilização do cartão por 

outra(s) pessoa(s) que não o Cliente seu titular. 
 


