
Passatempo Clube Bebé Nestlé – 27/2022 

“Papás 5 Estrelas” 

(2ª Edição) 
 

- Condições de Participação – 
 

NESTLÉ PORTUGAL, Unipessoal, Lda., com sede na Rua Alexandre Herculano, 8, 2799-554 Linda-a-Velha, com o número 

único de pessoa coletiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Cascais - Oeiras 500 201 307, com o 

capital social de €30.000.000, vai levar a efeito entre 6 de setembro a 4 de outubro de 2022 um passatempo que denominou 

de “Papás 5 Estrelas” o qual obedecerá às condições que a seguir se indicam:  

 

1ª ÂMBITO DO PASSATEMPO  

Este passatempo destina-se a todos os consumidores, pessoas singulares, maiores de 18 anos, residentes em Portugal 

Continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores que estejam registados ou que se registem em 

https://papas5estrelas.nestlebebe.pt/ 
 

2ª OBJETIVO DO PASSATEMPO 

Este passatempo tem como objetivo dinamizar os novos produtos para bebés da NESTLÉ - GERBER® Organic Pacotinho de 

Manga, GERBER®  organic Pacotinho de Pera e GERBER® Organic Pacotinho de Pera, Maçã, Banana e GERBER® Organic 

Puffs de Framboesa, GERBER® Organic Puff de Banana e GERBER® Organic Puffs de Amendoim, e premiar os consumidores 

que participem de acordo com os requisitos estipulados nas presentes Condições de Participação. 

 

3ª IDENTIFICAÇÃO DA PROMOTORA 

A Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda. contratou a empresa OgilvyOne S.A. (doravante designada por Promotora), com sede 

na Avenida 24 de julho, Edifício Garagem, 62-64, 7º piso 1200-869 Lisboa, para a gestão deste passatempo. 

 

4ª VIAS DE PARTICIPAÇÃO 

Todos os consumidores podem participar no passatempo: 

Através do microsite de campanha: https://papas5estrelas.nestlebebe.pt/ 

 

5ª FORMA DE PARTICIPAÇÃO  

Fase 1 - Inscrição para participação:  

Para participar o consumidor deverá: 

a) Aceder à página https://papas5estrelas.nestlebebe.pt/ 

b) Clicar em “Participar”; 

c) Preencher os dados solicitados: 

1. Caso seja membro do Clube Bebé Nestlé: 

1.1. Inserir o E-mail e Palavra-passe de registo no Clube Bebé Nestlé. 

2. Caso não seja membro do Clube Bebé Nestlé, clicar em “Inscrever” e preencher os seguintes dados, solicitados 

no formulário de registo; 



2.1. Dados “Sobre si” (E-mail, Nome, Apelido(s), Data de Nascimento, Género); 

2.2. Dados “Sobre o seu Bebé” (Data de Nascimento, Género, Nome). 

2.3.  “Os seus Contactos” (Morada, Localidade, Código-Postal, Telemóvel); 

2.4. Clicar em “Enviar”. 

d) Preencher os dados solicitados no questionário de inscrição: 

I. Dados sobre a marca NESTLÉ Nutrição Infantil e sobre a gama de produtos GERBER® Organic Pacotinho de 

Manga, GERBER® Organic Pacotinho de Pera e GERBER® Organic Pacotinho de Pera, Maçã, Banana e GERBER® 

Organic Puffs de Framboesa, GERBER® Organic Puff de Banana e GERBER® Organic Puffs de Amendoim; 

II. Dados sobre o social (redes sociais que utiliza e periodicidade de utilização dessas redes sociais). 
 

NOTAS: 

Não serão consideradas para seleção as inscrições posteriores ao prazo estabelecido (6 a 13 de setembro). 

