
 

Regulamento do 
Concurso de escrita do Goethe-Institut Portugal 

1 a 31 de março de 2020 
 
 
1. Concurso e condições de participação 
 

• O Goethe-Institut Portugal é o organizador do concurso. 
• A participação no concurso é gratuita e deverá ser feita online através do 

endereço www.goethe.de/portugal. 
• Ao participarem no concurso, os participantes aceitam expressamente o 

presente regulamento. 
• O concurso é aberto a todos os indivíduos com idade igual ou superior a 16 

anos, residentes em Portugal, que não tenham o alemão como língua materna. 
• Cada participante apresentar-se-á ao concurso de escrita com apenas um texto. 

Se o participante enviar mais do que um texto, tal implicará a exclusão do 
concurso. 

• A participação atual, passada ou futura em cursos de alemão do Goethe-Institut 
Portugal não tem qualquer influência nas hipóteses de sucesso no concurso de 
escrita. 

 
 
2. Realização do concurso 
 

• Cada participante redigirá, por mão própria e sem a ajuda de terceiros, o texto 
que apresentará a concurso sobre os seguintes temas, de acordo com o nível de 
língua (A, B ou C): 

o Nível de língua A: Ein Tag in der Natur (Um dia na natureza) 
(mínimo 100 palavras) 

o Nível de língua B: Mobil in die Zukunft (Mobilidade do futuro) 
(mínimo 200 palavras) 

o Nível de língua C: Die Welt retten (Salvar o mundo) 
(mínimo 200 palavras) 

• O nome e o nível de alemão dos participantes devem ser obrigatoriamente 
mencionados no documento contendo o texto. 

• Os participantes devem preencher o formulário de participação disponível 
online [https://www.goethe.de/ins/pt/pt/kul/bib/swb.html] e fazer o upload do 
texto com o qual participam no concurso. 

• O concurso terá início no dia 1 de março de 2020, às 0:00 horas. O prazo 
termina no dia 31 de março de 2020, às 23:59 horas (hora de Portugal). Textos 
enviados após o término deste prazo não poderão ser considerados para 
efeitos de concurso. 

• Todos os textos recebidos dentro do prazo serão enviados para avaliação a um 
júri constituído por sete professores e colaboradores do Goethe-Institut em 
Lisboa e no Porto. Os elementos do júri avaliarão as participações válidas de 
acordo com um sistema de pontuação, apurando-se assim os melhores textos. 

http://www.goethe.de/portugal


 

• Os critérios de avaliação são: utilização da língua adequada ao nível de língua 
do participante, originalidade, criatividade, coerência textual, correção 
linguística. 

• O Goethe-Institut comunicará os resultados aos vencedores via correio 
eletrónico o mais tardar até 23 de abril de 2020. 

• Caso os vencedores não respondam ao e-mail com a comunicação dos 
resultados no prazo de duas semanas, perderão o direito a receber o prémio. 
 

• Os prémios são: 
o Primeiro prémio: Bolsa de estudo para um curso intensivo de alemão 

na Alemanha de 4 semanas, incluindo comparticipação de despesas de 
viagem no valor máximo de 360€ e alojamento. A frequência do curso 
intensivo de alemão deverá ocorrer durante o ano de 2020. Prémio a 
sortear entre os 15 textos com maior pontuação. Os 15 textos com maior 
pontuação serão apurados entre todos os níveis, de forma proporcional 
ao número total de textos enviados para cada nível. 

o Prémio para os vencedores dos níveis A, B e C: os vencedores em cada 
um dos níveis receberão um exame de alemão no Goethe-Institut 
(Lisboa ou Porto), com prazo limite de utilização até julho de 2021. 

 
• Está excluída a possibilidade de pagamento de um valor correspondente aos 

prémios ou equivalente a outras ofertas do Goethe-Institut. 
• Os nomes dos vencedores dos níveis A, B e C serão publicados na página do 

Facebook, eventualmente também no Twitter e no Instagram, do Goethe-
Institut Portugal. Os participantes declaram expressamente o seu 
consentimento com esta publicação. 

• Os nomes e textos dos vencedores dos níveis A, B e C serão publicados na 
página online do Goethe-Institut Portugal. Os participantes declaram 
expressamente o seu consentimento com esta publicação. 

 
3. Direitos de uso e direitos de autor 
 

• Os participantes concedem ao Goethe-Institut Portugal, gratuitamente, o direito 
de uso simples, ilimitado no espaço e no tempo, para todos os tipos de uso, 
conhecidos e desconhecidos, do texto enviado para fins de participação no 
concurso. Aplicam-se em particular as leis da reprodução e divulgação de 
textos em formato escrito, bem como em suporte visual e áudio, a lei do acesso 
via internet, incluindo a utilização nas redes sociais e o direito de exposição. O 
Goethe-Institut Portugal tem o direito de conceder a terceiros os direitos acima 
mencionados. 

