
                           
 

Actividades de Comemoração do Primeiro Aniversário do Centro de Exposição 

dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa 

 

[Faça “Like” e Partilhe – Ganhe um Cabaz de Produtos Gourmet] 

 

Os Cabazes de Produtos Gourmet dos Países de Língua Portuguesa avaliados em 

MOP10,000 estão à sua espera! 

 

O primeiro prémio é um Cabaz de Produtos Gourmet dos Países de Língua 

Portuguesa, no valor de MOP5,000.00. 

 

O segundo prémio é um Cabaz de Produtos Gourmet dos Países de Língua 

Portuguesa, no valor de MOP3,000.00. 

 

O terceiro prémio é um Cabaz de Produtos Gourmet dos Países de Língua Portuguesa, 

no valor de MOP2,000.00. 

 

Como participar: 

1. Faça “Like” na página de Facebook do Portal para a Cooperação na Área 

Económica, Comercial e de Recursos Humanos entre a China e os Países de 

língua Portuguesa (Portal); 

2. Comente “Divirta-se com os prémios!” e identifique dois amigos; 

3. Partilhe esta publicação na sua cronologia e defina-a como “público”; 

4. O prazo para efectuar comentários na página de Facebook começa ao dia 26 de 

fevereiro de 2017 e termina às 23h55 do dia 30 de Março de 2017. 

 

O sorteio dos vencedores será realizado no Centro de Exposição dos Produtos 

Alimentares dos Países de Língua Portuguesa no dia 31 de Março de 2017. A lista dos 

vencedores será publicada na página de Facebook, na conta oficial de WeChat, na 

página electrónica do Portal e na Guia Electrónico sobre Produtos e Serviços de PLP. 

Preste atenção ao seu comentário, em que vamos informar o resultado do sorteio! 

 

Visite o Centro de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua 

Portuguesa e pode obter uma lembrança ao adivinhar a origem de produtos 

seleccionados provenientes dos Países de Língua Portuguesa. 

 



                           
Divirta-se com os prémios! 

 

Morada do Centro de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua 

Portuguesa: 

Fracção R1 do Centro Comercial da Praça do Tap Seac (também conhecido como 

Casa de Vidro do Tap Seac) 

Horário de Funcionamento: 

Segunda a Sexta-feira – 11h00 às 19h00 

Sábado e Domingo – 14h00 às 19h00 (encerrado à terça-feira e feriados) 

Para mais informação, por favor ligue: (+853) 2836 6827 

 

Termos & Condições：：：： 

1. Os horários referidos nesta promoção são baseados na hora local de Macau; 

2. Os participantes têm que fazer “LIKE” na página de Facebook do Portal para a 

Cooperação na Área Económica, Comercial e de Recursos Humanos entre a China 

e os Países de língua Portuguesa (Portal) – 

https://www.facebook.com/platformchinaplp/?fref=ts; 

3. O prazo para efectuar comentários na página de Facebook termina às 23h55 do dia 

30 de Março de 2017. Os comentários serão validados pela hora registada no 

servidor; 

4. O IPIM irá recolher o Facebook ID, o foto de perfil e o nome dos participantes 

como as informações dos participantes do sorteio. 

5. O sorteio dos vencedores será realizado no dia 31 de Março de 2017. A lista dos 

vencedores será publicada na página de Facebook, na conta oficial de WeChat, na 

página electrónica do Portal e na Guia Electrónico sobre Produtos e Serviços de 

PLP; 

6. Os vencedores do sorteio terão que enviar a sua informação pessoal (nome, 

primeiros quatro números do documento de identificação e número de contacto 

telefónico) através de mensagem privada no Facebook até às 18h00 do dia 7 de 

Abril de 2017 para confirmar a atribuição do prémio. Representantes do IPIM irão 

contactar os vencedores por via telefónica para confirmar a veracidade dos 

respectivos dados pessoais. No caso de não ser possível contactar algum dos 

vencedores ou algum dos vencedores não fornecer os dados requeridos até às 

18h00 do dia 7 de Abril de 2017, tal será considerado como uma desistência 

voluntária por parte do participante e o prémio não será atribuído. O IPIM 

realizará então um segundo sorteio, no dia 12 de Abril de 2017, para nova 

atribuição dos prémios que eventualmente não tenham sido reclamados após o 



                           
primeiro sorteio; 

