
Termos e Condições Gerais do Passatempo Staples 

#VoltamosJuntos 

 

A Staples Portugal – Equipamento de Escritório, S.A., sociedade comercial com o número único 

de pessoa coletiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial sob o número 

503789372, com sede na Rua Quinta do Pinheiro, Edifício Tejo, 5º piso, Carnaxide, Lisboa, é a 

Entidade Promotora do presente passatempo, designado “#VoltamosJuntos” que decorrerá 

entre 19 de agosto e 19 de setembro de 2021, inserido na Campanha de Regresso às Aulas da 

Staples, campanha desenvolvida em parceria com a SIC. A participação no passatempo irá 

decorrer na página www.regressoasaulasstaples.pt, gerida pela Staples Portugal, igualmente 

responsável por toda a mecânica do mesmo. 

 

Aceitação dos presentes Termos e Condições Gerais: A participação neste Passatempo 

pressupõe o conhecimento e implica a aceitação integral e sem reservas dos presentes Termos 

e Condições Gerais pelos participantes e respetivo pai, mãe ou tutor legal, doravante 

designado por “Tutor legal”. Qualquer incumprimento destas regras poderá levar a Staples 

Portugal a negar a participação no Passatempo ou a atribuição da premiação constante do 

mesmo. 

Este Passatempo é exclusivamente recreativo, sem qualquer modalidade de sorte ou 

pagamento pelos participantes. 

 

I – Introdução e Objetivos 

No dia 19 de agosto de 2021 é lançado o passatempo “#VoltamosJuntos”, na página 

www.regressoasaulasstaples.pt, no âmbito da Campanha de Regresso às Aulas da Staples. A 

Staples vem alertar para a temática do bullying e, sob o mote #VoltamosJuntos, pretende criar 

uma corrente positiva, de amizade e apoio. Para isso pede às crianças para partilharem 

histórias de amizade e superação e as melhores histórias voltam juntas no concerto exclusivo 

Staples #VoltamosJuntos com a Carolina Deslandes, o Fernando Daniel e o Carlão, conforme 

os presentes Termos e Condições.  

Para participar é necessário aceder a www.regressoasaulasstaples.pt e contar como 

superaram ou ajudaram alguém a superar uma situação negativa de bullying na escola. Podem 

participar todas as crianças que tenham entre 6 e 17 anos, inclusive, que apresentem a fatura 

de uma compra feita na Staples desde 19 de agosto de 2021 e que possam estar presentes no 

dia do concerto. 
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Os autores das 200 histórias que mais toquem o júri recebem 1 convite duplo para o concerto 

exclusivo Staples #VoltamosJuntos com a Carolina Deslandes, o Fernando Daniel e o Carlão, a 

realizar no Capitólio, em Lisboa, no dia 2 de outubro, em horário a indicar. Os melhores 

momentos do dia serão registados em fotografia e vídeo que será posteriormente utilizado 

para a divulgação do evento na internet e lojas Staples. 

 

II – Regras de Participação 

Duração do Passatempo: O passatempo terá início a 19 de agosto de 2021 e término a 19 de 

setembro de 2021. Os vencedores serão contactados por email até dia 24 de setembro de 

2021, salvo qualquer atraso imprevisto, e terão até 48 horas para confirmar a sua presença 

no concerto. O concerto irá realizar-se no dia 2 de outubro de 2021, no Capitólio, em Lisboa, 

em horário a indicar. 

Destinatários do passatempo: Este passatempo destina-se a: todos os indivíduos entre os 6 

(seis) e os 17 (dezassete) anos, inclusive; residentes em Portugal; que apresentem a fatura de 

uma compra realizada numa das 34 lojas físicas da Staples em Portugal ou em www.staples.pt, 

emitida a partir de 19 de agosto de 2021; e que possam estar presentes no concerto exclusivo 

Staples #VoltamosJuntos a realizar no dia 2 de outubro de 2021, no Capitólio, em Lisboa. Estão 

excluídos os colaboradores da Staples e respetivos familiares. 

Prémio: 1 (um) convite duplo (considerando o vencedor e 1 acompanhante) para o concerto 

exclusivo Staples #VoltamosJuntos, a realizar no dia 2 de outubro de 2021, no Capitólio, em 

Lisboa, em horário a indicar. 