• Ao participar, o participante dá a garantia de que é o único autor do texto 
submetido, que o mesmo foi escrito sem a ajuda de terceiros, de que o texto é 
livre de direitos de terceiros, em particular de direitos autorais, outros direitos 
conexos ou direitos pessoais, e de que pode dispor livremente do texto. Como 
medida cautelar, isenta o Goethe-Institut Portugal de quaisquer reivindicações 
de terceiros caso as garantias acima referidas não sejam satisfeitas. 

• O Goethe-Institut Portugal tem o direito, mas não a obrigação, de utilizar o 
texto escrito pelo participante. O Goethe-Institut refere o participante 
expressamente pelo nome no âmbito de qualquer uso. 

 



 

4. Responsabilidade 
 

• O Goethe-Institut Portugal não assume qualquer responsabilidade pela perda 
ou incompletude dos dados transmitidos pelo participante, salvo se a perda ou 
a incompletude se ficarem a dever a uma conduta intencional ou negligente do 
Goethe-Institut Portugal ou dos seus colaboradores. O mesmo se aplica à 
divulgação de informações por parte de terceiros, devido a erros técnicos na 
transmissão de dados e/ou acesso não autorizado aos dados. 

 
 
5. Proteção de dados 
 

• O Goethe-Institut Portugal observa as disposições legais de proteção de dados 
em vigor. 

• Todos os dados pessoais fornecidos pelo participante através do formulário 
online serão armazenados, processados e divulgados exclusivamente para a 
realização do concurso. 

• O participante consente que os seus dados pessoais, por si fornecidos para 
efeitos do concurso, sejam armazenados, processados e divulgados pelo 
Goethe-Institut Portugal, na medida em que tal seja necessário e conveniente 
para a realização do concurso. 

• Não serão fornecidos dados a terceiros para outros efeitos que não os do 
concurso. 

• O participante pode, a qualquer momento, solicitar informações sobre quais 
dos seus dados pessoais foram armazenados pelo Goethe-Institut Portugal, 
bastando para tal enviar um e-mail para o seguinte endereço eletrónico: 
biblioteca.lisboa@goethe.de 

• O participante pode revogar o seu consentimento para o armazenamento dos 
seus dados pessoais a qualquer momento, retirando-se assim do concurso. 

 
 
6. Exclusão do concurso 
 

• Não é permitida a participação no concurso aos colaboradores do Goethe-
Institut Portugal, bem como aos seus familiares. 

• Não é permitida a participação no concurso a pessoas cuja língua materna seja 
o alemão. 

• Serão também excluídos do concurso pessoas que (i) prestem declarações 
falsas relativamente aos seus dados pessoais, (ii) forneçam conteúdos ilegais ou 
que contrariem o regulamento do concurso, (iii) não respeitem o regulamento 
do concurso ou (iv) manipulem ou usem de forma fraudulenta os instrumentos 
eletrónicos postos à disposição para o concurso de escrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Término antecipado do concurso 
 

• O concurso de escrita pode ser interrompido ou encerrado devido a 
circunstâncias ou restrições externas, ou o formulário de participação online 
pode ser retirado temporariamente ou permanentemente da página da internet 
sem que os participantes tenham perante o Goethe-Institut Portugal qualquer 
direito de reclamação. Essas circunstâncias podem incluir questões 
organizacionais ou problemas técnicos, mudanças legais, etc. 

• O Goethe-Institut reserva-se o direito de terminar antecipadamente o concurso, 
em qualquer momento, sem referir os motivos para tal. 

 
 
8. Condições relativas às redes sociais 
 

• A par do presente regulamento do concurso, a relação entre o Goethe-Institut 
Portugal, os participantes e as redes sociais Facebook / Instagram / Twitter é 
determinada pelas regras de proteção de dados das redes sociais mencionadas. 
https://www.facebook.com/goetheinstitutportugal 
https://twitter.com/GoethePt  
https://www.instagram.com/goetheinstitutportugal/ 

• Os participantes não poderão apresentar reclamações contra o Facebook / 
Instagram / Twitter que surjam no âmbito da participação no concurso. 

• Todos os pedidos de consulta e informações relativos ao concurso devem ser 
dirigidos ao Goethe-Institut Portugal: 

 
Goethe-Institut Portugal 
Campo dos Mártires da Pátria, 37 
1169-016 Lisboa 
Portugal 
Tel. +351 218 824 510 
biblioteca.lisboa@goethe.de  

 
 
9. Disposições finais  
 

• Fica excluído o recurso à via judicial em relação à determinação dos 
vencedores do concurso e, portanto, dos resultados do concurso. 

• A realização do concurso e as relações jurídicas das pessoas envolvidas no 
concurso regem-se exclusivamente pela lei portuguesa. 

• Caso haja disposições individuais do presente regulamento que sejam ou se 
tornem inválidas ou inaplicáveis, a validade das demais disposições não será 
afetada. 

• O presente regulamento encontra-se disponível em alemão e em português. 
Caso se verifiquem contradições entre as duas versões linguísticas, terá 
prioridade a versão alemã. 

https://www.facebook.com/goetheinstitutportugal
https://twitter.com/GoethePt
https://www.instagram.com/goetheinstitutportugal/
mailto:biblioteca.lisboa@goethe.de