7. Para todos os conteúdos inseridos que não estejam directamente relacionados com 

o presente evento, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 

Macau (IPIM) reserva-se o direito de remover o respectivo conteúdo e excluir o 

direito de participação ou vencimento de Prémio a qualquer participante que não 

cumpra os termos e condições desta promoção; 

8. Os participantes não podem utilizar linguagem ofensiva ou quaisquer outros 

conteúdos ofensivos ou violentos nos seus comentários. O Instituto de Promoção 

do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) reserva-se o direito de remover 

qualquer conteúdo e excluir qualquer participante que não cumpra os termos e 

condições desta promoção. Se um participante submeter conteúdo que, de alguma 

forma, viole a legislação em vigor em Macau ou infrinja os direitos e interesses de 

outros participantes ou de terceiros, o IPIM reserva-se o direito de excluir o 

referido participante; 

9. Cada conta de Facebook pode apenas participar uma única vez no sorteio; 

10. Não será possível alterar os dados pessoais após a conclusão do processo de 

confirmação dos vencedores; O vencedor deixará de ser elegível se alterar a 

respectiva informação pessoal ou se tiver facultado informação incorrecta; 

11. Os contactos fornecidos pelos vencedores deverão permitir ao IPIM contactá-los 

directamente; 

12. O IPIM só confirmará os detalhes de atribuição do prémio na presença do 

vencedor; 

13. Os vencedores deverão levantar os prémios presencialmente no Centro de 

Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa até ao dia 

30 de Abril de 2017. No caso de incumprimento do prazo, os prémios não serão 

atribuídos; 

14. O vencedor deixará de ser elegível no caso de não levantar o prémio de acordo 

com estes termos e condições; 

15. Os prémios não podem ser trocados nem convertidos em dinheiro; 

16. Os detalhes sobre os produtos alimentares e bebidas dos Países de Língua 

Portuguesa incluídos nos prémios – nomeadamente instruções, precauções, data 

de validade e substâncias alergénicas, entre outros – devem estar referidos no 

rótulo de cada produto; 

17. O IPIM reserva-se o direito de tomar a decisão final no que diz respeito aos 

resultados do sorteio e à atribuição dos prémios; 

18. Os dados pessoais requeridos pelo IPIM serão utilizados apenas para esta 

promoção e não serão partilhados com terceiros; 



                           
19. Na eventualidade de quaisquer atrasos por parte dos participantes na entrega de 

dados devido a falhas técnicas relacionadas com computadores, Internet ou 

telefones, o IPIM não poderá ser legalmente responsabilizado. Os participantes 

não poderão imputar qualquer culpa ao IPIM; 

20. Os trabalhadores do IPIM e os seus familiares, bem como os membros da agência 

de publicidade responsável por esta promoção e os seus familiares, não podem 

participar na promoção. Se for identificada qualquer pessoa nestas condições, o 

participante será imediatamente excluído. 

21. O IPIM pode a qualquer altura – e de acordo com os seus próprios critérios – 

substituir os prémios da promoção por outros prémios de igual valor, sem 

necessidade de consultar ou notificar os vencedores; 

22. O IPIM reserva-se o direito de alterar os termos e condições ou cancelar esta 

promoção sem qualquer aviso prévio. Cabe ao IPIM a decisão final na 

eventualidade de quaisquer disputas; 

23. O comentário no post na página de Facebook do Portal relacionado com esta 

promoção serve como garantia que o participante concorda com estes termos e 

condições; 

24. Cabe ao IPIM a interpretação final sobre estes termos e condições; 

25. O IPIM reserva-se o direito de alterar ou corrigir estes termos e condições sem 

qualquer aviso prévio; 

26. Na eventualidade de qualquer divergência entre as versões chinesa e portuguesa 

destes termos e condições, a versão chinesa prevalece sobre a versão portuguesa. 

 

 