 

Fase 2 - Seleção e divulgação de vencedores para prova/teste de produtos das variedades GERBER® Organic 

A comunicação dos 100 consumidores selecionados para fazer receber os cabazes com GERBER® Organic Pacotinho de 

Manga, GERBER® Organic Pacotinho de Pera e GERBER® Organic Pacotinho de Pera, Maçã, Banana e GERBER® Organic Puffs 

de Framboesa, GERBER® Organic Puff de Banana e GERBER® Organic Puffs de Amendoim, será feita da seguinte forma: 

a) Publicação da lista dos 100 consumidores selecionados com apresentação de nome e localidade, no microsite 

https://papas5estrelas.nestlebebe.pt/; 

b) Envio de um email aos 100 consumidores selecionados com informação relativa ao envio dos cabazes GERBER 

Organic. 

 

Fase 3 - Envio de cabaz GERBER Organic aos vencedores selecionados. 

 

NOTAS: 

1. O envio dos cabazes GERBER® Organic (GERBER® Organic Pacotinho de Manga, GERBER Organic Pacotinho de Pera e 

GERBER® Organic Pacotinho de Pera, Maçã, Banana e GERBER® Organic Puffs de Framboesa, GERBER® Organic Puff de 

Banana e GERBER Organic Puffs de Amendoim) será feito por correio registado, para a morada indicada pelos 

selecionados no registo no Clube Bebé Nestlé. 

2. A NESTLÉ não se responsabiliza pela devolução ou impossibilidade de entrega dos cabazes GERBER para prova/teste, 

na morada disponibilizada pelos participantes no formulário de registo/inscrição, pelo que não se encontra obrigada a 

fazer novo envio, e essa(s) participação(ções) serão anuladas. 

 

Fase 4 - Prova/Teste e Opiniões/Testemunho sobre as variedades GERBER Organic: 

Durante o período de prova/teste das variedades GERBER Organic, será feito o envio de um email aos 100 fãs selecionados 

com incentivo/convite para que respondam a um questionário de satisfação acerca dos produtos GERBER® Organic que 

receberam. 

  



 

• Recolha de opiniões/testemunho sobre as variedades GERBER Organic: 

Para deixar a sua opinião/testemunho acerca das variedades GERBER® Organic Pacotinho de Manga, GERBER® Organic 

Pacotinho de Pera e GERBER® Organic Pacotinho de Pera, Maçã, Banana e GERBER® Organic Puffs de Framboesa, GERBER® 
Organic Puff de Banana e GERBER® Organic Puffs de Amendoim e habilitar-se a ganhar um prémio FISHER-PRICE o fã/ 

consumidor deverá: 

a) Deixar a sua opinião/ testemunho com a #Papás5Estrelas diretamente na página de uma das variedades GERBER, 

no site do Clube Bebé Nestlé: 

• https://www.nestlebebe.pt/fruta-para-bebe-gerber-organic-manga  

• https://www.nestlebebe.pt/fruta-para-bebe-gerber-organic-pera  

• https://www.nestlebebe.pt/fruta-para-bebe-gerber-organic-pera-maca-e-banana    

• https://www.nestlebebe.pt/gerber-organic-puffs-framboesa  

• https://www.nestlebebe.pt/gerber-organic-puffs-banana  

• https://www.nestlebebe.pt/gerber-organic-puffs-amendoim  

 

b) Todos os fãs do Clube Bebé Nestlé, independentemente de terem sido os 100 fãs selecionados, poderão deixar a 

sua opinião/testemunho sobre as variedades GERBER Organic Pacotinho de Manga, GERBER® Organic Pacotinho 

de Pera e GERBER® Organic Pacotinho de Pera, Maçã, Banana e GERBER® Organic Puffs de Framboesa, GERBER® 

Organic Puff de Banana e GERBER® Organic Puffs de Amendoim, através de comentário com a hashtag 

#Papás5Estrelas na página de um dos respetivos produtos no site do Clube Bebé Nestlé e, dessa forma, 

habilitarem-se também aos prémios (Brinquedos FISHER-PRICE). 
 

