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SEGUNDA ADENDA AO
ACORDO DE AuT0RREGuLAçA0 EM MATERIA DE CONCURSOS COM
PARTICIPAçAO TELEFÔNICA
Entre, par urn tada,
Radio e Televisão de Portugal, S. A., corn sede social na Av. Marechal Comes da Costa,
fl.0 37, 1849-030 Lisboa, corn o capital social de € 1,432.773.340,00 (urn milhar de rnilhao,
quatrocentos e trinta e dois rnilhoes, setecentos e setenta e trés mu, trezentos e quarenta
euros), rnatriculada na Conservatória do Registo Cornercial de Lisboa sob o nümero de
pessoa coletiva 500225680, representada neste ato pelos signatários abaixo identificados,
na qualidade de administradores, corn poderes para o ato, doravante abreviadarnente
designada por RTPn,
Sociedade Independente de Comunicaçao, S. A., corn sede na Rua Calvet de
SIC
Magalhäes, fl.0 242, 2770-022 Paço de Arcos, corn o capital social de € 10.328.600,00 (dez
rnilhOes, trezentos e vinte e oito mil e seiscentos euros), rnatriculada na Conservatória do
Registo Cornercial de Cascais sob o nürnero de pessoa coletiva 501940626, representada
neste ato pelos signatários abaixo identificados, na qualidade de adrninistradores, corn
poderes para o ato, doravante abreviadarnente designada por oSIC>>,
—

e
Televisâo Independente, S. A., corn sede na Rua Mario Castelhano, n.° 40, Queluz
WI
de Baixo, 2734-502 Barcarena, corn o capital social de € 15.926.021,21 (quinze rnilhoes
flovecentos e vinte e seis mil vinte e urn euros e vinte e urn céntimos) rnatriculada na
ConservatOria do Registo Cornercial de Cascais sob o nOrnero de pessoa coletiva
502529750, representada neste ato pelos signatérios abaixo identificados, na qualidade de
adrninistradores, corn poderes para o ato, doravante abreviadarnente designada por TVI>>,
—

em canjunta, designadas par ‘rPartes”,
Considerando que:
I

As Partes celebraram flO passado dia 1 de julho de 2014 urn acordo de
autorregulacäo, por interrnédio do qual estabelecerarn as principios de prornoção e
os procedirnentos a observar nos concursos que pressupOern a participação
telefOnica dos espectadores, desenvolvidos nas antenas dos serviços de prograrnas
generalistas de acesso nao condicionado Iivre por si explorados (doravante, a
<Acordo>>);

II

Nos terrnos do artigo 11.0 da versão original do Acordo, as Partes procederarn a urna
avaliaçao regular dos terrnos e condiçoes do rnesrno, corn o objetivo de irem
aperfeicoando as suas soluçoes;

III

A Entidade Reguladora para a Cornunicaçao Social rnanifestou, por interrnédio da
Deliberação do Conselho Regulador fl.0 99/2015 (OUT-T’, a vontade de que as
Partes alterassern algurnas das condiçoes constantes do referido Acordo;
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Essas Partes, tendo reunido no dia 20 de fevereiro de 2018, acordaram alterar 0
referido Acordo, de forma a que o mesmo passasse a abranger a numeração da
gama 761;
reciprocamente acordado, e Iivremente aceite, a presente adenda ao Acordo:
Artigo 1.°
Objeto

A partir da entrada em vigor da presente adenda, o Acordo passa a ter a redaçäo do
documento anexo.
Artigo 2?
Entracia em vigor
A presente adenda entra em vigor no dia 1 dejulho de 2018 e considera-se celebrada no
dia 23 de maio de 2019.

