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REGULAMENTO DO PROGRAMA 

LOOK@ME 

 

1. OBJETO DO PROGRAMA  

1.1.  O programa televisivo “Look@Me” (título provisório) trata-se de um programa de alteração 

de imagem, produzido pela SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. (“SIC”), e que 

será emitido nos canais e plataformas do serviço de Programas SIC, designadamente no Canal 

SIC Caras, tendo por objetivo efetuar uma mudança de imagem nos participantes, com 

incidência no guarda-roupa, cabelo e maquilhagem (doravante, o “Programa”).  

 

1.2.  O presente regulamento visa estipular as regras de apresentação de candidatura neste 

Programa e subsequente participação no mesmo. 

 

1.3. A designação do Programa está sujeita a confirmação pela SIC, podendo ser alterada sem 

aviso prévio.   

 

2. REQUISITOS GERAIS DE PARTICIPAÇÃO  

2.1.  A este Programa podem candidatar-se todos os cidadãos residentes em Portugal, maiores 

de dezoito (18) anos.  

 

2.2. Não poderão participar no Programa todos aqueles que se encontrem em condições de 

beneficiar ilegitimamente de informação privilegiada e não pública, relacionada com o  

Programa, bem como todos aqueles que se encontram em condições de adulterar 

ilegitimamente o decurso do mesmo. 

 

2.3. Não poderão ainda participar no Programa os trabalhadores, estagiários e/ou 

colaboradores do Grupo Impresa. 

 

2.4. Apenas serão consideradas válidas as candidaturas que cumpram com o disposto no 

presente Regulamento, reservando-se a SIC o direito de eliminar toda e qualquer participação 

que não se encontre em conformidade com o mesmo. 
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2.5. No Programa não serão admitidas participações entendidas como incompatíveis com os 

princípios e valores do Grupo Impresa. A avaliação desta conformidade fica reservada à SIC.  

 

2.6. Não serão, ainda, consideradas validadas as participações que resultem de comportamento 

considerado inadequado, atentatório da moral pública, dos bons costumes ou de quaisquer 

crenças e/ou convicções religiosas, políticas ou ideológicas, que não respeite a legislação vigente 

ou que tenham caráter difamatório ou injurioso. 

 

3. CANDIDATURA  

3.1. Os candidatos devem preencher o formulário de participação, disponível no site oficial da 

SIC Caras (siccaras.pt/siccarasmakeover), juntando ainda 4 fotografias (corpo inteiro frente, 

corpo inteiro lado, cara frente e cara lado) e um vídeo de até 30 segundos, indicando o porquê 

de quererem participar no Programa.  

 

3.2. Apenas serão consideradas como válidas as candidaturas que sejam submetidas com todos 

elementos solicitados no ponto anterior.  

 

4. SELECÇÃO DOS CANDIDATOS E PARTICIPAÇÃO  

4.1.  Recebidas as candidaturas, a SIC avaliará o potencial das mesmas, em conformidade com 

os requisitos necessários ao formato do Programa.  

 

4.2.  A seleção dos participantes no Programa é da inteira e exclusiva responsabilidade da SIC. 

 

4.3. Após análise das candidaturas, a produção do Programa entrará em contacto telefónico 

com os candidatos pré-selecionados, para um melhor conhecimento dos mesmos. Apenas os 

candidatos pré-selecionados serão contactados pela equipa de produção.  

 

4.4. Posteriormente, somente os candidatos selecionados para gravar o Programa serão 

contactados uma segunda vez pela produção, a fim de definir os termos da sua participação no 

Programa, nomeadamente o agendamento das datas para a produção e gravação do Programa.  

 

4.5.  Os candidatos selecionados terão de garantir a sua colaboração e total disponibilidade de 

horários para gravar o Programa nos dias acordados com a produção.  

https://siccaras.pt/siccarasmakeover/formulario
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5. DIREITOS DE IMAGEM E VOZ 

5.1. A apresentação de candidatura e participação no Programa implica a autorização à SIC, de 

forma voluntária e nos mais amplos termos por direito permitidos, a título gratuito, para a 

captação, a edição, a gravação, a reprodução, o registo, a fixação, a publicação, a transmissão e 

retransmissão, da imagem e/ou da voz dos participantes, sem limite de tempo, território e a 

qualquer momento, em todos os métodos de difusão conhecidos e/ou a criar futuramente, 

designadamente, mas sem qualquer intuito limitativo, a difusão através da Internet, sob 

qualquer meio e forma, videogramas, apresentações multimédia e cartazes em televisão e 

plataformas da SIC, incluindo canais, sites e redes sociais, bem como a cedência, gratuita ou 

onerosa, pela SIC a terceiros para os mesmos fins, aos quais se estenderá a autorização aqui 

concedida, assim como o âmbito da mesma.  

