
REGULAMENTO

A Fundação Calouste Gulbenkian, enquanto entidade coordenadora da Comissão 

Temática de Promoção e Difusão da Língua Portuguesa dos Observadores Consultivos 

da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), associa-se ao “Ano da 

Juventude da CPLP” promovendo o curso de escrita criativa e leitura em voz alta 

“Palavras com Voz” dirigido a jovens dos países da CPLP. 



Queres aprender a contar uma história?

1. Qual é o prazo de candidaturas ao Curso? 

De 20 de março a 15 de abril de 2019.

2. Quem pode participar? 

Jovens nacionais dos países membros da CPLP que frequentem o ensino secundário 

em Portugal, na área da grande Lisboa, com idades compreendidas entre os 15 e os 

19 anos (completados até ao último dia do prazo de candidatura). 

As candidaturas de jovens menores de 18 anos devem ser submetidas pelos 

respetivos Encarregados de Educação.

Importante: 

Os jovens entre os 15 e os 18 anos (completados até ao último dia do prazo de 

candidatura) devem submeter a autorização expressa do Encarregado de Educação 

para a participação neste concurso, conforme o modelo anexo a este regulamento 

(Anexo I), que inclui igualmente a autorização expressa para uso dos direitos de 

imagem e tratamento de dados pessoais. O ficheiro de autorização deve ser 

descarregado, impresso, preenchido e assinado pelo Encarregado de Educação, 

e carregado através da caixa de diálogo disponibilizada para o efeito no formulário 

de submissão da candidatura ao curso. 

A não submissão desta autorização implica a não-aceitação da candidatura. 

Os jovens entre os 18 anos e os 19 anos (completados até ao último dia do prazo 

de candidatura) devem submeter a autorização expressa para uso dos direitos de 

imagem, e tratamento de dados pessoais, conforme o modelo anexo a este 

regulamento (Anexo II). O ficheiro de autorização deve ser descarregado, impresso, 

preenchido e assinado pelo próprio, e carregado através da caixa de diálogo 

disponibilizada para o efeito no formulário de submissão da candidatura. 

A não submissão desta autorização implica a não-aceitação da candidatura.

3. Podem participar pessoas de que nacionalidades? 

O Concurso é aberto a jovens nacionais de países membros da CPLP (Angola, Brasil, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e 

Príncipe, Timor-Leste).



4. Onde e quando decorre o curso?

O curso “Palavras com Voz” decorre nas instalações da Fundação Calouste Gulbenkian, 

em Lisboa, e desenrola-se em 8 sessões, nos dias 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de maio, 

das 17h30 às 19h00. 

5. Como me posso candidatar ao curso? 

As candidaturas à frequência do Curso são submetidas exclusivamente através do site:

https://gulbenkian.pt/programas/parcerias-desenvolvimento/palavras-com-voz/

– Aceder ao website em cima indicado, clicar em “submeter candidatura”, preencher 

o formulário, anexar o ficheiro de autorização e finalizar a submissão com o clique em 

“Submeter”. 

Importante:

Após o final do prazo de submissão definido em 1., não serão aceites novas candidaturas.

A Fundação Calouste Gulbenkian não se responsabiliza por falhas de comunicação, 

de ordem técnica ou de congestionamento no sistema, bem como outros fatores que 

impossibilitem a transferência de dados ou o upload de ficheiros pelo que aconselhamos 

que não deixe a sua candidatura para o último dia do prazo.

6. Quem são os formadores do curso?

Os formadores do curso “Palavras com Voz” são os escritores David Machado e 

Djaimilia Pereira de Almeida, para a componente escrita criativa, nos dias 9, 10,16, 17, 

23 e 24 de maio, e Teresa Lima para a componente leitura em voz alta, nos dias 30 

e 31 de maio.

7. Quando saberei os resultados das candidaturas? 

A seleção dos candidatos à frequência do curso “Palavras com Voz” deverá estar 

concluída até 30 de abril de 2019, sendo a decisão final comunicada aos candidatos 

através de e-mail.

