
REGULAMENTO DA INICIATIVA DO JN “PRÉMIO D. MARIA DA LUZ” 
 

 

1. A Global Notícias - Media Group S.A. (GMG) através da sua publicação Jornal de Notícias, 
organiza uma iniciativa denominada “PRÉMIO D. MARIA DA LUZ”. 

 
2. Esta iniciativa destina-se a promover e premiar pessoas que têm um carinho especial por 
animais, que mais se sacrifiquem para salvar qualquer animal ou ave,  portadoras de uma 
história admirável de entrega e devoção aos animais através da prestação de cuidados. 
 
3. A iniciativa “Prémio D. Maria da Luz” visa a atribuição de 689,71€ oferecidos através de 
uma verba testamentária entregue ao JN em 22 de Fevereiro de 1963 por Maria da Luz Araújo 
e Castro. 
 
4. Esta iniciativa terá a seguinte mecânica e prazos: 
 
Estão elegíveis a concurso todos aqueles que submeterem uma história na primeira ou na 
terceira pessoa sujeita à atribuição do prémio D. Maria da Luz. 

 
a) As histórias e os seus protagonistas candidatos ao prémio devem ser acompanhados de 

todas as indicações necessárias para poder comprovar-se a veracidade, devidamente 
identificados com os dados pessoais (nome, morada e data de nascimento) e contactos 
(telefone e email);  

b) As histórias recebidas e que preencham os requisitos referidos na alínea anterior serão 
analisadas pela Direção do Jornal de Notícias;  

c) O envio das candidaturas será de 12 a 22 de maio de 2019 para: Edifício JN, Direção de 
Marketing, Rua Gonçalo Cristóvão, 195, 4049-011 Porto ou geral@globalmediagroup.pt;  

d) A seleção das candidaturas decorrerá de 22 a 26 de maio de 2019; 
e) À melhor participação será atribuída a importância de 689,71€; 
f) Divulgação do premiado a 28 de maio 2019. 
  

5. A GMG reserva-se o direito de publicar o nome, sobrenome, idade e cidade em legenda às 
fotografias do vencedor para efeitos de conteúdo editorial ou promocional relacionado com a 
presente iniciativa, sem que por isso o vencedor tenha direito a qualquer compensação. 
 
6. O premiado será contactado pela direção de marketing do Jornal de Notícias, de forma a 
agendar local e hora para entrega do cheque.  
 
7. No caso do prémio não ser atribuído ao vencedor, por motivo não imputável à GMG , 
considera-se vencedor o participante classificado no lugar imediatamente seguinte, por ordem 
de classificação. 

 
8. É vedada a participação nesta iniciativa “PRÉMIO D. MARIA DA LUZ” a administradores ou 
trabalhadores da GMG. Não é ainda permitida a participação de todos aqueles que se 
encontrem objetivamente em condições de beneficiarem ilegitimamente de informação 
privilegiada e não pública, relacionada com esta ação.  

 
9. O prémio será atribuído na semana de 27 a 31 de maio de 2019. 
 
10. O premiado aceita a disponibilidade para ser entrevistado, fotografado e/ou filmado pela 
GMG ou terceiros indicados por estas, a qualquer momento e/ou nas datas indicadas pela 



mesma, para os efeitos promocionais acima indicados, durante ou após a cessação da 
iniciativa. 
 
11. Tratamento de Dados Pessoais 
 
11.1. A Global Notícias - Media Group, S.A. (GMG) é a entidade responsável pela recolha e 
tratamento dos dados pessoais dos Participantes e garante a segurança dos dados. Os dados 
pessoais serão tratados no respeito pela legislação aplicável, para a finalidade de gestão da 
participação na iniciativa bem como para efeitos de promoção da mesma, podendo 
designadamente ser divulgados em diversos meios, como sejam páginas da Internet e redes 
sociais. Os dados que poderão ser divulgados: fotografia, nome, idade e localidade. 
 
11.2. A GMG assegura a existência de mecanismos e níveis adequados de segurança 
destinados a proteger os dados, de acordo com as exigências legais. 

11.3. São facultados ao titular dos dados pessoais os direitos de oposição, de acesso, de 
rectificação, de portabilidade e de apagamento dos dados pessoais que lhe digam respeito, a 
exercer por meio de comunicação para o endereço eletrónico geral@globalmediagroup.pt. 

11.4. A GMG dispõe de um encarregado de proteção de dados que poderá ser contactado 
por meio do endereço de correio eletrónico dpo@globalmediagroup.pt  

11.5. O titular dos dados dispõe igualmente do direito de apresentar reclamações junto da  
Comissão Nacional da Proteção de Dados. 

12. A GMG reserva-se o direito de alterar o presente regulamento, sem necessidade de aviso 
prévio, passando as novas regras a vigorar logo a partir da respetiva divulgação. 
 
13. A participação nesta iniciativa pressupõe o conhecimento e a aceitação sem reserva das 
regras estabelecidas no presente regulamento. 
 


