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Regulamento do Concurso  

MyDStv – «Onde o Jogo Nunca Acaba»  

Moçambique 

 

1. O presente Regulamento é aplicável ao Concurso MyDStv – «Onde o Jogo Nunca Acaba» 

("Concurso") ”, levado a cabo pela MultiChoice Moçambique, SA, na qualidade de 

prestadora de serviços de apoio aos assinantes da DStv, um serviço da MultiChoice Africa 

Holdings, B.V.  ("MultiChoice") em Moçambique. Ao participar do Concurso, concorda que 

estas regras, lidas em conjunto com os Termos e Condições Padrão (“Termos e Condições”) 

se aplicarão à sua participação no Concurso. 

2. O Concurso decorrerá das 00:00 horas do dia 19 de Outubro de 2022 às 23:59 horas do dia 

18 de Dezembro de 2022 ("Período do Concurso"). 

 

Elegibilidade 

3. Para participar do Concurso deverá, durante o Período do Concurso: 

3.1. residir em Moçambique; 

3.2. ser um assinante activo da DStv; e  

3.3. ser um utilizador registado e activo da Aplicação MyDStv ("App") ou ter acesso ao 

código USSD, em Moçambique.  

 

Regras de jogo e pontuação 

4. Os subscritores elegíveis podem participar no Concurso utilizando a App myDStv ou o Código 

USSD. 

 

Jogo na App 

5. O subscritor elegível, para que participe no jogo, através da App, deverá: 

5.1. Aceder à App. 100 pontos são ganhos, uma vez por dia, ao iniciar a sessão ("Pontos de 

início de sessão");  

5.2. Seleccionar a opção “jogos” e jogar um ou mais jogos disponíveis.  

• Os jogos incluem: “Endless Runner”, “Run n' Shoot” (ambos elaborados em torno de 

jogos de futebol). 

• Serão acrescentados dois novos jogos quinzenalmente, em adição aos jogos 

existentes.  

• O subcritor ganhará 10 (dez) pontos por ronda ganha/golo marcado. Estes pontos 

serão multiplicados com base no pacote do subscritor, conforme detalhado abaixo, 

por forma a chegar aos pontos do jogo ("Pontos do Jogo") (ou seja, 10 pontos por 
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jogada ganha/golo marcado (*)Classificação do Multiplicador de Pontos = Pontos 

do Jogo). 

Pacote Classificação (Multiplicador de Pontos) 

Cliente Desconectado 1 

Lite/ Básico/ Bomba/ Padi 2 

Acesso/ Fácil/ Yanga 2.5 

Família/Família/ Shangwe/ Confam 4.5 

Compacto/ Grande 9 

Compact Plus/ Grande Mais 9.5 

Premium/ Bué/ Mega 10 

100% Premium 15 

Nota: a Classificação do Multiplicador de Pontos utilizada será baseada no pacote 

activo no qual o subscritor se encontra ou no estado do pacote desligado no 

momento do jogo (ou seja, se o subscritor actualizar o seu pacote após o jogo, a 

Classificação  do seu Multiplicador de Pontos só será aplicada a um novo jogo). 

• Os Pontos do Jogo são acumulados juntamente com os pontos abaixo, para se 

chegar aos pontos totais ("Total de Pontos"): 

• Pontos de início de sessão; 

• Serão atribuídos 500 (quinhentos) pontos uma única vez, quando o 

subscritor actualizar os seus dados pela primeira vez na App (aos subscritores 

será solicitada a actualização dos seus dados, na primeira vez que abrirem 

a opção de actualizar os dados na App); e/ou 

• Pontos de bónus discricionários que poderão ser atribuídos pela MultiChoice 

a todos os subscritores, em dias aleatórios.  

5.3. Quando um subscritor atinge o total de 1000 (mil) Pontos do jogo da aplicação, se  

qualifica para girar a roleta. Os Subscritores Inactivos não são elegíveis para girar a roleta 

e têm a possibilidade de ganhar um prémio ao abrigo das cláusulas 7 e 8  abaixo. Os 

Subscritores Inactivos poderão acumular pontos, mas não poderão utilizá-los até 

voltarem a activar as suas Subscrições. 

 

  Jogo na Plataforma USSD  

6. Apenas os subscritores activos são elegíveis para jogar na Plataforma USSD. O subscritor que 

participar do jogo através da Plataforma USSD, deverá, impreterivelmente: 

6.1. Aceder à Plataforma USSD utilizando o código USSD *788# 

6.2. Seleccionar e jogar o jogo Trivia Pursuit, que implica responder a perguntas aleatórias. 

Cada ronda do jogo será composta por três perguntas. O subscritor deve responder 

correctamente a todas as perguntas, a fim de se qualificar para girar a roleta e ter a 
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possibilidade de ganhar um prémio ao abrigo das cláusulas 7 e 8; ou de apostar na 

jogada. O subscritor é elegível para girar a roleta apenas uma vez por dia e todas as 

outras rodadas serão apostadas em jogadas futuras. 

 

Prémios e sorteios 

7. Rodar a roleta (para o jogo na App DStv ou para o jogo na Plataforma USSD) permite ao 

subscritor, ganhar um prémio diário; qualificar-se para o grande prémio; ou ganhar pontos 

sem ganhar qualquer prémio.  