NOTAS:  

1. Todos os fãs podem deixar os comentários que desejarem, mas apenas poderão ganhar um único prémio. 

 

Fase 5 – Divulgação dos vencedores dos comentários com maior relevância sobre as variedades GERBER® Organic: 

A comunicação dos nomes dos autores dos comentários premiados (com a hashtag #Papás5Estrelas) sobre as variedades 

GERBER® Organic Pacotinho de Manga, GERBER® Organic Pacotinho de Pera e GERBER® Organic Pacotinho de Pera, Maçã, 

Banana e GERBER® Organic Puffs de Framboesa, GERBER® Organic Puff de Banana e GERBER® Organic Puffs de Amendoim, 

será feita no site Nestlé Bebé Portugal na área passatempos:   

https://www.nestlebebe.pt/papas-5-estrelas-vencedores-brinquedo. 

 

6ª CONDICIONANTES À PARTICIPAÇÃO 

Todas as participações estão sujeitas a uma aprovação por parte da Promotora, que verificará se as mesmas reúnem as 

condições indicadas nas presentes Condições de Participação. 

 

7ª DATAS DE PARTICIPAÇÃO 

Duração do passatempo: De 6 de setembro de 2022 até às 23:59:59h do dia 5 de outubro de 2022. 

• Duração Fase 1 (Inscrição para participação): 

De 6 a 13 de setembro 
 



• Duração Fase 2 (Seleção e divulgação de vencedores para prova/teste de produtos GERBER® Organic):  

De 14 a 19 de setembro 
 

• Duração Fase 3 (Envio de produtos GERBER® Organic aos vencedores selecionados): 

De 20 a 26 de setembro 
 

• Duração Fase 4 (Prova/Teste e Opiniões/Testemunho sobre GERBER® Organic):  

De 27 de setembro a 4 outubro 
 

• Duração Fase 5 (Seleção e divulgação dos vencedores dos comentários com maior relevância sobre GERBER® 
Organic):  

A partir de 6 de outubro 
 

8ª DESCRIÇÃO DOS PRÉMIOS 

Os cabazes de produtos GERBER® Organic, enviados aos 100 fãs selecionados pela NESTLÉ para prova/teste são constituídos 

por: 

• 1 (uma) embalagem de GERBER® OrganicPacotinho de Manga 

• 1 (uma) embalagem GERBER®  Organic Pacotinho de Pera 

• 1 (uma) embalagem GERBER® Organic Pacotinho de Pera, Maçã, Banana 

• 1 (uma) embalagem GERBER® Organic Puffs de Framboesa 

• 1 (uma) embalagem GERBER® Organic Puff de Banana 

• 1 (uma) embalagem GERBER® Organic Puffs de Amendoim 
 

O prémio a atribuir a cada um dos 5 fãs/consumidores cujos comentários foram eleitos pelo júri Nestlé é: 

1 (um) Brinquedo “Puzzle madeira formas e cores WOOMAX” da FISHER-PRICE. 

 

NOTAS: 

I. Só será atribuído um cabaz de produtos por participante e por Lar/Morada. 

• O produto GERBER® Organic Pacotinho de Manga é indicado para bebés a partir dos 6 meses de idade, o GERBER® 

Organic Pacotinho de Pera é indicado para bebés a partir dos 4 meses de idade, o produto GERBER® Organic 

Pacotinho de Pera, Maçã, Banana é indicado para bebés a partir dos 4 meses, o produto GERBER® Organic Puffs 

de Framboesa é indicado para bebés a partir dos 8 meses de idade, o produto GERBER® Organic Puff de Banana 

é indicado para bebés a partir dos 8 meses de idade e o produto GERBER® Organic Puffs de Amendoim Banana é 

indicado para bebés a partir dos 12 meses de idade. 

II. O brinquedo FISHER-PRICE é indicado para bebés com mais de 12 meses. 

III. Em caso de rotura de stock do prémio (cabaz de produtos GERBER® e Brinquedo FISHER-PRICE) a NESTLÉ reserva-

se ao direito de substituir o prémio por outro similar de valor igual ou superior. 