O prémio do presente passatempo é pessoal e intransferível e não pode ser comercializado. 

 

Mecânica de participação detalhada: 

a) A partir das 0 horas do dia 19 de agosto de 2021 será possível participar no Passatempo 

“#VoltamosJuntos” no site www.regressoasaulasstaples.pt. 

b) Para participar, todos os participantes deverão aceder a www.regressoasaulasstaples.pt e 

escolher a opção “Participa!”.  

c) Antes de iniciar a participação, o tutor legal do participante deverá ler na íntegra os 

Termos e Condições Gerais do Passatempo Staples #VoltamosJuntos, detalhados no 

presente documento, só avançando para a participação se concordar com os mesmos. 

d) Devem depois ser fornecidos os seguintes dados sobre o participante: “Nome Completo”, 

“Data de Nascimento”, “Número de Cartão de Cidadão” (campos obrigatórios),  e “Email” 

(campo facultativo); e devem em seguida ser fornecidos os seguintes dados relativos ao 

tutor legal do participante: “Nome Completo”, “Email” e “Telefone” (campos 

obrigatórios).  
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Todos os dados solicitados serão utilizados de forma estritamente confidencial pela 

Staples Portugal e apenas no âmbito do presente passatempo, não sendo partilhados com 

terceiros, salvo os envolvidos na gestão do mesmo. 

e) Em seguida o participante deverá redigir um texto, com até 4000 caracteres, onde conta 

como superou ou ajudou alguém a superar uma situação negativa de bullying na escola. 

a. A história partilhada deve ser real e ter acontecido conforme contado; 

b. A situação de superação de bullying descrita na história deve ter acontecido com 

o próprio ou em que o próprio tenha estado diretamente envolvido a ajudar um 

colega ou amigo a superar uma situação de bullying; 

c. Não é obrigatório indicar nomes ou detalhes pessoais dos envolvidos, caso seja 

feito será à responsabilidade do participante; 

d. As histórias submetidas serão apenas lidas pelo júri formado por elementos da 

Staples e não serão partilhadas com terceiros ou divulgadas publicamente. A 

história partilhada pelo participante consta no email de confirmação que é enviado 

ao pai, mãe ou tutor legal. 

f) No ecrã seguinte o participante deverá submeter, na opção “Carrega a fatura”, a 

digitalização ou fotografia da fatura de uma compra realizada numa das 34 lojas físicas da 

Staples em Portugal ou em www.staples.pt, emitida desde o dia 19 de agosto de 2021.  

a. O ficheiro tem que ser em formato JPG, PNG ou PDF e ter menos de 5MB.  

b. Não é obrigatório que a fatura seja em nome de alguém em particular, nem que 

tenha um determinado valor ou apresente determinados produtos ou serviços. 

g) No mesmo ecrã o tutor legal do participante deverá confirmar que leu na íntegra e 

concorda com os Termos e Condições Gerais do Passatempo Staples #VoltamosJuntos, 

selecionando para isso a opção “Li e concordo com os Termos e Condições Gerais”. 

h) Se todas as informações acima estiverem corretas, ao selecionar a opção “Submeter” o 

participante deverá visualizar a mensagem “A tua participação foi registada, agora só falta 

confirmar.”  

i) Após esta submissão é de imediato enviada uma mensagem para o email do tutor legal 

indicado, onde constam os dados do participante e a história redigida, a solicitar a 

confirmação, através da opção “Confirmar a participação”,  de que teve conhecimento da 

submissão da presente participação do menor e que confirma que leu e aceitou os Termos 

e Condições Gerais do Passatempo Staples #VoltamosJuntos. É igualmente enviado um 

email para o participante, se tiver sido indicado um email, a informar que foi enviado um 

email para o seu tutor legal e que deve solicitar que o mesmo siga os passos lá indicados 

para finalizar a participação. 

j) Após esta confirmação, o tutor legal é redirecionado novamente para 

www.regressoasaulasstaples.pt onde irá visualizar a mensagem “A participação está 

confirmada!”. Só após a visualização desta mensagem é que a participação foi submetida 

com sucesso e a Staples recebeu a mesma. 
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III – Vencedores e prémio 