Importante: 

Nos termos deste Regulamento, a avaliação das candidaturas à frequência do Curso 

“Palavras com Voz” será feita de modo individualizado pela Fundação Calouste 

Gulbenkian, que produzirá um registo interno das mesmas.

Se a Fundação Calouste Gulbenkian considerar insuficientes a quantidade ou 

a qualidade das candidaturas, reserva-se o direito de não prosseguir o Curso.

As decisões de seleção e aprovação de candidaturas cabem à Fundação Calouste 

Gulbenkian e não são passíveis de recurso.



A Fundação Calouste Gulbenkian reserva-se no direito de não divulgar as avaliações 

individuais de cada candidatura.

Todos os casos omissos deste Regulamento serão decididos pelo Conselho de 

Administração da Fundação Calouste Gulbenkian.

8. Regulamento Geral de Proteção de Dados

Todos os dados pessoais disponibilizados serão tratados exclusivamente para o 

efeito de gestão das candidaturas e do curso “Palavras com Voz” pela Fundação 

Calouste Gulbenkian, enquanto entidade responsável pela organização do curso 

e, consequentemente, pelo tratamento dos dados.

A Fundação Calouste Gulbenkian poderá ser contactada, relativamente a quaisquer 

questões relacionadas com o tratamento de dados levado a cabo neste contexto 

e para esta finalidade, através do endereço de e-mail: privacidade@gulbenkian.pt.

Os dados pessoais serão conservados pelo período de tempo necessário para 

a gestão das candidaturas ao Curso “Palavras com Voz?”, exceto nos casos em que 

outro período seja exigido pela legislação aplicável. Alguns dados a saber, o nome 

do Titular, data da candidatura à frequência do Curso, dados pessoais potencialmente 

incluídos nos trabalhos finais, serão conservados por tempo indeterminado pela 

Fundação Calouste Gulbenkian, no contexto da sua atividade de gestão e conservação 

de acervo cultural, intelectual e artístico.

A Fundação Calouste Gulbenkian garante aos Titulares o exercício dos seus direitos 

em relação aos seus dados, como o direito de acesso, retificação, apagamento, 

oposição, limitação do tratamento e portabilidade, de acordo com a legislação aplicável.

A Fundação Calouste Gulbenkian implementa todas as medidas de segurança 

necessárias e adequadas à proteção dos dados pessoais dos Titulares, quer quando 

os dados sejam tratados diretamente pela Fundação Calouste Gulbenkian, quer 

quando os dados sejam tratados por entidades por si subcontratadas.

A Fundação Calouste Gulbenkian poderá tratar os dados pessoais recolhidos neste 

contexto diretamente e/ou através de entidades subcontratantes para o efeito, 

sendo que serão celebrados contratos adequados com tais entidades 

subcontratantes, nos termos e com o teor previsto pela legislação aplicável.

Os titulares dos dados pessoais poderão efetuar uma reclamação para a Comissão 

Nacional de Proteção de Dados (“CNPD”) caso considerem que existe um 

incumprimento das disposições legais relativas à proteção de dados por parte da 

Fundação Calouste Gulbenkian.



9. Contactos

Para qualquer questão contactar a Fundação Calouste Gulbenkian através do e-mail:  

pgpd@gulbenkian.pt

A Comissão Temática de Promoção e Difusão da Língua Portuguesa dos 

Observadores Consultivos da CPLP, agrega as seguintes organizações da sociedade 

civil com o estatuto de observadores consultivos da CPLP: Academia Galega da 

Língua Portuguesa; AULP – Associação das Universidades de Língua Portuguesa; 

Consello da Cultura Galega; Fundação Calouste Gulbenkian; Fundação Dom Manuel 

II; Fundação Dr. António Agostinho Neto; Fundação Luso-Americana para o 

Desenvolvimento; Fundação Oriente; Instituto Histórico-Geográfico Brasileiro; 

Instituto Internacional de Macau; Observatório da Língua Portuguesa; Real Gabinete 

Português de Leitura do Rio de Janeiro; UCCLA – União das Cidades Capitais de 

Língua Portuguesa.