 

9º FORMA DE APURAMENTO DOS VENCEDORES 

1. A seleção dos 100 consumidores para prova/teste do cabaz GERBER® Organic (GERBER® Organic Pacotinho de Manga, 

GERBER® Organic Pacotinho de Pera e GERBER® Organic Pacotinho de Pera, Maçã, Banana e GERBER® Organic Puffs 



de Framboesa, GERBER® Organic Puff de Banana e GERBER® Organic Puffs de Amendoim) será feita com base na análise 

dos dados do questionário de inscrição nomeadamente: 

a) Conhecimento da marca; 

b) Adesão e utilização das plataformas Nestlé Bebé; 

c) Interação/ influência nas redes sociais. 

 

NOTA: A participação apenas será considerada válida caso o bebé tenha idade igual ou superior a 12 meses e até 36 meses. 

 

2. A seleção dos 5 comentários com maior relevância, com a hashtag #Papás5Estrelas sobre pelo menos um dos produtos 

GERBER Organic Pacotinho de Manga, GERBER® Organic Pacotinho de Pera e GERBER® Organic Pacotinho de Pera, 

Maçã, Banana e GERBER® Organic Puffs de Framboesa, GERBER® Organic Puff de Banana e GERBER® Organic Puffs de 

Amendoim, será feita da seguinte forma:  

a) Análise por um júri composto por elementos da NESTLÉ PORTUGAL, Unipessoal, Lda. de todos os comentários 

com a hashtag #Papás5Estrelas sobre pelo menos um produto GERBER Organic (GERBER® Organic Pacotinho 

de Manga, GERBER® Organic Pacotinho de Pera e GERBER® Organic Pacotinho de Pera, Maçã, Banana e 

GERBER®Organic Puffs de Framboesa, GERBER® Organic Puff de Banana e GERBER® Organic Puffs de 

Amendoim), independentemente de terem sido os 100 fãs selecionados para prova/teste de produto;   

b) O júri terá como critérios de seleção, na apreciação dos comentários com a hashtag #Papás5Estrelas sobre 

pelo menos um produto GERBER® Organic (GERBER® Organic Pacotinho de Manga, GERBER® Organic 

Pacotinho de Pera e GERBER® Organic Pacotinho de Pera, Maçã, Banana e GERBER® Organic Puffs de 

Framboesa, GERBER® Organic Puff de Banana e GERBER® Organic Puffs de Amendoim) 

a. O cumprimento da cláusula 5º - Fase 4 - Recolha de opiniões/testemunho sobre os produtos 

GERBER® Organic (GERBER® Organic Pacotinho de Manga, GERBER® Organic Pacotinho de Pera e 

GERBER® Organic Pacotinho de Pera, Maçã, Banana e GERBER Organic Puffs de Framboesa, GERBER® 

Organic Puff de Banana e GERBER® Organic Puffs de Amendoim) 

c) Relevância para a Marca (comentários com maior relevância sobre GERBER® Organic (Organic Pacotinho de 

Manga, GERBER® Organic Pacotinho de Pera e GERBER® Organic Pacotinho de Pera, Maçã, Banana e GERBER® 

Organic Puffs de Framboesa, GERBER® Organic Puff de Banana e GERBER® Organic Puffs de Amendoim). O júri 

selecionará também 5 suplentes, que serão os 5 consumidores cujos comentários ficaram classificados 

imediatamente a seguir aos 5 comentários vencedores. 

 

NOTA: O comentário só estará habilitado a prémio caso o bebé tenha idade igual ou superior a 12 meses e até 36 meses. 

 

 

10ª ENTREGA DE PRÉMIOS  

O cabaz de produtos GERBER Organic (GERBER® Organic Pacotinho de Manga, GERBER® Organic Pacotinho de Pera e 

GERBER® Organic Pacotinho de Pera, Maçã, Banana e GERBER® Organic Puffs de Framboesa, GERBER® Organic Puff de 

Banana e GERBER® Organic Puffs de Amendoim) será enviado aos 100 fãs selecionados, por correio registado, para a 

morada de registo no Clube Bebé Nestlé dos participantes.  