Critério de seleção e divulgação dos vencedores: De todas as participações válidas e 

submetidas com sucesso, ou seja,  cujos participantes reúnam todos os requisitos obrigatórios 

indicados acima em “Destinatários do passatempo”, a Staples Portugal reserva-se ao direito 

de escolher 200 (duzentos) vencedores, com base nos seguintes critérios: cumprimento da 

alínea e), indicada acima, sobre o enquadramento da história; e pertinência e caráter emotivo 

da história redigida – serão selecionados os melhores exemplos de superação, amizade, 

empatia e positivismo. Cada participante poderá participar mais do que uma vez, mas poderá 

ser vencedor (receber 1 convite duplo) apenas uma única vez. 

Os vencedores do passatempo serão contactados diretamente através do email do tutor legal, 

com essa informação, até 24 de setembro de 2021, salvo qualquer atraso imprevisto. Os 

vencedores não serão divulgados publicamente, nem será divulgado o teor da participação 

dos vencedores. Após o término do passatempo a página ficará ativa por um período limitado. 

 

Mecânica de envio e condições do prémio: 

a) Até dia 24 de setembro de 2021 será enviado pela Staples um email, para o email do tutor 

legal indicado na participação, a informar de que o participante foi um dos vencedores e 

a indicar o horário do concerto e todas as restantes informações relevantes sobre o 

mesmo. Aconselhamos a consultar regularmente a caixa de email, bem como a caixa de 

spam.  

b) Nesse mesmo email existirão dois botões (“VOU”/”NÃO VOU”) para que o pai, mãe ou 

tutor legal confirmem a presença do vencedor e acompanhante no concerto na data e 

hora indicados. Terão um prazo máximo de 48 horas, a contar da hora de receção do email, 

para enviar a informação de presença à Staples, selecionando uma das opções acima. A 

presença fica confirmada depois de surgir no ecrã uma mensagem de confirmação.  

c) Caso este prazo não seja cumprido, assumiremos que o vencedor não estará presente. 

Não será possível alterar a resposta enviada. Não será permitida a entrada no concerto a 

qualquer vencedor cuja presença não tenha sido confirmada ou que tenha confirmado 

que não iria estar presente. 

d) Em caso de confirmação da não presença ou ausência de confirmação, a Staples reserva-

se o direito de atribuir estes convites a quaisquer outros convidados.  

e) Em caso de impossibilidade de confirmar a presença através dos botões, por qualquer 

questão técnica,  o pai, mãe ou tutor legal deve contactar a Staples através do email 

passatempos.staples@staples.pt, no mesmo prazo de 48 horas após a receção do email 

de confirmação de vencedor. Não serão aceites quaisquer reclamações enviadas após este 

prazo. 

f) A Staples não se responsabiliza por emails introduzidos erradamente na participação ou 

emails devolvidos. Em caso de introdução de qualquer dado incorretamente, a 

participação deve ser submetida novamente. 
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g) Não serão enviados bilhetes ou convites em formato físico ou digital. O convite é o próprio 

email de confirmação como vencedor enviado para o pai, mãe ou tutor legal. Para acesso 

ao concerto o vencedor, que confirmou previamente a sua presença conforme indicado 

na alínea a), deve indicar o seu nome completo e número de Cartão de Cidadão, iguais aos 

registados na sua participação no passatempo, à entrada do concerto. Apenas será 

possível aceder ao concerto do horário indicado no email de confirmação de vencedor. 

h) O concerto irá realizar-se em 2 sessões, ambas no dia 2 de outubro no Capitólio, em Lisboa, 

em horários a indicar. Os convites duplos, para qualquer um dos horários, serão atribuídos 

aleatoriamente a cada vencedor e não será possível qualquer troca de horário. 

i) O convite duplo é válido para 2 pessoas e é atribuído ao vencedor do passatempo, não 

podendo ser cedido a terceiros ou comercializado (o vencedor tem que estar presente e 

confirmar a identidade com Cartão de Cidadão à entrada).  

