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CONDIÇÕES GERAIS IMPULSO BAYER 
 

SOLICITAMOS QUE LEIA ATENTAMENTE AS PRESENTES CONDIÇÕES GERAIS QUE 
CONSTITUEM OS TERMOS QUE DEVERÁ ACEITAR PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA 
“IMPULSO BAYER” 

 
A.- OBJETO 
 
As presentes Condições Gerais têm por objeto regulamentar o funcionamento do Programa 
Impulso Bayer criado pela Bayer Cropscience (Portugal) – Produtos para a Agricultura, Lda.  e 
Bayer Cropscience Schweiz AG (doravante abreviadamente designadas por BAYER) com o 
propósito de contribuir para impulsionar o desenvolvimento contínuo do setor agrícola em 
Portugal através de boas práticas agrícolas e da inovação tecnológica que favoreçam a 
proteção do meio ambiente, a produção e o desenvolvimento do negócio dos agricultores. 
Este Programa doravante será designado por Impulso Bayer.  
 
Impulso Bayer é dirigido a Agricultores e Empresas ligados ao setor da produção agrícola em 
Portugal com a finalidade de oferecer aos Participantes deste programa um conjunto de 
serviços e vantagens, incluindo a possibilidade de obter “Pontos” ao adquirir alguns dos seus 
produtos e trocá-los posteriormente por presentes.  

 
Terão a qualidade de Participante do Impulso Bayer e, consequentemente, poderão participar 
das suas vantagens, as pessoas singulares ou coletivas que: 
 

• Sejam titulares de uma ou mais exploração(ões) agrícola(s) localizadas em 
Portugal.  

• Tenham preenchido o formulário de inscrição na página web 
www.impulso.bayer.pt   (doravante abrevidamente designada por “Web”) e 
esta tenha sido aceite pela BAYER. 

•  No caso de pessoas singulares, terão que ter idade igual ou superior a 18 anos. 
As pessoas menores de 18 anos ou que não tenham a capacidade jurídica 
necessária para se obrigarem às presentes Condições Gerais apenas poderão 
ser Participantes sempre que o seu representante legal preste o 
consentimento prévio e por escrito. 

• Prestem o seu consentimento e aceitem as presentes Condições Gerais. 
 
Uma vez enviado o pedido de inscrição no Impulso Bayer, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
a BAYER confirmará a aceitação ou não do seu pedido. Se a inscrição for aceite, o requerente 
receberá um correio eletrónico de boas-vindas com um link para criar a sua palavra passe para 
aceder à plataforma do Impulso Bayer. 

A finalidade do Impulso Bayer é fomentar a colaboração entre a BAYER e os Participantes do 
Programa, beneficiando estes últimos da promoção das boas práticas agrícolas que permitam 
um desenvolvimento e rendimento sustentável.  
 

B.- DURAÇÃO 
 

http://www.impulso.bayer.pt/
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A duração do Impulso Bayer é de caráter indeterminado. Não obstante, a BAYER reserva-se o 
direito de suspender ou terminar unilateralmente o funcionamento do Impulso Bayer a 
qualquer momento mediante comunicação prévia e individualizada aos Participantes e por 
escrito com uma antecedência mínima de três meses. Nesta comunicação a BAYER informará 
da data limite para a acumulação de “Pontos”, dando as instruções adequadas e indicando os 
prazos limites para a troca dos mesmos, que terão que ser no mínimo de três meses.  
 
Caso seja declarado ilítico, através de lei ou outra normativa ou através de decisão judicial, o 
Programa de Pontos ou parte do Programa de Pontos, a BAYER está habilitada a suspender 
com efeitos imediatos o Programa de Pontos, no todo ou em parte. Neste caso os 
Participantes não podem reclamar nenhuma indemnização à BAYER pela suspensão do 
Programa e/ou de parte do mesmo. Caso seja também declarada ilítica a troca de pontos, o 
Participante não terá qualquer direito a trocar os pontos acumulados nem terá direito a 
qualquer indemnização a este título. 
 

