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REGULAMENTO DA INICIATIVA 

 

 
A GLOBAL NOTÍCIAS, PUBLICAÇÕES, S.A., com sede na Rua Gonçalo Cristóvão, n.º 195 a 219, Porto, 
com número único de matrícula e de Pessoa Coletiva 500096791, com o capital social de € 
6.334.285,00, (doravante a “ GLOBAL NOTÍCIAS”), levará a efeito conjuntamente a sociedade JPSÁ 
COUTO, SA, com sede na Rua da Guarda, 675, com o número único de pessoa coletiva e de matrícula 
na Conservatória de Registo Comercial 502150181 com o capital social de € 2.500.000,00, (doravante 
a “ JP”), uma iniciativa designada por “O Professor do Ano” (a “Iniciativa”), nos termos seguintes: 
 
I. Introdução 

1. A Iniciativa é um projeto que visa reconhecer e prestigiar o papel do Professor enquanto figura 
fundamental na sociedade portuguesa, premiando os professores, de todos os níveis de ensino 
pré-universitário, que no ano letivo 2012/2013, em Portugal, se destaquem pelo seu valor 
como pedagogos e como dinamizadores da comunidade 

2. A Iniciativa tem início a 1 de Outubro de 2012, terminando após o final do ano letivo 2012/13. 
 

II. Como Participar 

3. A Iniciativa destina-se aos Professores, de todos os níveis de ensino pré-universitário, (do 1º 
Ciclo ao Ensino Secundário), do ensino público ou privado, a lecionar no ano letivo 2012/2013, 
em Portugal Continental ou nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

4. A candidatura deverá ser submetida por elementos da comunidade educativa, tais como 
colegas docentes, alunos, encarregados de educação ou outras entidades locais envolvidas, 
subscrita por um mínimo de três pessoas, mas fica sujeita a autorização escrita do Professor 
candidato, declarando expressamente querer participar na Iniciativa, ter lido e aceitar, sem 
reservas, os termos deste Regulamento. 

5. Reunidas as condições descritas nos números anteriores, os interessados deverão: preencher e 
assinar o formulário de candidatura disponível para download no site www.dn.pt; realizar uma 
apresentação em formato multimédia, que permita ter um visionamento com duração não 
superior a 3 minutos, representativa da importância do Professor na comunidade educativa e 
ilustrativa dos motivos que, objetivamente, fundamentam a candidatura do Professor em 
causa e enviar o formulário, devidamente preenchido e assinado, e a apresentação multimédia 
através de uma das seguintes formas:  
i) via e-mail para o endereço oprofessordoano@dn.pt, devendo os ficheiros ser identificados 

com o nome do Professor candidato e do mês a que se candidata (Ex. António 
Gonçalves_Outubro);  

ii) via Wetranfer, acedendo ao site www.wetranfer.com, no qual deverão ser adicionados os 
ficheiros de candidatura, o endereço do destinatário (oprofessordoano@dn.pt), o endereço 
de origem e uma pequena mensagem com a assinatura, contacto telefónico e e-mail;  

iii) via CTT, devendo o formulário e a apresentação multimédia constar em formato digital, 
gravados em pen, cd ou DVD e enviados para: Iniciativa Professor do Ano – Diário de 
Noticias, Avenida da Liberdade, 266, 1250-149 Lisboa. 

6. Cada candidatura é mensal e válida durante o mês para o qual concorre. Assim, deverão ser 
submetidas tantas candidaturas quantos os meses a que se pretenda participar. 

7. Os proponentes devem enviar a candidatura do Professor, no decorrer do mês imediatamente 
anterior ao qual participa (a título exemplificativo, a candidatura do Professor do Mês de 
Novembro deverá ser validamente submetida entre 1 e 31 de Outubro de 2012). 
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III. Vencedores 

8. Mensalmente, entre todas as candidaturas válidas, rececionadas no prazo indicado em 7 
supra, será selecionado um Professor, o “Professor do Mês”, num total de 8 (oito) 
selecionados ao longo do período de duração do Concurso. No final, será escolhido entre os 
oito selecionados o “Professor do Ano”. 

9. A seleção dos 8 (oito) “Professores do Mês” e do finalista da Iniciativa, o “Professor do Ano” 
será feita pelo Júri do Concurso, convidado pela GLOBAL NOTÍCIAS, que será composto por 
personalidades conceituadas, com formação e experiência nos domínios académicos, 
pedagógicos ou de qualquer outro modo relacionados à área de educação, que avaliarão as 
candidaturas e decidirão com base em critérios de pedagogia, competência, excelência, 
criatividade e envolvimento social. 

10. A seleção do Professor do Mês ocorrerá até ao dia 20 do mês imediatamente seguinte aquele 
a que a candidatura respeita.  

11. A Seleção e a divulgação do apuramento do Professor do Ano ocorrerão após o final do ano 
letivo 2012/13  

12. Os professores selecionados como Professor do Mês, serão anunciados até ao final do mês 
imediatamente seguinte aquele a que a candidatura respeita e serão contactados por e-mail, 
pela GLOBAL NOTÍCIAS. 

13. O finalista, Professor do Ano, será anunciado na Gala Final, na qual estarão presentes os 8 
candidatos selecionados como Professores do Mês. 

 
IV. Prémios  

14. Ao candidato apurado como Professor do Mês será entregue um prémio Notebook do 
Professor, num total de 8 (oito) premiados, um por cada mês de duração da Iniciativa. 