j) O vencedor poderá fazer-se acompanhar de 1 pessoa, contudo, sendo o vencedor menor 

de idade, caso o acompanhante não seja um adulto (maior de idade), o vencedor terá que 

apresentar à entrada um Termo de Responsabilidade, emitido pelo seu pai, mãe ou tutor 

legal, em como o autoriza a estar presente no concerto sem estar acompanhado por um 

adulto. Neste caso, sendo o acompanhante também menor de idade, deverá igualmente 

apresentar um Termo de Responsabilidade, emitido pelo seu pai, mãe ou tutor legal, em 

como o autoriza a estar presente no concerto sem estar acompanhado por um adulto.  

k) É da total responsabilidade dos participantes, acompanhantes e tutores legais a 

deslocação para o local do concerto (no Capitólio, em Lisboa), bem como assegurar pelos 

seus próprios meios os equipamentos de segurança e proteção obrigatórios contra a 

Covid-19, bem como qualquer alimentação e bebidas para os próprios durante o evento.  

l) A informação sobre o horário do concerto é transmitida exclusivamente ao tutor legal dos 

vencedores e não pode ser partilhada com ninguém à exceção dos respetivos vencedores 

e acompanhante autorizados. 

 

Sobre o concerto exclusivo Staples #VoltamosJuntos: 

a) O concerto exclusivo Staples #VoltamosJuntos, com a Carolina Deslandes, o Fernando 

Daniel e o Carlão, é promovido pela Staples e irá realizar-se numa única data, no dia 2 de 

outubro de 2021, no Capitólio, situado na morada: Parque Mayer, 1250-096 Lisboa. 

b) Irá realizar-se em 2 sessões separadas, em horário a indicar no email de confirmação como 

vencedor, sendo os convites atribuídos para ambas as sessões, de forma aleatória. 

c) Não serão comercializados bilhetes para o concerto exclusivo Staples #VoltamosJuntos. A 

única forma de aceder ao concerto é através de convite, disponibilizado ao público em 

geral através da participação no presente passatempo, cujo prémio é 1 (um) convite duplo. 

Não serão atribuídos mais convites ao público em geral, para além dos 200 convites duplos 

disponibilizados no âmbito do presente passatempo. 

d) É obrigatória a confirmação prévia de presença no concerto, conforme os passos indicados 

na alínea b) do ponto “Mecânica de envio e condições do prémio” dos presentes Termos 



e Condições, e a indicação do nome completo e número de Cartão de Cidadão do vencedor 

para aceder ao espetáculo. Apenas poderá aceder ao concerto quem constar na lista de 

vencedores confirmados. 

e) O alinhamento do concerto é da responsabilidade dos artistas e respetiva equipa. 

f) Por limitações de saúde e segurança não existirá sessão de autógrafos ou momentos de 

convívio ou contacto próximo entre os espetadores do concerto e os 3 artistas. 

g) A lotação do concerto está condicionada às medidas governamentais impostas à data do 

concerto. O passatempo foi desenvolvido considerando a lotação da sala à data do 

desenvolvimento do mesmo. A Staples reserva-se o direito de alterar o número de 

convites atribuídos, em caso de aplicação de novas medidas que alterem a lotação da sala.  

h) Serão garantidas todas as condições de higiene e segurança na organização e decorrer do 

concerto. 

i) Iremos proceder à captação de fotografias, vídeo e som durante todo o concerto. Os 

melhores momentos serão compilados em vídeo e, junto com as fotografias, serão 

divulgados em redes sociais e websites (da Staples, artistas e outros parceiros), nas lojas 

Staples e em outros meios contratados pela Staples Portugal para divulgação da presente 

campanha. Estarão também presentes meios de comunicação para a recolha de 

fotografias, vídeo e som, que serão posteriormente transmitidas no âmbito dos respetivos 

programas em meios televisivos, impressos e digitais. Ao participar no concerto Staples 

#VoltamosJuntos está a concordar com a recolha de imagem e som e a ceder os seus 

direitos de imagem e voz para os efeitos indicados neste ponto.  

 

IV – Código de Conduta 

A Staples Portugal eliminará e denunciará perante as entidades competentes todos os 

participantes que pratiquem atos ilícitos, nomeadamente: 

· Mensagens que apelem ao racismo, xenofobia, ou qualquer outro tipo de discriminação ou 

preconceito de qualquer natureza. 