Pela RTP

Pela SIC

-

Pela WI

c—4 çf(.i
-J
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Anexo
ACORDO DE AuT0RREGuLAçA0
EM MATERIA DE CONCURSOS COM PARTIcIPAçA0 TELEFÔNICA
Entre,

Radio e Televisäo de Portugal, S. A., doravante abreviadamente designada por <RTP”,

SIC
Sociedade Independente de Comunicaçao, S. A., doravante abreviadarnente
designada por <<SIC’>,
—

&

TVI

—

Televisâo Independente, S. A., doravante abreviadamente designada por <<TVin,

em conjunto, designados par “Pa rtes,
Considerando que:
I

As Partes exercern a atividade de cornunicaçäo social através da imprensa, radio e
televisao € são os principals operadores de comunicação social em Portugal;

II

As Partes tern procurado definir, em conjunto, as regras aplicaveis a respetiva
atividade de televisao, através da celebração de acordos de autorregulacao e
reuniöes periodicas, contribuindo desta forma para a promoção da clareza e
transparéncia da disciplina do setor, conciliando a defesa dos interesses dos
teIespetadores corn a atividade de cada operador;

III

A interatividade corn o pOblico, nomeadamente através da reaIizaçao de chamadas
telefónicas, faz parte das caracterIsticas atuais do panorama audiovisual e radiofOnico
euro peu;

IV

As Partes desenvolvern corn regularidade forrnas de interaçao corn o püblico, como
recolhas de donativos, votaçOes, recoihas de opinião e concursos, algurnas das quais
assentarn precisarnente na reahzaçao de chamadas telefónicas para garnas
especIficas de nurneração do Piano Nacional de Nurneração;

V

A ei permite que as operadores de comunicação social desenvolvarn diretamente
concursos nas suas antenas e meios;

VI

A interatividade corn a püblico é urna das caracterIsticas principais de alguns
programas televisivos e radiofónicos que acolhem tais concursos, sendojá a dinârnica
destes programas indissociável da participação do pUblico;

VII

Surgem diversas situaçöes na prática que interessa discutir e consensuahzar, de forma
a prestar urn serviço de qualidade 30 telespetador, ouvinte ou leitor, nomeadamente
em relação a informaçao que é transrnitida na antena e nos respetivos sitios da
Internet em relação as regras sobre as concursos e em relação aos respetivos
prérnios;
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Dada, também, a diversidade dos diplomas aplicáveis a esta temática, hem como a
variedade de entidades que a regulam, as Partes pretendem disciplinar a forma de
efetuar a promocao e o desenvolvimento desse tipo de concursos nas suas antenas,
procurando definir regras claras, que prornovarn a defesa dos interesses dos
telespetadores e que permitam a prossecução das suas atividades

E reciprocamente acordado, e Iivremente aceite, o presente acordo de autorregulaçao
constante das seguintes cláusulas:

Parte I
Objeto
Artigo 1?
Objeto
Os operadores de televisao RTP, SIC e TVI acordam em estabelecer os principios de
promocäo e os procedimentos a observar nos concursos que pressuponharn a participaçao
telefónica dos espectadores, desenvolvidos nas antenas dos serviços de prograrnas
generalistas de acesso não condicionado Iivre por si explorados (‘<concursos corn
participacäo telefonica dos espetadores).
Artigo 2.°
Definição
Entendem-se por <<concursos corn participação telefónica do püblico>> os concursos
organizados e prornovidos sob responsabilidade de uma das Partes, em cuja mecânica a
participação dos espectadores, ouvintes ou leitores é assegurada por intermédio de
nümeros telefónicos integrados nas gamas de numeração 760 ou 761 do Piano Nacional
de Numeraçao (doravante, Os ccconcursos”).
Artigo 3°
Regulamento
1.

A cada concurso corresponde urn regulamento especIfico.

2.

0 regularnento disciplina a forrna de inscrição, seleçao e participaçao no respetivo
concurso, identifica o prémio e determina o procedimento da sua atribuiçao e
entrega.

3.