C. DESISTÊNCIA E CESSAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PARTICIPANTE DO IMPULSO 
BAYER 
 
O Participante que assim o deseje poderá desistir unilateralmente das presentes Condições 
Gerais e, por conseguinte, da sua inclusão no Impulso Bayer através de comunicação expressa 
e por escrito com um aviso prévio de três meses, a qual deverá ser dirigida para o seguinte 
endereço de correio eletrónico: contacto@impulsobcs.pt  . 

A BAYER poderá retirar do Impulso Bayer, sem direito a qualquer indemnização, os membros 
deste Programa que não reúnam todas as condições estipuladas na epígrafe A. OBJETO e/ou 
que estejam em situação de incumprimento perante distribuidores da BAYER quanto ao 
pagamento de faturas de produtos BAYER. A BAYER comunicará aos Participantes em causa 
que foram retirados do Programa através de comunicação expressa e confiável com aviso 
prévio de um mês para a morada que tenha sido indicada no formulário de inscrição. 
 
Além disso, a BAYER poderá retirar do Impulso Bayer um Participante e cancelar a sua conta 
de “Pontos”, sem direito do Participante a qualquer indemnização e com efeitos imediatos, 
caso se verifique alguma das seguintes situações: a) quando o Participante efetue um uso 
indevido ou fraudulento da conta de Participante ou incumpra as normas e procedimentos 
estipulados nas presentes Condições Gerais ou b) decorram 12 meses consecutivos sem que 
tenha utilizado a sua conta de Participante. 
 
D.- ACEITAÇÃO 
 

A participação no Impulso Bayer pressupõe necessariamente a aceitação plena e sem reservas, 
bem como a validade das presentes Condições Gerais. 
 
Qualquer pedido de informação ou resolução de qualquer incidência relativamente ao Impulso 
Bayer deverá ser efetuado através de correio electrónico dirigido a: contacto@impulsobcs.pt. 

 
Com o objetivo de que o Participante possa aceder ao portal do Impulso Bayer através da 
página da internet: www.impulso.bayer.pt , a BAYER enviar-lhe-á um identificador (ID ou login) 
e uma palavra passe que o Participante terá obrigatoriamente que modificar na sua primeira 
utilização. O uso da palavra passe é pessoal e intransferível, não estando permitida a cessão, 
nem mesmo temporariamente, a terceiros. No caso de perda do identificador e/ou da palavra 
passe, o Participante deverá comunicá-lo de imedianto para o seguinte endereço de e-mail 
contacto@impulsobcs.pt . 

mailto:contacto@impulsobcs.pt
mailto:contacto@impulsobcs.pt
mailto:contacto@impulsobcs.pt
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E.- VANTAGENS DA INSCRIÇAO 
 

Assim que o procedimento de inscrição tenha sido realizado completa e corretamente, o 
Participante do Impulso Bayer poderá disfrutar de todos os serviços colocados à sua disposição 
na Web, assim como dos cursos, conferência, fóruns, reuniões, debates e qualquer outra 
vantagem que seja determinada pelo Impulso Bayer.  
 
A título enunciativo e sem prejuízo de modificações ulteriores, os Participantes do Impulso 
Bayer terão acesso a um conjunto de serviços proporcionados pela BAYER como os seguintes: 

✓ Notícias. 
✓ Conferências. 
✓ Meteorologia. 
✓ Visitas Técnicas. 
✓ Programas Formativos 
✓ Fóruns 
✓ Programa de Pontos. 