8. Os sorteios serão aleatórios e feitos por meios electrónicos, cuja plataforma e funcionamento 

serão  previamente apresentados ao Júri, sendo que, um aplicativo online será utilizado para 

o benefício dos júris domiciliados nos diferentes países abrangidos pelo em que o Concurso 

para efeitos de supervisão.  Para o caso de Moçambique, o Jurí será composto por dois 

trabalhadores da GOtv e um Inspector indicado pela Inspecção Geral de Jogos. Os sorteios 

estão sujeitos às dependências do sistema. 

8.1. Os prémios diários consistem em 1 (um) cupão digital, no valor de 100,00 USD, 

reivindicáveis para viagens ou subscrições para jogos. Os subscritores que vencem um 

prémio diário ficam excluídos de vencer outros prémios diários, na mesma semana, mas 

são elegíveis ao prémio semanal, na mesma semana em que ganharem o prémio diário, 

assim como aos prémios diários nas semanas seguintes.  

8.2. O grande prémio: 

• Jogadores de todos os países irão competir pelo grande prémio. 

• O grande prémio é um cupão de viagem no valor de 15.000,00 USD. 

• O sorteio para o grande prémio terá lugar a 23 de Dezembro de 2022.  

•  Este 1 (um) prémio será concedido a um vencedor selecionado de 1 (um) dos 

países abrangidos pelo Concurso. Para evitar dúvidas, os participantes qualificados 

de todos os países em que o Concurso será realizado serão inscritos no sorteio do 

grande prémio e apenas 1 (um) vencedor do grande prémio será seleccionado. 

 

Aceitação do prémio e outros termos 

9. Os prémios não são transmissíveis e não podem ser diferidos, trocados ou convertidos em 

dinheiro ou qualquer outro item. A MultiChoice reserva-se ao direito de substituir o prémio, 

por um prémio alternativo de valor igual ou superior se circunstâncias externas à MultiChoice 

assim o impuserem, mediante prévia autorização da Inspecção Geral de Jogos. 

10. Os vencedores do prémio serão notificados por meio dos dados de contacto fornecidos.  

11.  Excepto indicação contrária da MultiChoice, os prémios deverão ser reivindicados nos 

seguintes termos: 

11.1. os prémios diários deverão ser reivindicados no prazo de 30 (trinta) dias contados 
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do dia da sua extração; e 

11.2. relativamente ao grande prémio, se o vencedor seleccionado for domiciliado em 

Moçambique, o mesmo deverá aceitar o grande prémio mediante assinatura de 

um termo de eceitação no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data do sorteio. 

12. Se os prémios venciodos por subscritores domiciliados em Moçambique não forem aceites, 

reclamados ou levantados dentro do período acima indicado os mesmos reverter-se-ão a 

favor do Estado Moçambicano. 

13. Os subscritores que participarem neste Concurso e aceitarem um prémio, concordam em 

fazer parte de actividade(s) promocional(ais) relacionada(s), mediante pedido razoável da 

MultiChoice. Tal assinante consente na utilização pela MultiChoice da sua voz, imagem, 

fotografia e nome para fins publicitários em publicidade, marketing ou material 

promocional, sem compensação adicional. 

14. A MultiChoice processará qualquer informação pessoal fornecida pelos subscritores que 

participarem neste Concurso, de acordo com a sua Política de Privacidade de Dados, e em 

conformidade com a legislação aplicável sobre Privacidade de Dados. Os subscritores 

concordam com o tratamento das suas informações pessoais de forma a permitir a sua 

participação no Concurso, e caso o subscritor seja um vencedor do Concurso, de forma a 

permitir que a MultiChoice o contacte, relativamente ao prémio e para os fins indicados no 

parágrafo 13. 

15.  A MultiChoice não se responsabiliza por qualquer incumprimento das suas obrigações 

quando o incumprimento for causado por circunstâncias fora do seu controlo razoável. 

16.  A regra de construção de que os Termos e Condições serão interpretados contra a parte 

responsável pela redacção ou preparação deste documento e os Termos e Condições não 

serão aplicáveis. 

17. A MultiChoice poderá ceder, atribuir ou inovar quaisquer ou todos os seus direitos e/ou todas 

as suas obrigações aqui estabelecidas e/ou nos Termos e Condições, a qualquer pessoa ou 

entidade, sem aviso prévio. 

18.  A MultiChoice reserva-se ao direito de alterar, alterar, adiar, suspender, retirar 

temporariamente ou cancelar a Competição e/ou as suas regras a qualquer momento, 

mediante prévia autorização da Inspecção Geral de Jogos. 

19. MultiChoice reserva-se o direito de suspender ou cessar a sua participação  no Concurso, 

caso o participante esteja envolvido em fraude ou manipulação do processo deste 

concurso. 

20.  O não exercício, por parte da MultiChoice, de quaisquer direitos ou disposições do 

Concurso ou dos Termos e Condições do mesmo, não será considerado como uma renúncia 

a tais direitos ou disposições. 

21.  A reivindicação/levantamento dos prémios fica sujeita a: 
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21.1. Termos e Condições Específicos dos provedores dos prémios; e 

21.2. Os vencedores dos prémios estarem em conformidade com as exigências legais, 

regulatórias e fiscais aplicáveis.     

 