0 regulamento deve conter, obrigatoilamente, as seguintes nformaçoes, entre
outras:
a)
b)

Identificacao do promotor;
Descriçao do concurso;

d)

Descriçao dos participantes e restriçOes a participantes;
Duraçao do concurso;

e)

Nümero de ediçOes;

c)
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Requisitos de participaçäo;

g)
h)
i)

Forma de participação;
Forma de apurarnento dos candidatos;
ldentificaçao do prérnio ou prérnios e respetivo valor iIquido de impostos;

j)

Validade do prérnio;

k)

Entrega de prérnios, prazos e prémios não reclamados, hem como a identidade
da entidade responsável pela sua entrega;

D

identificaçao de quern suporta o encargo corn irnposto de selo;
Proteção e tratamento dos dados pessoais;

rn)
n)
o)

Resoluçao de conflitos;
Contactos.

4.

Quando aphcável, o regularnento é enviado, nos termos da lei, para aprovacào prévia
da Secretaria-Geral do Ministério da Adrninistração nterna (SGMA1), sendo
identificado, por esta entidade, através de urn nürnero de autorizaçäo que deve ser
divulgado na antena e no sItio da internet do operador.

5.

Os termos do regularnento Mm de ser escrupulosarnente cumpridos pelos
operadores, sendo que qualquer alteraçao ao mesmo tern de ser divuigada no sItio
da internet do operador corn a rnenção expressa da aiteraçäo e referéncia a data e
hora da alteraçao e, quando aplicavei, validada pela SGMAI.
Artigo

4•0

Chamada teiefónica
0 nürnero de acesso a participação do concurso tern o indicativo 760 ou 761,
conforme definido no Piano Nacional de Numeração, e não pode ocasionar quaiquer
dispêndio para o teiespetador que näo seja o custo norrnai de serviços pübhcos de
telecornunicaçoes, sern valor acrescentado.
2.

Apenas é possIvel efetuar, por cada dia de calendário e para cada nOrnero das garnas
de nurneração 760 ou 761 utilizado:
a)

Se o nürnero de destino pertencer a garna de nurneraçäo 760, urn nOrnero de
charnadas telefónicas corn origern no mesmo nümero telefonico, ate urn
rnáxirno 10 chamadas;

b)

Se o nümero de destino pertencer a gama de nurneração 761, urn nümero de
charnadas telefánicas corn origern no rnesrno nürnero telefónico, ate urn
rnáxirno de 6 chamadas;

3.

Tendo ern consideração o disposto no nOrnero anterior, as Partes deverao utilizar
urna soiução técnica, através da qual se inviabiliza a reahzaçäo de rnais do que as
charnadas acirna indicadas por nürnero, por cada dia de caiendário, encetando para
o efeito os contactos necessArios corn as entidades competentes.

4.

Nao e perrnitido aos operadores, através de rnajoracöes, rnultiphcadores ou qualquer
outra forma análoga, proporcionarem hipóteses proporcionairnente superiores a
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cada charnada telefOnica efetuada, designadarnente por esta ter lugar durante urn
periodo concreto e predefinido no decurso do concurso.
5.

0 preço da chamada deve ser expressamente divulgado em antena e no respetivo
sItio da internet do operador.

6.

Tendo ern conta a diferença da taxa de VA aplicável no territOrio de Portugal, essa
divulgacão deve assurnir a seguinte torrna: “€x + IVA”.
Artigo 5.°
Prémio

1.

0 prérnio deve ser identificado no regularnento por uma breve descriçao e pelo seu
valor lIquido.

2.

Quaisquer prémios atribuIdos devern ser claramente elencados, bern como
identificadas as datas e forma da sua atribuiçao.

3.

Cada uma das partes, nos termos da lei, não pode promover ou atribuir prérnios em
dinheiro ou incitar expressamentejunto do concorrente, a conversäo do prémio em
dinheiro ou essa possibilidade.

4.

0 prérnio é atribuldo em espécie e pode, nomeadarnente, consistir em ouro,
automóveis, cartöes de débito pré-carregados, viagens, imóveis e vales de compras.

5.

Os cartöes de débito pré-carregados apenas podern permitir efetuar pagamentos de
bens ou serviços que se adquirarn, estando vedado fazer levantamentos ou
transferências.

6.