 

5.2. A autorização, para efeitos de direitos de autor e conexos, abarca a utilização em qualquer 

sistema de televisão, através de qualquer meio técnico de difusão, de distribuição ou de 

comunicação, atualmente conhecido ou que venha a ser criado, incluindo a transmissão através 

de via hertziana terrestre, satélite, sistemas de distribuição por fio ou cabo, por telefone fixo ou 

móvel, por fibra ótica, sistemas de receção por encomenda ou qualquer outro sistema, em 

circuito fechado, ou não, codificados ou não, para apresentação pública ou privada, incluindo a 

transmissão através da Internet e da Internet de Acesso Fechado, “Over the Top TV” e “Mobile 

TV”, nas emissões televisivas ou serviço de programas televisivos existentes ou a criar, sejam 

eles generalistas ou temáticos, de âmbito internacional, nacional, regional ou local, de acesso 

condicionado ou não, propriedade da SIC e/ou de terceiros. A autorização concedida é 

extensível às autopromoções e a todas as iniciativas relacionadas com a obra acima mencionada, 

levadas a cabo pela SIC e/ou por terceiros. 

 

5.3. Sem prejuízo do que antecede, os candidatos selecionados para participação no Programa 

devem preencher e assinar a declaração de cedência de direitos de imagem/voz que será 

fornecida pela SIC previamente ao início das gravações do Programa.  

 

6. PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS  

6.1.  A SIC recolhe os seguintes dados pessoais dos candidatos e dos participantes: o nome, a 

morada, a data de nascimento, o contacto telefónico e o email, bem como a respetiva imagem 

e voz, para efeitos de seleção e participação no Programa. 
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6.2. Os candidatos e os participantes aceitam que a recolha dos seus dados pessoais,  incluindo  

a imagem e a voz, é necessária e obrigatória para efeitos de candidatura e participação no 

Programa.  

 

6.3.  Os dados pessoais serão tratados com respeito pela legislação de proteção dos dados 

pessoais, nomeadamente, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e livre circulação desses dados (doravante “RGPD”) e a Lei n.º 

58/2019, de 8 de agosto (doravante “LERGPD”), garantido a SIC a segurança e confidencialidade 

do tratamento, bem como garantindo o exercício dos direitos do titular dos dados pessoais, 

nomeadamente o direito de acesso, retificação ou eliminação dos seus dados pessoais, através 

de email dirigido à SIC: producao.siccaras@sic.impresa.pt, ou através de carta para a morada: 

Rua Calvet de Magalhães, n.º 242, 2770-022 Paço de Arcos. O titular dos dados tem ainda o 

direito de apresentar reclamações relativas a matérias relacionadas com o tratamento dos 

dados pessoais junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 

6.4. Sem prejuízo do estipulado nos números anteriores, os dados de identificação pessoal 

obtidos poderão ser disponibilizados para o apuramento de responsabilidade civil e criminal, 

mediante solicitação da autoridade judiciária competente, nos termos da legislação aplicável. 

 

7. ALTERAÇÕES  

7.1.  A SIC reserva-se o direito de, em qualquer momento, introduzir alterações e aditamentos 

ao presente regulamento, sem necessidade de prévia comunicação aos candidatos ou 

participantes, e de modificar ou suspender, de forma temporária ou definitiva, o processo de 

candidaturas ao Programa em qualquer momento, nomeadamente, e não só, no caso de 

anomalia informática, situações imprevistas ou excecionais, ou em caso de verificação de 

atuações que possam implicar a prática de ilícitos.  

 

7.2.  A SIC é responsável pela gestão das candidaturas. Todas as ações desenvolvidas pelos 

candidatos são monitorizadas e penalizadas quando se verifique que têm um fim fraudulento.  

 

mailto:privacidade@impresa.pt
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7.3.  A SIC reserva-se o direito de excluir os candidatos que, deliberadamente, tentem viciar as 

regras do Programa ou que pratiquem comportamentos que lesem os objetivos prosseguidos 

pelo mesmo.  

 

7.4.  A SIC não se responsabiliza pelo cancelamento do Programa, não lhe podendo ser imputada 

qualquer responsabilidade pelos participantes.  

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1. A apresentação de candidaturas ao presente Programa implica o conhecimento e a 

aceitação, integral e sem reservas, dos termos previstos no presente regulamento. 

 

8.2. Em caso de dúvida sobre este regulamento, os participantes poderão enviar as suas 

questões por e-mail para o producao.siccaras@sic.impresa.pt. 

 

9. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS  

Para a resolução de qualquer litígio emergente do presente regulamento, incluído questões 

relativas à sua interpretação, integração, aplicação, execução ou cessação, é competente o 

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste (Oeiras).  

 

Paço de Arcos, 16 de julho de 2021. 

mailto:producao.siccaras@sic.impresa.pt

