
 

 

Promoção Recargas Das Boas Notícias 

 

DEFINIÇÃO DA CAMPANHA: 

A Promoção Recargas das Boas Notícias decorre de 21 a 31 de Março. Durante este período os 

clientes que fizerem recargas a partir de 300$ habilitam-se a ganhar 100.000$00 (cem mil 

escudos) sorteados todos os dias. Serão sorteados um total de 1.300.000$00. 

 

SORTEIO: 

1. A listagem para o sorteio será extraída automaticamente do sistema da CVMóvel. Os 

vencedores serão sorteados de forma aleatória, através de uma aplicação 

desenvolvida para o efeito. O processo de extracção do ficheiro, bem como, o código 

fonte da aplicação foram auditados pelo NOSI (Núcleo Operacional da Sociedade de 

Informação). Em cada sorteio será extraído um vencedor e um suplente. 

2. Os sorteios serão realizados diariamente, um dia após a efectivação das recargas e a 

CVMóvel entrará em contacto com os vencedores de segunda a sexta feira, durante o 

horário comercial, das 08:00 às 18:00. 

 

ATRIBUIÇÃO DOS PRÉMIOS: 

 Os clientes serão contactados a partir dos números 9999090, 2604211 ou 2604212, 

para a informação dos prémios e confirmação da localidade e ilha onde reside. 

 Os prémios serão entregues após o término da Promoção, a partir do dia 01 de Abril. 

Os clientes deverão se dirigir à loja indicada, assinar uma factura/recibo e facultar os 

dados bancários para os quais serão feitos as transferências. Em caso de clientes que 

não possuem conta bancária serão emitidos os cheques, que serão recebidos nos 

locais indicados. 

 

CONTACTO COM O CLIENTE: 

1. Após o sorteio, no mesmo dia serão efectuadas quatro tentativas de contacto com o 

vencedor, através do número 9999090, de forma a informá-lo da atribuição do prémio 
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e confirmar os respectivos dados pessoais (identificação e morada, etc). Na quarta 

tentativa de contacto sem sucesso, será deixada uma mensagem de voz e/ou enviada 

uma SMS ao vencedor, a informá-lo da atribuição do prémio e a solicitar que entre em 

contacto com o Serviço de Apoio ao Cliente 180, até às 20 horas do dia seguinte, caso 

contrário o prémio será atribuído ao suplente sorteado. Se o suplente também não 

estiver disponível, será realizado um novo sorteio. 

2. O prémio será atribuído à pessoa que, no momento do contacto efectuado pela 

CVMóvel, se identificar como sendo o titular do respectivo Número do Serviço 

Telefónico Móvel (MSISDN) e confirmar os seus dados identificativos, nomeadamente 

o nome, morada e número de bilhete de identidade, etc. 

 

Divulgação: 

1. Os Números do Serviço Telefónico Móvel (MSISDN) sorteados serão anunciados no 

sítio da Internet em www.cvmovel.cv e divulgados nos meios de comunicação social 

no final da Promoção. 

2. A publicidade da Campanha será feita na imprensa, TV, SMS, rádio, banner de internet 

e no site da CVMóvel em www.cvmovel.cv. 

3. Ao participar nos sorteios, o cliente da CVMóvel consente automaticamente na 

utilização, publicação e reprodução por parte da CVMóvel, do seu número de telefone, 

bem como na captação da sua voz e/ou imagem em qualquer tipo de publicidade, 

promoção, publicação, incluindo WAP, Internet ou qualquer outro meio, com fins 

comerciais ou informativos, em particular para a comunicação da atribuição do prémio 

e entrega do mesmo, nas medidas em que os mesmos se relacionam com o presente 

concurso, sendo certo que tal utilização, publicação ou reprodução não dará lugar ao 

pagamento por parte da CVMóvel de qualquer tipo de remuneração ao participante. 

 

A participação na presente Promoção pressupõe o conhecimento e a aceitação sem reservas 

das regras estabelecidas no regulamento. 

 

 

 

 

 

CVMóvel, 21 de Março de 2011 
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