A validade dos cartöes de débito pré-carregados deve ser, no mInimo, de urn ano, e
pode ser prolongada, mediante pedido por escrito do vencedor dirigido ao ernitente
do cartão, corn a antecedéncia de 60 (sessenta) dias relativa ao prazo de validade do
respetivo cartão.

7.

Caso o valor do prérnio divulgado tenha custos acrescidos, deve ser feita rnenção
clara a este facto no regulamento.
Artigo 6.°
Apuramento do vencedor

a

1.

0 concorrente
regularnento.

participacão no concurso é apurado nos termos indicados no

2.

Se o apurarnento envolver urn sorteio, o rnesrno deve ser processado através de urn
algoritrno confidencial.

3.

Quando assim determinado pelas entidades cornpetentes, o sorteio referido no
presente nümero é realizado na presença de urn agente de autoridade da PolIcia de
Seguranca Püblica.

4.

0 vencedor é o concorrente que curnprir todos os requisitos previstos no
regularnento.
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Artigo 7°
PrincIpios gerais relativos a informaçao sobre concurso
1.

A informação sobre a concurso divulgada em antena ou no sItio da internet respeita
as princIpios da licitude, veracidade e transparência, em respeito pelos direitos dos
telespetadores.

2.

A intormaçao reterida no nümero anterior é transmitida de forma legIvel e inteligIvel.

3.

0 operador deve fazer apelo

4.

0 operador deve disponibilizar no respetivo sItio da internet uma parte especIfica
sobre concursos, onde devem constar, em local visIvel e destacado:
a)
b)
c)

a participacão responsável e informada no concurso.

Uma lista de perguntas e respostas mais frequentes (FAQs);
Meios de contacto que as espectadores podem utilizar para esclarecer as suas
düvidas;
Os regulamentos dos concursos promovidos por cada Parte, as quais devem
ser disponibilizados antes do respetivo inicio;

d)

0 nOmero do concurso, atribuido pela SGMAI, quando aplicável;

e)

A Iegislacao aplicável;

f)

0 presente acordo.
Artigo 8.°
Sinalizaçao

0 programa que inclua concurso deve ser identiticado pela aposicão de uma sinalética
adequada, no canto superior direito, no inIcio, no tim e aquando do seu recomeço após
interrupcöes publicitárias.
Artigo 9.
Promoçâo do concurso
1.

A promocão do concurso deve ser clara sobre a natureza do prémio, forma de
participacão e de atribuição do prémia.

2.

São proibidas as expressOes que:
a)
b)

3

lnduzam ou possam induzir em erro os espectadores ou prometam resultados
irreais ou garantidos; ou
De qualquer outro modo, limitem signiticativamente a capacidade do
espetador para tomar uma decisao esciarecida de participação.

A promoçáo do concurso durante a emissão pode ser teita, nomeadamente, através
de apelos pelo(s) apresentador(es) do programa, voz off em gratismo estático
(oráculo ou frase) e ou em movimento (ticker), ou de outros elementos visuais, sem
prejuIzo do disposto no n.° 8 do artigo 11.0 do presente acordo.
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Artigo 10.0
Perlodos de apelo verbal
Apenas serão permitidos, no máximo, S (cinco) perlodos de apelo pelos
apresentadores, corn a duraçao total maxima de 12 minutos, por hora de programa.
2.

0 disposto no nümero anterior não e aplicável a programas cujo conteüdo editorial
assente exclusivamente na participação dos espectadores por telefone,
nomeadamente aqueles que são designados por programas de “Call TV”.

3.

