TERMOS E CONDIÇÕES DA PÁGINA DE CANDIDATURA AO PRÉMIO JOÃO LOBO ANTUNES
1. DEFINIÇÕES
1.1. Para efeitos dos presentes Termos e Condições entende-se por:
i) Conteúdos: toda a informação, independentemente do seu formato, disponibilizada num determinado endereço
eletrónico ou site.
ii) Candidato: a pessoa singular ou coletiva que submeteu a sua candidatura na página de candidatura ao Prémio
João Lobo Antunes: http://www.scml.pt/premios-e-investigacao/premio-joao-lobo-antunes/
disponibilizada no site da SCML, http://www.scml.pt, adiante abreviadamente designada por página de
candidatura;
iii) Interessado: a pessoa singular ou coletiva que ainda não submeteu a sua candidatura;
iv) Submissão de Candidatura: o processo através do qual qualquer pessoa singular (interessado) pode tornar-se
um Candidato;
v) SCML: a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, pessoa coletiva de direito privado e utilidade pública
administrativa, com sede no Largo Trindade Coelho, 1200-470 Lisboa.
2. DOS TERMOS E CONDIÇÕES
2.1. A página de candidatura permite aos candidatos ao Prémio João Lobo Antunes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
submeter a sua candidatura.
2.2. A submissão da candidatura implica a aceitação dos presentes Termos e Condições.
2.3. Os presentes Termos e Condições vigoram desde o dia 05 de abril de 2021, inclusive.
2.4. Em caso de dúvida acerca da interpretação dos presentes Termos e Condições, deve contactar a SCML para o endereço
de correio eletrónico info.neurociencias@scml.pt.
2.5. Os presentes Termos e Condições podem ser alterados, unilateralmente e a qualquer momento, pela SCML.
2.6. Caso os presentes Termos e Condições sejam alterados pela SCML, o Candidato será notificado por correio eletrónico,
com uma antecedência mínima de 15 (quinze) dias em relação à data de entrada em vigor das respetivas alterações.
2.7. O Candidato poderá sempre, dentro do prazo referido no número anterior, consultar os Termos e Condições alterados
na página de candidatura.
2.8. No caso previsto em 2.6, a SCML garante ao Candidato a possibilidade de cancelar a candidatura, caso já tenha sido
submetida, não sendo a SCML responsável por quaisquer custos em que o Candidato tenha incorrido.
2.9. O cancelamento da candidatura implica a desistência ao Prémio João Lobo Antunes.
2.10. A versão vigente dos presentes Termos e Condições pode ser, em qualquer momento, consultada na página de
candidatura.
2.11. Os presentes Termos e Condições respeitam o respetivo Regulamento do Prémio João Lobo Antunes.

3. ACESSO À PÁGINA DE CANDIDATURAS AO PRÉMIO JOÃO LOBO ANTUNES
3.1. O acesso à página de candidatura é gratuito.
3.2. A cada interessado só pode corresponder uma candidatura. A SCML reserva-se o direito de impedir candidaturas
subsequentes pelo mesmo Interessado e de as cancelar na eventualidade de tal ocorrer.
3.3. A SCML pode estabelecer limitações de cariz técnico (v.g. formatos de ficheiro, limite máximo de tamanho) para o
carregamento de documentos através da página de candidatura.
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4. COMPROMISSOS DO CANDIDATO
4.1. Na utilização da página de candidatura, o Candidato obriga-se a não adotar quaisquer comportamentos que violem a
ordem jurídica portuguesa ou que lesem, de alguma forma, interesses ou posições juridicamente protegidos. É,
designadamente mas sem limitar, proibido o envio de Conteúdos publicitários, violentos, xenófobos, obscenos,
contrários à ordem pública ou ofensivos dos bons costumes, suscetíveis de violar a privacidade ou outros direitos de
terceiros ou que, de qualquer forma, possam afetar negativamente a página de candidatura ao Prémio João Lobo
Antunes, o site da SCML ou a SCML.
4.2. O Candidato compromete-se a observar todos os procedimentos indicados pela SCML para a correta utilização da
página de candidatura e a pautar a sua atuação por elevados padrões de seriedade, integridade e probidade,
prestando apenas informações verdadeiras e atualizadas.
4.3. O Candidato reconhece e aceita que os dados que circulam na Internet, por facto não imputável à SCML, não estão
protegidos contra o acesso, a utilização e a interceção indevidas e que a inclusão de qualquer informação
confidencial nos documentos da candidatura é da sua exclusiva responsabilidade.
4.4. Não é permitida a prática, pelo Candidato, de qualquer ato que implique uma sobrecarga não justificada ou que seja
suscetível de danificar ou interferir negativamente com o site da SCML.
4.5. A SCML reserva-se o direito de intervir, designadamente suspendendo ou cancelando a candidatura ou bloqueando
ou removendo conteúdos indevidos, quando o Candidato viole alguma disposição legal ou os presentes Termos e
Condições.
4.6. O Candidato compromete-se a fornecer os seus dados pessoais verdadeiros e atualizados. O apuramento de dados
pessoais falsos, incorretos ou incompletos constitui motivo para a imediata suspensão ou cancelamento de
candidatura.

5. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE
5.1. A SCML não assume e o Candidato expressamente reconhece que a SCML não é responsável por quaisquer danos que
resultem de falhas ou deficiências na página de candidatura ao Prémio João Lobo Antunes, do site da SCML ou das
operações de manutenção do mesmo, bem como por quaisquer eventos imprevisíveis ou insuperáveis, alheios à sua
vontade ou controlo que a impeçam, total ou parcialmente, definitiva ou temporariamente, de cumprir
pontualmente as suas obrigações e ou que resultem do incumprimento, definitivo ou temporário, ou cumprimento
defeituoso que não sejam imputáveis, a título de dolo, à SCML, aos seus representantes legais ou àqueles por
intermédio dos quais a SCML cumpra as suas obrigações.
5.2. A validação automática das candidaturas, efetuada através dos mecanismos existentes na página de candidatura, é um
sistema de auxílio aos candidatos, para benefício destes, mas conduz apenas a uma aceitação provisória da
candidatura e não limita, de modo algum, a possibilidade de a SCML vir a excluir as candidaturas provisoriamente
aceites, por eventual verificação de uma ou mais causas de exclusão, nos termos previstos no Regulamento do
Prémio João Lobo Antunes, sem que tal origine qualquer obrigação ou dever de indemnização da SCML.
5.3. A SCML não assume e o Candidato expressamente reconhece que a SCML não é responsável por quaisquer danos
decorrentes da dificuldade ou impossibilidade de aceder à página de candidatura ou de submeter candidaturas,
através do referido endereço eletrónico, nomeadamente por motivo de sobrecarga temporária de acessos à referida
página.
5.4. A SCML não assume e o Candidato expressamente reconhece que a SCML não tem a obrigação de monitorizar qualquer
atividade realizada ou qualquer conteúdo transmitido através da página de candidatura. No entanto, e de modo a
proteger a página de candidatura e os Candidatos e a assegurar a integridade e ou operacionalidade das respetivas
atividades e sistemas, a SCML reserva-se o direito, expressamente reconhecido e aceite pelo Candidato, de efetuar
esta monitorização, dentro dos limites legais, podendo adotar as diligências que entender adequadas à cessação de
qualquer atuação contrária aos presentes Termos e Condições ou à ordem jurídica portuguesa.
5.5. A SCML põe em prática medidas técnicas e organizativas adequadas à proteção de todos os conteúdos enviados pelo
Candidato. Não obstante, a SCML não assume e o Candidato expressamente reconhece que a SCML não é
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responsável por quaisquer danos e ou prejuízos decorrentes da destruição, manipulação, difusão ou utilização ilícitas
por terceiros desses conteúdos.
5.6. Caso a SCML receba uma reclamação de terceiro ou de um Candidato referente à atuação ou comportamento
assumido por um outro Candidato na página de candidatura, a SCML obriga-se a notificar, nos termos previstos em
7.1, este último. A SCML reserva-se igualmente o direito de analisar a reclamação e de adotar as diligências que
entender adequadas à cessação de qualquer atuação contrária aos presentes Termos e Condições ou à ordem
jurídica portuguesa.
5.7. A SCML não assume e o Candidato expressamente reconhece que a SCML não é responsável por qualquer eventual
violação de direitos de terceiros, designadamente de direitos de autor, sobre textos e ou imagens, ou quaisquer
outros documentos, tal como definidos pelo artigo 362.º do Código Civil, a qual será inteiramente assumida pelo
Candidato responsável pela inserção dos mesmos na página de candidatura.
5.8. A SCML não assume e o Candidato expressamente reconhece que a SCML não é responsável por quaisquer danos
causados a terceiros pelo incumprimento, temporário ou definitivo, ou cumprimento defeituoso das obrigações
assumidas pelos Candidatos, nomeadamente as constantes dos presentes Termos e Condições. O Candidato desde
já se obriga a ressarcir a SCML de quaisquer pretensões que contra ela sejam deduzidas por terceiros, e que ela seja
obrigada a satisfazer, resultantes do referido incumprimento ou cumprimento defeituoso.
5.9. A SCML não se responsabiliza pela correta identificação dos Candidatos na página de candidatura.
5.10. A SCML não se responsabiliza pela veracidade e atualidade dos dados indicados pelos Candidatos, nem é responsável
por quaisquer danos causados nesse domínio.