Os brinquedos FISHER-PRICE serão enviados aos 5 vencedores, por uma transportadora contratada para o efeito em data 

a agendar com os mesmos. A NESTLÉ não se responsabiliza pela devolução ou impossibilidade de entrega na morada 

disponibilizada pelos participantes no formulário de registo/inscrição, pelo que não se encontra obrigada a fazer novo 

envio, e essa(s) participação(ções) serão anuladas, no prazo de 30 dias úteis após indicação dos dados. 

 

11ª PUBLICAÇÃO DE VENCEDORES 

Os nomes dos 100 fãs selecionados para prova/teste de GERBER® Organic serão publicados no microsite 

https://papas5estrelas.nestlebebe.pt/edicoes-anteriores e na área de passatempos do site Saboreia a Vida 

https://saboreiaavida.nestle.pt/passatempos/,  entre os dias 14 a 19 de setembro. 
O nome dos 5 fãs/consumidores com os comentários com maior relevância produtos GERBER® (GERBER® Organic 

Pacotinho de Manga, GERBER®  Organic Pacotinho de Pera e GERBER® Organic Pacotinho de Pera, Maçã, Banana e GERBER® 
Organic Puffs de Framboesa, GERBER® Organic Puff de Banana e GERBER® Organic Puffs de Amendoim) serão publicados 

na área de passatempos do site Nestlé Bebé https://www.nestlebebe.pt/papas-5-estrelas-vencedores-brinquedo. 

 

12ª PUBLICIDADE AO PASSATEMPO 

A publicidade ao passatempo será efetuada nos sites www.nestlebebe.pt, na página de Facebook Nestlé Bebé 

https://www.facebook.com/NestleBebePortugal, e de Facebook GERBER® Organic https://www.facebook.com/Gerber.pt, 

no Instagram GERBER Portugal (@gerber_pt) • Fotos e vídeos do Instagram e no site Saboreia a Vida 

https://saboreiaavida.nestle.pt/passatempos/. 

 

13ª CONDIÇÕES GERAIS 

A participação neste passatempo está condicionada à aceitação integral das presentes Condições de Participação, com as 

alterações, anexos e aditamentos que, a qualquer altura e sem necessidade de aviso prévio, venham a ser introduzidas pela 

NESTLÉ PORTUGAL, Unipessoal, Lda. e publicitados no site da Nestlé. 

A NESTLÉ PORTUGAL, Unipessoal, Lda. reserva-se ao direito de desqualificar / excluir o participante e recusar a atribuição 

do prémio sempre que as participações estejam em incumprimento, nomeadamente devido às seguintes situações: 

a) Recurso a dados de registos falsos ou imprecisos; 

b) Recurso a qualquer atuação ilícita e/ou ilegal para obter vantagem competitiva no decorrer do passatempo; 

c) Recurso a programas informáticos ou quaisquer outros artifícios técnicos para obter vantagem competitiva.  

d) Utilização de formas de participação cujos direitos ou autoria pertençam a terceiros.  

e) Divulgação de conteúdos racistas, xenófobos, difamatórios, que apelem à violência ou ofendam os bons costumes, 

com caráter criminal, linguagem inapropriada ou obscena, conteúdos incompreensíveis e/ou que não estejam de 

acordo com o âmbito do passatempo, assim como mensagens com fins comerciais ou de publicidade. 

f) Utilização de formas de participação cujo direitos ou autoria pertençam a terceiros.  

g) Divulgação de conteúdos que promovam o uso de álcool, drogas, tabaco, armas ou qualquer atividade perigosa 

e/ou ilícita. 

As participações ilegais ou fraudulentas serão comunicadas às autoridades competentes.  

Caso ocorra alguma situação não prevista nestas Condições de Participação ou por motivo de força maior, que afete o bom 

funcionamento do passatempo, a NESTLÉ PORTUGAL, Unipessoal, Lda. reserva-se no direito de efetuar qualquer 



modificação na realização deste passatempo, assim como prolongá-lo, suspendê-lo ou cancelá-lo, sem aviso prévio. Nestas 

circunstâncias, os participantes não terão direito a qualquer tipo de compensação. 

Os participantes garantem que obtiveram todas as autorizações necessárias, nomeadamente as autorizações de terceiros, 

em termos do seu direito à imagem e/ou direitos de autor. 