Em cada hora de programa, deve ser incluIda pelo menos urna vez em apelos verbais
a menção ao facto de estar proibida a participaçao nos concursos de menores de 18
anos e a promoção da participacão responsável e informada.
Artigo 11.0
lnformação gráfica
Em cada perlodo de apelos feitos pelo(s) apresentador(es) deve obrigatoriamente ser
emitido, pelo menos uma vez, o seguinte texto em oráculo:
a)

Para concursos que utilizem a gama de numeração 760: “0 concurso
publicitdrio x/x foi autorizado pela SGP4AI. Prémio em [mençao do prémio em
espéciel, nào convertivel em dinheiro. Antes de participar, consuite a
regulamento em [sItio da internet] e no teletexto. Coda chamada tem o custo
de €0,60 + IVA. Idade minima de participacOo: 78 anos. Limite mOximo didrio de
10 chamadas neste con curso, por nümero de telefone de origem. Participe no
concurso de forma informada e responsO vet’;

b)

Para concursos que utilizem a gama de numeração 761: “0 concurso publicitdrio
x/x foi autorizado pela SGMAI. Prémio em [menção do prémio em espécie], nOo
con vertIvel em dinheiro. Antes de participar, consulte o regulamento em [sItio da
internet] e no teletexto. Cada chamada tem o custo de € I + IVA. Idade minima
de participaçOo: 78 anos. Limite mOximo didrio de 6 chamadas neste concurso,
por nümero de telefone de origem. Participe no concurso de forma informada e
responsdvel”.

2.

A informaçao referida no nOmero anterior deve, ainda, constar em todos os oréculos
sobre cada concurso que sejam emitidos durante os programas.

3.

Caso essa informaçao seja divulgada em movimento (vulgo <<ticker>>), a texto referido
no n.° 1 deve deslocar-se a uma velocidade que permita a sua leitura pela
generalidade dos espectadores.

4.

A informaçao referida no n.° 1 deve ter obrigatoriamente urn tamanho e urn tipo de
letra que tome possIvel a sua leitura pela generalidade dos espectadores, devendo a
altura dos caracteres corresponder, no mInimo, a urn terço da altura dos caracteres
utilizados no oréculo para a divulgacao do nümero de telefone usado para inscrição
nos concursos.

5.

Os referidos oráculos podem ocupar, no máximo, 20% do tamanho total do ecrã.
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6.

Em qualquer caso, deve ser divulgado, pelo menos 4 (quatro) vezes por hora de
programa, o sItio da internet e/ou a página de teletexto em que se encontra
disponIvel a regulamento relativo ao concurso, aplicando-se, a este texto, 0 disposto
nos nümeros 3 e 4.

7.

As Partes obrigam-se a, sempre que utilizem urn grafisrno para comunicaçäo dos
concursos, mencionar regularmente no mesmo a seguinte informaçao:
A existéncia de urn regulamento aplicável ao concurso e a forma de acesso ao
rnesmo;
b)
A informaçao sobre valor e natureza do prémio,
sendo aplicável a tais grafismos a disposto no nümero 3 deste artigo.

a)

8.

As Partes obrigam-se a não utilizar em quaisquer suportes gráficos de comunicação
durante os programas (coma oráculos ou tickers), qualquer linguagem apelativa ou
call-to-actions refente a inscrição nos concursos, devendo tais suportes gráficos
cumprir uma função primordialmente informativa.

9.

0 disposto no nümero anterior rião é aplicável a programas cujo conteüdo editorial
assente exclusivamente na participação dos espectadores par telefone,
nomeadamente aqueles que sao designados par programas de “Call TV”.
Artigo 12.°
Entidades terceiras

Caso a promoção ou a operacão do concurso envolvarn a participacão de entidades
terceiras, estas devem ser identificadas no regulamento e na antena.
Artigo 13.°
Monitorização da aplicaçào do acordo
1.

As Partes comprometem-se a realizar reuniöes periódicas anuais, ou cam intervalo
inferior caso se justifique, para fazerem monitorizaçäo, identificaçao de eventuais
irregularidades e atualizaçao de boas pràticas da promocäo e desenvolvimento dos
concursos.

2.

As Partes elaboram uma ata referente a cada reunião realizada entre elas,
comprometendo-se a enviar subsequenternente uma côpia da mesma para a
Entidade Reguladora para a Comunicaçao Social.
Artigo 14.°
Entrada em vigor

0 presente acordo entra em vigor a 1 dejulho de 2018.
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Lista de versöes
1.07.2014

Versao inicial.

12.10.2015

Segunda versão.

1.07.2018

Terceira versão.
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