 

F.- NORMAS DE UTILIZAÇÃO E DE FRUIÇÃO DO PROGRAMA DE PONTOS 
 
Uma das vantagens e benefícios proporcionados aos Participantes do Impulso Bayer é o 
PROGRAMA DE PONTOS, o qual se regerá pelas seguintes normas que o Participante aceita ao 
prestar o seu consentimento às presentes Condições Gerais: 
 
1. O Programa de Pontos destina-se a todos os Participantes do Impulso Bayer.  

2. Através do Programa de Pontos, os Participantes do Impulso Bayer têm a possibilidade de obter 
“Pontos” pela compra de alguns produtos da BAYER e trocá-los posteriormente por presentes.  

 
3. A atribuição dos “Pontos” terá lugar a partir da obtenção da condição de Participante, não tendo 

qualquer validade as compras que tenham sido efetuadas anteriormente a esse momento.  
 
4. Os “Pontos” serão creditados na Conta do Participante e o seu regime de obteção e troca está 

sujeito às normas vigentes em cada momento. 
 
5. Para aceder a este Programa de Pontos, os Participantes do Impulso Bayer terão acesso a dois 

Catálogos, um de Produtos/Pontos e outro de Presentes (entende-se por Presentes tanto os 
produtos, como serviços como é o caso de cursos de formação). Nestes catálogos inclui-se 
informação, por um lado, dos “Pontos” exatos que se obtêm por cada um dos produtos da BAYER 
sujeitos a este Programa e, por outro lado, os Presentes e “Pontos” necessários para a sua 
obtenção. As fotografias dos Presentes não são em tamanho real. O Participante pode consultar as 
suas medidas reais na descrição dos mesmos. 

 
6. O Catálogo de Presentes não é vinculativo para a BAYER. No caso de se esgotar o stock de algum 

dos Presentes, a BAYER reserva-se o direito de o substituir por outro de valor igual ou superior ou 
com características idênticas ou poderá ser diretamente eliminado. 

 
7. A edição de um novo Catálogo de Presentes anula o anterior. 
 
8. Os artigos terão a garantia habitual do fabricante. Assim, qualquer reclamação por mau 

funcionamento deverá ser realizada perante o respetivo serviço de assistência técnica, ficando a 
BAYER isenta de qualquer responsabilidade ou intervenção quanto a tais incidências. 
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9. A obtenção de “Pontos” está vinculada diretamente ao Participante do Impulso Bayer e, em 
consequência, à conta de “Pontos” da qual o mesmo é titular. Em caso algum os “Contactos” do 
Participante terão direito a obter “Pontos” nem a trocar “Pontos” por Presentes. Para efeitos das 
presentes Condições Gerais, entende-se por “Contactos” do Participante os que tenham sido 
indicados como tal pelo Participante através do formulário de inscrição no Impulso Bayer ou 
através da página da internet www.impulso.bayer.pt . Os “Contactos” poderão ser retirados da 
Conta do Participante em qualquer momento através da Web. 

 
10. Os “Pontos” não poderão ser trocados por dinheiro ou por outros bens que não sejam os indicados 

no Catálogo de Presentes do Impulso Bayer. 
 
11. Os “Pontos” serão obtidos por operação de compra e serão creditados na Conta do Participante, 

de tal forma que se um mesmo Participante for titular de várias Contas terá direito a trocar os 
´”Pontos” gerados e acumulados em todas elas.  

 
12. O Catálogo de Presentes Impulso Bayer constará de um conjunto de produtos, serviços e cursos 

formativos que poderán ser trocados pelos “Pontos” acumulados na Conta do Participante. 
 
13. O Catálogo de Produtos/Pontos é uma tabela de conversão com os produtos da BAYER e a sua 

correspondente bonificação em “Pontos”. 
 
14. Cada Participante do Impulso Bayer poderá realizar as suas compras e beneficiar do respetivo 

Programa de Pontos através dos distribuidores oficiais da BAYER. Para tal, deverão comprovar que 
fazem parte do Impulso Bayer através do seu número de identificação fiscal ou do seu ID de 
Participante. 