15. Ao Professor do Ano, vencedor do prémio final, será entregue o número de computadores de 
marca Magalhães, modelo MG4, coincidente com o número de alunos da sua turma da Escola 
onde leciona. Caso o Professor do Ano tenha lecionado durante este ano letivo em várias 
turmas ou mesmo várias Escolas, será considerada a Escola referida na candidatura a esta 
Iniciativa e a turma indicada pelo vencedor. 

16. Apenas poderá ser atribuído um prémio por participante selecionado, com a exceção do 
prémio final que poderá ser cumulado com qualquer outro prémio. 

17. A entrega dos prémios referidos em 14 e 15 supra será feita na Gala final, em data e local a 
anunciar pela GLOBAL NOTÍCIAS. 

18. Os premiados não poderão recusar, nem se poderão opor uma eventual utilização publicitária 
gratuita, global ou parcial do seu nome, para efeitos publicitários, salvo se por escrito 
renunciarem ao seu prémio. 

19. O pagamento dos impostos que sejam devidos sobre os equipamentos doados à Escola, pela 
JP, nos termos descritos nos números anteriores serão da responsabilidade exclusiva da JP. 

 
V. Considerações Finais 

20. A inscrição e participação na presente Iniciativa implicam a declaração tácita de que o 
participante conhece e aceita todos os termos e condições do presente Regulamento, que se 
encontrará disponível para consulta, durante todo o período desta iniciativa no site 
www.dn.pt. 

21. A candidatura que não cumpra todos os requisitos do presente regulamento não será 
considerada válida, com a consequente exclusão da Iniciativa. 
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22. A participação neste passatempo está vedada a todas as pessoas que pertençam ao quadro de 
trabalhadores e colaboradores da GLOBAL NOTÍCIAS e da JP e respetivos familiares ou a 
quaisquer outras empresas ligadas à gestão da Iniciativa. 

23. A GLOBAL NOTÍCIAS declara que respeita e cumpre as disposições legais relativas à proteção e 
privacidade de dados pessoais e que para o efeito tem e manterá em funcionamento todos os 
meios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, alteração, difusão ou acesso não autorizado 
e apropriação indevida dos dados pessoais facultados ou transmitidos à GLOBAL NOTÍCIAS, 
muito embora advirta que as medidas de segurança em Internet não sejam inexpugnáveis, 
pelo que não poderá garantir que os mesmos não circulem na rede sem condições de 
segurança e não sejam visualizados por terceiros não autorizados. 

24. A GLOBAL NOTÍCIAS é a entidade responsável pelo tratamento e a destinatária dos dados de 
carácter pessoal que lhes sejam transmitidos através do envio do e-mail ou das outras formas 
referidas no ponto II, nos termos do presente Regulamento. 

25. Os dados transmitidos à GLOBAL NOTÍCIAS têm como finalidade gerir a presente ação e, bem 
assim, serem utilizados pela GLOBAL NOTÍCIAS e JP para efeitos de marketing direto ou 
qualquer outra forma de prospeção, designadamente para atividades de promoção dos seus 
produtos ou serviços.  

26. A GLOBAL NOTÍCIAS garante que os participantes poderão exercer de forma gratuita e em 
qualquer momento os seus direitos de acesso, retificação, modificação ou cancelamento dos 
dados que lhes digam respeito, bem como, de oposição ao respetivo tratamento para efeitos 
de marketing direto ou qualquer outra forma de prospeção, através de envio de um e-mail 
para o endereço oprofessordoano@dn.pt  

27. A GLOBAL NOTÍCIAS não se responsabiliza, designadamente, por: (i) quaisquer dificuldades ou 
impossibilidades de contacto com os premiados ou destes com a GLOBAL NOTÍCIAS; (ii) 
incorreção de quaisquer dados apresentados pelos premiados; (iii) quaisquer extravios de 
mensagens ou entregas retardadas por parte dos operadores de telecomunicações ou CTT; (iv) 
quaisquer atos praticados por concorrentes, quer na participação quer na fruição do prémio 
pelo vencedor ou qualquer atuação de má fé, de concorrentes, designadamente participando 
no concurso utilizando informação falsa, viciando assim o mesmo, caso em que se for 
identificado, será automaticamente excluído, sem prejuízo de participação às autoridades 
competentes; (v) qualquer tentativa não autorizada de invasão dos sistemas informáticos ou 
de comunicações de suporte do concurso que será considerada ilegal e comunicada às 
autoridades competentes para os devidos efeitos; (vi) por quaisquer incidentes que ocorram 
durante ou após a atribuição ou o envio dos prémios aos premiados. 

28.  A GLOBAL NOTÍCIAS reserva-se o direito de terminar, alterar, encurtar ou modificar esta 
Iniciativa, a qualquer momento, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou fraudulenta, ou 
por motivos de força maior. Nestas circunstâncias, os participantes não terão direito a 
qualquer tipo de compensação. 

29. Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e aplicação do presente regulamento deverão ser 
colocadas por escrito para oprofessordoano@dn.pt e serão analisadas e decididas pela 
GLOBAL NOTÍCIAS. 

 
 
Lisboa, 1 de Outubro de 2012 
 
GLOBAL NOTÍCIAS, PUBLICAÇÕES, S.A 
 


