
TERMOS & CONDIÇÕES E REGULAMENTO  

“MAIOR GOODIE BAG DO MUNDO” 

A Saberviver/openmag foi criada, pertence e é operada e mantida por How Media. 

A How Media pode a qualquer momento e de acordo com a sua vontade, alterar, adicionar ou 

eliminar qualquer um dos termos e condições através da atualização do conteúdo desta 

página. 

Recomendamos que visite periodicamente a página para ver se foram efetuadas quaisquer 

atualizações. 

A How Media pode descontinuar a qualquer momento, de acordo com a sua vontade, a 

Saberviver/openmag, sem aviso prévio. 

 

DIREITOS DE AUTOR 

Os ficheiros de texto, imagens, gráficos, sons e animação, e todas as outras informações e a 

forma em que são representadas graficamente na Saberviver/openmag, assim como a 

disposição e a estrutura da página, estão todos sujeitos aos direitos de autor da How Media. 

Nem a Saberviver/openmag nem parte da Saberviver/openmag, pode ser copiada ou 

distribuída, nem pode a página ou parte da página, ser modificada ou colocada noutros sites, 

sem autorização prévia por escrito da How Media. 

Não poderá ainda existir alterações ao conteúdo da Saberviver/openmag, sejam elas quais 

forem, tendo obrigatoriamente dos avisos de direitos de autor e de propriedade ser mantidos 

tal como se encontram. 

 

MARCA COMERCIAL 

Todas as marcas comerciais, marcas de serviço e nomes comerciais apresentados em 

Saberviver/openmag estão protegidos pelos direitos de marcas comerciais da How Media. Isto 

aplica-se especialmente aos símbolos e logótipos da How Media. 

A página Saberviver/openmag assim como, todo e qualquer material existente no site, não 

concedem, nem pode ser interpretando como concedendo, permissão a terceiros, para 

utilizar, copiar ou beneficiar, direta ou indiretamente, dos direitos de propriedade intelectual 

da How Media. 

 

GARANTIA 

As informações existentes em Saberviver/openmag são fornecidas pela How Media, a título 

informativo, e até à máxima extensão permitida pela lei aplicável e são fornecidas, sem 

qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita.  

Não obstante, as informações, funções e aplicações contidas neste website, tenham sido 

minuciosamente, analisadas e sejam tidas como corretas, podem incluir erros ou imprecisões, 

pelo que a How Media não se responsabiliza pelas eventuais irregularidades, erros ou pela 



descontinuidade da página nem que sejam adequados e/ou estejam disponíveis para utilização 

noutros locais. 

Assim a How Media não garante que o servidor e/ou a página não contenham vírus ou outros 

componentes prejudiciais. 

 

RENÚNCIA 

A How Media renuncia a qualquer responsabilidade por erros que possam ocorrer devido a 

irregularidades do sistema, falha (temporária ou permanente) da página, das aplicações ou de 

outras ferramentas. Até à máxima extensão possível ao abrigo da lei aplicável, a How Media 

não se responsabilizará por quaisquer danos resultantes da utilização, ou da impossibilidade 

de utilização, da página. 

 

COOKIES 

Saberviver/openmag utiliza cookies de forma a facultar uma utilização correta. Não estando os 

terceiros obrigados a aceitar os cookies, porém, e, no caso de não os aceitarem, a página 

poderá não funcionar corretamente. 

 

LINKS PARA PÁGINAS DE TERCEIROS 

A How Media poderá disponibilizar links para páginas de terceiros. Estes sites não pertencem 

nem são operados ou controlados pela How Media e, por esta razão, a How Media não se 

responsabiliza por tais sites, nem pelo seu conteúdo. A utilização destes links é por conta e 

risco dos terceiros utilizadores. A How Media não autoriza terceiros a ligar o website à sua 

página ou qualquer website sem a autorização prévia, por escrito, da How Media. 

 

CONTACTO 

Se tiver alguma questão sobre os presentes termos e condições, pode enviá-la para a morada 

acima mencionada ou enviar uma mensagem de e-mail para geral@howmedia.pt. Escreva, 

para referência, "Questão sobre a Saberviver/openmag". 

 

SANAÇÃO E REDUÇÃO 

Se alguma parte ou disposição dos presentes termos e condições não for executável ou estiver 

em conflito com a lei aplicável de alguma jurisdição, a validade das restantes partes ou 

disposições não será afetada. 

 

LEI APLICÁVEL 

Os presentes termos e condições são regidos e elaborados de acordo com a Lei Portuguesa. 

 



FORO COMPETENTE 

Para dirimir todas as questões e litígios que possam surgir, inerentes aos presentes termos e 

condições, serão da competência exclusiva, do foro da Comarca de Lisboa, Portugal. 