· Mensagens de carácter ofensivo, violento, ou de teor sexual. 

· Criação de rotinas ou sub-rotinas, por meios informáticos, que possam desvirtuar a real 

natureza do passatempo. 

· Fornecimento de dados falsos para participação no passatempo. 

· Difamação, injúrias, ameaças e/ou abuso do nome e/ou da imagem e/ou da notoriedade e 

prestígio das marcas e entidades envolvidas no Passatempo e/ou outros direitos de 

propriedade industrial. 

· Utilização do Passatempo para propósitos políticos, religiosos ou comerciais. 

· Publicação de participações repetidas e não construtivas. 



· Distúrbios de ordem pública que englobem spamming, envio de cartas comerciais não 

solicitadas ou correntes por mensagens privadas ou públicas, apresentação de páginas ilegais, 

flooding. 

 

V – Dados e direitos de imagem  

. Todos os inscritos para participar no Passatempo e no concerto Staples #VoltamosJuntos 

autorizam a captação e utilização da sua imagem, no âmbito deste evento, para utilização em 

todos os meios de comunicação de forma orgânica ou paga. 

· Os dados pessoais recolhidos têm como finalidade a participação no passatempo, sendo 

armazenados pelo tempo estritamente necessário. A Staples, poderá subcontratar terceiros 

para cumprir os objetivos acima descritos. 

· Enquanto responsável pelo Tratamento de Dados, a Staples garante ao titular dos dados o 

direito de acesso, atualização, retificação, portabilidade, eliminação, com a razoabilidade 

técnica possível, através dos seguintes contactos: 707 200 656 ou 210 413 720; 

info@staples.pt; ou Rua Quinta do Pinheiro, Ed.Tejo, 5º andar, 2794-079 Carnaxide. Para mais 

informações consulte a nossa Política de Privacidade numa loja Staples ou em www.staples.pt 

 

VI – Considerações Finais 

Toda e qualquer atividade, ainda que em forma tentada, que vise obter vantagem através de 

atos que não respeitem ou desvirtuem o objetivo da presente ação serão consideradas ilegais, 

reservando à Staples Portugal S.A. o direito de anular e/ou excluir os correspondentes 

participantes. 

A Staples Portugal reserva-se ao direito de terminar, alterar, encurtar, atrasar ou prolongar 

este passatempo a qualquer momento, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou 

fraudulenta, ou algum facto externo, fora do controlo da organização, que afete o bom 

funcionamento da promoção. Nestas circunstâncias, os participantes não terão direito a 

qualquer tipo de compensação. 

A Staples Portugal reserva-se ao direito de eliminar definitiva e irrevogavelmente qualquer 

participante que esteja de alguma forma a violar o presente regulamento. 

Os elementos solicitados são obrigatórios para a participação. A Staples Portugal não cede 

elementos, obrigatórios à participação, a terceiros, salvo os envolvidos na gestão do 

passatempo. 

Não é permitida a participação nesta promoção a colaboradores e familiares de colaboradores 

da Staples Portugal. 
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Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Staples Portugal e das suas 

decisões não caberá recurso. 

Quaisquer pedidos de informação referentes a este Passatempo deverão ser dirigidos por 

escrito, através do e-mail passatempos.staples@staples.pt 

A Staples Portugal não poderá ser responsabilizada por uma eventual interrupção do 

Passatempo, devido a problemas técnicos ou problemas que estão para além do seu controlo. 

Caso se verifique uma interrupção do Passatempo por algum destes motivos, a Staples 

Portugal aplicará todos os seus esforços para prosseguir com o mesmo ou terminá-lo de forma 

justa para todos os participantes. 

O Regulamento poderá ser alterado pela Staples Portugal tantas vezes quanto necessário, 

garantida a sua divulgação de forma eficaz, a critério, também, da Staples Portugal. 

Aplica-se a este Passatempo, incluindo, mas sem se limitar à sua divulgação, condução, às 

participações e às premiações, a legislação portuguesa e fica eleito o Foro da Comarca de 

Lisboa para dirimir quaisquer controvérsias oriundas desta. 

 

Staples Portugal,  

Carnaxide, 19 de agosto de 2021 

 