6. DADOS PESSOAIS
6.1. A SCML recolhe e procede ao tratamento informático dos dados pessoais do Candidato, inserindo-os numa base de
dados adequada, pela qual é responsável.
6.2. Todos os que facultam dados pessoais no âmbito das Candidaturas ao Prémio João Lobo Antunes terão de prestar o
seu consentimento livre, esclarecido, informado e inequívoco de acordo com a declaração de consentimento para
tratamento de dados pessoais, disponibilizada para o efeito no Formulário de Candidatura na página de candidatura.
6.3 Os dados pessoais fornecidos pelo Candidato, que presta o seu consentimento nos termos acima descritos no
Formulário de Candidatura, disponibilizado na página de candidatura, serão utilizados exclusivamente para fins
ligados à atribuição do Prémio João Lobo Antunes e, se autorizado pelo Candidato, para atividades de prestação de
informação relativas à atividade da SCML, concretamente o envio de comunicações informativas e de marketing, a
realização de inquéritos de satisfação e/ou ainda, o tratamento de direitos de imagem e/ou som.
6.4. A SCML aplica medidas técnicas e organizativas adequadas a garantir o nível de segurança necessário à contenção do
risco e dispõe de um sistema informático capaz de resistir a eventuais acidentes ou atos maliciosos que
comprometam a confidencialidade, a disponibilidade e integridade dos dados pessoais conservados ou transmitidos.
6.5. Os dados pessoais tratados pela SCML são armazenados em sistemas de informação específicos, sendo conservados
de modo a permitir a identificação dos respetivos titulares apenas durante o período necessário para as finalidades
para as quais são tratados, nos termos e de acordo com a legislação em vigor. Para informação mais detalhada sobre
os prazos de conservação de dados pessoais pode consultar o Regulamento de Gestão de Documentos da SCML,
aprovado pela Portaria n.º 6/2017, de 4 de janeiro.
6.6. Nos termos do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril - Regulamento Geral
sobre a Proteção de Dados - bem como da Lei n.º 58/2019, de 8 de Agosto, é reconhecido ao Candidato o direito de
informação, acesso, retificação, portabilidade, oposição ou apagamento dos seus dados pessoais, bem como, o
direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento, sem que comprometa a licitude do tratamento
entretanto efetuado, com base no consentimento previamente dado, o que poderá fazer após a submissão da
candidatura. O exercício destes direitos poderá ser feito preferencialmente, junto da SCML, para o e-mail
info.neurociencias@scml.pt.
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Poderá ainda contactar o Encarregado de Proteção de Dados, preferencialmente através do e-mail
dadospessoais@scml.pt, bem como por via postal, para a morada Largo Trindade Coelho, 1200-470 Lisboa.
Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial assiste-lhe, ainda, o direito de apresentar
uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) ou a outra autoridade competente, nos termos
da lei, caso entenda que o tratamento dos seus dados pessoais pela SCML não respeita a legislação aplicável.
Para mais informações sobre os termos do tratamento de dados poderá consultar a nossa Política de Privacidade
disponível em www.scml.pt.

7. NOTIFICAÇÕES
7.1. O Candidato aceita receber notificações relacionadas com a página de candidatura, incluindo eventuais alterações aos
presentes Termos e Condições, através do endereço de correio eletrónico associado à sua candidatura.

8. LEI E FORO APLICÁVEL
8.1. A SCML e o Candidato expressamente acordam que é aplicável aos presentes Termos e Condições e à candidatura ao
Prémio João Lobo Antunes a lei portuguesa.
8.2. Em caso de litígio entre a SCML e o Candidato, ambas as partes atribuem competência ao Tribunal da Comarca de
Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.
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