REGULAMENTO DO OPEN MAG LISBOA 2019 PARA OFERTA DE SACOS E PASSATEMPO PARA 

O “MAIOR GOODIE BAG DO MUNDO” 

A revista SABER VIVER é a entidade organizadora do evento OPEN MAG LISBOA 2019. São 

disponibilizados 2 tipos de sacos de ofertas, para todos aqueles que adquirirem bilhetes para o 

OPEN MAG LISBOA, consoante o valor dos bilhetes. 

Por cada bilhete de 5€, será entregue um saco com diversas informações, produtos e 

promoções das marcas participantes. Por cada bilhete de 20€, será entregue um saco com 

diversas informações, produtos e promoções das marcas participantes, sendo que o saco 

conterá sempre produtos de valor igual ou superior ao preço do bilhete respetivo. Em ambos 

os casos, o conteúdo dos sacos pode variar e a entrega é aleatória. A oferta do saco com 

produtos é entregue à entrada do evento. Um por bilhete. 

A organização não se responsabiliza por perdas, furtos ou danos dos sacos, depois de 

entregues. 

Apenas quem for portador de um bilhete de 20€ poderá participar no passatempo que 

atribuirá o "MAIOR GOODIE BAG DO MUNDO". Para tal receberá à entrada do evento um 

cupão para participar. 

Os cupões têm de ficar preenchidos e depositados na tômbola Open Mag, todas as 

participações que não sejam depositadas na Tômbola serão recusadas.  

Das respostas recebidas, e de forma a que a identificação do participante seja inequívoca, 

apenas serão consideradas válidas as que preencherem devidamente os campos solicitados no 

formulário de resposta. 

Qualquer resposta que não cumpra os requisitos exigidos, não será validada. 

Cada participação é válida com a resposta a uma pergunta e uma frase ou vídeo por cupão. Só 

é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por cupão pelo que não adianta enviar 

várias vezes a resposta com frases ou vídeos diferentes, sendo todas as outras participações 

automaticamente impossibilitadas. 

Do conjunto de respostas válidas recebidas, o premiado será selecionado pelo Júri do Open 

Mag.  

O Premiado será publicado online em Saberviver/openmag. Se assim se entender, poderá ser 

feita a notificação por e-mail ou por telefone, pelo que o participante deverá por princípio e 

regra consultar online o vencedor. 

O conteúdo do "MAIOR GOODIE BAG DO MUNDO" é constituído por vários produtos de 

diferentes marcas e está em constante atualização até ao início do evento. 

O conteúdo final do "MAIOR GOODIE BAG DO MUNDO" é anunciado no evento mas pode 

acompanhar a sua evolução em Saberviver/openmag.  

O vencedor do passatempo será conhecido no dia 11 de junho de 2019, no facebook e em 

www.saberviver.pt/openmag. 



POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

No âmbito do presente passatempo, e sempre que o participante forneça os seus dados 

pessoais, os mesmos serão tratados exclusivamente pelo departamento de marketing da HOW 

– House of Words, Lda, nos termos da Lei n.º 67/98 de 26 de Outubro, para realização de 

todos os procedimentos inerentes à participação no passatempo e receção do prémio, 

podendo a Saberviver/openmag, relacionar os mesmos com a sua base de dados de gestão 

comercial. 

Os mesmos dados serão usados no âmbito desta ação e até 25 de junho, de acordo com as 

condições estipuladas neste regulamento. 

Ao participar no passatempo “O MAIOR GOODIE BAG DO MUNDO”, os concorrentes autorizam 

expressamente que os seus dados pessoais possam ser usados pelo departamento de 

marketing da HOW – House of Words, Lda. 

A participação neste passatempo pressupõe o conhecimento e aceitação integral de qualquer 

participante dos presentes termos e condições, pelo que a Saberviver/openmag reserva-se no 

direito de recusar a participação de qualquer participante que não as cumpra. 

Qualquer situação extraordinária não prevista neste regulamento será apreciada e decidida 

pela Saberviver/openmag.  

E-mail para colocação de dúvidas e outras questões: openmag@saberviver.pt. 

Os dados pessoais dos nossos clientes são fornecidos de forma voluntária e não serão 

revelados a terceiros. 

A Saberviver/openmag garante aos participantes o direito de acesso aos seus dados, respetiva 

retificação e eliminação da base de dados. 

A How Media compromete-se a adoptar as medidas de segurança necessárias para garantir a 

salvaguarda dos dados pessoais dos utilizadores contra a sua eventual utilização abusiva ou 

contra o acesso não autorizado. 

A presente política de privacidade pode ser alterada sem aviso prévio. 

Para esclarecimentos adicionais, por favor contactar geral@howmedia.pt 