 
15. Os “Pontos” obtidos serão carregados e comprovados pelos distribuidores oficiais da BAYER na 

respetiva Conta de Participante do Impulso Bayer, devendo o Participante guardar a fatura durante 
o período de validade dos “Pontos” como comprovativo da transação realizada. 

 
16. Os Participantes poderão obter informação quanto aos “Pontos” obtidos através da página na 

internet do Impulso Bayer, introduzindo o seu código pessoal de acesso e a sua palavra passe. 
 
17. Se os “Pontos” creditados na Conta do Participante do Impulso Bayer não coincidirem com as 

respetivas compras constantes das faturas, o Participante deverá contactar os serviços da BAYER 
para proceder à retificação se houver lugar à mesma. Para tal, deverão remeter à BAYER cópia da 
fatura de compra na qual apenas devem estar visíveis as quantidades de produtos da BAYER 
adquiridos e nunca os preços dos mesmos.  

 
18. Quando um Participante do Impulso Bayer decida trocar os seus “Pontos” por algum dos presentes 

incluídos no Catálogo de Presentes vigente nesse momento, deverá formalizar o pedido através da 
Web. Uma vez aceite o pedido pela BAYER, o Participante receberá o(s) Presente(s) na morada que 
o Participante tenha sempre indicado para esse efeito e quanto esta se encontre dentro do 
território Português.  

 
19. Não serão aceites trocas de presentes logo que os mesmos tenham sido pedidos formalmente pelo 

Participante e aceites pela BAYER. 
 
20. Alguns dos presentes, pela sua natureza, apenas poderão ser pedidos nos períodos referidos no 

Catálogo do Impulso Bayer (Exemplo: Viagens). 
 
21. Os Participantes poderão solicitar la transferencia de seus “Pontos”para terceiros (que sejam 

também eles Participantes) devendo para tal enviar su solicitud  a BAYER através de e-mail dirigido 
a: contacto@impulsobcs.pt  .BAYER podrá denegar esta transferencia. 

 

mailto:contacto@impulsobcs.pt
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22. Os “Pontos” têm uma validade de dois anos desde a sua obtenção, caducando os obtidos durante 
um mesmo ano civil a 30 de Novembro do vigésimo quarto mês decorrido desde a sua obtenção. 
Decorrido tal período de validade, o Participante perderá o direito a trocá-los.  

 
23. Estabelece-se expressamente que qualquer desconto que, a qualquer título, seja realizado pelo 

distribuidor nas faturas emitidas em nome do Participante se considerará, para efeitos do presente 
Programa de Pontos como uma devolução/anulação de compras e determinará em qualquer caso 
o débito pelo Participante dos “Pontos” correspondentes gerados e carregados na sua Conta. 

 
24. Produzir-se-á uma perda total de “Pontos” acumulados pelo Participante quando este não solicite 

a troca dos mesmos decorridos os seguintes prazos: 
 

a) No caso de desistência unilateral: três meses. 
b) No caso de cancelamento da sua Conta por inatividade: três meses. 
c) No caso de deixar de cumprir as condições necessárias para ter a condição de Participante e/ou 
não estar em cumprimento quanto ao pagamento das faturas do processo da BAYER aos 
distribuidores: un mês. 
No caso de cancelamento da sua conta por uso indevido ou fraudulento ou por incumprimento das 
normas e procedimentos estabelecidos nas presentes Condições Gerais: de forma imediata. 

 
G.- MODIFICAÇÃO DAS PRESENTES CONDIÇÕES GERAIS 
 
A BAYER reserva-se o direito de modificar e alterar as presentes Condições Gerais mediante 
prévia comunicação individualizada aos Participantes por escrito. Em caso algum tal 
modificação pressuporá a perda dos direitos adquiridos pelo Participante, respeitando-se os 
períodos de validade dos “Pontos” que os Participantes tenham obtido previamente a essa 
modificação.  
 
 
Carnaxide, 30 de Marzo de 2022 