A NESTLÉ PORTUGAL, Unipessoal, Lda. não se responsabiliza por quaisquer violações de direitos de autor ou outras 

praticadas pelos participantes no âmbito do presente passatempo. 

 

A participação no presente passatempo implica a cedência dos direitos utilização das fotografias, vídeos, textos/frases e/ou 

qualquer outro material protegido por direitos de propriedade intelectual apresentados no âmbito do mesmo, sendo que 

a sua divulgação poderá ser efetuada no site de internet da NESTLÉ PORTUGAL, Unipessoal, Lda., bem como por qualquer 

outro meio que a NESTLÉ PORTUGAL, Unipessoal, Lda. entenda por conveniente, nomeadamente televisão, internet, 

imprensa, folhetos, publicidade, publicações periódicas, entre outros, por tempo indeterminado, não sendo por tal facto 

exigível pelos participantes do presente passatempo qualquer retribuição e/ou compensação.  

Os prémios atribuídos não poderão, por vontade dos vencedores, ser substituídos por outros, pelo que a aceitação dos 

prémios implica a concordância e a disponibilidade dos vencedores em relação aos mesmos. Os prémios são pessoais e 

intransmissíveis e não são convertíveis em dinheiro. 

A NESTLÉ PORTUGAL, Unipessoal, Lda. não se responsabiliza pela impossibilidade de contacto com os premiados devido a 

dados incorretos ou pela impossibilidade de contacto via email ou telefone, devido a problemas existentes na caixa de 

correio eletrónico do utilizador ou no seu aparelho telefónico. 

A NESTLÉ PORTUGAL, Unipessoal, Lda. não se responsabiliza pela devolução de prémios, enviados para as moradas 

indicadas pelos participantes, no caso de as mesmas estarem incorretas na indicação fornecida. 

Qualquer problema que possa existir com a via de participação do presente passatempo não é da responsabilidade da 

NESTLÉ PORTUGAL, Unipessoal, Lda., nem da Promotora, quando esta tenha sido contratada pela NESTLÉ PORTUGAL, 

Unipessoal, Lda. 

Este passatempo não é patrocinado, avalizado ou administrado pela entidade que gere a via de participação ou seus 

associados, escolhida para o presente passatempo. 

Os dados pessoais solicitados são obrigatórios para a participação na promoção e serão tratados pela NESTLÉ PORTUGAL, 

Unipessoal, Lda. exclusivamente para a gestão da promoção. O titular tem os direitos de acesso, retificação e eliminação 

dos dados fornecidos e pode exercê-los contactando para o e-mail faleconnosco@pt.nestle.com ou para o 800  201 937 

(gratuito), das 08:30 às 20:30 (segunda a sábado, exceto feriados). Para mais informações como a NESTLÉ trata os seus 

dados pessoais, por favor consulte a nossa Política de Privacidade em www.saboreiaavida.pt. 

Não é permitida a participação neste passatempo a colaboradores da NESTLÉ PORTUGAL, Unipessoal, Lda., colaboradores 

da Promotora, quando esta tenha sido contratada pela NESTLÉ PORTUGAL, Unipessoal, Lda., e respetivos familiares diretos.  

Os consumidores poderão solicitar esclarecimentos adicionais sobre a promoção em apreço junto do seguinte número 

gratuito da NESTLÉ PORTUGAL, Unipessoal, Lda., das 8h30 às 20h30h (segunda a sábado, exceto feriados): 
 

LINHA NESTLÉ BEBÉ – 800 201 937 (gratuito) 
Das 08:30 às 20:30 (segunda a sábado, exceto feriados). 

Ou através de e-mail: 

faleconnosco@pt.nestle.com 



Os casos omissos nas presentes Condições de Participação serão resolvidos pela NESTLÉ PORTUGAL, Unipessoal, Lda. e das 

suas decisões não caberá recurso. 

NESTLÉ PORTUGAL, Unipessoal, Lda.  

Linda-a-Velha, 6 de setembro de 2022 


